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ffer cGn aaltahlari fzmirde çıkar Siyasi ıazetedir. Telefon No. 2771 '(NUahaaı lier ,.erde 5 lturuştur)' 

Türl{ -Ingiliz Müzakereleri 
lngiliz denizcileri, halkımı- Doktor Cedet "I 

l .Ak d Fuad ailesinin 
zın a a asın an memnun Teşekkürü 

Müstahkem 

Balkan antantın~a 
bir merhale mi? 

Aiabeyimiz Doktor Cevdet Fu
ad Özyarın ölümü dolay,'.ıiyle baş
ta Sayın Bqvekilimiz Bay Refik 
Saydam, Sıhhiye Vekilimiz Bay 
Huli'iai Alataf ve Trakya Umumi 
m.üfettiti General Kazım Dirik 

olmak üzere lzmir iç/nden ve dı· 
tından bir çok aile doıtlarımız, ar
kada9larımız ve merhumu seven
ler telvaf, mektup. ve telefonla 
-Devamı 4 ünrü sahifede -

Hamidiye 
lskenderundan Mer· 

ZELZELE 
Dün, şehrimizde ve daha 4-
5 vilayetimizde yer sarsın

tıları oldu 

iyi Gidiyor 
·~ ............. ....:. • .:::::~ • .:. ..... :::::. • ...:..: .... =.=·..::.:.:.::. 

Sinaya müzakereleri 
Tekrar başladı. Hudud hadisesi .. 
hakkında tahkikat yapılacak 

Dünkü Malaya - lzmir spor teması 

memure.arının sivaset.e 
raşmama.~arı hakkındaki 

kanunu imzaladı 

., 
ııg-

Mis ::firler antremansızdı. O /Unu lzmir kazandı 



<SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 

E 

r ~!fi) Ü ır D ©ı !hl ô O ö lnl ~ lb ~ ır O ~ ır ü Eşref paşa hasta .. 
Ölümü münasebetiyle merhum idi. Buna kı:~a bir misal olarak, ge _ aesi aileSİTIİfl açık 

Cev 
hakkında gazetelerde inti~ar eden çen eneki k•z•lay balosunu batırıa- yu··zu·· e b ·r Bir iscinin cesedi t kk ·· ·· 
yazıları ok.uduktan sonra om~n ma ~ mak kafidir. :Memleketin muavenet . , , eşe uru 
temzede hır arkadaşı sıfat J le bu muhtaçlarına bir kaç pul kazandır- • b Uf Un d U Bütün hasta ·ı · k tr 
yı.zılara bir kaç kelinme ile iştirake mak ve bunları sevindirmek için bil l' Ju . . ; ne aı ~1:-~· cıyrnde ı 
kendimi borçlu gördüm. yük bir gayretle tertip ett'·r· b 1 l - Cl ay aı ~e ~lSönıye pekrve~ şe ı r. ev et 

Cevdet Fuad'ı yalnız bir İzmir ve o, sabaha kadar eğlenmedıgı· ı\'ea ~ı·s' :· Cesed, •'ahşi hayvanlar ı·euca d'lhzyardı ·ayO etmlekle ~lon .d~-
T" k' d kt 

1 
·" ... 'Y e ı un ur ya nız aı emızın 

l r ıye o oru o arak tnnı) ıp ifti - firlerini izaz ettikten b ı . Al k f r J b" f. d • · · . · r. r etmek kafi değild'r o A' t k d k .. . so.nra a O) u tı "sı· ı tl k tl w ld. QT(l.li ın an parr - ır şe ı egıldl, o aynı zamanda müş-
t· aleminde de bü ... : '.. \ rupa er e er~ ' en muşfık bır ana gibi, l, g r a gı>· aga ge l. 'T fik, kalbiyle en hakiki babamız idi. 
·P J uk bır hurmet ve onu bekLyen, ondan ~ifa u111an ,·av- /anmış 1 1\1·· · · h k.. · · ·m t k h k. . . . ::t • • Bı"rı·sı· 

0 
.. ldu.. . uessesemızın er ·o esı onun e-

hi a azanmış a ım hır hekım , - rularma hn!;ta · 't · ~ l · Huhnevnz muh 
1 

. • 
1 

b 
1 

d ~ ne) e şı ap ettı. Dost - Gece saat yirmi raddelerinde Sey- nerjik faaliyetinin •Imez hatıraları 
.. avere erı e na ın - arı n o a eğlenirken o hast ı E Ik d'k'" l ·ı d ] d A ,·.., kcnd"ne has 

1 
t . b · a arının vve i gece saat birde Kemerde ı med Yayık namındaki şahı~lar bu _ ı oy c varında bir cesed bulunmuş., ı e o u ur. ranuzdan ebediyyen 

' • • 0 an evazu ve ıs - aşı ucunda sabahladı ve muma dan t' 1·k k - d b' · · tur C d. b l" d l ki - bo 1 k b" · b • :jlna eseri olarak baza ç·· l"k . . d . . . zey ın ı so ·agın a ır cına~·et ol - lunmakta imiş. Sonra eve gelmi~ 0 _ • • ese 111 e 111 en yukarısının ayrıma a açtıgı ş ~ , ızı u pek 
' n < op u > ışıne evam ettı muştur. Cinayetin sebebi kadın ~ vahşı hay 1 t f d t ·· l'" .. l · · d h' b. ır ~·ye tavgif ettiği hastahanesinde ve Cevdet Fuad.m vatanpe ' ·r-· me- )anlarla evde bulunanlar arasında l ldva~ ar .. a~u ı~ a.n parça~ ·ıeesdsulrdu gun erımkız ~ . ~ .ır tese ' 

uc:·ısi kr ·-. d ld .• . . . n eı ıgı, selegidir. . anmış o ugu gorulmuştür Tahkı ı e o urşmıyaca gıbı gelıyor O 
• . mıgın e e e ettigı şayanı ınkılapçıbğı, ailesine olan fevkalade Vaka -:övJe olmuştur: kadın meselesınden çıkan kavğada katta cesedin S d"k" .. d. . "l'k k tl' . h t . · t:har bir çok kıymet}' t ilb b . . '"' ,, Ö • ey ı oyun e ışçı ı nun ıyme ı ve azız a ırasını, mu· 

4

., •• • d k . ı ecr e ve mer utıyetı, pek nezih ve mütevazi Ömer oğlu Şerif Dörtler, Osman mer oğlu Şerif Dörtler, bıçakla vü- yapan ve tütün tarlasında çalı<>an kaddes maneviyatına yaraşacak şe-

tıı:n .... d,aışcl,n en ·ü~ntdfı 'dvatanwı ve va - vefakar arkadaşlığı, içtimai hayatın- cudunun muhtelif yerlerinden yara - Hasan oğlu 45 yaşlarında Nure<.ld~ine kilde, bütün hastahane ailesi knlp· 
,, arını m s e 1 etmekle kalma daki dürüstlüğü ve ef A f t• oğlu Ahmed Kalender, Şemseddin . 1 ld • l < 

yarak Avrupadaki doktora k d 
1 

h kk d ·k 11 51 eraga 1 og· ıu Hilmi Kavasoülu, ze.vtı"nlı'kte lanmak suretiyle öldürülmüştür. aıt o ugu anlaşılmıştır. Kendisi has erinde büyük bir kıskançlıkla saklı-
r a aşa- a ın a, aı adaşlarının mezarı ba .., . • ta olduğunda b' h ft d b · · · kl d rını bu netayicden haberdar eder ve şında so" l d·kı . '· h k - 3 u··ncu·· sokakta 11 sa-.·ılı havan 'L'at- M ehmed Alı Kızılateş de sağ elinin n ır a a an erı ışı- yaca ar ır. Y e ı erı uu a avika av - o1 ,, J.• ni terketmiş ner • 'tt'ğ' d b il' 27 d b · ·· · · 

bu uretle insanlığa dn yardım eder- dete lüzum yokt E w • "ki Al mnnın e\'ine girmi,. ve bir kadın ara- parmaklarıııdan yaralanmıştır Ha. - . ' e~ e gı ı ı e e ı sene en en muessesemızm d' B h k" . ur. sasen, ıstı a . . . · deg?Jmış. Hastalık sebebiyle kırda maneviyatına kattığı idealist ve şef-
ı. u a ıkatı, münhasıran, kendi- mücadelesinde onun vatan ve Türk- mak için geldiklerini söylemişlerdir. dıse yerme yetışen zabıta memurları öldüğü ve gece da- d 1 1 . k tl' ı v d · k 1 ı · · d \İne Avrupada ı kt 

1 
d Jak . . 

0 
d 

1 
g an ge en va ışı a ı v.ar ıgını aıma a p erım•z 1:1 

mü h b n ;ge en ~e. up ar ~n ıçm maruz kaldığı müı.kOlilt ve sırada ev e brahim oğlu l\Ieh - suçluları yakalamış ve cinayette kul hayvanlar tarafından parçalandığı ve ruhlarımızda taşıyacağız. Hastalı-
ıe .. sa n eler.nden ıstıdJal etmış hayati tehlikeleri İzmirliler çok iyi med Ali Kızılateş, Abdurrahman oğ- lanılan bıçağı meydana çıkarmışlar· anlasılmııztır gv 1 esnasında 8 hh tl · ı k. değ hm Bizzat Al a d t t b'I' 

1 
H 1 0 h n· K JIAd• - :.- . ı a erıy e ya men • · · m nya a nnış ı - ı ır er. alk parti·i muvakkat reis- u r an ıza oparan, l\Iehmed oğ- dır. a .se tahkikatına müddeiu - --ooooo alakadar olan m ht k ti' 

gım meslekdaşlarından onun hakkın- liğinde bulunurken bu mühim milli lu Bahri Gümüş ve Ha1an oğlu Ah - mumilikçe el konmuştur f b k b kT · uf ~~em ;ek ıymB ı 
da her Türkün göğsünü kabartacak vazifeyi ne gibi ahval ve şerait al ««***>» . eCİ İr aza Raşf~k ~ ım~z pro :sor .. o ~h f 
sitayiş ve senalar duydum. Bu dok - tında ve ne kadar mükemmel idar~ • e ı ay ama, er_ gun sa . . a -
torlardan bilhassa, Berlin üniversitesi ettiği herkesin mnJOmudur TUTl tı'k YO Bır otobüs, 4 yaşında· ~~m t:lef~nll~ h~~a;ı~ının se~~ını tac 
emrazı cildiye profesörü ve cChari Onun, sabahları 7-8 raddelerinde kı· kızı .. d ·• d •• Sıphhetme k'l~t~ Bar ıgıdmk goHstelr;~ 
e h sta ı 'ld" 'b · · d O Ur' U ı a ve ı ımız ay o tor u usı 
• > nes emrazı cı ıye şü esı evın en vaz fesine ve akşamları on- Al t ·ı 1 b 1 l' · h 
direktörü prof. Dr. W. Frieboes Cev- da evine döndüğünü, haftanın bila E ,. Dün akşam Eşrefpaşada Yüzbaşı a aş 1 

e stan u va ısı-~~ terem 
det Fuad'ın meftunudur. Binaen - aram mesaisinden bitap düşen vU- .... V\·e!a Izmlr - lncİra·t. • l ıca KlSffil Hasanağasokağındafecibirotobüs meslektaşımı_zDr. Bay .. tutfılKırda-
aleyh, Cevdet'in ölümü, yalnız İzmir cudunu sözde dinlendirmeğc ve fa _ , • • •

1 
• kazası olmuştur. Tireden şehrimize ra s~ns~z mınnet ve şu ran arımızı 

' 'e Türkiye için değil, Avrupa tıp n- kat h kikat halde tetebbua hasret- y 0. U bı ' l fi ı eC@ { t l r gelmekte olan şoför Hasan idaresin· arzeKerız.b .. "k b' f • f ·ı 
lemi f • d bil ilk f d .• . ' d ı.· T b 1 d' . d d" eza uyu ır eragatı ne sı e çın e y z ya ır. tıgı pazar gününü dahi evinde e ir . .. . . . e~ı ıre e e ıyesın e on ort nu- 1. .. d'" 1.. . .. .. . 

Cevdet Fuad'ın şefkat ve ulüvvü _ eliğin' , .
1 1 

f.- d g ç ~ Vılayet turıstık yollarının ınşası memnun ılıcası kısmının inşasını ınarada mukavycd otobüs Eşrefpa· gece ı gun uzu fennın butun ıcac-
cenabı İzmirlilere münhasır kalını rakk; ~ e :ı ~~ . ei •. a mı~ refah, t~ - nı taahlıüd etmiş olan Fransız sirketi a!akadarlara emir vermiştir. Onun :iB cnddes'nin tamir edilmekte ve bo batını zamanında yapan tabibi mü
'\·nrak garbt Anadoludan tn sınrk~ bir aı·~e ·cıa ısıl·fçın nfe ca~~r. de~:·n t\ıristik yolların inşası hazırlıklarına için evvela bu yol inşa edilecek ve ;:ı•k olmaşı hasebiyle Eşrefpaşa mev- davileri Dr. Bay Lütfi Sabri, Dr. Bay 
• :.- a a 1 e va' ı ne s ett.gını Goz- d k d' l k d b 1 - Ali Ag .. h 'l k ··ıt d b l D~yarıbnkır kö .. elerinc kadar malQm tepeliler çok .. b'li 1 evam etme te ır. gc ece temmuz ayın a itirilmiş o- kiinden zmire gelirken Yüzbası 1-fo. .. a ı e .~nsu asyon a u un-
bir hakikat halinde teammüm etmiş- Cevd f ı~~ d ı ·~ ~r. b . Haber aldığımıza . e şirket, tu· lacaktır. Bu yol in~a edilirken bir ta- san ağa sokağından geçmiş ve bu so- mak lutfunu gosteren Ankara numu 
ti. Denizliden gelip hastanesinde bi- haııkıy~;~ .;~ ~ ~ş--~~ı .ence 1 c: ~ ristik yolların in~ası ıçic şimdiye ka- raftan da İzmir - Karşıyaka - Bostan- kakta bulunan Ali kızı dört yaşların- ne hastan~2'i dahiliye şefi Dr. Bay lh-
la ücret tedavi edilmek f~ere kendi- na . _ ı ı. ' ku udn ) org.u~ u~u dar güzargahları tesbit etmekle meş- lı turistik yoluna başlanacak ve bi- da f ethiyeyi ciğnemi~tir sana ,.e dıger meslektaşlarımıza arzı 

ıagmen, gene ar .. .ı aşları ıçın lıır 1 l . d' 1 . . d i . . d d , . . . • "' · teı:: kk" d · 
sine müracaat eden bir fakiri memnu boş vakit . d d k . . gu o muş ve şım ı zmır cıvarm a- r ncı teşrm e e bu yoı bıtırılecek, İŞ· Otobüsün ön ve arka tekerlekleri ıre ur e erız. 
niyetle hastanesine kabul ederek te- hati ı~ ~c~ keA ~rk U)~ u ve 1.:ıtıra .. ki ta~ ocaklarında inşaatta kullanıla- letmiye açılncaktır. Fethivenin bn"'t üzerinden gectiği i- Keza hastalığı esnasında mükel' 
davi altına aldığını gördüm rı~ ı ~~ t~ ~'l arı he erek dostla- rµk tasları hazırlatmağa başlamıstır. Dahn sonra turistik yolların müte çin, ;aYallı çocuk derhal öl~iisti.ir rle.r defolar ziyaretlerinde buluna 

Bundan takriben dokuz. ny evvel dı ı ;~hb et·ın· en :a r~:n bır~k~az- Vali B. Etem Aykut, turistik yollar- bakisinin inşasına devam olunacak- Şoför tutul:nuş ve hadise tahkikatı~ zmir Müstahkem mevki komutanı 
d , babalarJnın vefatiyle ök;Uz, aç cBezmi ;uıı::~~·en ı~~r ı~e~'~ıf~~~:r~ dan evvela İzmir .. İnciraltı - Ağa- t1r. n.ı:ı müddeiuml'n i muavini B. Nadir fe?eral ~?si~ Aktofu, kıymetli be-
bi ilaç kalan il~ yavru ve anaları , ruz> idi. w • ** Ener tarafından el konmuştur. .edıyb~ ~~ısımızlDkr. Bay Behçet Uza 
ı · d . . . . ** ve utun mes e arkadaşlarımıza, 
zmır e kızılay reısı Cevdet l"und Feragatı nefsı, hayır işleri için k ı k •ı b • doştlarına ve her eyd k d'- · 

b 
. ld x. "b' k l a l a c l l e l r C' § en ço sev ıgı eyın yüksek şefkatini duyarak Di - ~ U;;U gı ı, ar adaşlıkda d r ek bil- r u ar kıymetli hastalarına arzı teşekkür 

yanbakırdan doğruca lzmire gCUJ> ~ üktü . . Mide ve bağ~ ~l.arındnn t eder, minnettarlıklarımızı sunarız. 
onun rahim ağuşuna iltica ettiler n.rnztar.p olan merhum, ıçkmm keı,ıdi Münasebeti/e Cenazesi töreninde bulunmak 
Bunlara, o, cBen ancak İzmirliler~ sıne zararlı .oldu~unu b~ldi.ği ~alde. lütufkarlığını gösteren kıymetli va· 

. . bu husustakı teklıflerlmı hıç hır za- f zmir·Jstan bul deni~ limize ve vilayet erkt. .... ana, ınU3tah· 
bakabilırım.. deuip mu··racaatların man r d t · t' 1.# d ı v k .. • o1 ı e e memış ır. r [ . [ [ kem mevkı kuman n ıgı ye er anı. 

reddetmedi. Onları bir kaç glln kı- İşte noksan bir kaç satırın ve kısn- Jarıda~rTI(\ eri B.. ehmed, mavzerı'e seıer erıne i ave er na, polis müdüriyeti ve erkanına, 
zılayda barındırdıktan sonra istas - en, insanı yüksek faziletler;n ve pek Devlet .denizyolları jd:lr ııi, f r;.mlr Sıhhat müdürlüğü ilP hükiimet etib· 
yondan kendi mnsrafiyle,eşyalarmı mümtaz vnsıfların mücessem bir tim sabıka'" ıyı bi I F ~in a e 1 ya:· a :ad l oı:..ım:masyonul fuarı münasebetiyle h~oına Ldedıye reis ve erkanına, 
aldırttı ve maişetlerini temin için ımli, Türkün, Türkliiğün ve insanlı _ ...,., lstanbul - lzmir ;mıoındd fuar mev- Halk fırkası reis ve erkanına, Kızıl· 
çalıştırmak üzere yanıma gönderdi. ğın medarı iftiharı ve, biltiln mana_ Dün akşam birinci kordonda İz- müracaatla: siminde yeni :seferler ilavesine karar ay heyetine, memleket hastanesi, 
Bu suretle, onun müşfik kanatları sirle, özyarı Ceydet Fuad.. mlrpala~ önünde Lir Ynka olmuş. T;-1 -Sen jandurmasın, vnzifenj yap! vermiştir. emrazı sariye hastanesi, merkez as-
İzmir öksüzlerine olduğu kadar bil_ Vatnnı uğrunda duşmnnla çarpı_ re kazası jandarma K. mOretteba - Demişlerdir. Ayşe, arabadan at- Fuar devam ettiği müddetçe iz- keri hastanesi, kuduz müessesesi, 
ti.in Tilrk fakirlerine açılmış hakiki şan bir asker gibi, o da vatandaşla- tından B. Mehmed, nbıkah Aralı N"u lnymcn sabıkalı Nuri de atlamış, e - mire gelecek fuar ziyaretçileri için Fransız ve Müsevi hastaneleri heye
bir melce ve penah idi. rı \'e bilhassa öksüz ,.e bikesler uğ _ ri adında Lir adamı. mavzer kurşu - !inde ki kamçı ile Ay§CYi fena haldC' bütiin hatlar üzerinde yüzde elli ten- ti ve etibbasına ve eczacı arkadaşla-

Gene bir akşam hasbihal esnasında runda içtimai düşmanlarla mücnde- nu ile sağ ~linin l.ıileğ:nclen yarala - dö[rınüştilr, 13u hal kal'~ısında Ay~e: zilatlı tarife tatbik edilecektir. lzmir- rımızla kıta halinde iştirak eden polis 
m ası üzerinde}ci bir ilacı göstererek lede şehid düşmüş ve ebed'yete göç- mıştır. Yaka şi>yle olınuştm·: 1 ~ Beni kurtarın 1 Can kurtaran fstanbul arasında fuar esnasında bir ve belediye zabıta memurlarımı, ve 
cişte - dedi- dörtgözle beklediğim şu müştür. Akhi arlı Halide ve A:rşc adla - yok mu? ekspres postası ilave edilecektir. kendisi bulunmadığı için çelenk gön-
ilacı şimdi nevmit ve yarı ölü bir hal- En derin huJi ve hulU umuzla n•ii- rında iki kadın, müşterekC'n sahip Diye bağırmış. halkın da teşvik!yle Bandırma - lstanbul arasında iş· dermek lütufkarlığında bulunan Is-
de hastaneme yatırılan 22 yaşında barek kabriı1e rahmetler gönderit· r oldukları bir karoça~ ı :şletınektc, n- jnnclnnna eri B. Mehmcıl~ işe karı§ - !iyen vapurların sefer sayısı haftada tnnbul valisi Lütfi Kırdara ve diğer 
bir gence tatbik etmekle pnun ha _ ken mahrumiyetinden mütevellit rabanın kazancını :ıralurında tnk - mışsn da Arab Nuri, kentlisini göğ - beşten altıya çıkarılacaktır. dostlarına hastanemiz heyetinin ale-
yatını kurtaracağım. üç giln sonra doktüğilmüz gözyaşları, ne çare ki. im etmekte idiler. Bu alı~veriş yli - stinden itmiş ve arabacıya: -**- nen en kalbi teşekkür :ve min,nettar-
zfynretlne gelecek olan ebeveyni fiı•kat ve hasret ncılnl'mı izaleye muk zünden zaman zaman birbiriyle kl:Jv- - SiJı· arabacı ! Diye bağırmış . Gelenler lıklarının duyurulmasına delaletini· 
kimbilir ne kadar eevinecekleı'> ve tedir değil. Şu halde Ruht Bağdadi- ga eden bu iki kadın, nihayet arııba- araLn. dört nalla hfidisc yel'inden u- . . zi rica ederim. 
devam ederek cbir insan için ne ka- ııin dediği gibi yı aralarından birine devretmek i - znklaşmıştır. Bu hareketinden hid- Denı.zlı. mebusu B. '( usuf Başka- lzmir Eşrefpasa hastanesi Etibba :ve 

d 
,ı.n ük b. A·ı . 

1 
d ti B :\r h d b •t- ~·a Denızlıden, Balıkeşır mebusu B 'd h . ar ıuuY ır zevk değil mi?~ dedj. g amakla anlemek e Be~ae evkah çin u:r cheb aramış. neticede uyuş- e enen · ıue ıne , ara anın gı . . . . ~ · ı are eyetı namına 

Bazan sabahları kahve içirmek i - nola muşlardır. İki tarafın te rbbtisü ile tJği istikamete bakmış, bir ptobüsc Hılmı Şeremedlı Balıkesırden, Dev- D• J ·:,ç; (?,. .......... 

çin beni göturdüğO kızılay binasında Ya nice sabr eyleııün Ruhi cemalin- nrabnya 150 lira kıymet takdir edil- ntlıyarak arabanın önüne geçmiş , let hava yolları telsiz mütehass~sı .B . • 
nice şefkat eserlerine şahid oldum. den cüda miş, Ayşe peşin ~ili lira almak ve !zmiqrnlas önOnue otobüsten inmiş Hak~ı Pe~ek Ankaradan şehrımıze ı:;r, 
Cevdet Fuad'ın fukar::ıpenoerliği Ahiretin meycudiyetine inanmak mütebaki bedeli tnksitle tahsil et - ve araba oraya gelince; _A.rab Nuri- gelmışlerdır. C'" Tan S 
hakkında kitaplar yazılabilir. bu çaresizlikte ne kndar büyUk bir mek suretiyle Halide ile anlaşmış - ye: -=*=-- S ı · [ ' 

Cevdet'in mümeyyiz vasıflnrındnn teselli!... tır. DUıı, iki taraf arasında noter se- - Arabadan in. Karakola yürü ı Kız kac ır ma os ya ıs t er l 
biri de vazife ve vicdan :meşuljyeti 1 Ruhi Şermi nedi tenti edilmiş ve belediy~de m~- Demiştir. Arab Nuri, jandarmanın Öde~!şi.~ Birgi n'ahiyesinde Kay- Nefer yap~ah istiyor 

nmeJe yapılmasına karar verılmfştır. b_u emrı1ne itaat e~eceği ~·er~~ ~ze • makçı koyunde 16 yaşında Ayşe a- P · s (A A ) S ı· t · 
1 . • . rıne atı mış ve elınden tilf egını al - . . .. t ans, · . - osvn ,~ -

Dün ba mahanede beledıye garnJı k te~ebb" il d b 1 t 0 dında hır kızı kaçıran aynı koyden si idare heyeti ittifakla kabul ettiği 
. . d il l'd A k d' ma ,. u n e u unmuş ur. H . d 1 f onün e a ı e ve yşe en ı ara· . . d . asan Jan arma ar tara ından ya .. bir karar suretinde parHl.mentoQtıll 
b 

1 
ı,; k b 1 d' •t k vakıt Jan arma B. Mehmed mavzerı- k 1 k dl' .1 . . a nrı~a ınere e e ıyeye gı me · ' a anara a ıyeye verı mıştır. içtima devresin"n temdidini arayı u-

ilzere ıken arabny~ ~ali~enin dostu 11i Arab Nuriyi korkutmak maksn - -=+:.:- mumiye pı·ensibini ve teşrii kuvvetin 
abıkalı Aralı Nurı bınmış ve arnba diyle ateş etmiş ve sağ bileğinden ya- Muaf/ı .. mlerı·n k d normal i~lemesni ihlal ey)edjğ' b • 

D 
•• h • • d d h b h k t t . t' ralamıştır. Yaralanan Nuri, hasta - l em " . Ull şe rı ffiJZ e Ve a a J•f ok are e e mış ır. yaniyle takbih eylemekte pükOmPtı 

, ı Ç Söylendiğine göre 0 sırada Ayşe. nere kaldırılmıştır. Doktor muayene zamf arı . . . . ~ . ' . . .1_ 

1 1 d 
i 

1 
· · b ü k"lfıt sine göre yara, al'lza bırakmıyacak dahılı, mali ve ıçhmııı sıynsetmı nı 

Vİ ayet er e zelzele oldu r:. m ~ut~me eB ıçıdn azhı' lmd §ti u vazivettedir Şehrimizdeki ilk okullnr muallim Jetin hükmünrlen kaçırmak ic:teıneld 
go termış ır. un an ıc e enen " · l · · 939 · k d 1 'tt'h t kt .. · · l 't tınn 

Dün, aat 16 de şehrimizde ve J{ütnh~·n, S (A.A.) - Bugu··ıı bu- A b ı..r i v • 1 i ö 1 - Hadise tahkikatına müddeiumumi erının encsı ı em zam arına ı ı anı e me eve reJımın ın ı a .. 
.. o1 ra ~"ur, agzın.ı ge en y eınege · D d ı· M ·f V k1'.l · · l k · · t' · 'dd tr ınl•-Toı·bahda bir zelzele hi sedilmiştir. rada t 14 82 d · b ı muavini B. Nadir Ener tarafından aıt ce ve ı aarı e ö etınce tas- mnnı 0 

ma ıçm par ıyı şı e ı 
l ( 

. . an • e 15 sanıye devam aş amı • t dik edilmi ve izmir maarif müdür- cadeley-0 gir:şmeğe davet eylen1eJ.:· 
tanbul, 3 A.A.) - Kandıllı ra- eden ve halkı heyecana düşüren bir - Ben ana gösteririm. Diyerek el konmuş ur. 1 .. ğ.. 1 . . t d" 

sathanc inden bildirilmi tir: ~·er sarsıntısı olmuştur. Zayiat yok - bir de t hdid avurmuştur. Ayşe B S ı dd. K .u une ge mı~~:·oo11>> e ır. 
Bugün aat 14 Ü ss dakikn 13 ~a- t bu tehdidlerden korkarak istimdad • ey e ın ut Valansiyada 

niye geçe şiddetli bir zelzele kayde· r. etmiş ve kendislni arabadan nşağı- İzmir hukuk işleri müdürü Bay Mezuniyet J 
d imiştir. Merkez ilstü rasath{lneden Uşak, 3 (A.A.) - Saat 14,30 da l·a ntmıştır. Seyfeddin Kut, terfian Trabzon vi- Defterdarlık muhııRebe müdürlüğü Bir tren atesf er ieincıe 
125 kilometre mesafede tahmin etli- biri hafif diğeri devamlı olmak üzere o sırada \'akayı gören halk, poli }ayetinin Sürmene kazası kazası hi· maaş memuru B. Mu tafa Gönüle h.aJJı ' 
len bu zelze)eııin de nıerkçzi bir kaç şarktan gArPe doğru iki hareketiarz pramışsa da bulamamış, Tireye git- rinci sınıf kaymakamlığına tayin ~ on beş gün mezuniyet verilmiştir. 
gündenbeı·i faaliyette bulunan mın- olmuştur. Zayiat yoktur. ınek üzere bulunan ve vazifeten İz - jilmiş ve emri Dahiliye Vekaletin- --ooooo Valansiya, 3 (A.A.) - Arnıı~c~ 
takaya tesadüf etmektedir. Ve geçen Eskiyehlr, S (A.A.) - İki gOndür mire gel n jandarma B. 1ehmedc den vilayete gelmiştir. Fı 'd istasyonunda bir lokomotiften çı ~cı 
sarsıntılardan daha kuvvetlidir. len zelzele bugün 14,34 de şarktan B. Seyfeddin Kut, lzmir hukuk oça a yangın kıvılcım asit sülfrik dolu bir vago e 

İnegöl, 3 (A.A.) - Bugürı gene garbe ve çok şiddetli surette tekel' - mıştır. 'sleri müdürlüğü "·azifesini dört se- Evvelki gece Foçn kazası istika - ~teş vermiş ve yangın bütün ~re~-
14,80 da burada 25 saniye devam e- rOr etmiş ve alh sani.re .süı·müştür. Ankara, 3 ( A.A.) - Bugün saat 'leden beri muvaffakıyetle jfa et - metinde boş arazide yangın çıkmış , sirayet etmiştir. Yo1culnrdan b.ır ç _ 
den oldukça şiddetli b:r zelzele ol - Bir çok evlerin bncaları yıkılmı , fıal- U.10 da §Chrimiz'1e hafif bir hare- 'Tliçtir. Yeni vazifesinde de muvaffa- vaktin geç olmasına rağmen yangın ğu gazdan boğulmak üzere iken ı..ıır 
nıuştur. Zıı:rar yoktur. l; vi bin aıqm muht lif yerl ri G tj • keti u hi aedilmi§t'r. kıyetler dileriz. sondürUlmü~ti1r. tarılmıştır. 

Yer sa s ı 

• 



4 Ağustos 1939 CUMA 

1 DIŞ POLITtKAI 
-"Beyaz harp,, de-

vam ediyor 

'(ANADOLU) 

Almanya, PolonyO:ya karşı bir çe
virme hareketi" mi yapmak istiyor? 

Danzig meselesi etrafındaki ihti
laf ta gerek Polonya ve gerek A~
manya iddialarından bir adım gerı
lememekle beraber, buhran hayli 
hafiflemiştir. Şimdi Almanlar, Dan-

zigi bir emrivaki ile ele geçirmek Macaristan, Almanyanın hakiki bir peyki haline geliyor. Dan· 
niyetinde olmadıklarını söylemek-

tedirler. Bununla beraber, Danzig zig İÇİn Şimdilik bir$ey yapı/amıyacakttr 
üzerindeki chaklarının» tanınacağı 

· - ""-· """* 
/SAHiFE 3); 

Polonya 
Gazeteleri 

But/erin beyanatını 
memnuniyetle kayde· 

diyorlar 
Varşova 3 (A.A.) - Pat ajansi 

dün İngiliz hariciye müsteşarı Butler 
tarafından Avam Kamarasında ya
pılan beyanatı Polonya matbuatının 
büyük bir memnuniyetle karşıladı
ğını tebarüz ettirmektedir. 

**---
ltalya'da 

ve bu şehrin kayıtsız şartsız olarak Paris, 3 (A.A.) - Fransız matbu- nuptan Polonyaya karşı bir çevirme Karpat h~lkımn ırkdaşı olan Galiç - miyle müzaharet etmeğe hazır bu -
kendilerine geri verileceğini ümit atı bugün bilhassa Danzig vaziyeti hareketine teşebbüs etmesi iht!mali ya Ruten1eri arasında tahrikatın art- lundukları mumiyetle kabul clun - Serbest meslek sahibi 

ile meşgul olmaktadır. her an artmaktadır. Hadiselerin şu tığı görülüyor. Pral:(ın işgali f erdnsın- maktadır. • 
cdi}A'o

1
rlar. O . . T'hl ::ı.l cPetit journab da la Rochassic:re g-arip tesadüfüne bakınız: da orla,>a atılan Ukranyalılık fikri- Yarşova, 3 (A.A.) - Danzie nazi Yahudı/er 
manyanın anzıgı sı a a ~ - d ' k' 11"" h · · K t C k. ııı·n ~·enı'd"n canJanması ~·aı·.şısında te.,skilatı reı'sı· Fo··rsteı·, Alman denı·z R 3 (AA ) mak kararı hakkındaki haberlere ıyo~· ı: . . .. .ı.uacar arıcıye nazırı on sa ı .J "" _.., - oma, . . - Resmi gazete 

. k l" ld·w· 'b" b Mıhver devletlermın asker! numa- beyanatta bulunarak Macaristan si- bulunuyoruz. birliğin in büyük bir tezahüründe Yahudilerin serbest mesleklerde na-
ınanmama azım ge ıgı gı ı, u . . . B .. l d'W 

h . .. l .1 l . k yışlerı Danzıgte ve Macar - R<,men yasetinin sıkı sıkıya Roma - erlin cEkselsior» gazetesinden: soy e ıgi nutukta demi~tir ki: sıl çalışabileceklerine dair lıir emir-
se rı tecav~~. Y: ~kı ede~· gecır~e t - hududunda tesadüfi gibi bir ta!'.ım mihveri siyasetine bağlı olduğunu cAl p dağlariyle Ren ·n öte tarafın- - Danzigin Almanyaya dönece- name neşretmektedir. 
ten. vazgeçtıgık l~ ınd a Bı temına a hadiselerle başlamıştır. Bu hadiseler ilan ederken diğer taraftan da Al - da alınan askeri tedLirleıin Fransa- ğini biliyoruz. Fakat bunun ne za - Gazetec:lik \'e kitapcılık yahudile-
da ınanmama azım ır. azan etra- . . ... 1 · k b l -. . . d b db' l'k Macar - Rumen hududuna basıt lıır manyada, 1919 za kadar ~ı acarısta- ela, ingilterede, Polonyada, Türkiye- man vu u u acagını b!lmiyoruz. l\lu- re yasaktır. Diğer meslekJerde ise 
fa nıkbınlık ve hazan a e hını seyrüsefer meselesinden çıkmıştır. na merbut bulunmuş olan Slovnkya- de ve Rusyada mukabil emniyet ted- kadderatımızı kendisine tam \'C! mut- yahudiler ancak yahudiler lehine 0• 

dağıtan .b~ hab~rler, cbe:az ~:p• BunJarm hepsi Almanların işi gibi nın tekrar Macaristana iade.si .fikr~ birler: !ılınmasını intaç edeceğine lak itimadımız olan Hitlere tevdi et- 1arak çalışabileceklerdir. 
veya .«sınır harbı> adı ver~len m~ca- gözüküyor ve her şeyden evvel Po- ortaya atılmaktadır. Bittal;i bu hedi- şüphe yoktur. miş buJunyoruz. ooo>----
del~nın ~aarr~z hamlel~rınden ıba: lonya aleyhine müteveccihtir. ye karşılıksız olmıyacaktır. Bu kar- cOenveu gazetesinde de bayan Bu sözler bugünlük Danzig husu-
rettı~. Fılhakıka son hır aydanb.e~ı cjournal> da Saint Brice şöyle ya- şılık da Macaristanı Almanyanın ha- Tabouis diyor ki: sun da bir şeyJer yapılm1yacağ1 sure-
Berlınden ve Romadan etrafa bırı~ zıyor: kiki bir peyki haline getirecek olan İngiltere hükumetinin de tıpkı Pa- tinde tefsir olunmaktadır. 
birini nakzeden haberler yayılmak- cAlmanyanın doğrudan doğruya a~keri: bir ittifaktır. İş bn kadarla da ris hükumeti gibi Polonyaya meşru Förster, nutkunda, ingiltere ve Po-
tadır. Dünya efkarıumumiyesi, Danzige taarruz etmekten ziyade ce kalmıyor. Sovyet ukranyası halkı ile menfaatlerinin himayesinde tama- lonya ile alay etmiştir. 
uzun zaman, Danzigde yapılan as-

Türk. /ngiliz siyasi 
müzakereleri 

Varvarossos 
Yunanistan devlet ban 

kası müdürlüğüne 
tayin edildi 

keri hazırlıkla tethiş edildi. Danzi~ 
gin bir silah deposu haline geldiği 
söylendi. Cöbels serbest şehre gitti. 
f' orsten, Çekoslovakyada Henlein
in yaptığı gibi, Almanyaya giderek 
Hitler ile görüştü. Danzig şehrinin 
kendi mukadderatını eline alarak 
Almanyaya iltihak etmesi artık bir Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı 
gün ve saat meselesi gibi görünür- bildiriyor: 
ken, ansızın hava değişti. Almanya- L d LJ ı ·r; k L dl k d "' Yunanistan oankasının guvernör 
nın Danzig meselesini halletmek , Or cıa l Q S, Or ar amaTQSln Q UmUffll muavini B. Varvaressos, ölen B. Dros 

için Polonya ile hususi müzakereye • h kk d "h • b b / d sopulosun yerine tayin edilmiştir. 
Vazıyet a ın a mu lm eyanatta U Un U Guvernör muaYinlig~ine milli ekono-

giriştiği bildirildi. Ertesi gün Mos~ . . . . . . 
k ·· ·· 1 · · · d 3 (R d ) L dl d' d bb" b l w h h kk d d · h . d mı nazırı B. Arvanıtıs tayın edılmış -.ova g?r~§me erının uz~yıp gıtme- Lon ra, a yo - or ar ın e ~eşe usatta u un~aga a~ ~ . m .a a ıza at vermış ve e - tir. 
sınden ıstıfade eden otorıter memle- Kamarasının bugünkü toplantısında zırdır. Japonyanın zarar gormemesı mıştır kı: 
ket gazPteleri, Almanyanın Sovyet- umumi vaziyet hakkında münakaşa- ne derece mevzuu bahis ise Çinin - Danzig meselesi için cihan sul- *** 
~erle anlaşmak üzere bulunduğunu lar olmuş ve Lord Sesil ile Lord Şe- ~akkı da o kadar kale alınmağa de- ~~~un tehlikey~ düş ... ec.eğin~ ka~ de- Lebrun Lüksenbur glo 
l~a ettiler. Arkasından İngiltere- nel, lngiltcrenin, japonyaya müsama ger.» . .. gılım. ~aa~afıh, hadısel.erı yakı~ • Liiksemburg, 3 (A.A.) - Fransa 
nın Almanyaya anlaşma teklifi bakar davrandığını ileri sürerek ten- Lord Halıfaks muteakıben Mos- dan takıp edıyoruz. Kendı kuvvetıne reisicumhuru Lebrun ile refikası 
:Yaptığı. fakat Almanların bu teklifi kitlerde bulunmuştur. kova müzakerelerinden bahsetmiş istinad eden bir millet, atiye emni- Grand Düşesin daveti üzerine Berg 
~tikrahla reddettikleri söylendi. · Lord Şenel, japonyanın, Çini is- ve İngiliz ~ Fransız askeri heyetleri- yetle bakabilir. Biz sulh için kafi de- şatosuna gitmişlerdir. Orada seref-

ş:-!'ldi anlıyoruz ki bütün bunlar tila etmekle Asyaya yayılmak iste· nin gönderilmesi keyfiyetinin, bü- recede tedbirler aldık. Ye bu suretle lerine bir ziyafet verilmiştir. • 

Italya 
ff-.m mermer ihracatı 

Roma, 3 (A.A) - Resmi i-.tatistik 
lere nazaran İtalyanın bu senenin 
:Ik üç ayındaki ham mermer ihraca. 
:ında geçen senenin ayni devresine 
nazaran hafif bir tezayüd göriilmilş
ıür. Filvaki bu senin ilk üç ayında 

15.700.000 liret kıymetinde 49.000 
ton mermer ihraç edilmiştir. Geçeıi 
~enenin aynj dewesinde ise 14 mil -
yon 700.000 liret kıymetinde 47.000 
ton ihraç edilmiş idi. 

00 

İngilterede 
Buğday rebolt"si 

Londra, 3 (A.A) - İlk tahminlere 
göre bu l'lenc buğday rekoltesi tak -
riben 28,234,323 kentale baliğ ola • 
~aktır ki, vasati rekolteren fazladır. 

oo----

Dük dö Kent 
Milônodaki icadlar ;:•nır harbinin> manevralarından di~ini söylemiş ve bu hareketin, Av~ yük bir hüsnü niyete delil olduğunu harb~ uzakla§tırmağa muvaffak ol- Ziyafetin sonunda Fransız reisi _ 

1 a,.~is. Almanyanın Sovyetlerle rupa devletleri için büyük bir tehlike söylemiştir. duk. Verdiğimiz garantiler hep sul- cumhuru biiyük harpteki Lüksem- se-gisini ziyaret et ti 
jnlaşrnası tamaıniyle uydurma bir teşkil ettiğini ilave eylemiştir. Lord Halifaks, bundan sonra İn- hu korumak içindir. Yoksa, h iç bir burg gönüllü!eri abidesine bir ceienk 
\<ı~erdir. Polonya Almanya ara- Hariciye nazırı Lord Halifaks, ile- giltere - Türkiye müzakereleri hak- devletin aleyhine en ufak bir şey dü- koymuştur. -
5'.~ a Daı1''• :17 erinde hiç bir gö~ ri sürülen tenkitlere cevap vermiş ve kında da izahat vermiş ve ezcümle ~ünmüş değiliz. > B. Lebrun veliahd prens Legioıı 

.Milano, 3 (A.A) - Halihazırdf. 
ltalyada hususi surette ikamet et -
mekte olan dük ve Düşes de Kent, 
diin öğleden ~onra cLeanard de Vin 
t·i ve muhtelif asırlardak i İtalyan i -
cadları:.> .sergisini ziyaret etmişler -
tlir. 

:u~me ya~:7amıştır: lur,a ...... nin İngilterenin,. Çin - japon meselesin- §Unları söylcmi~tir: - Dhonner nişanının birinci ri.itbc:ısini 
c.n aşrna te l ıne gelınce; bunun da de daıma r .......... ve Amerika ile te- İ 'lt ·1 T" k' d Ista b ı ı· d ihda etmiş \'e başvekil Dnga ikinci 
tahrif edilmiş bir hadise oldugwu an- mas halinde bulunduğunu lngılte- - ngı erek ı e 1 ur ıye arasın a n u ımanın a b 
l ~şılıy C b" A d'll . . . . d k " f l .' . 'h l cereyan etme te o an siyasi müza- rüt esini vermiştir. 
b~ . or. .. ar ı vrupa ı erının renın, Çın e ı men aat erını ı ma kereler t b' f'k· .. .. Bı"r carp•sm fd Fran;ın. sefarethanesinde bir kabul 
ırınde Qoyl b" .. d y l d'.... . b . .. l . • am ır ı ır ve gorus muta- • !l O U 

:r e ır soz var ır: a an~ etme ıgını eyan etmış ve soz erme b k . . . . . -. ' ~ · ı b k b 1 · d 
1arın en büyüg-ü içinde ku"cu"k b" d l . a .. atı, ıt.mınan verıcı bır vazıyet ve İstanbul, 3 (Telefonla) - Kınalı resmı yapı mış ve u a u resmın e Venedik, 3 (A.A) - Dük ve Dü

şe~ De Kent Venediğe gelmişler ye 
büyük İtalyan ressamı Veronesein 

h • ır evam a. mut k b l b" h.. .. · · · d Fransız sefiri B. Hendi Cam ben n. 
akikat olan yalandır . .. iste İngiliz- - japonya, Çinde takip etmekte e a ı kır ~snu nıyet ıçın e ce~ ada rnpuru, bir Rus vapuru ile çar - Lebrunu temsil etmiştir. 

leıin anlaşrna teklifi hakkındaki olduğumuz siyaseti değiştirmemiz i- rern ;t~e l'~etr.> D . . pıştı. Knrnlıadadaki yolcular panik 
~alan da böyle küçük bir hakikati çin hiç bir teklifte bulunmamıştır. or a ı a s anzıg meselesı yaptılar. Kınalıada hasara uğradı. *=-----
ı~tiva eden büyük yalanlardan biri- Esasen böyle bir teklifi kabul etmek ** Siva si 

sergisini ziyaret etmişlerdir. 

Bu sergide İtalyan sanatkarınm 
pek ziyade maruf olan bir çok eser
leri bulunmaktadır. 

dır. İngiliz gazetelerinin yazdıkla- bizim için imkansızdır. V l d k e 
~ından -::e Avam Kamarasında ya~ı- japonya~ın met~dları sulha uy - ı ugos a···ya a l Mahkumlar 
an munakaşalardan anlaşıldığına gundur. Bız buna ınand ı k ve onun U_ 

RÖre, hadise şundan ibarettir: Ro- ~ç~nd~r ki, !iyençin 1:1.üzakc:-~le~inin Tı Danzigten Jlerline 
---o o* o o---
Ordumu~ ~anya ile mahut ticaret mukavele- ıyı bır netıce verecegınden umıtvar •• kl nab/o/unuyor 

~ni. 1 Al 'k d .. bulunuyoruz. ur er Trakyada manevralar ırnza ıyan man ı tısa muşa- . . . Vaı·şova 3 (AA) D"nz·~ 
''İri W hl ba 'k d4 . l . .. Japonyanın muhtelıf yerlerınde a- • · - " ıl!) ga-

o tat zı ı tısa ı ıs erın mu- } h' · d d d Z~telerine göre ~İyasi mahpusJ:mıı vapacak 
~~k . . . L d :ı. • • ~. ey ımıze evam e en propag<m a-

eresı ıçın on raya gıttıgı za- ] .1 . . . d'k S d .kinci kafilesi dün tayyare ile Dan - Parh;, 3 (Rad~·o) _ Ro."'"-r aJ·an. 
ltı<\n h . ,.. t " t H d ara son verı mesını ıste ı . aye s b J B 1 d " ·' 1.1:: ..ı , arıcı ıcare nazırı u son- . . . a ı < a 0"" f. . . I t b 1 zigden Berline nakledilmiştir. T .. k·veı . k d T k d 
1..1.an bir mülakat ı·stemiş. Bu mu··ıa"- bu ısteğimiz kabul edilmezse, ona ~ .._1 a Se lf~ffilZ S an U.a var- 1\I k l sı; ur ı., un, ya ın a ra va a 
kat . .. db" 1 w -..J ~ e\' uf ar vatani hiyanetle itham manevralar yapacağını haber .veri-
b la Alman - İngiliz münasebetled gore te ıra acagız . d t • 1 b b edılmekte olup yüksek Alman mah- yor. 
ahisnıevzuuolmuşveWohltatiki İngiltereÇin-japonihtilafınınbir · l V~.~a7e eCLere evanatta U!undu kemesjtarafmdanhaklarındakarar 

ttjb, ernieketin anlaşması lüzumundan an evvel halli için her iki .taraf nez~ İstanbu l , !1 (Telefonla) - ~Io~ku- anayurda gelmiş bulunacaklardı. verilecektir. - =*=-
ah · H ı va f f t · · · I.> AI setrnış. udson da ngilterenin d 'b . ~e ~r: ıı:e ayın cdı lmış olan Del- Demiştir. 
,:nanyaya toprak temlik edemiye- nevrasın an ı arettır. Almanların gra e çımız Haydar, bugün Bel - B 1 tegin· k" .. l k . l · · . 1 l .. l .. gradclan b .. ı · t • B e grad, 3 (A.A.) - A\'ala ajansı 

\r ~· es ı mustem e e erını gerı ve talyan arın şoy e ve boyle yapa- uı ,ıya ge mı~ ır. eyana - 1 •• 1 . ,. . 
erını w. • Al B l" tınd n . µl d111yor. v·· Yecegını, manyanın teca- caklarına dair er ınden ve Roma - ' · .. . . 
h~~ .. politikasından vazgeçmesini, dan verilen haberlere asla itimad et- -:-- ~ug~slavyanın, 4~adı~ bi~· müt- ·_. Turkı.}:enın. :\Io.skova büyük elçili-
ta~t~ Çeko~lovakyayı bırakmasını memek lazımdır. Bugünkü politika- te~ık oıc~~~gunu ıımnmı efkarım era te: gıne tayın edılen Belgrad orta elçisi 
t4k~'!e etmış . Ve bunları yaptığı hayatının müsbet ve beynelmilel va. m n ede. ım. Balkan :ıııtantı çok sag 

1 

B. Ali Haydar Aktay, dün, Belgrad
bu .~rde lneilterenin Almanyaya., ziyet üzerine en çok müessir olacak lamdır.. dan ayrılmıştır. Elçi garda gazetcci
"a B.un~ü harp vaziyetinden sulh bir hadisesi, demokrat devl~tbr · Yugosla\'yadaki 250 bin Türkün I lere yaptığı beyanatta Yug ı , . 

~1Yet d.. k . . l" l d 1 . os a\) a 
söy) ~ne onme ıçın azım ge en cephesinin her gün daha ziyade kuv- anarur a ge nıesı hakkındaki muka- Ye Beigradda bir çok samimi do;;tı· 
cla.

11 
e~ı§. l~te anlaşma teklifi bun- vetleşmekte olmasıdır. Bu cepheyi v~le, parafe edildi. Bu mukaveleye bıraktığını ve en iyi hatıralarla haı:~ 

ı::.A • ıbarettır. Wohltat Almanyaya teskil eden devletlerden her birinin gorc; bu ırkdaşlarımız, beş senede ket ettig~ ini bildirmiştı'r 
'"'"tı d·· - . 
lerj I on~r dönmez. Alman gazete- eıskeri hazırlıkları tamamlanmıştır. *- ------
lil'il' ngılterenin Almanyaya an~ Bu devletler arasındaki tesanüd sağ~ D k 
t!!ktfinteklifi ?'a~t~ğ~nı, fakat bu lam~aşmaktadır. Sovyetler bu cephe- · 0 Da 0 ma 0 m Utan) ffiJZ 
13a.~ A. reddedıldıgını yazmışlardır. ye ıştirak etmek üzeredirler. İngil-
l\111 'ı l~an gazeteleri de Almanya- tere, japonya ile anlaştıktan sonra Y d J ·ı• • J f• 
~iircl·~~~It.ere ile anlaşmak için ileri Avrupadaki vaziyetini takviye et- aVUZ a ngt iZ amıra 1 şere ille 
tı~letı!"u _ ılk şartın şarkn doğru ge- miştir. işte yakın ve hatta uzak is· •• k }J f b. • f d • 
çi)ltı nı~sıne engel olmaktan vazge- tikbalde politik hadiselere istikamet mu e e ır z ya et ver 1 

esınde "b ld w k l · 1 b tııa.kJa, N ". 1 aret o ugu~u. !az- verec.e. o an ~mıller bunlardır. Bu- ~tan ul, 3 ( A .A) - Bugün saat gezinti yapmışlardır. 
:ahakk" azı Al~anyasının ~stıla ve nun ıçın Berlınden ve Romadan 13 de donanma komutam amiral Şük SPat 17 de Fransız sefarethancıc:ln-
~"ti.i~ l~n: ?olıtıkasını yenıden te- gelen hazan heyecan verici, ve ha- ri.i Okan tarafından İngiliz anıir:ıli 

.. y tık ırrnışlerdi:: •v. • • • zan da yatıştırı~ı ve uyuşturucu ha- Sir Cunn!gh:m şerefine Yavuz zırh-
buti.in brıda da soyledıgımız gıbı, berlere ehemmıyet vermemek bu !ısında bır ögle yemeği verilmiştir. 
~1ttl'l"ıak ~?lar, efkarıurrıumiyeyi şa- ~~n~r harbinin en iyi müdafaa tedbi- Ôğledein snn~·a ı-aat 15 de Yavuza Bu akşam snat 22 de İngiltere se-
lli\~and çın ~1~an ve ft;ılvan pro~ rıdır. toplanmış olan Ingiliz ve Türk subay fnrethanesincle bir kabul reı-mi ya . 

a teşkılatlarının ' birer ma- A. Ş. F.SMER !arı hususi bir vapurla Boğazda bir pılP.caktır. 

---cc «»>•--

Fransa'da 
ispanya basını 

~lareşal Petene teşek· 
Ticaretin serbestisi kür ediyor 
icirı alınan teri ir fer . Burgos, 3 (A.A.) - lspanyol a-

' . ~ . Jansı, Fransız büyük elçisi mareşal 
Parıs, 3 (A.A) - Hükumet tıca - p t · .. · ··d h l · · . . e enın muessır mu a a csı sayesın 

ret serbcstısini veniden tesıs etmek d b l kt ı I l l · e u unma a o an spanyo a tın-
makc:adiy le sınai mahsuller hakkın- l 1 · d · · · . • . . . arının spanyaya ıa esı ısının ta ~ 
'lakı bır takım kontenJantman ted- 1 d w b'ld' kt - b ·· . . . . . . marn an ıgın ı ı ı rme e ve u mu-
hırlerının tatl..ııkıne nıhayet vermeği d h ı · d d l 1 k 
1 • a a esın en o ayı mareşa a tese ·• 
.<:nar altına almıştır. k" 1 k d' ~ ur ey eme te ır. 

nciraltı 
Plai Ve Gazinosu 

Gazino ve lokanta kısımları gece ve 
gündüz lnciraltına gidenlerin 
:htiyaçlarına cevap verf'cektir 

Temizlik, u~uzlu~, yiy~cek ve içeceklerde nefaset en müşkülpe· 
sentlerı daht tatnnn edcek sekilde temin olunmuştur. 



.gi iz derı ızcileri halkın 
al "" •asında memnun 

aıkan ant nlıncla 
bir merha e mi? 

- Btı.§tarafı 1 inci sahifede - Bugünkü p!ogram 
na tcesaüfc §ayandır ki merkezi Av-

Zahire b.:>rsası 
1Zl\JIR 

- Ba,.ta.rafı 1 inci aahifede - T overin ş rcfine kaldırmıştır. Biraz rupada ve Arnavutlukta her türlü 364 ç. Buğday 4 50 5 50 
kanı şcrefın 17.mir mü tnhkem mev- sonra albny Tover de ayni şekilde milliyet pr naipleri haricinde yapı- 266 ç. bnkla 8 50 Sterlin 5.93 

1639 f\1. 183 ~o.s./120 Vw 
Kw. 

T. A. Q. 19 'l • 1 195 Koı /?.O 
Kw. ki komutanlığı tnfafından bir ziya - mukabelede bulunm\\Ş ve davetliler lan emri vakiler dünya sulhünün mü- 22 ç. Fa ulyn 10 !Dolar 126.675 

f t verilm istır. Zi)ufet kırk kişilikti. bu harekete imtisal eylemişlerdir. easea bulunduğu nizamın en büyük e· 478 ç. K. darı 3 75 6 25 F. f rang\ 3.355 
O niz komutanı, aat on üçe doğru Dün ak am da fzmirdeki lngiliz sularını aaratığı gibi Balkanlıların 25 ton sustım 14 60 Liret 6.6625 

T. A. !>. 31.70 M. 6~65 Koı./20 
K~. 

ınotorle rıhtıma çıkmış, orada top- kolonisi tarafmdan misafir dost de- bu hayırlı faaliyetini de - muvakkat 24 B. pnmuk 41 İsviçre F. 28.575 
1 n h lk tar fmdan alkışlanmış ve nizciler erefine şehir gazinosunda bir müddet için olsa da -aeme:-edar 3600 kilo yapak 57 Florin 67.435 TÜRKiYE RADYO Dl;:"ÜZYON 
O duevine r(tmi tir. Orduevinin ka- 320 ki ilik bir: ziyafet verilroi tir. olmaktan alık~du. 00000 Rayşmnrk 50.835 POSTALARI 

<Jında iki polıs nöbet beklemekte Ziyafette vaJi, komutan, mebus- Yunanıstanda Belga 21.5175 TÜRKiYE RADYOSU 
idi. lar, belediye reisi, parti reisi, Bor- Fakat bu teehhür hiçbir zaman aka Drahmi J .082S ANKARA RADYOS' 1 

Z~yafet <?r~u0vi~ ü t katında ~e nova tümen komutanı tüm general ?1~t demek d ği~d~r-.B~lgaristanı da 4 Ağustos şenlikleri Leva 1.56 Öğle ne riyalı: 
ı , sr.mımı ha pıhallerle geçmı · A\'nİ tuğ komutanı general Ziya, iz- ıçuıe alan ve bancın ıhtıraalarına kar . Çek l k K 
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12.30 Program 
1 s fırlcrden başka vali B Etem mir mü hk rn mevki komutanlığı tı bütün alkan milletlerinin müıte- Belgrad, 3 (A.A.) -: Yunanıs- os ova r. 

14 035 
12.35 Türk müziği_ Pi. 

k 1\1.. hk k' k · · k k t" • t · d t b. tanda yapılacak olan 4 nguı~os şen- Peçeta ) ut, usta em mev ı omuta· topçu ve pıyade lıva komutanları ve "" mu aveme tnı cmın e en am ır . . .. . .. .. I . ' 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ı ı tümgeneral Rasim Aktoğu, bele- kurmay ha kanı, protokola dahil di- Balkanın antantını fikri o kadar ca- lıklerı m~nasebetıyle .. h~tun . t:'1ly~n Zlotı 23.8425 ve meteoroloji h11berleri. 
c ye reisi Dr. B !ıcet Uz, vali mu vi- ğ r zevat bulun mu lardır. Ziyafet 7ip ve Bulıarlar da d hil olduğu hal- gaz:telerı ~cfaksaAs h~.k~~etının): u Pcngü 24 4525 13. t 5-141\hiz.ık (knrı:.:ı:. program -
r. . , ı·1~ .,.t · ot" .. .,,,.ları mek kt k d k ı· kl" de bütün Balkanlılar için o derece ha nanıstanın ıktısadı, kulturel ve sos· Ley 0.905 ] ) , uı )- ı ~ , · geç "a e a ar ço ne e ı ve zev ı _,_ d k P · 

çu '"" ? otoko dahil zevat bu _ geçmiştir. yati ehemmiyete malik bir hedeftir yal ~UKım ~n . alkınması v~ ~cm: Dinar 2.8925 Ak§nm nC§rİyab: 
h•nrnnslardır . 1alava gemisi bando muzikası ki böyle ufak tefek manialar muvak· lckhetın dvak~ı~etın normallcştır~l,~elsı Yen 34.62 19.00 Program 

7 fet n onunda 1üstahkem da dün ~aksam şehir gazinosunda kat bil- zaman için arızı bir takım sa ashn. a ı ı~raatı~a uzun mww e- 1sveç Kr. • 30.5525 19.05 C.1üzik (H fif müzik - Pl.) 
'ki ko ut nı general Ra ·m Ak- muhtelif ~rçalar çalarak orada bu- enıeller tcıkil etaeler bile hiç bir za. ler ta 818 etmış!~rdır. Ruble 23.90 19.30 Türk müz' i (Fasıl heyeti) 
u ay ğa knlkarak do t devlet do- lunanlara çok güzel ve unutulmaz man onun tahakkukuna mani ola- Ge~e bu. munasebetle gazeteler, ESHAM ve 'f AHVILA 1 20.15 Konusma (H:lftalık spor 

·ı d ma:r;lar Yunanıstan ıle Yugoslavya arasında 
r. nmasının e onu temsı e en za- saatlar yaşatmı tır. • d ] d ] k b tal d A N K R A servisi) 
1 · h · · d b 1 k 11. 1 . . d'" mevcu o an ost u ra ı arm an ı.,,n eyetm n a~m a u unma • ,,fa aya gem ısı ba~ doktoru, un . • • bah ek . 933 k . }" Er l 

9
.
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20.30 Memleket saat ayarı, aj_an9 
t n büyük zevk duyduğunu söylemiş sabah lzır;r ıhhat ve İçtimai mua· Nttekım Romany. a krala s.a. M.aJeı· setm tedırler. 1 i ·nımıye ı gani 'e m teoroloı·i haberleri. 

t K l Y T k ccc***>>>-----k 1•hini dost devlet donanmasının venet müdür muavini Dr. Muhlitt e aro un unanıstan ve ur ıyc ae 20.50 Türk müzi i. 

refine ve 1alaya komutaru albay ile lzmirdeki bütün sıhhat müess• e- yahatJeri bilhaaaı bu büunda:n çok Kont Saky J -Tatyos - Kürdilihicaz-
--------------•lerini, hastan , laboratuvar. dispan- m~idar görülmek l&z~mıelir. Mev- kar peı:ırPvi. 

D "'\kto: c~vdet· Fu- serleri gezmiş, hasta miktarı hakkın ·~~-a,ybaeti bu ~--~ikaı" da bıze de meçıhul 2 - Udi lbrahim - Kürdili 
v • - d ] A 1 B d k h ouuı u haocr er Roma a kra ının ama umat n mıştır. aş o tor sı - . , • hicazkar rkı - Seneler aı-

d .1 . . h .. ] . . . k .. k I Yunan kralı ılc v müteakıben Mılh k l . ) 
a aı esinin te· b:~=u~~:;se erımızıço mu emme ~!imiz ·~et İnöknüd~ lmükl~kiBolıaca- Siovcıkyada Macaristan aleyhinde ya- 3ı~ı~ eJ~heddin Pınar 

kk·• .. B .. t . "d . f' d . gını temnı etme te it' er ı, u ga • K" d·t·ı · k'"' k N ugun yırmı mısa ır enız ur ı 11ıcaz ar şar ı • er-
şe UrlJ komutanı ve raaiyeti şerefine beJe- riatanın bütün müddeiyatı Romanya pl an prop3?anda1ar 1·ç1·n ne dt.yO.,.. ?. den s vdim o zalim kadını. 

ile Yunanistana müteveccih oldufu-
-Baı tarafı 1 inci sahifede- diye tnrahndan Kültürparkta ado 4 Taksim 

na ve Türkiyenin ötedenberi bu iki B d t 3 (A A) 'I b • cb' 'qfinde bulunmu t B ti - ······· - · .. z·yetlerini bildirmek IUtfunda bu - gazinosunda bir ziy fe verilecektir u apc c, · - .ı.t e usan .1.:~ ı>:.ı ş ur. .ı a- 5 - ....... _ Türkü • Alişi-
lunarak bizim için telafia.: imkansız Yarın lzmir tenis kuJ":b .. nde mis fir müttefiki}'le BuJgaristanın araa.ını mecl' 'nd hariciye nazırı kont C -/ r t DtiiZ'ıkercl~rine ~6 tc:nmuz 'ı>. un; min kaıııları kara. 

bulmak huausunda faaliyetten geri k sı k d 1 'Ilı 1 h 1 1 ,.. ı:r lb ki 1 a d s k ıı o' n derin acılarımıza iıtirak ettiler. d0 nizciler tenis müsnbakal rı yapa n Y O\'a yn a yapı an J.' acara ey r-ac '"' · ıa u ı..ıU ra a 'J":ı 6- ........ Türkü_ Köşküm 
K-:ndilerine, bu yenilmeai çok güç o- ~ klard.tr. fzmir:de mc bur teni çiJf',. k lmadığı ma um bulundu·una c··. nrhırı propngaııdası hakkında so~ '·rnm lı 1'tı hnreketi havayı o c.cıc - var derya n kar ı. 
l n teeuürJ rim":z içinde a~ı ayrı l;ulundu ·un gör y pıl cak t n. - ğer tahakkuk eders • bu mülôk tın rulan bir sunle cevaben aşnğıdaki l.JP.- .. ·c ıf·aıl e~ !emiştir ki, iki me.ııl c l~ l 7 - Saad ttin Kaynak - Ni 

v b v rer k kalbi tefddcür.lerimizi !t!Üsabakaları alak lı grçecektir. Balkan antantı ai~RS:tinin mki~afı ynnnttn lıulunmu.,.tur: :ır.1 .. ınrlrki mana ebetleri daha f .ı 1. ' ıı havent arkı - Gönül nedir 
b dı minettaı ıklarımıu bildirmek Yarın (!k nm 8 ... t 21 de M 1 v bakunmdon hayatı bır ehemmıyct l?vak millet nin büyük ekseriyeti fenalıuıtm1bilecek olan muhtcm l bilen . 
uıbil olm"dı. Genit afivkirlık taşı • ..,cmisinde b'r suvare ver"l -cek İr. Rı nlacakları bedihidir! bu nroptıgnndayı taS> ib etmiyor. Ye bir murnfftıkiyetsizli~ in önüne ge~ 8 - S dett 'n Koynnk - Ti· 

:ynn yiir kJ r· .. eüvcnuek aayın bü- 'TIÜn::ıseb•tl<- ı::;em · ı:ırnlik piinler· AJ~Jc- bu propııe-andayn iltihak cylemb or. mek üzer M cari t n bu, mü akc • hnvent arkı • Kırpiklerinin Bet s n evvel kral birinci " 
)'l:kle imizl bütün aile doatlarınu • mahsus binlerce mnpüllc siislenecd ~ ndr n Boğaziçine ya tığı ıeyahnt Bundan eminim. Bu Macar aleyhdnrı J"(llerin tehirini tercih eylemfştir. Bn gölgesi. 
zın, arkadaılarımızın vç merhumu ve ışıklar i<;inde vij7~r<-ktir. bugünkü Balkan antantının temellrr; ıropngnndnyı yapnnlar kilçük ki.tçilk mlızakerelcrc, n11cnlc Slovakyadn zi- 9 - Artaki • Nihavent şar-
• venforin göatcrdikl~ri en temiz ve Atatür < hevket· i ziyaret: "tılmaatnft imkan hazırlamuıh. Bn. guru9lnrdır. Budapeştedeki Slova I hiı~l,,1·in yatışma ından sonrn muvaf kı - Kokla am saçlarını. 
içli alakadan dolayı büyük bir min • lzmirin az"z. mi~f'rl ri, dost lr. ,.u··n Sa MaJ' .. •te Karohın .. arki Ak~.. fak"yct şnn lnrı ile bnşlııabilir. 1\fn - l O - Faiz Kanancı - Nihn-

~" .. elçisi de bu propagandaların bir sui· 
n tl rhk duymaktayız. Onlara son· iliz den· cil"ri bugün at ond niz ve Mıırmarada yanm&kto olduk cnriı;tnn harici sb a fnin menf tala vcnt rkı - Gel güzelirr 
ıuz ükranlat"ımız.ı blclirirk.en aile • "'umhu:riy•t mt"yd nına ... ı rck m 1ftr huııuıi M"y6 hat dP ei{ı-r .. b .. r v... pf nh~imrlen ibaret bulunduğunu rını muhafaza iç'n batan tedbirJ r Çnmlıcaya. 
r "z için pek kıymetli aaydığımız bu simle t ürk l- yk Jin,.. c-"'le-nY. .. ildiiii ve te"',-nni eu·ıır·mia g;bi Rnl "'ıen bild rmiştir. Macaristan, Slo- alınmış ve yapılacak tesebbü~lerin Konuşma 
d ·:ı alakalarını acılarımız arasında ' oyaca 1 ,. 1r i < n nt- ınm 'r " rları hnY!l l Tı..o • Lı :nUc irl'ğinl emin ıç·n) ni yeni t d li 

n nziz teselli hatıral.arı olQrak sak- •a gemi i b ~do muz'ka ı da bulu j geçirmesine ve Bul rU.tam da ici- adı <' bu gı "i' . birlere de tc\·e fil olu uzı ( iy 
t acaiız. ncakttr. in iliz vt- T"rk den'zcile,.· -ıe alarnk h k.ki mahiy tini almnaı~ h·ldJ ı•lcrı c'dd ~e n nııyncak ' tr .... o· _ebusnn meclisind n \e bandosu - ~'· 

Gene bu ar da cenau meraaimi· ""in mü rek n b ılunacakları h ırıa. imkan verira,. bu ~eyfthatin ve bu ,·akt· .ı i.t dos+-. ık m !na~ l>etl .:r'ı." iıı milletinden sabırlı olma ını ve ç.abulı' rJ 
ne İ§.tİT.ak etm k zah~tini KÖSter • -,,erasimde dost lnp,iliz donanmnq .. ticenin mürettipleri alnız B'!lkan- r ,.. rmek için h r~eyi yr.paıı ~l:l- hidJotlenmemc ini rica ederim. Slo 1 - S int - S ns - Mar§ 
n1 k suretiyle keder v~ acılarımıza m bandosu milli l'!'arsımızı çalacal 1-le.rJn deiil. sulhtan baakr. bir ery t•tıı·i<:Lnıı yeni devl :i tanıynnl ı-ıı 'ı.ı \'P.kyn<la muhakkak surette dalut 1 ı 2 - Tarhai v ·slfy - Güf .. 
or!ak olan bir çok muteber zevata 'l'\Üteakıh .. n mü ta k m mevki hc!r İdemiven bütün med ni beşeriyetin -nıa •,., ı .. ~ •• u.. • ,.,..ı,.,_..u.-. ~ <\#1• •ııarn 1ınrcır t k n i ini göster - te ~ şarkı. 
d ayrı ayrı tüluanlanmazı ibl&i et· •osu da ln~dliz milli marı::ını çalacal e şükranına hak kazanmı§ olacak al!r. k ~a r.J:m m lel ri hallet i<.:k \" cektir. V hıı bi:z3a t .Slv 1akynnın dJ 3 - Meyerb er - cLe par-
r:ıete imkan bulamadık. Bu münaae· ır. Sonra Atatürk heykeline çelenk lardır. •) · E~ı.r~t muahed~ i a ·der·cnH k menfaati iktizasmdandır. don de ploermeb operasın-
betle ıay n valim"z Bay Etem Aykut ler konncoktır. Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ece***»> dan f ntazi 

ve mü•tahk m ınevki komut&n1 ıe - o --- * k u k ş k 4 - P. lincke - Screnad 
neral Ruım Aktoğu, beledİY.e reiai M l ~ 4 za ar ta 5 - Leo Delibcs. cl.ak-
d klor Bay Behçet Uz, Cumhuriyet a O)'a - ızmır- Kanada- mc> op msından fantazi 
He.lk parti • reiıi Bay Atıf lnan'a, k 22.40 Müzik (Opera aryaları -P1. 
bl.itiin ukera V«: ıivil etib~ askeri s o teması A m eri a 23. 00 Son ajans haberleri, ziraat. 

v nıülki erkan, polis m.üdilr.ü ve mu- - Baıtarafı 1 inci sahifede - d b [ A k h k J l / esham, tnhvililt, kambiyo -
. · h · d t1arı k lktısa i münase et er meri a ü umeti ngi tere i e nukut borsası (fiyat) v nı, mer umu Mıven azız 0

• ' rinci devr nin 35 inci da ikasındnn • ' • 23 20 M 
gazeteciler, belediye ve :r.abıta me- '3onra yoruldular. Ve bundan istifade ke!'ilecek mı b d · üzik (Cazband - Pi.) 
murlan ve bütün lzmir ve Kartıyaka · den lzmirliler 0 dakı"kada oyuna gı·- muvazi ir szyasef fa b "p e İyor 23.55-24Yarınki program. 

Ottova, 3 (A.A.) - Kanadanın 
halkına; ayrıca çelenk aöndermek ren Saidin gayretiyle biribiri üzerine •ski Vaşington sefiri ve cyeni de _ Londra, 3 (A.A) - Bu sabnhki dctmckte müttefiktirler. Bir otokar euretiyle meraaime ittirak etmek lu- ~ört gol atarak devreyi 1 - 5 galip o k . lt da gcrenlerde te Loudrn gnzeteJeri, uzak şarkta 1n - Bu gnz t-0ler, lnıriliz ve Amerikan 

ı b ı d 1 lTIO rası> namı a ın " • . . . . ,. 1 tufki.rlığında bulunan ıtan u va- larak bitir i r. . 
1 

f k .. B gıltere ıle Amcı·1kanın tnkıb etmekte siyasi mCime iller·nin Tokyoda müt- vçnruma yuvarlandı 
liıi doktor Bay LütfU Kırdara İzmi • IJk devrelik oyunu şöyle hulasa ekkül etmış 0 an ır anın reısı · olduklnrı siyasetler ara ında gitgide tdikan •yapmış oldukları protcstoln- J 

d b . b d nen, S (A.A.) - Puesada yakııı-r"n reami ve huıuai bütün teıekküllc debiliriz· Herr ge. ır eyanname neşre e· bariz b"r ı:ıekil almakta olan mu\•tızi- rın bu milvaziJiüiıı bir nisanesi ol -
d ')" 0 

• larındn Becerro yolu Uzerinde bir o-
rin ıöıterdiklcri cem=lekirhktuı ilk dakikalarda Saidsiz oynıyan rek Kanndanın japonya ile iktısa i l"ği f evkalildc mühim ve falihayır ad duğunu il il ve ctmektcdiı"ler. tok ar uçuruma yurnrlnnmış ve scıd• 
dolayı ttn derin ıüknuJarınuzı suna- lzmirliJer defonsın gösterdiği gay•ct münasebetlerini kesmeaini istemiş - ccc***0 > ki i ölmtiştUr. 16 k ı de ynrnlanmıt' 
rız. oyunu ayesinde oyunu yüzde yet- tir. Suiistimal Suad Davaz tır. Otokarda, kı e erkek faJnnJ~ 

Bilhaua aiabeyimizin hastalıiı miş misafirlerin nısıf sahasına intikal Mumaileyh bu beyannamesinde gençler bulunul ordu 'e bunlnr haıJ-
devam ettiği müddetçe maddi ve ma- ·ttirditerse de llyasın verdiği ve sağ diyor ki: Haberinin aslı yoktur Dllladiye ile samimi ne için topınnan moce,her ·ıe nıtsJS 
nevi ibtimamlaruu uiraemiyen kıy· 'lçık 1ehmedin hüsnü istimal edeme b [ k ve gümQş parayı teslim etmek ozer' 
metı: müdavi tabibleri Bay Lütfü Se- diği bir iki pastnn baka lzmirliler hiç c İngiliz ve Fransız demokrasileri Ankn_rn, 3 {A.A) - Cumhuri!e; ir mü ô at yaptı jaene gidiyorlardı. 
· e f "k M h.dd' Ad . k .. . d . gnzcte nfn 25 temmuz 939 tarıhl: Paris s {AA) H · b"J --------------~ rınge~ ay aı u 1 ın am v~ bır varlı gosteremedılcr. J 6 ıncı a~ 'le japon fa izminin dostane bır teş· .. h d . 'd k" 'd ' · - vas SJansı 1 ::"' 

Ali Agah Dinele; sece ve gündüz; kikodl\ lzmir Namı·m ayağından bir riki mesaide bulunmalarına müsait ııus. ~sın n snnayıe aı mn _ıne. ı - diriyor: ANA D Q LLJ 
tıaıtamızın baıından ayrılmıyarak l k d F k 'k" d k"k . b' l k 8 . I .k A . hrJının tahdid ve kontrolü üzermdo o azan ı. A at ı ı a ı a geç - hıç ır sa m yo tur. ır eşı men· . . 
bütün. ıztaraplarının tebvinine yük • -neden misafirler sol rinin aya _ ka japonya ile mevcud olan ticari ~azla ı:tıhsal nizn~nnm:sinin verdi· 

Başvekil Dnladier, diln, Türkiye 

bilyUk elçisi Suad Dnvazı kabul ede· ıek bır ,eflc tle çahtan doktor Bay · ından bcraberlig·i tem r ettiler. Bu munhcdenamcsini feshetmek sure - gi gcııış selfihfyetın bu ışlerlc meş 
ı k d 1 caktır ki, vasati rekolteden fazladır. Lütfü Rahmi ba,ta 0 ma Uzere ok· dakikadan otuz beşin i dakikaya ka. tiyle bu hususu anlamış olduğunu gul bir müf cttiş tarnfınclnn suiistimal 

tor h•Y Bah&, doktor bay ~krü Nu- dar misafir lngiliz takımı kombine göstermi tir. Kanadanın gerek ken· 1 edilerek bu makineler.in tevzii işind>! ı·ek uzun ve saminıl bir mülakatta bu 
ri .. v.~ ~oktor Bay .. ~~~ C•ı:c;z; ~~ bir oyun oynamağa ve fırsat bulun· disine, gerek imparMorluğa .ve ge- bUyük 3•olsuzluklnr •yapıldığının ta. ece**»» 
'kuçuğ:-ınden en bu~gune k .a -bu~ ~a ütleri yağdırmağa başladı. Kaleci rek çok iyi dostları olan Ameıkralıla bakkuk ctt'ğ-i ve bu müfettişin Une T ard edilecekler 
tün aıt~ ef.radımızın_ en •.~mımı ve Nejad çevikliği sayesinde kaleye gi- ra karşı samimi olmnsı lazımdır. Zi- nihayet verildiği hakkında bir yazı 
rn ~al~ı m ~n ttarlıgını, ıu~anları- :len bütün topları yakaladı. Bu daki. ra, Kanada ile Amerikanın japonya- çıkmıştır. Londra, S (A.A.) - İrlanda 1 r 
nı bildın::: tı n mukadclea bar borcu- kadan sonra l7.mir tnkımı sol açık oy- ya karşı mü terek bir hududlar~ var· Öğrendiğimize göre boy le bir su'. teşk 'lutına men ub iki milh m nznnın 
muz aayıyoruz 1 nıyan Raaimin yerine Saidi aldı ve dır ve müşterek bir siyaset takıp et- istimal hfidişesi mevcut olmadığı gi ingiltereye girmeğe teşebbüs ettikleri 

Ha•tanede tedaviıı yapıldıfı ~n· 5 "d" " d'• · ti J • t- ,__ 1 · ]"" d aı ın goatcr ıgı gayre e zmır aJU• me erı azım ır. hi lktisad Vekaleti tcskilatında va - takdirde memleketten tnrdedilmele-
l. ~de ha~~amı%a ~a.rda":ı için_ ko~~ mı dc;re!i 1 - 5 galip bitirdi. . Sinir hutalıklan mütehau111 zifeslne nlhnyet veril~fş her hangi ri için biltOn limnnlara Ve tayyşr 
tıtızlik goıteren .. atta -~~ııre •• ~. fkıncı devrede oyun tamamıy)e Doktor bir memur dn bulunmnmaktadır. istasyonlarına emir verilmiştir. Bu iki 
yan A~e olmak uzere bulun mutfik lzmir takımının hakimiyeti altında 

ı h • d.. l ız· T J kişi Russcl ile mavinlerinden birdir. hemıire ere, gene .... t~n."11 ı~er ecçti. lzmirliler bu devrede de 4 gol sınai ıya regu - o 
memur ve mUatahdımanıne de goı. daha attılar. Ve oyundan ı _ 9 galip peratör- ooo 

terdikleri yakınlık ve hizmetten do· olarak çıktılar. Memleket baatahaneai Emrazı Cevdet Mustafa B. Şah P Kutural 
layı ailemi:dn •amimi teıekkürlerinl =* akliye ve aaabiye mUteh&l&Ul Dok- GÖNENDEN Yüksek bn) tar mckteb nf en iyi 
bild'ririz. B Z hit tor lımail Ziya Tregul ikinci beyler derecde bitiren B. Ş hab Kutur l, 

Doktor Cevdet Fuad Özyar aileal . • dad i ·ı·:x.· b aoka'"ında 25 Numaralı huıuai mua. Memlc.kct hastanesi baştatibl 1 b Od'I lU"-U k d d 
namına Cumhur vet mO e umumı ılSı n~ 5h . d h t 

1 
k 2 mir aytnr m l r J!, a ro un n 

• • 1 yene aneaın e aa a arını muaye- 2 inci Beyler so ak furun kttrşısı tavzif cdilm ~ ve gelerek vsz"fe ine 
Mua'Hm kimyaker muavini B. Zahid bır ay mczunıyet.ej t d • 1 ne ve e avı ey er. N,, 25 başlnnıışt1r. 
Se!ihittiA F. öa1ar lstanbua a-itmiştir. •-------------. •-------..-....-.... .--

Sahip H Bft muhaM'iri 
BAYDAR RÜŞTÜ ox·rEll 
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KUM DA 
Tertip eden: ANT SVOKU -167- Çeviren: Ki.mi ORAL 

Mahkeme reisi; n1uhakeme:1· n soDa erdiğini beyan ettikten 
sonra maznun generali, müdafaasını yapmağa davet etti 
Reis - (General jofre ~itaben.) 1 Gen~ra) jofr (kısık bir sesle) lediğiniz it~inann k~vuş~ca~sın_ız 1 

ınaznun generalin hareketınde bır l bu sulın cevabını benden bekleme - General JOfr - Hıç bır ıtmınnn 
suiniyet mevcud olduğuna kanimi - y:niz. ::\I ahkemenin maznuna tertib' beklemlyorum. Den, ancnk vazife· 
ıııniz? edeceği eczayı ben tayin edecek de- mi yaptım. 

General jofr - Bu ciheti tayin et- ğilim ! Müddeiumumi - Şu anda maznun 

(SAHiFE 5) 

Her tarafta 1940 olim ıyatları 
hazırlıklarına başlandı 

Fransa turunu Belçikalı bir bisikletçi kazandı · uzun 
atlamada dünya kadın re koru kırıldı lll<'k, müııhasıran mahkemcnlr. vazı- Müddeiumumi - Maznun genera- sandalya:;ın<la oturan da vazifesini 

fesidir. Benden bu vadide bir ce\'ab lin suçunu tayin ettiğiniz gibi, ken - yaptığına kanidir. Bir general rüt ~ 
'oeklemeyiniz. di.:;ine terettüb eden cezayı da tayin besini taşıyan böyle bir adamı neden Paris, (A.A.) - Yirmi günden- ya arasında yapılan yarışlarda, Al- 57 .06 metre. 

Itei~ - Erkanı hllrbiyei umumiye edebilirsiniz. Yoksa, (ölüm) sözü muvnhaze ed·yorsunuz? beri devam eden Fransa bisiklet tu· manya 1630 puana kaırşı 2940 pu- Disk: 
rei~i olmanız dolayisiyle bir kere da- sizi titretiyor mu? General jofr - Böyle suallere de- ru dünkü pazar günü sona ermiştir. anla üstün gelmiştir. 1 - \Votepek 49.16 metre. 2 -
hn ve son defa ol~rak oruyoruz. Geneıal jofr - Bu hu~usta ısrar vam etmemenizi çok rica ederim sn - Turu: 132 saat 3 dakika 17 sa- Dört memleket arası yarışlarda, Lampert 48.64 metre. 3 - Consoli-

General jofr - Fikrimi beyan et- etmemenizi r·ca ederim sayın müd- yın miiddeiumunıi ! Çünkü cevab ver- niyede bitiren Belçikalı Sylveremaes lsveç 2108 puanla birinci ltalya ni c:İtalya> 48,08 metre. 4 - Ku-
tirn. Fakat; her hal ve karda, erkanı deiumumi ! Maznuna ne gibi bir ce - miyeccğ:m ! kazanmıştır. 1983 puanla ikinci, Almanya 1595 siltzy cMacau 46.14 metre. 
harbiyej umumiyenin emrine itaat za tcreddüp ett'ği•i ben söyliyecek l\lüddeiumumi - Bu sözi.inüzle ka Neticeler şunlardır: puanla üçüncü, Fransa 1406 puanla Yüksek atlama: 
etrnekle mükellefti. Bunun aksi, şid mevkide değilim. Onu, siz istiyecek- çamaklı bir yol takib ettiğinizi isbat 1 - S. Maes <Belçika> 132 sa. dördüncü olmuştur. 1 - Okamoto cjapon> 2.00 met-
detli cezayı müstelzemdir. siniz. ediyorsunuz! 3 d. 17 saniye. re. 2 _ Tanaka cjapon> 1,94 metre. 

l\eis - Kanaatinize göre, hafifle- :Müddeiumumi - Tereddiid etme- General jofr - Ben knçamak 2 - Vietto «Fransa> 132 sa. 33 ATLET 1 Z M 3 _ Gehmert 1 90 metre 
tici sebebler yok mudur? yiniz ! Hiç olmazsa maznundan ib - gösterm:yorum. Bu tarzdaki istic ~ d. 55 saniye. Berlin, (A.A.) - Olimpiyadlara Berlin, c'A.A.) - On iki mili 

General jofr - Bu ciheti de malı- ret alınız. Bakınız ne kadar soğuk vahın bir an evvel sona or~sini ri • 3 - Vlaemencky cBelçika> 132 hazırlık olmak üzere burada yapıl- tin iştirakiyle yapılan atletizm mt> 
k~me düşünecektir. Ben bu huc;uı:ta kanlı ·duruyor. Hatta, (ölüm) keli - ca ediyorum. Fikrimi söyledım. . saat 35 dakika 25 saniye. makta olan atletizm müsabakaları- sabakalarında parlak neticeler alın-
bır fikir dermeyan e.lemem. Vicdanı- mesi karşısında bile zerre kadar Reis - Şahicllcrin bilmuvacehe ıs- 4 - Clement c:Belçika> 132 saat nın neticesi şunlardır: mıştır. 
nızın emrettiği şekilde hüküm vere- sarsılmadı. Sualime açıkca cevab ticvabı bitti. İkisi de mahkeme sa- 39 dakika 26 saniye. IOOmetresüratkoşusu: . lOOmetrekoıu: 
Cel\~iniz. veriniz! lonunu terkedcbHirler.> . 5 - Visseps «Belçika> 132 saat 1 - Meckermann, 10,6 eanıye. 1 _ Meckermann, 10,7 eaniy~ 

Reis - Bu gibi lladiselere virdaı• General jofr - (çok sinirli bir hal General jofrle yaveri Lav~en.ıye, 41 dakika 22 saniye. 200 metre koşu: 2 _ Mariani cltalya> ı 0,8 saniye. 
ltıeıelesi, maalesef ik:nci derecede de) cevab vermeme imkan yoktur. mahkeme snlonundan çikıp gıttıler. 6 - Mncaillot «Fransa> 132 saat 1 - Schurmg 21,2 saniye. 

200 
tr k u 

k_alır. Biz, kanunun ahkamına tev - 1aznunun derecei mesuliyeti hak - Reis; mahkemenin bittiğini sö~~~iye - 48 dakika 33 saniye. 4X100 bayrnk yarışı: mMe ek O§ : 
3 

. 
fıkan büküm vermek mecburiyetin - kındaki uoktai nazarını. sizce mn - rek, maznun general (L) Y1 mu da - 7 - Disseauks c: Belçika> 132 sa- 1 - Cenubi Almanya 40, 1 sa· 

1 
1
0
- 11.ec 1·erlman~,l 4

21 • . sanıye. 
~eyiz. lumdur. Talebnamenizi, elinizdeki faa~ını yaı'mağa davet ediyor. Mah- at 50 dakika 21 saniye. t'tVe. 2 _ İtalya 40.5 saniye. 3 - tÖ O~;e ı c ta Y8.: ' sa,nıye. 

General J"ofr- Hakikat ne derece ithamname ve mevcud deldile göre keme salonu, derin bir sükfit içinde. c:· IA Al 40 8 · · metre mu avemet mşusu: 
ı,,.,cı ı rrıanya • sanıye. l C l M 3 ı d k"k ağır ise, mehkemenin vereceği kara- yürütünüz. Maznun general, yavaşça yerinden TEN 1 E C · r i t • - sap ar c acar> '' a ı ·-. 

tın da o kadar ağır olması icabedeı. Müddeiumumi -Talebnamemi ya kalkıyor \'e riyaset makamına doğ· Zagrep, (A.A.) _ Davis kupa- 1 _
1

_ Serf 68,94 metre. 2 _ Sule ?4,9 saniye, 2 - Beviacoua 4:hal~·, 
Reia - Mahkemenin bundan evvel- parken, sizin de burada hazır bulun- ru biraz ilerliyor. d y goslavva Alm E t 66 80 etre 31 dakika 28, I saniye. 3 - Hauhofer. 

ki celselerinde söylediklerjnizle. manızı çok isterdim. Muhakkak hay- Reis - Mahkemenin safahatını ve ;ı ~açır a 1 ~ AJ an;a c ~ ~nrt:: ' m · 31 pakika 37 saniye. 
lllaınun generalin hilsnüniyetinden rette kalırdınız. Ne çare ki, hafifle- ithamnamenin miinderecatını anla- k - · f~a ıpı· ~e mkış ve vkrupaA mır:ka- I w··ık f 6 45 etre 2 Kr 4XJOO metre bayrak koıtusu: e i v . . . .. .. ·ası ma mı azanara merı a - o e, , l!1 . - !I' 

ll1 n bulundugunuzu ıma ettınız ve tici sebebler aramak yolunu kapat- dınız. Mudafannızı ona gore yapma- mıntakası galibi ile mm takalar arası cek c:Estonya-. 16 t 8 metre 3 _ 1 - Post S. V. Manhayn 41,5 
li'ıahkemeye de bu kaırnati verdiniz. tınız. Mnamafih, maznunun muknd- nızı ı·ica ederim. f r 

1 
T · 15 80 "" t ' · 

General jofr - r"'akat, benim böy- deratı taayyün ettikten sonra, bek - -Devam edecek- ına~n~_ayr~ ;nı(ş~rA) B' 
1 

.k rÜpe ' A ~~re. • sa;{~·m~n~a?.r~:~:~r S. C. 
le bir kanaatim maznunu mesuli - ece***>» ~.rkınd, k" . . - ır cşı. 1 z uDn L a7m3a9 • 1 L"d 1!1' 14 6 . 
~·ett / M Amerı a a ı enternasyonal tcnıs - r. ong , metre. - ı man « sveç> . sanıyı:. 
İin ~n ~rt~r~~az. aznu~ ~e~~er~- ık• • b• •h harbı• karşılaşmalarına iştirak etmesi için Kadınlar arasında 80 metre mani- 2 _ PoJlman 14,8 saniye. 
l'lıuı ba~e etı, şırıpençbedye mkupte a ok- ıncı ır cı an - Amerika federasyonu tarafından va- alı ko§U: Uzun atlama: 
. ır adamı ıstıra an ur arma k" 1 d Al · · k J D 1 ı 5 · y · Al · l ısın . . ' v ı o an avete manyanın ıştıra - empe , sanıye « em 1 - Maffeı c talyan> 7 ,49 metre 

onu öldürmege benzer. Maznun d ? ed · v · b"ld' ·ı · · k 
ıen . . . V emıyecegı ı ırı mıştır. manya re oru> 2 _ Dr Long 7 49 metre 3 Hal 

eral hakkındaki nıyetım halisane J)C ogru mu N k (AA) A .k y··k k 1 . · · · - an-ola-q·ı· . . .. . . . • evyor • . . - merı a- u se at ama. son clsveç> 7 .34 metre. 
ıa"" ı ır amma, .t~dbı1rınholf~fml Utiıs.tıl - nın Davis ekibini tecrübe etmek rnak 1 -Adam clngiltere» 1,65 c:dün- Sı ki "'k k tla 

·•
1 eder Bu ıtıbar a a ı e cı sc- . . , S l B 

1
. .

1 
rı a yu se a ma: 

bebıe · b h" olamaz sadıyle Searbrıght de yapılmakta ya rekoru> 2 - o ms c er ın> ı e I H . k l 
4 05 

t 
2 r mtvzuu a ıs . d h }d , - auzwıc ·e . me re. • 

b ıtı-;.. rrP.sbibiniz hoşuma gitti! lngİ tere, ŞİID İ azlr 0 UğU t e ol n .ter~a~yonal turnav.nsına de- Kau~ Kıel 1 ,63 metre. Rome• «haJyan> 4.00 metre. 3 - Ka 
etnek ki maznun general, doıtru - vam edılmıştir. Gulle: as cNorveç> 4 00 m t 4 M d 

~~n _do cSiri en~eyi istihdaf et- korkUDÇ şartlar, en felaketli vazİ- G Rifggsd, CoOok~, \Vı·o~d, Sldhieklds, 1 - G2iselaT ~auerml\1ayer f 3,87 cjapon~ 4.00 ~etre~ re. - ayo d 
§tırt raw or ve uıst e ımıne o u tan metre. - ru e auermayer, G .. 11 • 

ltıiGo~"'raı jofr - Fazla devam et- yetf er karŞISinda göstermelidir sonra, M~ N_ei~I ile Parker fi~ale kal- 13.1_7. metre. 1 ~eKrcep cEstonya» 16,05 M. 
Yelım sayın rt:ı ... l "Rı:ın. maznun ge- mıştır. Damı fınalde, Mc Neıll Gran- Cınt: 

2 
_ T . 

15 05 
M 

tıeaıalin hukuki _vnzi~etini izan ın .. 1. ·~ Son seneler içinde, muahedeler~n müce~~e.t. ~irer h~dise dt>ğildi:· ~un- tı 71 ~: 6/ 2, 6/ l 'i Par'Ker Gilbert f - Gelins 45,7 metre. 2 - Krü- c;i~~e, . · 
8'clty.le bu t~şb~hi~ı. yaptım. ç~~~e~dıgım, , ... J .. .ı1,, ..... n tahrip ~w~ıl: lar bmbırıne baghdır. ~u hadısel~- H?n.t ı 3/6, 6/4, 6/0, f /6, 6 /1 yen- ger 44.~5 metre. l _ Varce 

0 
«Macau 

7078 
~1. 

lteıs - (cıddı bır ıfade ile) gene_ dıgını, kıtalarm harekete geçtıgını rın unsurları korkunç hır beraberlık mıştır. Berlın, (A.A.) - Genç AlmBan 
2 

B 
69 2

/ M 
3 

G Es 
~~linı dikkat ediniz! Mahkeme, ha - gördük. Müstakil devletlerin kolu te§kil ederler. . . . . atletleri Schulz 6, 12 atlamak sure· a-> ;;gl 

6 
M · - ule « ton 

~ıtlttlci sebebler i temekle mükellef bacağı kesildiğine kuvvetin her yer- Almanya, ınatçı ve tahrıkç.ı bır F U D B OL tiyle uzun atlamak suretiyle, dünya Y 
100 

' tr · k Kad la 
~~tildir. Bu talebi yapacak, yalnız de muzaffer old~ğuna sahit olduk. dosttur. Japonlarca ve İtalyanlarca Bern, (A.A.) - lsviçre fudbol kadın rekorunu kırmıştır. d me e O§U « m r ara-
e Yalnız iddia makamıdır. Şu vaziyette ikinci bir cihan harbinin ordu karargahı Berlindedir. Gerek foderasyonunun neşrettii?i bir rapora 5,98 metre olan bundan evvelki 

51~ ~ F K H l d 
d.i '•n, düşüncenizi anlamak maksa· şahidi mi olacağız} japonyada, gerek .ltalyada, bu ord~ uöre. lsvicrede ceman, 1050 eJ;;bi ve rekor bir japon kadını tarafından te- S. 

2 
_ fdani'.·h o~nl i I ~an a> f 2 

ırıe böyle bir suale lilzum gördüm. Bu harbe beyaz ıharp ;veya kansız karargahının tasvıp ve muvafakatı i6.300 a?..ası olan 631 k:uli.ip vardır. siş edilmiştir. ,?OO e: ko en. ' · 
\a~eneral jofr. - Sualinize göre ce- harp diyorlar, doğrudur. Şimdiye olmadan bir iş görülemez. So nvıl 200 ü hariçte olmak üzere Ştutgart, (A.A.} - Burada ya- f -~' ~\ 2~uj S 

2 
fd K""h-

\ ~erdim. kadar pek az İngiliz kanı döküldü. Almanlar japonlara, lngiliz hü- 25.400 maç yapılmıştır. pılmakta olan atletizm enternasyo- l 
25 

f ~ıg ' · - a u 

11 eıs _O halde, maznun generalin Bununla beraber Habeşistanda, Is- kumetinin muharebeye hazır olma- nal müsabakalarının neticeleri şun- ne İoox4 · t k b k k 
ıı.ı elu olduğu hakkındaki knnaatı - panyada nehirler dolusu, hele Çinde dığını söylemişlerdir. İ0te dünya sul- MOTORBOT )ardır. . me re oıu ayra 0 • 

~~a ısrar.ediyorsunuz öyle mi? . deniz gibi kan aktı. A.l.man tecem· hu içipwen büyük teh!.i~e b~ kan~~t- .. Münih. <A.A.) -S.tarnberg gö. 400 metre kotu: . qµ~u~ Alman A. ekibi 
47 

S. 
2 

_il 
Lı.. neraı JOfr- Israr etmemek içın mu kamplarında her gun akan kan ten dogmuştur. lngılız sıyasetının ıınd,.. vapı]m;:ıl·ta olan motorbot mü- 1 - Haman, 47.9 sanıye. B k"b" A

7 5 
S 

3 
f .

1 •eb b k b l h d f" b 1• • • l b k 1 d" k"" ·· · 1500 ko 'l1an · e 1 1 "" • • - ngı tere ~. e yo tur. hendekleri dolduruyor. as ıca e e ı u ~anaatı ıza e et- ~a a a arı un u pazar gumi sona metre §U: 48 6 
S 

Sa~ liddeiumumi - (Reise hitaben) Bütün bu hadiseleri ayrı ayrı tet- mek olmu tur. İngiltere sulhu ne ko- ermistir. 1 - Mostert cBelçiknl) 3 dakika U · tla 
~~lt 1~ .reis 1 Müsaade ederseniz, ge - kik ve mütalea etmek çok yanlıştır. dar arzu ettif.ini kafi miktarda isbat Alrrıanva büyjjk mükafatı için 54 saniye. 

1 
zun ~ .mal: 

6 
ı 
2 ~ıı:ı lofre sarahaten sorayım. (ge - lspanyol iç harbi, İtalyanın Afrika •tmi§tir. fngiltcrenin sulh arzusun- vaoı1an ?fl kilometrelik yarısın son 400 metre manialı: F - K rıate H l • d metre. 2 -

t~lle fofre hitaben) sizce, maznun da, japonyanın Asyada yaptıkları dan aklı hasında olan kimse şüphe et- •ıırunda. Catanr.o, saatte va~ati 87,3 1 - Hülling 53.6 saniye. 
3 
a~!' Ja o;n

86
« 0 an a> 5.57 M. 

~01'1 '°'1 ölüm cezasiyle mi tecziye e- tecavüz, Almanyada yapılmakta mez. Şirıdi lnpiltere. ha7.ır olduğu- 1';lomet .. c bir sürnt tPmİn ederek mü Çekiı: -~~ • · metre. 

~idlr? olan eziv~t gibi biitün kötü hadiseler -:,~evamı 8 inci aahifede - ı.~f~t. J.,..,..,.,,....,,.,tır f""l,.,;ltp,..,. - A lmı=m 1 - Storrh 58.20 metre. 2 1 _· Giselo Mauermayer 45 1 f 

~~ .... $. RARENG•ız 
0
• E • Her iki nefer birinci sınıf nişancı- ve batmış, papazın silileti de suyun mmeetrtree.. 2 _ Paula Mollenhaur 42:72 

Jardandı. Neferler Majerden aldık- üzerinde perişan bir vaziyette kal- LllJnC vr 

Y 3 ları emir üzerine küçük köprüde diz mıştı. Eakteryolog Su Topu 

~J 
.. z"'"AlllHllLlllllTllllllllllllllllllGlllHlllEllllllMHlllll•ı"•sllHll.,........ çöktüler. Ve varili hedef alarak ateş Papazın varil ile yaptığı mficadele A. Kemal T onay Doetinchen, (A.A.) - Horti 

etmeğe başladılar. Varil dalgaların neticesinde bütün enerjisini sarfetti- k 
. ·upası için burada yapılmakta olan yardımiyle yuknrıya doğru atıldığı ği gibi Yüzmek bilmediği de anlaşılı- BuJMıcı. aalgm b&atabklar 

• 1 ıeıı. enternasyonal su topu turnuvasının •••· zaman neferler de mavzerlerini va- yordu. Yorgunluktan tamamiyle e- al g.... ·ık ...................................................... •••••••••••••••• ) iJ neticeleri şunlardır: 
~ijlil~lii\iiiiiiiiiiiiiiiiiimiii;;;;_iiiiiii_iiiiiii~iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiimp;M;iaiiiiiiiim::o;;;;m;;~iiiiiii~iiiiim~I rilin kapağına boşaltıyorlardı. İki zilmiş olan vücudu birdenbire ta- (Verem ve saire 

üç mermi hedefi tutamadı. Dördüncü katten kesildi. Etrafına hazin bir na- karakol Macaristan, Hollandayı 4 - 1 
" -22· Yazan: ** 

~l'ı ~l'lııilerin kaldırdıkları su si.itun- na yapışmıştı. Uzun ve gayet zayif 
"~~ı al>azın sırtına kafasına iniyor- olan vücudu varilin üzerinde yoyo 
~ı~ .İıhnanların yaylım ate~i baş- gibi oynuyordu. 
~ıl\ 2anıan papaz korkunç bir te- Papaz başını kaldırdigı zaman 

, ~ttıı.~~r YUkü altında sersem ol- varil üzerinde bir eliyle tuttuğu, di

ı' ll akat anlaşılan, yavaş yavaş ğer ~linin yumruğunu da deni~altı 
~ .,."4tı Ve .Almanların yağdırdık- gemisine doğru salladı. Papazın bu 

lııı tA1n1tere rağmep bütün dik- tehdidkltr hareketini gören Majer 
,~~>ati! üzerine topladı. kısa tereddüd geçirdi. Fakat Majer 
t,~~~tı et Papaz varili sıkıca ~·aka- müdebbir :ve silrati intikal sahibi 
~ı~l,li '?nra mermilerin nereden bir adamdı. 
~clı. nı a'örmek üzere başını Binaenaleyh tereddüde mucip o-
~ 'tıd lan düşUnceden derhal kurtuldu. Ve 
~~I~~ ?.l:ajer elindeki dllrbinin aklına esrarengiz bir fikir geldi, kah
~~ ı t.t e. Papazın vücud teşekkü- kabayı bastı .. 
''t:'lıt tık edebildi. PapazınSpa- Sonra silahendaz neferlerden iki 

' t.~~bı kemikli bir çehresi tanesini köprüye çağırdı. 
·~ııc U•un saçları kafası- - Silihlannııla beraber reliniz 1 

mermi varilin ters tarafına rastla- zar fırlattıktan sonra, iki ellerini Bumahane polil 1ı1 ,... yenmiş, Belçika ile Fransa 2 - 2 Al-
ı 1 b v go"'klere dogvru kaldırdı. Ölümün •mda 747 manya ile İtalya 4 - 4 berabere kal-nuş, ve an aşı an papazın acagını 4115 

da zedelemişti. Çiinkü pnpaz o an- korkunç feryadını basmış, ve baş T f")efon: - mıştır. 
da bir elini varilden rekerek baca- aşağı sulara daldı. Fakat çok geç - . 1. du MeJ"er gelen gemı· Doetinchen, (A.A.) - Devam 

~ hallıne ge ıyor . - ek 1 
ğiylc meşgul olmnğa başlamıştı. mcden denizaltı gemisinin yakinin- nin açık deniz torpidosu olduğunu et~ bat~_o1an ent~kn.1as?'o~a~.sAu1topu Fakat bunu takip eden mermiler de tekrar meydana çıktı. Fakat bu . . . .. musa K.a arının ı ıncı gunu man 
tam hedefi bulmuşlardı. Biribiri ardı sefer kafası köpüklerin üzerinde si- derhal keşfettı. T~rpıdo Ful-Stım su- ekibi, f ransaya 5 - 2 galip gelmiştir. 
sıra üç mermi varilin tam kapağına yah yalnız bir leke gibi görünüyordu. rati ile deniz facıa~ına maruz kalan Dünya şampiyonluğunu elinde 
isabet etti ve varile su dolmağn baş- Biraz sonra kayıklarda sağ kalan felaketzedelerin imdadına koşuyor - tutan Macar ekibi ltalya ekibini 4. 3 
Iadı. ' Papazın muvakkat tahlisiyesi felaketzedelerin nğlayışiyle karışık du. yenmiştir. 
birdenbire yukarıya kalktı. Ve za- dehşetli feryadları ortalığı kaplama- Mejer bir an için titredi. Fakat Belçikalılar da Hollandaya 5 - 3 
valh papaz birdenbire arka üstü dOş- ğa başladı. kendini çarçabuk topladı. Güverte - galio gelmişlerdir. 
müş olmasına rağmen gene varilin O anda denizaltı gemisinin ikinci de bulunan mürettebata ikinci günün kar§ılaşmalarında. 
kenarını bırakmadı. süvarisi Otto da süratle koşarak gtı- - Ç buk içeriye kaçınız. sonra :vaziyet u şekildedir: 

Denizde yüzen sakalları ve saçla- verteye çıktı ve Mejerin yanına gi - Emrini vermekle beraber ~aş ma- ~ - Macaristan 4 puanla 
riyle papaz komik bir manzara ar- derek kulağına bir şey söyledi. kiniste dondü: 2 - Belçika 3 puanla, 
zetmeğc başlamıştı. Bu glilünç man- :Mejer tekrnr dlirbilnü e1ine aldı - Süratle .olukları Jcapat, :ve yir- 3 -Almanya 3 puanla, 
zara karşı:::mda Majerin gülmekten ve Ottonun gösterdiği tarafı dikkat- mi metre kadar dal 4 - ltalya 1 puanla, 
katılmak derecesine geldi. Biraz le kontrol etti. Üç bacadan çıkan ke- Dedi. 5 - Fransa ı puanla, 
ıonra varil au ile tamamen dolmuş sif bir karaduman, silratle facia ma- .• Oenm e·lecek- 6 - Hohında O puanla, 
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KADON 
Yaz makyaj ları na

sı l yapdır? 
Geçenlerde bir yazımda, kadın vü

cudlarımı güzel yanık rengini veren 
güneş banyosunun nnsıl yapılacağın 
dan uzun uzndıya bahsetmiş ve ya
nık bir vücud i.izerindeki simaya nn
sıl bir makyaj yapmak icabedeccği
ni ayn bir yazıya bırakmıştım. 

Bugün de yaz makyajlarından hah 
.;etmek istiyorum. 

Ynz makyajı , her bayanın yazın 
geçil'diği hayat tarzına göı·e değ· en 
bir şeydir. ) azı güzel ve geniş tabi -
at knrşı..,tııda geçirmek imkföılarına 
malik pek mühim bir mesele değil
dir. Sporcu bayanlar ne krem, ne 
de pudra kullanırlar. Çünkii tahin -

· tin kuvvetlı>rine Ye sııor yapmanın, 
fazla hareket etmenin tesirlerine bo
zulmadan mukavemet edecek lıir 
makyaj sistemi yoktur. Bunun için -
clir ki dünyanın her tnrnfındn. de -
nizc dalan, yüzen, deniz skis yapan 
dağlara tırmanan bnynnlar arasın -
da makyajlı simnlarn hiç ra ·t gelin -
mez. 

Bunlara, ·yalnız hakiki bir !~ izel -
lik Jı, le:;iylc yanmış simıılarını kı.,m 
kullandıkları kremin ynğiyle yağla 
mak kifayet eder. 

Yalnız, bn\ anlar :vazı valnız tabi-. . . 
at knrşısıııdıı oturmak vc•ya spor yaıı 
mnkla geçirmez; gazinolara gider -
ler, kır balolarına iştirak ederler, 
aralarında ziyaretler yapar \'C bir. 
çok işleri için şehre inerler. Bu za 
manlarda y:rnık yüzlere uygun gider 
b;r makyaja ihtiyaç \'ardır. 

Bu çe~it bir makynja zemin ulara1• 
yanık yüzler için hazırJanmış husu'-' 
kremlet kullanılır. Bu kremler ma 
Yi denecek kadar seyyalclir. Cilt ta 
rafından derhal massolunur. Yilzü 
nüziin yanma derecesine göre nçıı 
veya koyu renkte kremler kullnnılır 

Kremin üzerine sürülecek olar 
ford tabakası gayet gizli ve hafif ol· 
malıdır. Yanakta, llmncık kemikle 
ri üzerine yanma derecesine göre sü
rülecek bir pnrça tuğla rengi, yahut 
rgUvnni fnrd yannSrlnr Ozer:tn •a 

yılarak i tenilen nüansı husule ge 
tirmeğe kfifidir. 

)'azın göz knpnklarını boyamak -
tan kat'f urete sakınmalıdır. Işıkta 
boyanmıı;ı göı kapakları fena gürü 
nür ve çehreyi 1htıyrırıuştırır. ruzm 
kirpikler üzerinden ke tane rengi •ya 
hut e·nıcr bir kozmatik geçirmekle 
iktifa edilir. 

Pudrnlara gelince: Yazın açık 

renk pudrnlnr kullanılmaz. Çiinkü 
bıııılar ışık altında çehreye üflenmiş 
gibi bir manzara verir. Yazın kulla -

nıJacnk puclralnr zemin kremlerin -
den biraz dnhn koyu olmalıdır. 

Gürıeş ban) oQu yaparken kumral 

bny:u:Jarın ciltleri üzerinde i:>iı· rn. -
kını lekeler hasıl olur. Bu lekeler ek 
seriyn bir toplu iğne bnşı kadar olur, 

renzi tanınrniyle siyahtır Fakat ba · 
zım dah$.l fazla büyütlüğU ,.e moruın
n hir renk aldığı da vak.di'·. 

Fransız ordusunun vazifesi 

T ota/iter istilasını Fransız 
ordusu tevkif edecektir 

Harbin devamı müddetince Fransız orduları ve müt· 
tef ikleri Beri in - Roma mihverini in hiza· 

ma uğratmağa çalışacaktır 

Fransa bu vazifeyi başarabil{~cekmil' 

A skerlik tip ler i 

Totaliter devletler bir Avrupa 1 y A z A - , müdafoıı hattının soğlo.mlığını itit"" 
arbi açtıkları takdirde bu hatp acaba tmislerdir. Bu müdafaa hattının te 
'<\Sll cereyan edecektir? ferrÜatı 1938 de F orti"' ;.&mil Amerj 

Hiç bir devlet tek bac;ına Roma ve PiYE~ KOT j kan w•onıucısınôa ne:redilrnlştlr. 
1erlinin askeri fanliyetine kar 1 ko Diğer ta.raftan Fransada kara o f# 

'acak haldf' değildir. Onun için Ro Eski Fransız hava nazırı . dusunun ihtiyacı d:\i.ma deniz ve hB" 
m - O.wl:- -:hv .. ,.,; .. ;.., 1 .,., ...... - •• - t.::.w. v;. o•Jlılurının ihtiyacındnn ÜstÜtı 
ııukavemet bir müttefikler lıarbi Halbuki totalitcı uevtetler bütün tutulmuştur. Bu uzun zamandanberi 
·eklinde o1ac~ktır. hücumlarını Fransız ordusu tarafın- ndeta üvey evlad muamelesine ma: 

Bu miiW•fikler harbinde her dev~ <lan ınüdufoa edilen garp cephesinde ı uz bulunan Fıan~ız hava kuvvetlcrı 
ı,.t kc'"ldi hic:!ll"c:inc düı;en vazifcv: yapaca~lard r . Niçin mi? Çünkü dc- ınin hakiki subebini izah eder. Fratl"' 
rapacaktır. İngilt ... re filosu denizde nizden tasınacak lngiJ;z ve Rus kuv- sız erkanı harbiyesi denizde ve h~' 

:ı; d ••tt fk 1 ti . f "k' tı' 1<~ndine dü~en hakimiyeti muhafaza vetlerinin bu orduya iltihakından ev- va « mu e ı · Kuvve crın aı ıye 
;sini bac:ıaracaktır. Acaba Fransanın vel bu orduyu sarsma1cta azim men- ni (denizde Britanya ve havada Rtı• 
yapacaiı esaslı vazife hangisidir? faatleri vardır. Eğer Alman orduları filoları) bildiği için bir harp vukuuO 

: • Hollandayı, Belçikayı ve şimal ova- da Fransız kuvvetlerinin bu sahad~' 
Bu vazifeyi izaha lrrlamadan !arını gererek Manq sahillerine aelir- ki noksanının telafi edileceğine ernı ıı 

:x :r t> d. K rk A .. f" ve 
"'Vvel umumi vaziyeti tahlil edelim. se Britanya kuvvetlerinin karaya ır. eza 1 vrupanın cog~a 1 • e 
Bnu tahlil bize şu neticeyi verecek- çıkması ve Fransız topraklarında ya- t~~ya bakımından olan . vazıdye~~f e' 

t • ) H b ı b ı ı · yılması müqkülata ug"rar. gore Fransız ordusunu nıfa e e ı 
ır. arp aş ar ~ amaz tota ıter :r w. ·f · · d ha k b' 0 r1 

d l ti h k · · b k Modern ordular dövysebilmek irin cegı setr vazı esının e ş a ır 
eve er, ava ve ara vesaıtı a ı- - 't d f d 'f d'l · w• ·atı' 

mmdan demokrat hükümetlere faik geniş bir sahaya muhtaçtırlar. De - l u ta~a ın anı a e ı emıyecegını J 
bir vazivette bulunacaklardır. Fakat mokrasiler davasını.n zaferi için isti- amış ır. • 
ı d 'k ha l k. la ordularının mümkün olduğu ka- • • f 

I!u lek<>]ere ne güzellik eı.ot!tGleri, rnrp evam ettı çe ş angıçta 1 Eğer harp U7.arsa - bütün aske~ 
·. ne ele tababet ht.nüz bir çare buln - faikiyet azalacak, günler geçtikçe ;ar ~im:.~ h.udud~a yakı~ ye;~e~de müttefiklerin fikri harbin uzayacar 

'llc\mıştır. Onun için b ulc!~eler hasıl faikiyet sulh cephesine intikal ede- ev 1 e 1 mış ve anşın şıma ın e- merkezindedir- Fransız ordusunılıı 
oldı.ktan sonra tcdııvisine çalışmak· cektir. . ki Fransız iskelelerine kadar yayıl - vazifesi değişecek, fakat ehemm i>'el 
tnn ıse olmadan evvel önüne geçme- Niçin mi? mamış olması şarttır. 1919 da ma - vazifesi değişecek, fakat ehemrnh'e' 
ğ-e utrao;mak daha doğnı o:ıır. Çünkü totaliter devletler sulh za- re~al Foş da sulh konferansında ay- ti baki kalacaktır. 

Pu ç·ırt gnyet basi'lir. Kun·rnl ba- mEmından itibaren askeri teşkilatları- ni fikri ileri sürmüştü. Alman askeri münekkitlerinde~ 
yanl!tr güneş banyosunn başlamadan nı ve malzemelerini çok mükemmel Yalnız Fransız kara ordusu bu is- tüm general Tomas bu mevzu etr~, 
C\' Vt:I ~·neudlarmn sürdün.:eri yağı , bir hale getirmişler, gıdalarından ke- tilacı taarruzu tevkif edebilir, <ıseki fmdaki bir tettkikinde c uzun bı 
hıısu"ı ~·.ıı~e:te.lrnz:_rlanm:~ kiıd:ı, ya- serek top ve tü!ek yapmışla~dı~. bir ta~~rl~ .1:1ütt.efikler .ord.u~un.':1n harp ~alin?e diyor, iktısad~. a~ill~~' 
hut n~1 ·pırınlı yaglardnn s~çmeli - Buna mukabıl demokrat hukumet tahaşşudu ıçın sıper vazıfesını go • askerı amıllerden daha muhıro 11 
dır. lerin iktısadi, mali, ve sınai kudret· rür. rol oynıyacaktır. > Fakat Franstı1111, 

Yıırn .. billıP.sa sa:.1'ır~·! • yiiıün leri totaliter bloka çok üstündür. E- .:. sınai kudreti, İngiliz ve Rus kudreıı' 
del'isi ~ ıi.ıdiiz .. üzgi'ira. g!.ine.ıe ıı:nrı;z ğer demokrat hükümetler insan ve Fransız ordusu bu vazifeyi yapa- lerine nazaran çok aşa~ıdadır. 13~}it 
rıl ~u*u kin bozulur. Güı?düzıııı tı.ı - iptidai madde kudretlerini seferber bilir mi? Bu i~ güçtür. Çünkü Fran- dan başka Fransız fabrikaları fnJl,ı 
zu]duğunu eğer deriniz kuru ise kı- bir hale koyacak vak;t bulurlarsa za- sız ordusu kendi kuvvetlerinin iki ve Rus fabrikalarına nazarnrı 0 "' 

.!!in makyajınızı sildiğiriz mnlılül ile feri temin etmiş olurlar. misli bir kuvvete karşı koymak rnec- çok hava hücumlarına maruzdU~i.i, 
~ liz!müzü ı:ilmı-:k güııdii~i!ıı deri ilze- Bu umumi bilgiler, bizim Fransa- buriyetindedir. Sanayi müesseseleri hava le' 
rinıit ki tnhribı.tmı gictc:·mcğc kafi nın müttefikler harbinde oynıyacağı Bununla beraber 1914 teki hata- cumlarından en fazla masun roef rı' 
,~e·ıı. Fakat yağlı cilt'r.r iç:o bu kafi rolün ne olabileceğini anlamamıza lar tekrar etmez ve mi.inhasıran mü- ket Rusyadır. Fransa kendi or~~h~rı'' 
değildir. Ciltleri böyle olanlar cildin yardım eder. dafaa tabiyesi kullanılırsa istilacıla- nın ihtiyacına kufi gelecek JllU lııı1 
glineş karşısında ifraz ettiği fazla .:. rın taarruzunu durdurabilir. Belki de mat imal edemiyeceğinden bt::ıde 
yazı deriden silmek mecburiyetinde- Muharebenin ilk safhasında F ran- tardededr. hnriçten ithal edecektir. ~ b"r rO' 
<lirler. Bunun için hususi müstahzar- sız ordusu, kara harbinin en şedid Bu vazifeyi layikiyle başarmağa Fransanm sınai sahada büyuk 

1 

lar kullanmaktansa yumuşak bir sa- taarruzlarına mukavemet etmeğe hazırlanmıık için büyük erkanı har- lu olmıyacaktır. ıİ'.et 
bunla yüzü sabunlamak, somn alkol mecburdur. İngiliz kara ordusunun biye ve hükümet neler yapmıştır a- ikmal efradı noktasından ~8 fJ;\jt' 
cıcrf'ce~i az bir kolonya sürmek kafi taarruzda ve müdafaada ehemmiyeti caba~ böyle değildir. Fransanın gen;l rıl'lcJ;ı 
gelir. azdır. Lehistan ordusu yalnız otuz ilk hamlede Alman ve itnlyan or- temlekeleri, ordusunun sa1;:,rrl'lıı' Bu gece tuvaleti nrasıntl~ kadınlar beş fırkadan ibarettir. Rus ordusu i lk hamlede Almnn ve İtalyan hu- sçılaca kbütün boşlukları do. 
c;ıc:ı:ini ~ ıkamayı un~tmaı•ıalıdırlar. bütün harp cephelerinden uzaktır. dudları ?oyunca daimi_ ~sti~kamlar ğa kafi ikmal efradı v~recek tkkiil e1' 

1 nzın tırııakları katıyen boyr:nnıa- Taşınması ve harbe sokulması güç- şebekesı yapıldı. Bu ıstıhkamların Fakat Fransa henuş teşe ,,ege' 
mnh. Tırnaklara da bir btil \"e iı::t '. - ---- ani baakınlarla 7.ııptedilmesi müm - mekte olan İnlliliz ordusunun yarJı' 
r:ı 11,t ha'.kı vcrilmelltlir. Dc..izin,şnnllan limon sürerek yumuşatmak kün değildir. Y"r yüzünün bütün ne Fran ız miitehassısların~~"cl•"" 
ırot u su:·u ile sc. tle..,cn cllerı, ak - ün çok favdahdır milletleıine mensııp rnütchaesılar bu 1 - Deumı 10 n ncu • 
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hat not 1arı : 18 

· s u ilim erinin 
Yaş meyve ihracatı 

Kavun karpuz ihraca 
tına başlanıyar Hatay dönüşü 

Konya gezisi ço:, istifr.deli g~çmişti. 
Aipullu fabrikası faaliyete 

geçıyor 

Edirne, (Hususi) - İki seneden
beri Avrupa ve fstanbul piyasa
lama külliyetli miktarda kavun sev
keden Uzunköprü kavun, karpuz ko 
opero.tifi mevsimi yakla~ış olma
sından dolayı faaliyete başlamı§ ve 
ihraç için gereken tedbirleri şimdi· 
den almıştır. 

Dünyanın en meşııur halısı 
~----· 

: 
1 

l 
Kayseri pamuklu kombinası 

Trakya ve bilhassa Uzunköprü 
müstahsili için çok faydalı olan bu 
satış kooperatifi bu yıl sebze ve mey
ve ihracatı ile de uğraşmağı progra
mına idhal etmiştir. 

Man'aa muammleri Adanada Atatü~k . heykeli • Ön.ünde... , \cıpayamda Beşinci pamuklu kom h~na mız 
Bize bir cami kapm.unun önünde !ar, Turkıyenın İlen, Kurtulu~ sava~ı """""'"""""'MI"""' 

Kavun, sebze ve domates üzeri
ne dış piyaqalardan iyi müşteri bu
lan Uzunköprü kooperatifinin bu se
ne daha geniş mikya&ta iş yapacağı 
umı.lmaktadır. 

Şeker fabrikasının faaliyeti 
Bu yıl pancar mahsulünün iyi ol

ması hasebiyle ağustos ibtidasında 
faaliyete geçmesi mukarrer ohn Al
pullu Şeker fabrikasının bu yıl kam
panyasının diğer yılardan daha faz
la anlaşılmaktadır. Ayni zamanda 
pancar fiyatının bir kuru§a çıkarıl
mış olması rençberin memnuniyeti
ni mucib olmuştur. 

kitabeyi okudu ... İfade ve eski ÜS· tarihleri, büyük devrim, Cumhuriyet Ko·· ..,_, kalkınması Malatya bez ve ı·pıı·k fab-
H\p dolayısiyle hepimizin ho~una git- te yük<:elen fabrikala~· .ve.saire bilyiik v 
ti. karton levhalarda gö::ıterilmiş ve bil- iki köy (nümune köyü} 
' - Aman şunu ağır söyle hep not tün bu levhalar izmirve ::\Ianisa mek- rı•kamız ı•şlemeg~ e başlad 

ed\lim.. teplerinin çoğunda çarbay ve toplay İntihap edildi 
r.. O defterini tekrar açtı biz de aç- tablolarının pil ve elektrik korcloni- Acıpayam, (Hususi) - Eski güıı-

tık. Hep birlikte o hitabeyi yazı:, o- le tertip edildiği şekilde yapılmıştı. ierin viran \"e bakımsız bıraktığı gii
ruz: Çocuk bir fişi soruya bir fişi de ceva. zel ~·urdun, davalarının büyüklüğü- Bu fabrika, daha ziyad~ doğu viiayet .. 

lerimizin iht:yaçlarını karşıhyacaktır 
Emere Bi imareti Hazel meacidit ba getirdiği zaman ya ampul yanı- nü, bu yurtlu gezenler, iç sızıları ile 

mubareki fi eyyamı devletüs sultani yor yahud zil çalıyor her yerin bir ~örürler. Dava o kadar çok \'e o 
azam. Zıllül'ahi fil alem maliki rika· hususiyeti olduğu gibi Konyada btı kad~r köklü ki; bunun karşısında 
hUJ ümeni acyyidi selô.tinil arabi vel ~ş almış yiirümüş o kadnr ki alfabe- inancı bütün, ideali sağlam ve köy 
acem iz ze t dünya veddin ebül fe t ih ;·e bite tatbik edilmiş bir tarafa re- psikolojisine vakıf olmıyanlar bed
key kavıt:; ibni keybu~rev ve ha lle - simler bir tarafa kelimeler sıralan- bin vlabilirler. Cumhuriyetin iden! 
dülla liü sullllnetül a bdüzzaihül muh- mış ve çocuğun ilk zarnmıda resmiıı <'vladları elinde, bu harap yurdun 
taç. IJ& r ahmetullahi Ali bin el Hü- yaziyle ifadesini kavraması için bir l irer birer yaralarının .sarılmakta 
~yin ibnül Haç Ebu Bekir Gaferel- 1.arafa bir fişi bir tan.fa da diğer fi~i ·Jl:luğunu görmek ruhlara derın bir 

ketteki iğ .mevcudunun yüzde 58 ine 
Malatya, (Hususi) - Beş yıllık nazaran umum iğ mevcudu 229,920 çıkacaktır. 

sanayileşme planının tatbikatından olduğuna göre devlet fabrikaları Yeni pamuklu fabrikası şehrimize 
olarak Sümerbank, Türkiye ziraat Türkiye pamuklu endüstrisinde ça- yen: bir hayat ve canlılık getirmis
ve Türkiye iş bankalarının iştirakile lışan iğ miktarının yarısına malik tir. Yüzlerce Malatyalı burada iş 

kur ulan büyük Malatya bez ve iplik bulunmakLadır. Yapılmakta olan bulmuş ve modern calışma sistemiııi 
fabrikalarının inşa ve montaj işleri tevsi işlerinin ikmalinden sonra dev- yakından görmek ve tanımak sure
tamamiylc, bitirilmiş ve fabrikalar Jet fabrikalarının iğ mevcudu 132 tiyle maddi, manevi i.stifadelere ka-

llbü veli valldeyye sehet i sitte ve koyunca zil çalacak ve ~ocuk .se\'iııe- ın~ırah veriyor. bir temmuzdan itibaren faaliyete bin 632 yi bulmak suretiyle mcmle- vur;muştur. 
ha1n1In ve aitte mic.. c:.!c .. Güz~l buluş fakat bize IJifaz Acıpayamın genç ve ateşli idare geçmişlerdir. 

-- Bitti mi? mıısr:ıflı biraz da çocuğu milıanik:- uınfrini işleri arasında gördü re~ Kı- Doğu vilayetlerimizin ihtiyacını 
karşılamak maksadiyle kurulmuş o
lan bu fabrika Bakırkö~·. Kayseri, 
Ereğli ve Nazilli fabrikalarından 

!Ş'Y"ini'<aliillri·;: .. ·~lY·nı·ca·a:n·ı - Evet bitti. ·iğn Alıştırdığı ve çocuğ-uıı yarahcılı- b:ır Ye içli bir tavıria köylülere dert 
- Amma da uzunmuş ha ... AZ ~ı kaybolduğu için bu =~te ifrat var- anlatırken, nazarlarında her yön-

kaldı yazmaktan vazgeçiyordum.. mış gibi ı:eliyor belki de aldanıyo - den onları benimsiyen bir ruh Sl:!Zi-
:1111111111111a11111ttllllllllllllllllllltlllllllUlllUl lll llllllHlltllll llllll lllllllll llllltlUlltllll1ljl~I : 

"" - Fakat ne kadar tuhaf cümleler- ruz. Netice görüş ve anlayışr. dayanı- :iyor. Kendisiyle kt nuşuyoruz .• l{öy 
• \ ~r:Üp eClilmiş. . Memduh Yavuz yor.. ~iavıısı ve bu davaların halli on un 

sonra pliin· .mucibince ta sisi ikmal e- ·-~-
Nevyork sergisini alt üst 

bu alakadan istifade ederek yeniden N e olur.ııa oleun blftiin fi k ir ler kw- em d i . N jkbin ve i:ten g~len konuş-
söze başlıyor.. metli olmnkla beraber bu sahadaki mala!'ı arasında: 

dilen beşinci pamuklu kombinasın 

teşkil etmektedir. eden delikan !ı 
- Bu yazdığımız kapu üzerinde 

kitabenin nynidir. Bu sahibi Ata mih 
rabı dünyanın en güzel mihrabıdır. 
Ah görseydiniz .. Yükseklik 6 metre 
kadar bu adamın Konyada yaptığı e
serler çoktur .. , 

Sahibi Atanın cesedi mumvalan -
rnış bir halde bu türbe dedir~ Kızı 
Millkiye hatun yanında mumya ha
linde durur ... Bunlardan başka mum 

Yalar ve mezarlar da var. Bir Kon
Yalı atıldı .. 

- Ben vaktiyle bu camide müe -
z.inlik yaptım. Bir gün türbeye geç
tıın, mumyalar hala olduğu gibi du
ı·uyor yalnız saçlar dökülmüş el a
Yak parmaklar hep~i de 600 bu ka
?ar sene geçtiği halde duruyor çok 
ıyj mumyalanmış .. 

Asıl rehberimiz devam ediyor: 
- Himaye medresesi 656 da yapıl 

~ıştır. Etilere ait eflatun pinarı VP. 

~§te sultan hamamı tam 800 senelik
ir. Bu da sahibi Atanın eseridir. 
. l\onyada iki kale vnr bfri 'faş dev
~ne ait 2400 yıl evvel yapılmıştır. 

alenin on iki kapusu var bunlar çok 
esk·d U 1 en Romalılarca, Bizanslılarca 
d st Uste yapılmış Selçukilerce yeni -
la.en tamir edilmiştir. Ilu kaırnlardnn 
r rende kapusu en haşmetlidir. Dn
c enqe cadde.si de Konyanın en eski 
aodes·d· 

0 
lsta.nb~~· kapuı:ıu göhretlidir ve bu 

(] nl iki kapu dairei. medar Konyayı 
o nsır .. 

la Miladdan iki bin sene evvel yap:. 
ıa nd '.l'~roslar tarafındnn kurulan A-
~ dın tepesi de ·şte görünüyor .. 

kal u sırda su içelim diye biraz geri 
On~ıştık. Arkadaşları kaybettik. 
otr ar rneğer doğru yolu bırakarak 
catn~ku.la sapmışlar .. Biz de sultan 
~tıkıı nı gördük ve gezdik bu da çok 
lcaa ernrneı bir cami.. Bu sırada ar-

ıtşlara rastladık .. 
enıduh Yavuz hula: 

l·i~ Memleketin ilç planı var. De -

l Uruyordu s .. 
l:~tpaşa okuluna uğradık .. 

cek b~ıl dolayısiylı:! sınıflarda görüle
~eğ ır şey Yok. Fakat müzesi görül

e de1i-e,. 13 ., •• 
bilh~rnda bi.ltün ders materyalla1, 

saa tarih ve coğrnfya için Çağ-

Çalışma1a .. ela saı..•anı takdirdir. T~mamen modem bir tarzda inşa Gözlerine kan bilrilmüş yarı lrnçık bir adam Nevyork sergisini altüst 
• - Sıhhatsiz insandan hiçbir ~ey 

Biz meslek bakımından bu seyn _ ö edilmiş ve en mütekamil makine - etmiş on binleree insana korkulu dakikalar geçirmiştir. 
be:,!·yemeyiz.. n plandn ~ı:ıhi du- 1 1 t h" 1 1 b · H~d 

hatte orijinal şeyler gördlik. M ek- .. l k b er e eç ız o unmuş o an u venı a Leye scLeı1 olan ch·li, karısına ve karısının ailesine kızmış, ve 
ı-tımt~ duı.e tm<· ve unu·ı yanı sır~ f b ··k 

260000 
•W. 

430 
• :-

teplerim ·ze her biri a.vrı .volda digw e- d ·kt' a· k lk .1 b b a ll anın ıgı ve tezga- onları öldürmeği aklına ko~·muı:ıtur. Kansının sergi ci\'arındaki evler-a ı ısa ı a ınma ı e era er . . . . . " 
rinden sanki taklitcilik yapmamak •. .. 11 . 1 k hı \·ardır .. Senede l.ıır mılyon kılo den bırınde olduğunu sanan deli, hemen o eve girmiş ve kar;;ısına ilk 

.ıco •• un guze eşmf-sınc çn ışına .. d f 1 k · t•hl ~k d k '"" 
istercesine ilerlemiş.. Kütahyada n·. . 1:- 1• 1 t k ,, an az a pamu 1s ı a e ece • çıkan kadıııı kar.ısı zanniYie tabanca--ını bosaltıp kanlar irinde 'y.ei·c 

ı~ e, p an 11rını an n ır en, uu d k . l'k . 1.t d b 1 1 • • • • ~ ::.-
püskürme iş!eri, Eskişehirde '.·agw 1ı . . . . d k d k t - o uma ve ıp ı ıma a ın a u una- serrnşıtır Sonra yaptıO.ı müthi~ van lıslıgw ı anlavmca 1>0lisler veti-cırnc 

ı~ın 1çın e ne a ar aynaş ıgını ve kt · . 0 
•• • w y • • ~ 

boya, Adana.da resimle ifade Kon - lıu !ı>leri ne kadar benimsediğ'in· an- ca ır. den evvel sergıye kaçmış kalabalıga karışmıştır. 
yada da ışık ve zille ifade netice lam~:k hiç te güç olan hiışey değil.. Bu yeni fabrikanın faaliyete geç- Polisler onun peşini takip etmi~Jer ve cebinde dolu tabanca ile· önü-
lıepsindc hummalı bir çalışma... GP.ııc kaymakam Cı:mil Ca~ın sözle- mesiyle Sümerbank eliyle işletilmek ne geleni vurmağn hazır bir kıı.tilin kalabalık arasında dolaştığı ziva-

Gene Sanatla kt ıı· ld'k · te olan devlet fabrikalarının mec- t ·1 d d h ı · • r rne e ıne ge ı .. rme devr.m edı;vor : re çı er arasın a er a şayi olmuştur. 
Konyalı arkadaşlarla samimi bir ha- . _ Köylerimiz, asırların kend:~i mu iğ adedi 114,652 yi bulmuştur. O zaman, herkes biribirindcn şüp helenmeğe ve korkmağa ba~lanıı 
va içinde verilen öğle yemeğini de iiz~rinde yarattığı bir itiyad oinrak, Memleketimizin 1938 istatistiklerine tır. Telaş tam iki ~aat sürrniiş ve nihayet polisler deli katili yakala-
yedik.. Şimdi serbest olarak Konya- her ~eyi görmek ve laftan ziyade fi- yarak silahını da elinden almışlardır. 

yı dolaşıyoruz. Saat on beşte müze- !iyat istiy.or. On.u.eski ananeleri .. nden Menemende bele- Bı"r ervek abel ı· k kursuna g.. b·ı· mı· "'\. 
ye gideceğiz.. kurtarabılmek ıçın ya para!< goster- 1'- \. 1 re 1 ı r 'r' 

Çarşıyı dolaştık.. Burada bayan mek ve fay.:luıarını kendilerıne tak- d •ye Il: n f ::\ar Ve f j . Bir başl.a sefer, 1\Jösyö Goguillot, Tul uz üniversitesini dava etmiş-
arkadaşlar kuyumcu dükkanlanm dir ettirmek Hlzım .. Bunun ;cin de. tır. l\Iösyö Goguillot, üniver.,,itenin açmış olduğu bir ebelik kursuna 
yokladılar ve Hataydan aldıklnrı bi- ~ayemiz her köyün bir nümunC' kü- yazılmak için milrncaat etmiştir. Erkeklerin ebelik kur.suna ka'bul 
lez'kleri sordular: yii haline getirilme-ıi olmakla bcr:ı edilmiyeceği cevabiylc karşılaşrnca, talimatnamede, kursa, yalnız ka~· 

- Acaba aldandık mı?. ber, bugün için kaza mızın iki ayrı dınların devam edeceğine dair bir kayJt olmadığını, zaten kursu H:Htre 
Hakikaten aldanmışlar. Konyada i~tikametlerinde olan Dedesi! VP YU- edenin ele bir erkek olduğunu söylemiştir. Bundan başka, erkeklerin' 

altın daha ucuz ayni bilezikler Ha - l'eğil köylerini cnümune köyü> ola- doğurtma işlerinde çok fayda!; olabileceklerini ileri süren 1\füsyö G'o 
tayda 33 lira iken Konyada 25 lira .. rak ele alacağız .. Dedesi! için karar guillot, şimdilik bekar olmasına rağmen, günün birinde evlenmesi fü 

Almayanlar: verilmiştir. Bu kararımızı Yüreğile ı timali olduğuna ve bu takdirde, karısının bir çocuk dünyaya getirme 1 

- fyiki almadık diyor. de tatbik edeceğiz .. Okuma odaları de hatıra gelebileceğine işaret etUkten sonra, belki de derhal b::ı;: ebe 
Alanlar da: açmak ta ön planda aldığımız işler 1 h.~lma~ ~abil olamıyınca, kendisinin yardım etmesi faydalı olacağlnı 
- Ne yapalım bu Haby hatırası mevanındadır.> soylemıştır. 

diyorlar. Hem biz bnktık onlar bu İşleri tekemmül etmiş olan ve şu Hasılı, bin bir dereden su getirerek. erkeklerin ebelik lfor.suna de-
kadar işlemeli değil diye kc11dilerini birkaç gün içinde merasimi yapıla- vam etmelerinin soşyal bir zaruret olduğunu kaydetmekle sözünü bi-
teselli ediyorlar .. Şimdi hep birlikte cak okuma odalarının nerelerde ol- tirmiştir. 
Kony&nın asıl görülecek yer olan duğunu ela söylüyor. Bütün mantık oyunlarına rağmen, Mösyö Goguillot, karşısındakil~ri 
Mevlfinn miize3indeyiz.. ·k d "'t • •t · d 

0 
ı ·na c emcm:ştir. l,;nn·crsı e~·ı ava etmek ve erkekler doğum işlerin-

Müzenin kıymetli müdürü bize ne- Menemen belediye reisi de yardımcı olabilirler mi, olamazlar mı gibi, herkesi alt1kalandıran 
fı·s ecı.erler.1 go··~.teri'-·or. Rilh:ı.soıu mu- Du rsu he.'' de l\1 (H .) Me b. J k .. 

< .J ~ enemen, ususı - ne- ır mcsc e ort:.ıya atma •Çlll l\Iösyö Goguillotye bundan daha iyi bir 
allim olmamızı nazarı dikkate ala - - men belediyesinin çalışmaları, şehir- fırsat düşebilir mi idi?! 
I ak kitaplar üzerinde duruyor bize Bu·· yu'' k hav van de f d l ··sterme?e ha ı _ ay a arını go ·o Ş amı~ Fakat mahkemeye müracaat etmeğe vakit kalmadan, Tuluz ünı·"er-
Kütahyalılar hiç bir '.·erde olmıyan - tır 1 l• t · · k • · mar P anının anzımıne ya ın- sitesi. <>helik kursunun talimatını değistirerek, kursa, yalnız kadınla. 
kitaplarından bahsetmişlerdi. Fa- panayı rı d b l k 11.1 ı · a aş anaca tır. ı~ enemen spor sa- rın iştiı'ak celebi ecekleri kaydını da, avukat, mahkemeye milracaat 
kat bu müzede onları ba~ -
tıran eserler çok yalnız burada fark Dursunlu, ( H ususi) - Kazamız- hası, belediye büdçesinin beden ter- etmekten vazgeçmiştir. 
onların kitapları kütüphanede bura- da ıo ağustosta büyük bir hayvan biyesine yardım faslından ayrılacak Bir sakalın kıymeti 1i takdı·r 
kiler müzede .. Şu halde onlar rla hak panayırı açılacaktır. Şimdiden hazır- para ile gelecek sene yapılacaktır. -
1ı bunlar da .. Hiç bir kütüphanede lıklar ve inşaat başlamıştır. Panayır Şehir tesisatı ıslah olunmaktadır. A~lerika hakimlerinden biri geçenlerde garip biı· kaı-nr Yermiştir. 
öyle muazzam el yazmacı.ı kitap yok münasebetiyle Çocuk Esirgeme Ku- Tenvirat sabaha kadal' olacakt r Su Dır yerde uyurken, muzip clostlarından biri tarafından uzun sakalı 
amma hiç bir müzede belki böyle ki- rumu menfaatine pehlivan güreşle- tesisatının ikmaline hızla çalışılmak- habersizce kesil n, .akal mer; klısı bir ihtiyur, bu işe fena halde kız-
tap yok.. Şimdi müze müdürünü din- ri tertip edilmiştir. Civar köy ve na- tadır. m.ış ve mahk mf"ye müı·acaat ebıiştir. Yapılan duı uşmn onunda hfı-
liyoruz: hiyelerden namdar pehliYanların ge- kını bu muziplcri sakalını kestikleri zata tazminat vermc.ğe m hkum 

- Şu kitap 672 tarihli en e~ki ve leceği tahmin edilmektedir. ihtiyacını temin eden hashas olan es- etmiştir. 
yirmi beş bin beyitli 6 cild bir arada ki usul, elle sıkılan ı:e;derelerle ve Br tazminatın miktarını tnyin etmek için de berberlerin traş ücreti 
mesnevi olup l\levıana Celfıleddi:ıin İyi bir teıebbüs bin müşkilatla tasir edilmektedir. olarak aldıkları para esas tutulmuş ve şöyle hesap yapılmıstlr: 
Ruminindir. Kazamızın müteşebbis tüccarla- Bu teşebbüs fiile çıktığı takdir- « Berberleı de sakalın santim~tresi 2sağı yukarı 12,5 frank tutar. 

Hayret ediyoruz bu bir ömre be - rından birinin büyük mikyasta bir de büyiik bir ihtiyaca cevap verilmiq Sizin bir metrelik sakalınız 1P~ildiğinc göre muzip nrkndaşlarınızın 
del kitap nasıl yazılır .. Meğer daha tasirhane açacağı haber alınmıstır. olC1cak ve yağcılık fabrikalal!!1ış bu- ödiyeceği para 1.250 fr~ııktw. G .. rip bir karar olduğu kadar, garip 
da varmış.. - Devamı 8 ine: de - Halkımızın tam bir eks-riyetin yağ lunacaktır. · bir hesap ta değil mi? 
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Bugiinkü Mısır, hadiseleri yakınd n takip etmekte 
ve hiç durmadan si ah anmaktadır 

-Bu da gene Me~Ana C~filed- ~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
din "n Divanıkebiri olup doksan fiç 
bin beyitten ibarettir. 

Kitaplarda süs ve tezyin cild sa -
nah da yüksek. 

- Gene gösteriyor: 
- Bunlar da Damad İbrahim pa. 

şanın kur'anlan .. 450 seneliktir. l ı,. saldırırlarsa, son çare, 

YAZAN: M. SIFIR 

Vahidettinin doğuşunda bile bir 
şaamet hissedilmişti 

- 2 -951 de on üç sene mütemadi e-
mekle yazılan ve Halil Rum'nin DONKO KISMIN hislllm efendiye, bu işlere dair bazı 
kızı Fatmanın eseri yazdığı bu çok HOL.ASASI emirler verdi. l arı dan birkac seddi 
nefis Kur'an gördü~ kadının bir üti- Beıinci Sultan Mehmed Reıat Şeyhislam ile paşalar, hep birden 
har madalyasıdır.. haleti nezide iken, Vahidedd:n ayağa kalkmışlar ve bu sırada, Ta. 

t 

ri suda bırakmaktır Hepimiz hayran hayran bl:!,.kıyo - haı bendeleri, Çenıelköyü ka.- Iat paşa da, avdet için müsaade bu· 
ruz. Ne yazı ve ne sanat insana söy- rından Yıldızı ve denizi gözlüyor, yurulması rica ve niyazında bulun-

Napo!yon lngiltereyi Mısırdan vurmak ist-mişti. Bugün 
lemeseler dünyada bir kadın bu ese- padiıahın ölüm haberini bekliyor- muştu. Vah;deddın, gülumseyerek. 
ri meydana getiremez diye iddiaya lardı. O ıırada, Harbiye nazırı kalktı, muhataplarına ayrı ayrı ilt"-
kalkar.. Enver pafa beklenilen haberi te- fatlar saçtı. Ellerini gene samimiyet. 

de vaziyet ayni şekli muhafaza etmektedir Bu rla eski bir hatırayı göste- lefonla veriyor, o akıam da sadrı- le sıktı, sarstı. Nihayet Enver paşaya 
ı en K ' gazetesinin halı üzerinde azam Talat paıa, yanında feyh:a- hitap ile: 

Geni~ bir sandal Nilin üzerinde Mısırlı gençti. Yeni Mısır milletinin 1 hire civarındaki fabrikalarda yapı- yazılarla işlenmiş b"r seccadede Türk lam Muıtafa Kazım efendi ve 1 

kayıyor, semaya, devrilen silüetleri hil.kim, istiklal sever, totaliter re- hyor. halıcılığının neler yaptığını gösteren Enver paıa olduıu halde, Çenıel- 1 - Paşa .. Şu anda pek mahzun ve 
vuruyordu. Bunlar Mısırın ezeli hn- jimle·r· ~n~şısında eğilmez bir mü- ı Elektrikçi, telsizci, tayyareci ve bir vesika halinde karşımızda asılı.. kt;yü kasrına ıeliyor, Vahideddi- teselliye cidden muhtaç bil" hald 
yalleri ..• Binlerce senedenberi bu me~sılı ıdı. havadan korunma mütehassısları :Mevlevilerin şişleri idman halkala- ne aabık hakanın vefatı haberini bulunduklarına şüphe etmediğ"m 
memlekete hiçbir şey yerinden kımıl- Biz konuşurken bir boru sesi gel- İngiltere.den getirilmiştir. Mısır, top- rı. .. Alaeddin zamanında yapılmış veriyorlar. hanedanınız erkan ve azasına as r 
damamıştı. Ne köy ve ne de insan di. Arkadaşıma sordum: rakları üzerinde uçacak tayyarelerin bu büyük halkalara Rumi tarafından ayrı taziyetlerfmin bildirilmesi n 
\arın tabiatileri.. - Mısır kıtal arı mı? bütfin geçitlerinde yirm "den çok giz- ela iki halka armağan olarak takı~ - Vahideddin, iltifatlı bir tavır, yarı cUmlesinin benim tarafımdan tesell ı 

Yaldızlı semayı birdenbırt' bir gü- - Yooo, ingiliz askerleri hftlil li dinleme ~ostalnn vardır. mış... güler bir yüzle geri geri çekiliyor ve edilmesini rica edeceğim. 
J'illtü doldurdu. Ağır ôc.mbardımnıı K~hiredeler mi? l\Iıs~ askeri ka~aatkar, yorgunlu- AIUeddin Tebzinin başına giydiği misafirlerine yer gösteriyorken, şey- Dedi, birkaç adım ilerledi ve mu 
tayyarelel'inden mürek:.Cep bir !ıl'l - Öyle icap ediyor. ÇOnkil kara, ğa mütehammil ve ceıJurdur. İyi en- kavuk ve l\IevUinanın elbiseler: oi- hislam Mu.satafa Kuzım efendi, dua hataplarını dindarane dualarla se 
kanala doğru dcğr:ı ı ıu Artık haki- deniz ve hava mildnfaalarımızı ik- daht yapar, makineı:ıeri gUzel kul- !unun cübbesi bize kendi gitti isirr.i edecekmiş gibi kollarını kaldırdı. lilmetldei. 
katle karşı kar1·.ra gclmi.;tıın. mal etmedik. ]anır. Mısırın yüksek tah il gençliğ; kaldı yadigar kabilinden canlı hatı- Silkerek sıyırdığı cübbesinin geniş :. 

lıte hakikat, Mısır uyanık bir hal- Tayare filosu kanal üzerinden tnyyareciliğe ve pilotıu~a hevesli- radırlar.. yenlerinden çıkan ellerini göğsü al- AbdUlmecidin altıncı oğlu, alt 
de duruyor ve bir gUn kendisine ya- uçtu. Hindistan yolu havadan da ge· dlr. Boş bir çamekfm önünde miizc tm(\a }:tavuşturdu. Elemli bir eda ve asırlık Osmanlı imparnto.rluğu tnri· 
pılabilecek ani tecavüze karşı dur- çiyor. Şarkla garbi birleştiren her ŞUphesiz, bütün bu hazırlıkların mOdOrü durdu.. hüzünlü bir sedn ile: hinin altıncı l\lehmedi Vahideddin 
rnak için hazırlanıyor. yıl 30 milyon ton marşandiz, 6000 ıayesi sulhu Ye memleketin i tiklfıli· - Burada <liinynnın en kıymet!? - Başınız sn~ ve ömrünüz daim 1276 yılı birincikaııuııunun on • i 

Tehdid edilen Hindistan gemi yutan hakiki yolu, o hazım bo- ui korumaktır. l\flSırda bir vatan aşk • h alısı vardı ki bunda bir santimetre· ol un efendim. dedi.. Cenabıhafız ha- z:nci günii, tesadüfün çok garip b 
Yolu rusunu görmcye gittim. Kanaldan hissi doğmtJştur. Mtsırlılnrın biltüı de 144 ilmik olup bOtiln bu halı sec- kiki zatıillinizi ve hanedanı celilüş- teceJlisi olarak, sat aaltıda dünya.} ıı 

Bunda hiç. şüphe yo~ ki, bir harp 

1 
her gün Asya petrol il, Brimanyn pi- gözl~ri şimdi kendj kıtalarının geç·- ende beş milyon ilmikten ibaret .Asıl şanınızı masun ve her türlü mesaibi gelmiştir. Sarayın eski mensupıar. 

vukuunda Lıbyadan ıtalya ve Al- rinci, Avuşturalya buğdayı, japon şi11i takip ediyor. Çocuklar askeri hususiyeti alıp büyükce bir cebe ku- künyeden masun ve mahfuz buyur- arasında deveran eden bir şay i nyıı 
manya tarafından Mısıra doğrudan 1 pamuğu, Cnva knuçuğu Hind man- müzik öğreniyor, köylüler Abulpr acak halde oluşu.. sun. Amin bilhOrmeti seydilmOrse- göre, 4\Qdülmecide, oğlunun dünya· 
doğruya tecavüze geçilecektir. Bu- ganczi, Afrika bakırı g~çiyor. claki bilyiik batnrynlnrdan heyecanh - Şimdi bu kıymelti hah ne oldu'.' liıı. Sizler l,>nki efeııdimim. Biraı,leri ya geldiği, saray hnmamıuın halvet 
giln Libyada 200.000 kişi tecemmu Kanalın müdafaası bnhcıediyor. Küçük kahvelerde, mil - Ameıikada açılan sergide Türk mükriminiz~ biiyük hakanımız, su!- dairesinde yeni bir gözdesin:n kol-
etmiş. bir haldedir. Na~olyo~ !ngil- :Birkaç gün lsmailiyede. Süveyşin h"mmat mufettişi yüzbaşı Abdülmr rıavyomma gönderdik tabii sergi so- tan l\lehmed Reşad Ham hamfa hnz- !arı \'e şehvet yorgunlukları ara ın-
tereyı buradan vurmak ıstem stı me 1 lUnda geri gelecektir. V-0 b'!.l hah 622 ti · b k d d d 

• • '>i ' - yarı yo unda kaldım. Bura:;ı, çiçek, cid Osmanın Kah ·reyi clôniişiincl er re. erı, u a şanı ye İYi on geçe a inlendiği bir sırada müjdelen-
sele hfila aynıdır arihinde Alaedd ni Selçukinin Mev- et k~ ld 1 B · · ı . . · . . ~ su, •yaldızlı sarmaşıklar beldesid:r. bahsediliyor. Bu yUzbaşı. Fransa)" cenıı me an o u ar. u elim habe- nı1ştı. Iünk4r, aldığı bu haberden 

Fılvakı M_ıs_ır, Akdenız. ıslam, ve Kırmızı çatılı villilları , .• e hurmafaı·ı b" Uk t · • · t lı·· ü · · fınaya hediyesidir. ri zah eşref... dola\.•ı sevinececeg"rine bilakis acı 
k i 

uy op sıpnr:şnııı ese um ıçl' B } 1 .. u·- · · 
şdar Ds.ğyasetmın esaslı hır kparçası~ var. lsmailiye denen mucize 1915 itmişti. u rn ıyı .. ~.or~.mde ıgımızlel dyanı. duymuş ve kıvranmış, karşısında, as-
ır .. ı er c.hetten, SilvQyş analınn ten itibaren 74 mı"l, .. on küp metre K t - b" "'I l b"t b yoruz, ve gozumuz e masa ar a u- c::eyhislum efendi, daı.a fazla söy- !anının iltifntını verdig-i bec::Qret ha-hak 

1 
,, onuş ugum ır .ı.• ısır ı za ı a- 'h" r h 1 1 k d b- ··t- >t v ....., 

1n:1 ° an v.e onu mfidafaa eden toprak çıkaran 300 bin kişinin içmes: 'la şövle dedi: çan sı .1r ı a ı ar a ar uyu uyo- !iyemedi. Hıçkırarak yumduğu göz- berinin ihsanını bekliyen halvet baş-
zaferı hep el~nde bulundura~aktır. için getirilen su sayesinde tahakkuk _ Garptan ş!ddetli bir darbe il ·uz .. Bırden durduk.. ' erinin birden nemlettiriveren kir- kşlfasına gazaplı bir nazar fırlata-
Eğcr yarın bır harp olursa, bır çolc I etmiştir. 1tarşılaşnsnk son bir çareye başv\ - Ya şu perdelerle kap ah yer ne- niklerinden süzülen yaşlar, katre rak: 
muharebe meyda~:anndan birisi de Dün CebeJUttarıkta yarın Singa- acağız; Düşmanın geçeceği yo c.-1id r? Görelim- katre yannğınn dnmhyor. gUr saka-
Mısır olacak, ~e sıl.ahları~ mukadde- purda hind yolunun eski bekçileri kesmek! - Orada 1\fevliinanm mezarı vaı- ının al·asınn ya~·ılıyor ve kay.bolu- - A kalfa, ne olurdu. acele etme-
ra~ıoradHa .tad):ın edılecektır. olan bu imparatorluk tekn!syenleri, - Yani nasıl? lır. Biri Mevlana biri de baba ı Meh- yordu. Düşer gibi öne doğru sarkı- yip te bu haberi hamamdan tcıuiz-

.ı.• ısır .n ıstan yolunun anahtarı- bugün de Mısırda bekliyor. - Gayet basit. Deltanın kolların ned Olamandır ki şu ayakta bakı~·o- veren ba§l hıçkırdıkça göğşü üzerin- lenip çıktıktan sonra verseydiniz 
dır ve kral Faruk müttefiki olan in- Kan ld h t- 1- f . d b" k dd" k k N"l" uz. Bir mezar olarak ilk g-OrGyoı uz. le sarsılı,·ordu. Talat paşa Ye Enver bana. Korkanın ki, bu rocuk salta-.1 i . a a er ur u sını var; pıyn- an ır aç ~e ı yı ·tı ml, .ı: ı ın su İzah ediyorlar.. J T 

t~ıttcren n :raürkdımı ille obn~1 . cebınde 1 de, topçu, istihkum, hücum kıtları ıarı çölü kaplar. l\ır 1A "'aşaların da gözleri yaşarmış, ba~ nat ''e hnnedanım için aametli b:r 
u masını m ·emme en ı ıyor - • ıev ananın pederi og·lunun ı·ı .naı·ıTn.ı .. "ı~uaıerı kalkı'n ı·ııı"''Or- şahsı·,·et olacak. . . · ve arabaları, ta'·'-·aredeıı korunma - Pek i'-'i amma, mahsuller hn "'"'!' -.7' • ...,. '..!' "' - ., 

1936 d 1 · ı ıı.ı J" " kendisinden daha dehrt oldug· unu 
~ yapı. a? ıngı ız - ... ısı~ tertibatları ve bizzat tayyare. lngi- rap olmaz mı? du. Vahideddin de, baştan ayağı tit- Demiş ve bu kanaatini büyük bir 

muahedesı mucıbınce :Mısırın askerı 
1
. t 

10 
K t ö :. rrörerek hürmet ediyor o gelirken a- . 

Üd f 
. . . . . ız arzı ma m.. uvve g runmez _ fa·et olur, fakat Holanda keıı rıyordu. Düşüm;nek için önündeki it;kad ve israrla vefatma kadar mu-

m a aasını temın etmek ıçın ıngıl yağa kalkıyor onu temsile işte Jah-: gibidir amma her ~·erlere farkedile- disini böyle kurtarmadı mı? d b. masaya dayanıyor, başını iki yana hnfaza etmiş.. V nhidedd:ni d:ğer 
tere ordusu, donanması ve tayyaresı bilir Mısırda vatan aşkı doğdu. ın ıri yatık biri de dik konmuş.. sallıyor ve ağlıyordu. Salonu hak!ka- evladları derecesinde bir türlü seve-
Mısır hUktlmetinin emrinde kalacak- l\ · -Şunu yakından iyi görelim de- ten baygın ve meliilli bir hava sar- memiş. Hatta, bu oğlunun da bir 
t K h . d 1 k d . d b ı hsır topraklarını yalnız şarktnn Le Soir lik 
ır. a ıre e ve s en erıye e u- . ·· t ·· d" h ı b"l · "ht" l' · mudafaa etmek kfifi değildir Yakın - '1emnudur. Dediler.. mış ı. gun pa ışa o a ı mesı ı ıma mı 

lunnn fngiliz kıtaları tedricen Mısır k k . 1) o k t O r J.l d 
arazisini terkedecek, Hind yolunun . a: ' An aranın Londra ile yaptığ - Müzede menuıu ne olabilir?. üşünmenıiş. Bu şerefi ona layık bi-
ha'"·att ğ üt dl k tr 

1 
ıttıfaktan sonra İngiliz _ Fransız B. 8( b,c~ r LJ z _ Bir maaı·if müdürü gelmişti "· Biraz sonra azala azala kesilen le görınefüği için tahsil ve terbiyesin 

J çı ınn1 m ema yen on o 1 t f . . r • ' hıçkırıkların salnnu büründürdu··g~ il ·1e bu··vu··k bı"r ka\11tsızlık go''ste'"mı"ş 
ltında b l k · · Sil k ara ınn geçmıştır. \ azıyet garbe Ç Q C U K luı· da bunu ziyarete gelenler: olur di· " \,.L J '· • ' • n u unurma ıçın veyş ·a- · 1 l.. V u .. . manalı sessizlig-i, Vahideddin "lrttı. Ne derecelere kadar dog-ru olduğlt 

nah sah ·ıı . k t'~ l k l noıımt şc ı.. e mısır bugun garbı ye tekye..:er kapand ktan sonra böyle ., .. 
kl d~ eg~e.d a ı -~ı~rş ~ye~ eş~: l gözctlcınektedir. Her ne kadm· )Jı- Hastalıldarı mütehassısı perde ile kapattırdı. Nemli gözlerinin hüzünlü bakışları pek iyi anlaşılnm1yan bu şayia, eğer 

~e ;.r ~ ıkr.t ~ı ık~: u ·en ı sır, şark tarafında propagnndn telı- Hastalarını 11 ,80 dan bire kadaı l\Hizedt! he.r "ey açık olmalıdır ve ru muhataplarının yüzlerinde gez- hakikat ise, Abdülmecidin tahmin 
e~·lınke eşe d u I .. ~ e~~ ı;.r t likeqine clikknt edecekse de Mısır 3eyler sokağında Aheuk matbaası hatta bu mezaılrmn izahı bile kalın dirdlkton sonra, kederli bir tavırla: ve tefaülündeki isabete hayret etme· 
~ ı d e~~rın 1 ab~ s ır to ~ ı~ ~-a- istikialini tehdid eden .fe~ane tehli- ·anında kabul eder. yazılarla a ılmalıdır. MevH\na miize- d 1 mele mümklin değildir. ÇünkU bila-

casın a ısır ı ır gaze ecı ı e ır- ke t'byndan geliyor. Jk .. . b . .h sini gez onun \•aiz ettiği, Qtnrduğu - Mukad erat, dedi. htil!Uler, hare vukubulan hadiseler, Hiinkarın 
likte oturuyorduk. Ona, pasü müdaJ t • • ncı ır Cl an .. . muharebeler ve bilhassa memleke- dfodarane bir itikat ve hüküm ile 

f 
. kA l 1 d ~ ~ .nırılız - Frm: iZ donnnnum :l\lısı- kürsüyu gôr•.,.iydiğj kavuğu çckt:ği t' . d "t ll"d . k ö 1 d'~. .. k . ı .. 

ansınının ım u.nı o up o ma ıgını . . . d tesbihi eyret, yazdı"•ı kitapları oku. ın zıyaın an mu eve ı azım e- s y e ıgı o gun ü sbz ermı tamu-
sor um. ~na ız:ı e ı: · Q T z mezarına gelince görme ... Onu 

0 
mak er er ma ve a sız ar eşımı mıy e ger.çe eştırmıştır. a • e uı-d B . h tt" 

1
rm t.ahıllermı Jrn:uyor. Habeı:;fstan- h b .. ne og"' TU fflil ö 1 ı sum b ht k d · · · l ki · · · ,, h'd d.:ı · 

- Bir hava tehlikesine karşı icap dnıı gelecek b=r tehlikeden, Sı,ıdnn _ Battarafı 
5 

nci Sahifede _ ~ndla görecek ve ziyaret edecek per- pek çok üzdü. Zavalhyn debdebeli nin bir b:ıyku uğursuzluğuyle haki· 
eden bütün tedbirler alınrn,ışt1r, de- tb•-.ı1ından da k .. rkulma1.. şnrkta de dıeından bu i~i yapamaz mı ki?. blr saltanat değil, b:lakis azap ·ve katcn ecdadının altı yüz senelik taç. 
di. Şu istihkumları görU_yor musu- t·nd 1ı;c yoksa Tunus hududunda l 6~ nu, en korkunç şartlar en felaketli Belki bugüne. kadar buna lüzum ıstıraplı bir hayat sürdürdO. İşte, ge- ve tahtının yıkılmasına ve hanedn~ 
nuz? Fakat hepsi bu değil. Biz Lond lıı .1 kişiU :r, M!!>ıl' sınırında 80 b ıı kı- va~iyetler karşısında göstermelidir. hissedilmişti fakat artık bu harem ne o mukadderat bu defa da kara nmrn dağılmasına sebep olduğu g.ö· 
ta ve Pariste kullanılan müdafaa ~ı'lk bir kuvvt>t toplannu3 bulunu- Avrupa, ikinci cihan harbinde de daire i gibi bulunmuş ve tozlanmış elini bana uzattı. Cenabıhak, cennet- rülmüştür. 
$İ temlerini kullanıyoruz. Şehirler- yor. s cephe olacaktır. Harp devam et- perdelerin kalkması onun d .. t _ mekan kardeşime mağfiretini, bamı Baba muhabbet ve şefkatinden 
fte oturan halkın bir hava hücumun- ç:ııon, Maji1ı:> hatt1 olduğu söy- tiği müddetçe ikinci derecede olan rilrnesi zamanı aelmi v a a (1 g~s t~ da müzahc.retini ihsan buyursun. mahrum kalan Vahideddin, bu suret-

i k . ;ı l\I 1 B ıı· . 1 h la . Aı• hel . e ş e .e ... mış .r a·· t d"-. . . " .. l .. da tahliyesini, gaz ma ke i tevziini, emme tı.: ıse l' c? areşa a ısnır ıarp sa a rının, yanı ta ı cep erın bile... os er ıgmız samımı teessur ermız- le haremde oynak, iki yüzla kalfa-
köprOlerin himayesini dilşilndük. e•;nde mo törlü fırkala: olduğunu ~üphesiz ehemmiye~i. ve tesiri ol~- Bir kişinin şal\si düşüncesi ve ka- le, payansız ke.der ve elemlerime iş- !arın ve selamlıkta cahil, menfaat 

Arnav~ıtluğş yapılan darbe, en .ınutmamahdır. J.ibyada seferi ko- ~aktır. Fakat asıl galıbıyet ~eya mag naati yüzlerce ziyaretçinin bir eser tirakiniz beni çok mütehassis etti. düşkünü ağaların ellerinde ve tama'" 
safdillerin bile gözilnil açtı. Siz Av- hruulnr var. B:.mlnrın sililrları kuv- O.biyet esas cephede, yanı Avrupa- görmekten mahrum edilmesi zama- Müteşekkirim sizlere .. Bu vesile ile, miyle başıboş bir halde kaldı. Tabii
rupaı;la Arnavutluk darbes:nin arap vı tli, sayıiarı V'! m!ılzemt>'ı:ri çoktur. 'in takarrür edecektir. Esas cephede nımızda yer verilmemesi- ltizımgelen )·alnız tesellilerinize, değil, bilhassa dir ki esassız ve bozuk bir saray tGl .... 
memleketlerinde uyandırdığı mem- I :ııı lar, bir hrı rr ıe\f c uzun mcsa re ıafer kazanıldımı, tuli cepheleri biri- bir iştir düşüncesiyle; bizim mahrum şu andan itibaren tevarfis ettiğim biyesi gördü. Genç ve ıüzel ca:riye· 
nuniyet izliği bilmezsiniz. Mussolini ~ ıtc>decek ve Hindistan yolunu ar- birinden ayırmak ve clüşürmek ko· kaldığımız ve bilakis daha fazla te- makamın bana tahmil edeceği büyUk lerin kucaklarında, hırslı puselerle 
isHlmların hamisi değildir. Mareşal kac.!nn vuracak knbiliyettedir. lay olacaktır. Fakat esas cephe olan cessils ve merakımızı tahrik eden bu ve kudsi vazifenin ifası hususunda bOyUyen ve kıvırcık saç ve kaşları. 
Göring Trablusu ziyaret etti. Libya- Fakat. bUtUn ırni taarruz~nn kar- vrupada bir kere mağlup olundu mezarların açtınlmasını Konyanın da kıyıvetli yardımlarınıza muhtaç hele şehvetkıvılcımları saçan çapkın 
daki hudutlarımız üzerinde italyan ~.larnnk için, Mtı;ır kıtaları gnrp çöl- 'l'lU, öteki cephelerde ne kadar zafer değerli valisinden beklenecek bir ile- olduğumu be:,:an etmek isterim. Hak, bakışlarcı ile, o yaşta güzel denilccelc 
kıtları ve harp malzemeleri temer- ~,,rjnln muhtelif merkezler:ıı~ konak kazanılırsa kazanılsın, artık ehemmi- ri hareket olur snmyorum. Çünkü bn hepimize muin ve zahir olsun, mille- kadar alımlı ve yakışıklı olan bU 
kltz ettirildi. Bunları bizim için iyi lnmrn. milstakil Lir kumanda il<' kuv- yeti yoktur. her şey kaybolmuştur. vaziyetin devamı bugünün gençliğe time de refah ve saadet ihsan buyur- genç. şehzade, henüz tatmağa başl~-
bir şey değil. ve.deri iki kat nrtmış ve teclıiz etli:- Netice itibariyle, eğer bu davayı itimatsızlığı ve inkıHl.bın yerleşme - sun. dığı gizli ve şehvetli zevklerin t~sı-

Hiç şilphe yok ki hayat sahası na· rni 'i:crdir. foğru bir :zaviyeden tetkik edersek mesini bir yabancıya iösterecek kö- rine kapıldı. Sarayın harem daır~-
zariyesi Akdenize tatbik ediliyor. Mısır, korkunç ihtimallere karşı -.lerhal göı:fuüz ki bu davayı hallet- tii bir örnek olur buna ise inkılap Ayakta dinledikleril kısa ve fakat sinden ayrılmadı. Edalı dilberıerı: 
Bu saha, eski Roma imparatorluğu kendi mukadderabna kendisi sahip mek, ne F or.eigen Office' e, ve ne de gençliği tahammül edemez. çok mana ifade ve vadeden bu hita- sıcak koyun ve kucaklarına ,.e }ıel 
hudutlarında kalacakbr. Çünkü, SU- olmak istiyor. Kral Faruk v~ l\hsır kabineye düşer: bunu erkanıharbi- Avni Altıner beden Talat ve Enver paşalarla şey- kıvırcık yosmaların yanak ve dudal<-
veyş kanalı, Kızıl deniz, italyanın halkı milli bir ordu vUcude getirmeyi ve reisleri halledebilir. Bu diploma- - Devam edeçek _ hisliim. e~endi, gerçekten pek mem- larına bir türlü doyamadı. :sunu~ 
tabi! genişleme mıntaknlandır. Ro- clOşilnilyorlar. tik ve siyasi bir mesele değil, bilhas- • nun ve mütehassis olmuşlardı. Hilr- iç:ndir ki, tahsile, tenevvüre de ıneY' 
malılar zamanında olduğu gibi, Mı- Mıs~rın, genç h~rbi.}:e. ~azın Sır~ sa askeri bir mesele~ir. ... Eleksİr Şahdp met ve tazimlerini, minnet ve. şok- dan. ~ulamadı. Geıı_çli~ini knd~~~: 
~ır, gene de bu imparatorluk denen paşa aerhal 50 bın kışılık fanı bır Hiç fÜphe yok kı, e.rlranı harbiye. ranlarını hemen y~ni hakanın önOn- musıkıye, ZEVk ve ıçkıye basr ..;e 
fırtınanın sahası olacaktır. Artık, ordu ile 500 muharebe tayyares; vU- •cisleıi bu meseleyi do.ha evvelden Basur memelerini gi· de eğilmek, eteklemek ile arz ve eda Bu hal nihayet iptiırt şeklini ald~lP. 
ihtiyatlı hareketlerimizin sebebini cuda getir:yor. İngiltere, Fransa ve tcdkik etmişler ve raporlarını im- ettikten sonra, birer kanapeye ilişti- artık tam mnnasiyle hovardalılc 
ve derecesini şimdi dahn. iyi anlıyor- Amerik~ya top tank ve mUhimmnt -ıa,.atorluk. müdafaa komitesine ar- 1erir, Kut'Veti, Erkek· ler. Vahideddin, ertesi gün yapıla- mine daldı. 
ıunuz ya? ı~mnrlnnmı,ştır. Tayynre gövdeleri~·- ... 0 tmi9lerdir. !ii!i. istihovı fYrttırtr. cak cenaze ve b~at merasimine afd 

Karoımdaki, zeki ve kültürlü b!r le l1ııfif techizat 1skendcriye ve lfo- (Le Soir) arzularını bildirdi ve bilhassa, ~ey-

(Arkası var) 
Yeni Sabah danı 
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Çöl Yıldızı 
NaR.L~aen: ** 

5 süvari atlarını hurma ağaçlarına 
bağladılar. Hançerlerini kınların

dan çıkarıp Salaheddinin sayfiye· 

d sine doğru yürümeğe başladılar 
- Evet Selahed in. Ben bura· 

da geçirdiğimiz hayattan pek mem- -43-
nun değilim. Maamafih be nde sizin beni bu gurur ve iftihardan mahrum yoktu. Nureddinin akrabalarından 
gibi yavaş yavaş alışırım. Fakat hali- ettin~. biri tesadüfi olarak intikam almak 
hazırda bu yabancı memlekette ge- Selahiddin güldü. teşebbüsünde bulunsa bile, saytiyc 
çirdiğimiz zamanlar beni kat"iyyen Ana şefkati Selahiddinin valide- Balad köyünden dört yüz ki.lometre 
tatmin etmiyor. sinde tam manasiyle kendisini gös-' uzaktı. Binaenaleyh böyle bır teşeb-

- Pekala yakın bir zamanda termişti. Mesud ana, kendi kızı gibi büs varid olamAzdı. 
Kahireye avdet edeceğimizi tebşir sevdiği Latifeyi tekrar bağrına bnJ- Sayfiyenin civarındaki köylerde 
edersem memnun kalır mısın?. tı: hep sakin fellahlarla meskı'.'ındu. Şu 

- Kahireye avdet etmek ha!. - Aferin Latife, aferin kızım. hale göre Selahiddin emniyetli bir 
imkan var mı? Ya Nureddin!. Onun Dünyada beklediğim en büyük saa· muhit içiııde ikamet etm1.•ğe gitmi'l 
bizi bir kaç gün içinde temizliyece· deti bana getirdin. Maa~allah; ne de demekti. Fakat on be§ gün sonra ge. 
ğini hatırına getirmiyorsun? gütbüz çocuk! Doğalı ne kttdar oldu? rek Seluhiddin ve gerekse Latife ha-

- Fakat Latife, Nureddin bade - Henüz yetmiş gün; tır ve hayllerine gelmiyen, bekleme· 
rna bize fenalık yapacak vazİ) ette - Allah nazardan saklasın! dikleri bir hadise ile karsılastılar. 
değildir. Çocuğun çehresini hizmetçilerin O gece beş siivari ekinlerin için· 

- Anlamadım: . . nazarından saklamak için ipekli bir den s~ir'atle koşarak sayfiyeye yak· 
- Evet. Nureddın maalesef hı- d·11 ·· ·· ·· k d y ·· laştılar. Ve atlar daha ,durmadan sii-~. . men ı e yuzunu apa ı. e en oıı· . 

Ze artık fenalık yapacak degıldır. d 1 k d'v.,ı1 •·ariler ekinlerin üzerinden atladık· . . e o ara sarayın mermer mer ı "' · • 
- Bununla ne demek ıstıyorsu- l · · k ~ b • d tan ve etrafı güzelce gözettikten son-~rını çı maga aşıc:1 ı. 

Bay Bone nasıl çahşır? 

Diplomat valizi, sırrını baş. 
ka vasıtalara verdi 

Fransa Hariciye Nezaretinde ş~fre dairesinde yirmi 
mur, yirn1i beş te stenograf çalışır 

Mata Hari nasıl yakalanmıştı? 

me· 

Hariciye Nezaretinin telefonu durmadan işler 
1 

1 

nuz? Yakalandı m~ ~oks~? Sekiz gün sonra Selahiddin dil· ra atları hurmg ağaçlarında bağladı-
- Hayır, çetesını takıp eden as- ber Latifesiyle ve oğluyla asaki Ka- lar. Sonra hançerlerini kınlarından ı 

kcri mü frezeler le yaptığı bir mü sa- hiredeki sayf iyesine gitmişti~ çıkarıp be! kayışlarına soktular ve 
demede öldürü.Imü~: .. .. .. Büyük ş~hirlerin hayatı Latifeyi silahlarını da omuz1arına asarak ka

:- Nure.~dı.n oldurulmuş ha?. asabileştirmiş, ve doktorların tavsi· ranlık içinde korkunç hayaller gibi 
Dogru ~~ •0>:lıyorıun ~ yesi üzerine berayı istirahat Latife Selahiddinin sayfiyesine doğru yü-

Fransa hariciye nezareti binası 

-:- ~up~esız !. . . . buraya tebdili havaya getirilmişti. rümeğe başladılar. , 
Utıfenın çehresınde derın hır Kahireden çok uzakta olan bu Birdenbire gece kuşlarının sesi-

t~~ssür belirdi. Ağlamadı. Çünkü sayfiyede Latifenin çocukluk hayatı ne benziyen güri.iltü, eşkıyayı yerle
~.0~ yaşlarını tutmak için bütün ener- •1atırına gelecek, bu suretle hasta rinde durdurdu. O anda onlar gibi 
Jısıni sarfetmişti. Bununla beraber asabiyetten kurtulacaktı. Salahiddin silahlara sarılmış korkunç bir adam 
Parlak gözlerini kaplamış olan kırını de Nureddinin katliyle tahtı emniye- ekinlerin arasından fırladı. 
~ılık Selahiddinin dikkatinden kaç· te alınmış hiç bir §eyden korkusu - Devam edecek -

~a__rnıştı. Selahiddinin vermiş ol- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Ugu bu haber, karısının ruhunda L •• 1 N ti 

~es~in ?ir ı~tı.~ap uyandırmış ~e.onu uzum u o ar 
~ erın bır duşunceye sevketmıştı. 

- Utife. Ne düıünüyorsun~. KASABA HATTI: 
Selahiddin bu sualini, dilber ka- İzmir • latanbuJ • Ankara yolcu treni her gün aaat 6,30 da hareket 

tısını derin düşüncelerden kurtar- eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çarşamba) günleri Ankara için bir 
fllak için ortaya atmııtı. yataklı ve Eıkiıehir için bir yemekli vagon vardır. 

- Allahın adaletini görüyorum lzmir • Alatehir yolcu treni her sUn •••t ı 6,40 da Basmahaneden 
da hayret ediyorum. Nureddin için hareket eder. (Bu trenin M3nİsada aktarma edilmek auretiyle otoray. 
nası] olsa hayat kalmamıştı. Binaen- la Somaya devam~ vardır. ) .. • 
aleyh hapishane köşelerinde perişan İzmir. Bandırma ıürat tren; Pazartesi • Çarıam~a Cuma gunlerı.s~
bir halde sürüneceği yerde, merdane at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gıdecek yolcular ıçın 
lllücadele ederek ölmesi daha iyi ol- Bandırmadan vapur vardır.) 
du. Allah rahmetini ondan esirge- lzmir - Bandırma yolcu treni Salı - Perşembe - Cumartesi - .Pazar 
lllesin: cUnleri ıııat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lıtanbula gıdecek 

- Nuredd' ··ı.. .. · d 1 yolcular i~in yalnız Perşembe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur ın o umu sıze e o • 
dukça büyük bir teessür uyandırdı vardır.) 
~annediyorum. AYDIN HA TT : 

B k lzmir • Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi - Çarşamba - Cuma 
<l - ila is, çünkü merd bir şekil- -Cumartesi günleri aaat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 

e ölmüştür. Eğer sen adamlarınla 
~~U öldürmüş olsaydın vaziyet de- Burdur • lapart• ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 
g • lzmir • Nazilli yolcu treni her sün saat 15 de hareket eder ı§ıtdi. Fakat simdi hem sen de o 
g{i • lzmir - Nazilli otoray her sün aaat 18 de hareket eder. 
d tıahı işlemekten kurtuldun. Hem İzmir • Denizli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. 
eben, 8eni ebediyyen yanımda gör- lzmir. Ödemi• yolcu treni her gün aaat 18,10 da hareket eder. 
~ek bahtiyarlığına nail oldum. İşte lzmir _ Tire • Ödemit muhtelit yolcu treni her gün aaat 5,45 de na-
'lltıa 8evindim. 

•• 
"* 

11 
Nurcddinin katlinden sekiz ay 

reket eder. 
Jzmir • Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. 

·i"ELEFON NUMARALAR: t 

'i"anl'm ihban 2222 • 2532, Karfıyaka: 5055 imdad• aıhht ı 2048 
Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, tehir telefonu müracaat No. 
2200, tehirler ar-ası telefon mürace.at No. 2150, Elektrik ıirketi : 20~1 
HaTa razi : 2326, hava R•Zİ fabrikası : 2294, Karııyaka au idareai ı 
5105, Bsmahane iatasyonu : 3638, Al•ancak iatasyo'!lu : ~134, Paaa• 
port vapur iakeleai : 2854, Deniz!>ank acenteai : 2674. lzmir au tirketl 
30t5, Takai iatemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 

l 
0tıta Kahirede Kaareldumbi mahal
dC.i~deki Selahiddinin sarayı önün
; ıki lüks otomobil durmuştu. Oto· 
lltjabi~Ierin biri bavullarla dolu idi. 
\>. ~cı otomobilin kapısını şoför mua
q 1tı1 açınca evvela Sel8hiddin atla
:>'~ 0 ndan sonra kucağında ufak bir 
... 

1 
Vru tutan dilber Latife de kocası-

., tı lzmirden Karııyakaya ilk vapur aaat 5,30 da Paaaporttan S9'.0e aon 

..... Yardımiyle indi. Selahiddinin t lk t 
'"•tı •apur 11,30 'ia Konaktan kalkar. Karııyakadan zmire i vapur saa 
~ö esi bilhassa oğlunu biran evvel 6 da, son vaptıır da 24 tedir. Gündüzleri her yarım aaatta bir kartıhklı 
•i 1'tnek istemiş ve haremlik daire· .. purlar hareMt eder. 
ea\den selamlık salonuna gelerek ŞEHİR D> \of İLİ NAKİL V ASiT ALARI ı 

~81~1ıkla beklemeğe başlamıştı. Tramvaylar t 'abahleyin ilk tramvay Güzelyahdan S te, ikinci trana 
elahiddin annesini kucaklarken, ny 6 da harek•~ eder. Konaktan S,20-6,20 dedir. Gece aon tramvay 

t\ıll .._ Anneciğim -dedi- Latife Av- Güzelyalıdan 24,"'5 te, Konaktan. 1 de hareket eder. Gllndilz her bet 
cli~:d.an size getirdiği kıymetli he- dakikada bir tra .. ny .ardır. 

\l~ı kucağında tafıyor. Otobüsle ı Buc. .. , Bornova, Baamahane, Tepecik ve Al .. ncak hat• 
e v l'd · IJ · d .. tma her gün mun\Azam otobüsler iılemektedir. 

lh . a ı esim e erın en öptu. HAV ALI KATARLARI : 
k1.ı,. .. tıYar kadın çocuğu Latifenin 

'"agı d lzmir-Buca : S,25-7-8,05-9,38-12,04·14,45-16,20-17,44-19,10 
Çı~lık n a görünce neş'esinden bir tz--: ... Bomova ı 5,30-6,46·8,07-10,15-12,40-13,12·14,40·16,15-l'i, attı: .. ... 

...._ M ll h M ll h ıs.18,60-20,10. 
\! aaşa a !... aaşa a !... lzmir • Karfıyaka _ Hacıhüaeyinler : S,43·7,38-8,30-10,20·12,10. 

~Ocukİ ~inden kalkarak Latifeyi t3,C3·14,S0-16,50-17,47·19,30 21,25. 
'il. ku a raber müşfikane bir gurur tz1Llr • Menemen : 5,48 (Yalnız Cumarteal rünleri :13,03) 

~~ladı. DENIZYOLLA ~I r 
~o~"" orunum varmıf da haberim Çar~anıha sünlN saat 12 de latanbuJa aUr'at poata11. Pertembe 20 

·11ı.: .. 
S -· de arapoataaı. Çar,amba 10 da Merain aUr'at poataaı. Pazar aiinU 12 

~~]· h~llta Selahiddin heyecanlı, ne- de l\hrain postası (Rado.sa da uirar.) Karaburun poataaı Pazartesi H 

...:._r bakış fırlattı: Perıwıbe •ilnleri aaat 9 da. 
~ .. ~. E:vet anneciğim. Hem Cte er· 

" '4EMLEKET HARiCi ı 
d1.ı~ 1-ta.y Yaramaz t. Tas kalbli ol- ltal/an vapurları muntazam poatalar ı Çarıamba aaat 17 de Pire., 
~r-tl lınıı bir defa daha anİadım Ne- Brend "ti. Ven~dik. Triveste. Perıembe aaat 17 de Radoa, Adalar. 

b~ ıneaud he beri bana biİdirip 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mııili11111111111111 

Mata Harri miş olan zevattır. Hariciye komisyo- rılır. 
- Alo, Alo? Burası Londra... nunun sorduP,11 bir meseleye verile-
- Burası Roma... cek cevapla heyeti vekileye erzeyli- Mata Han nasıl tevk!f edildi? 
- Burası Berlin.. . yecek teklifi bizzat Bone ihzar eder. Gerek telgraf, gerekse radyo 
- Burası Varşova. Başvekil ile müteaddid defalar t~lgrafın şifrelerini elde etmekle düş. 

. Fransa Hariciye nezaretinin te- yaptığı telefon muhabere1erini gay- man muhaberesini havadan kapmak 
lefonu, gece gündüz dnrma<lan dün· r i kafi bulan nazır, arasıra koltuğun- hem sulh, hem de harp zamanı için 
yanın muhtelif yerleriyle bu suret- dan kalkarak Daladiyenin yanına d.1 çok faydalıdır. Buna dair size Mata 
1 görüşmekt~dir. Tr:lefon, devrimiz gider ve oraı;la yevmi siyasi mesele Hari vak'asını bir misal olarak an· 
diplomatlarının konuşan silahıdır. lerc dair şefine uzun boylu malum:ıt latmak isterim: 

Ônt•n bir tek rakibi vardır. verir. !kinci büro, Mata Hariden yaYaş 
Bu rakip telgraftır. Telgrafın ha- Ak~am saat sekize doğru, hari- yavaş şüphelenmiye başlamıştı. Bu 

riciy<-deoki istimali bildiğimiz tarzda ciye nezareti katibi umumisi Bay güzel kadın, hem Fransa için, henı 
değildir. Bundan, daha ileride hah- A. Leger kapıdar. gö,..ünür. Onun de Almanya için çifte olarak casus· 
sedeceğim . elinde müteaddid dosyalar vardır. luk yapıyordu. 

.... Bir tarnftan evrakı imza eden Bay Bir gün, Fransız servisi şefi La 
!çinde yaşadığımız şu buhranlı Bone, diğer taraftan da katibi umu· don, Mata Hariyi yanın:ı çağırdı ve 

zamanlarda, hariciye nazırlarının miyle birlikte gündelik hadiseler üze ona, birisi fsviçrede, diğeri Alman 
gündelik hayatlarını ne suretle ge- rinde uzun bir görüşme yapar. ya dahilinde yapılmak üzere iki mü 
çirdiklerine dair bir misal verelim. A. Leger, heran hariciye nazıriy- him vazife tevdi etti. Ancak bu se 

Fransa hariciye nazırı Bay Bone, le telefon temasını muhafaza eder. yahati yapmak için Mata Harinin f s 
Rabahleyin saat yedide vazife başına Aristide Briand'ın bile kalemi mah- panyadan geçmesi lazım geldiğini 
gelir ve geç vakte kadar nrzarctte qıısunu idare eden bu zat, hariciye de kendisine. tenbih etti. 
kalır. O, son aylar içinde ancak iic nczırının değişmesinden mütevellid Ladonun maksadı, Mata Hariyi 
dört defa Parisi terketmi" ve yirmi hasıl olan istikrarsızlığı izale ederek ispanyaya göndermek ve onun ora
dört saat süren bu gaybubetinde de nezaret işleriyle umumi bir istikrar daki harekatını yakından takip et· 
daimi surette siyasi mesailden ha· vermiye muvaffak olmuştur. tirmekti. Filhakika Mata Hari, ls
herdar dilmiştir. A. Legerye bütün siyasi mesele- panyaya gitti ve ilk iş olmak üzere 

Bay Bone, nezaret koltuğuna lerle dosttur. O, kendi sahasında çok Madriddeki meshur Alman casusu 
oturur oturmaz, derhal yevmi gaze- kuvvetlidir. Von Kalle kon~ştu. 
teleri teker teker gözden geç;rir. Saat dokuzda, eğer resmi bir da- y K il l\

1 
t H · · h 

. . · . . on a , n a a arının seya a-
Se faretlerden ve orta elçılıklerden vet yaksa Madam Jor1 Bone daıre- . d . B ]' . .f .

1 
h b d 

telgrafla verilen hülasaları dikkatle ye gelir ve kocasını nezaret binasın- tın~ Ş'afır . er mı bşı dre hı el ald:rBar 
k d k k 1 b l b. ettı. ı renın ceva ı er a ge ı. u 0 ur. an çı arara yanız şa arına ır ye d 1\

1 
H . . .. • l 

B d d h · · k · k · · 1 · d v cevap a ata arrının sur at e un an m<:'.n a arıcıye nazırı, me yıme ıçın onu ev erme og- . ..' .. .. . . . .. 
bizzat arkada~ları tarafından ~he;m- ru götürür. Parıse dondurulmesı bıldırılıyor ve 
miyetli görülerek onların boyalı ka- Haftada 40, 45 yahud 48 saat kendisinin emrine verilen on beş 
lemle isaret ettikleri makaleler iize- vazife görüp görmemek meselesi 13. bin frangı Paristeki bitaraf ecnebi' 
rinde de ehemmiyetle durur. Bone için mevzuu bahis değildir. O, memurlardan biri vasıtasiyle ban-

Saat sekiz buçukta, hariciye ef- mütemadiyen çalışan bir memurdur. kadan alması emrediliyordu. 
leri Bay Boneyle hususi bir müla- Fransadaki mukabil casus teşki-
kat yaparlar. Bu şe fler, nazırın dost- Siyasi haberler latı ispanya ile Berlin arasında teati 
larıdır. Birinci mülakatı ikinci mü- Bay Boneyi her gün üçyüze ya- edilen gizli şifreleri almıya muvaffak 
lakat takip eder. kın telgraf ziyaret eder. Bu telgraf- oldu. 

: .. lar ifre1i oldu~u için nezaretin şifre Artık, sarih bir şekilde Mata Ha-
F ransız hariciye nazırının otur- müdiirii Bay Bradier vasıtasiyle açı- rinin vatan ihanetini tebeyyün edi-• 

duğu oda çok dardır lakin, gerek lan telgraflar nazırın önüne konur. yordu. Bir kaç gün sonra, Fransız 
1?18sası, gerek sandalyeleri ve koltu· s.efar .. etl~rden, orta elçili~l~rden ve servisine mensup Bay Pirol, Mata 
gu tarihidir. Odanın duvarlarını kap· sıyası a1anlardan gelen ~ızlı teolgraf- Hariyi banyo yaparken, çırıl çıplak 
hyan halılarda kral dördüncü Han- lar işi . nezareti nen mühım meşgale- olarak tevkif etti. 
ri ile Mari Bonenin de Mediçinin sini teşkil eder . . Çünkü bu güzel casus, Berlinden 
izdivaçlarına ait resimler vardır. Bay Bradier, yirmi beş şıfre me- gelen telgrafın emrine tevfikan on 

Bay Bonenin kalemi mahsus mü- muriyle vazife görür. Onların yanın- beş bin frangı almak için işaret edi
dürlüğünü ifa eden Bay Bres11y ile da yirmi beşe yakın stenograf akdın len yere gelmişti. 
diğer müşavirlerinden Bay Ripert, da vardır. Malumdur ki bundan sonra Ma-
Bay Saint Hariciye nazırına yevmi Devletin en ç~k Üzerinde titredi- ta Hari, derhal kurşuna dizilmiştir. 
raporlarını verirler. Gece gelen tel- ği ve harice hiç bır suretle işaa edil- Tele fon ve telsiz telgrafın büyük 
graC r1a hülusalar üzerinde yapılan me~ine meydan vermediği gizli tel- mikya9taki tarakkisi meşhur diplo~ 
müzakereleri, Bay Bonenin verdiği graflar ve burada çalışan memurlar mat valizlerini tahttan indirmiştir . 
sür'atli kararlar takip eder. s:kı bir nezaret ve kontrol altında- Bugün diplomat valizlerinin içinf.. 

/. dır. tarihi vesikalar konmakta; yahud 
Saat ondan saat bire kadar Bo- Mütemadi surette değişen şifıe -la diplomat, sefir veya konsolosu 

nenin çalışma ve kabul zamanları· anahtarlarını elde etmiye çalışan ec· ~idl"ceği memlekette mevcud olmı· 
dır. Ö":leden 9onra haşlıyan bu fon- nebi casuslar için burası adeta bir van eşyalarla V<' mesela sarap, tütün 
liyet akşamın sekizinde tevakkuf hedeftir. 1<itap gibi maddelerle doldurmakta 
eder, Hariciye nezaretindeki görüşme- dır . 

Nazırın odasından her gün sefiı- leri dahi ifrdi olur. Mesela hnhan
ler, ecnebi devlet mümessil1er1, si- ~i bir tehlikeli mükuleme mechul ke 
yast p.:ırti şefleri ~elip geçerler. Bun. limelerle ifnde edilerek, kendilerini 
lar, vn bir direktif a lmak, ya da re~· dinlemeleri melhuz olan cösusların 
mi bir mülakat için nozm 2iyaret et· tccebl:lüsünden bu suretle uzı:ı.klA tı 

Artık siyasetin sırları çantalarda. 
-IP.ğil · t("lefonun, t~lsp-afın, telsiz ve 
·folayısiyle havai şifrelerin hakimi
"-"eti altındadır. 
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keri hey'e er 
Cumartesi günü hareket edecekler 

ve çarşamba günü Leningra-
da varacaklaı·dır 

<ANADOqJ)" 

z 
Konferans Japon tekr lerinin hepsi 
kabul edilirse neticelenebilecektir 
'l'okyo, 3 (A.A) - Asabi gazete- ~mlmış olacaktır. Fakat japon dele

~ine göre İngiliz büyük elçisi B. Crn- gc:si Il. Craigienin lıu talebini kat'ıi 

1939 CUMA 

Siga • 
ırya 

Tiitün kullananlar tütüınün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 
mü~lekidirler. Dolctorla.r kendilerine her dnima sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirl~r. 

Halbuki 
Alman 

~ın son 
·cad 

Paris, 3 (A.A.) _ Moskovaya Bu vapur heyetleri bilhassa Mos- fgic halen yapılmakta olan İngiliz· eurettc rcdclcylcmiştir. %ira bu, 
gidece kolan F:ansız askeri heyeti J.:qvayo nakletmeğe tahsis edilmi~tir. jnpon ~örUşmclerinden iktisadi m.e - C:rnigi - _Arita anlaşm~siy~e bir t -
yarın Londnıya hareket edecek ve Moskovn, 3 (Radyo) _Rus as- s~lelerın çıkarılmasını talep etmış - zad tl'şkıl e~·lemektedır. '. e. konfe -
l .ondrada İngiltere heyeti ile görüş- k.eri heyetinin kimlerden ibaret ola- tlr. rans ancak Japon talcplennın hep -

Sıhhi ağızlığı kullanıldığ\nda tütünün koku ve lezz,.,.fo1i bozmadan 
istedikleri miktnrda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlıP:ın içerismdeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, nğız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

melerde bulunacaktır. -:n~ı hakkında bugün resmi bir teblığ B. Craigienin fikrine göre konfc - sinin İngiliz . ~elegclcri taraf~ndan 
B·ı·h .k-: h b" l"kı la ak . . . . ransm çerçPvcsi daraltılmış \"e bu su- kabulu takdırınde muvaffakıyetle 

ı a are ı ı eyet ır ı e o r ıntısar ctmıstır. . . ·1 kt" 
. "' retle muvaffakıyet şansları da art - netıcclenebı ece · 1r. 

vapurla Moskovaya hareket eylıy.e- Bu tebliğe gör Rus askerj ~·c-
c. .. ktir. ti, mareşal Voro~ fun riyasetinde 00 

Finti her verde 150 kurustur. Alamnlar A Londra, 3 (A.A.) - Moskovaya bulunacak ve gen .... ral Çapokinoktof, 
gitmekte olan Fransız askeri heyeti amiral Konitcpof, general Şaprinof 

Dövmek cuma ünü aat 1 S,30 da Londraya ve Çinidorycrden mürekkep ola - Mas kovaya hiçbir 
g ... J,,.c ... 1< ve payrohttaki ikameti esna- caktır. hey' et gönderme- Yeni müzayede bedestanında 

Toptan, perakende satış: Kemeraltı Karakol kar§ısı No. 74 
MAZHAR ÖNGÖR 

sında hükümctin misafiri olacaktır. Puris, 3 (Radyo) - Moskovaya Mustafa oğlu şaşa! sucu Yusuf Dağ-
Fransız ve Jngiliz heyetleri cu - gidecek olan askeri heyetler, gelecek rrişf erdir lı, alım satım meselesinden Hüseyin 

:nartesi günü öğleden sonra C"ty of hafta çarşamba günü Leningıada Bcrlin, 8 (A.A.) _Alman _ Sov. oğlu Abdülkerim Bozkurdu döv -

::kster vapu una bineceklerdir. varm1 ~ buıunac~kı rdır. yet. ticaret muzakereleri hakk:nda müş ve zabıtaca tutulmuştur. Ordu has a bakıcı hemşireler oku-
------=oo selah yettar Alman mahfellermde Hakaret 

• teyid olunduğuna göre hiçbir alman Alsacakta Çelikel sokağında Am - Iuna ait ba ZI izahat ve o ula kayıt on tayvaı" e r heyeti Sovyetleı birliğine hareket et- berto karısı 26 yaşında italya tebaa-
miş değildir. So\·y.etler h!rliği ;ıe "ti- sından .lariya. Fragsko kızı 45 ya - V~ kabU şar!larJ 
caret mübndclelerınde alakadar tuc- şındn ingiliz tebaasından Klerayı tah 

1 
H b kı h . . . k •. A t d M M y, 

t:>u hafta içind~ ikinci defa o.arak 
kinoi bo-nbardıman ettiler 

car.ar veyahud endüstri firmaları k"r ettiğinden adliyeye verilmiştir. ,. . - ost a cı emşıre yetıştırme • uzere n <ara a • . e-c . delegeleri .1osko\·nya huı:usi ziyaret-! fmleb tarafından (Ordu hastaba~c~ hemşıreler okulu) eçılmı ır. 
Un 1 ler yapmış olabil rıe~. Fnkat bunla_ iki ki§ye hakaret ctmt 2 - 3433 sayılı kanun mucıbınce bu olruld n mezwı olacaklar, 

rın hiç lıfr hu ı.ı 1 ehemmi) ti yoktur. 1kiçeşmelik caddesinde Ah1m2~ o.ğ- mem
3
ur ol~1p tekaüd

1 
iye

1 
ala1caklard1ı~k· b ... h" l . . O d ha 

o 
C'unkiog, 3 (AA) - Bu hafta i-

;inde i.1<:nci defe oh rak japon tny -
yareleri hu gece Cunkingi bombardı 
man etır "ştir. Bombardımana üç gu. 
rup halinde 27 bombardıman tayya-

* 

rt. : iştirak etmiştir. 

Çin tan areleri de düşmanı karşı. 
lamak için havalanmıştır. Hasarat 
!le ölü ve yaralı· r hakkında henüz 
l':içbir malumat mevcut değildir. 

** lu M ehmed Taşmış, sarhoş o ara < ıs- - n ezun o an ar a b sene ı me,. ura ızmel crını r u &:-
cc:c »> mail oğlu Halil Ye Hasan oğlu .M.eh- tahanelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki 

Fransız mede hakaret etmiştir. biitiin sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 
--=*=-- 4 - Tahsil müddeti üç ene olup, bu müddet içinde okurlara 

M b' R d ~l\·cl~ 5 lir harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ai' e Us ... art omanya OT USU nlr:caktır. 
L'Jr.d aya aittiler l 5 - Okuldan mezun olaniar, barem kanununa göre 17.5 asli 

L d 3 (R d ) S b k M .ncvrcı; ar vapqca m~aston b<11Iamak üzere maa. atacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala. 
on ra, a yo - a ı kt n dahi" . . d" b d d •t 1 

F h · l d 1 ı Bük 3 (Radyo) _Bugünlerde ce ır. ,.;,u zaman ıaşe, gıy ırme ve arın ırma or uya aı o a. rans!Z ar cıye nazır arın an von reş, cakt:ır 

Delbosun r yos tindeki mebusan he ı b.ıislıyacak olan ordu manevrala~ı 6. - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata ba.,lıyacaktır. 

lıeti bu ün bur ... ya ge)qtiş ve aksanı için hazırlıklara başlanmış Ye vcr1- 7 0'--1 k t k bul tla 1· d 
• 

0 
• • •• • b" 1 . - .uu a ayı ve a ar n .§Un ar ır: 

ngiJi .. mebusları tarafmd?n verilen len davet emrı uzerıne, m erce ns- ) 1 ·· ki C h · t" t b d im l T·· I •- da ... · - a ur ye um urıye ı a aasın an o a ' ve ur t lfK1D u 

Avrup . " . 
vazıvetını 

zi'lc·afettc h ... zır bulunmustur. :kcrleı kt'}lnrlnrn koşmuştr. b 1 k 
k • L • J J • u uunı& . 

t et l . {' et t l. !1 a . b) Sıhhatı yerinde olmak ve dlU'UmU her iklimde vazife görmf."-

ga i, Antikomintern paktının 
kuvetlendi~ilmesini isti-}iOr 

Tokyo, 3 (Radyo) - Kabine, antikomintcm paktın bir kat du~ıo 
bugün başvekil baron İranomanın kuvvetlendirilmesini ve icap eden.o-:: 
ri} asetinde toplanmış ve Avrupcı. va- bu mesele hakkında harp meclışıniı 
ziy~tini tetkik eyJemi~tir. toplantıya da\•et edilerek almac k 

Harbiye nazırı general Jnagaki, knrarları tasvip etmesini istemiştir. 
----ccc***>:n----

ırp-Hı v t 
1 tilafı tama1nen halledildi. Yugos

lavya kal i ıf!si tadil edi-"ce 

Düzeitme ğe m~ait bulunmak (Bunu her hanr,i bir ha tahane heyeti raporu ile 
tevsik ettirmek ve evraka bağlamak 18.zımdır.) 

Gazetemizin 3 Ağustos 939 tarihli Gazetemizin 26, 28 temmuz ve 1 c) Yaşı on altıdan a§ağı ve yirmi ikiden yulaın olmamak. 
nüsha~·ndn neşredilen İzmir leYa - Ağustos 939 tarihli nüshalarında d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polia. 
ıım fım:rliğf il~ınları sıra ındaki neşredilen İzmir P. T. T. müdürlüğil- çe ten)ikF<'ttirilerOek ev~~~tahbağlail.~cb~ır.~ l -•- b de ed 
('D"Hmb 1 ır) kor mC'rkC'z birrkleri h kk • 1 • c n z rta o~w s mı ıtırını om~ veya u rec e 
hth ncı iç n l.1.>0,000 kilo buğday niln murakip alınaca$ı a ınaa n whsil eö,rdüğünü isbat c!mek (T "'diknnme uretleri musadd k plarılk 
kırdırılmn ı iı:i dt'ııeceği yerde ~ nl- : anının 4 Uncu maddesindeki imli - eklenecektir.) 
nız kor merkez birJ:kJeri ihtiyacı lıan günü. 21 Ağustos 939 pazartc ·• f) Evli veyn ni bulu marn (Evvelce evlenip boi~man rla 
clenm:ştir. Keyfiyet ta hih olunur. olarak ne ... ri ic~p ederken _ehven pa- kocası ölmüı olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 

müsbit evrak keza eklenecektir.) zar günü denmiştir. Keyfiyet ta~hih k · 
iz mir ulh hukuk hakimliğinden: g) Sıhhi sebebler dJ.§ında okulu kendiliğinden ter ettiğı, yahut 
ı · d hü · k t t fı olunur. evlenmek suretiyle veya diğer inz· ti sebeblerle ok•\ldan !rlkarıldı~ 
zmır e ey n ap an arn n - 1 ı·k b ... hi · • d .. la d .. 

~ . 1 yahut e. ts eene ı mec: urı zmelını yapma ıgı veya {am!lm ma lgl 
dan F nr'"

1
\"aak yalı caddesı No. 90 lzm"r ahkamı şnhaiye aulh mnhke h t ıhh'"' b bl d d k ld •- ld .. t kd. d t h kkuk · . . . ya u s ı e e er ışın a o u an çı~urı ıgı a ır e a a 

Osman \'C sn re alevhıne ıkame olu-ı esinden. · il k k afi t ··d "'· ·· d .... 
. . • . m • ettır ece me tep masr arım amamen o eyecegıne ve goster ıgı 

nan ızalt'ı şu) u davasından dola) ı 1zmirdc Orhaniye mnballesinde ve1.ikalarm tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
müdclehıleyhlerdcn Osmana gö.nde - kurşini sokağında konyalı makinist bir taahhiidname vermek. 
rilen da\·eti.ve varakasının ikametı:rfi. ııc· . II b t" 8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 9 ıı:evın ey e .ye · 
hının meçhul bulunmasına mebni ga. · 9 - Alhµcı maddedekı eYrakı tamanlıyanlar bunlara Ankarada. 

Karınız Emeti taraf·ndan ale,,.-hi - 1\1 M v ı Al · S hh · l · d • · d"" ·ı k l zde ile il ·men vaki daveti üzerine ı<ll<:r . . e 'e etı ı at ış erı aıresıne, ıger vı Ayet mer ez erin• 
Belgrad, S (Radyo) - Sırp - Hır- hyacak ve Sırp - Hırrnt anla,.n1asını nıuayyC'n pıindc gelmediğinden hak- ıı·ze ikame olunan nafaka dm:as! ü- dekiler Vnliliklerine, knzadakiler Kaymakamlıklnra t kdim edecekler 

rnt ihtilafı tamamen halledilmiştir. ta dik ettirecektir. Söylendiğine gö- \>ında gıya pknran ver:lmşi ve mu_ zerine iknmetgfı.hınız meçhul olma- ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat İ§leri dairesine yollanacektır. Mü· 
llaşvek 1 Zveskoviç, prens Pol~ bu re, Yugoslavya knbine.:ı nde miıhim hakeme de 16-9-39 cumarte~i giinü ı dc,l:ıyisiyle gazete İH! lelııiğat ya - racuatlann 25/ Ağustos/939 da sonu alınını§ olacaktır. 
lJ u ta izahat vermek üzere Blede tndilt1t yapılacak ve bundnn onra sant lO na bırakılmış olduğundı:ın pıldığı halde mahkemeye gelmemiş 10 -- Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ıreçmiştir. Orada kral naibini karşı- 1 Hırvatlar da kabineye girecektir. yevmi ve vakti meıkurde müddei _ olduğunuza göre h:.ıkkımzda gıyap ~ yni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

------=** nleyh·n bizzat isbatı vCicud etmesi knrnrı verilmiş ve bu knrnı 111 ilanen 11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 

A • b h - [ ı C \"cyahut tarafından bir vekil gönder- ·cra!;ına tensip kılınmış \•e bu sebelı- sorf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekileti 
Skerf Q lS er , em er ayn mesi ak!'li takdirde gıyaben muhake- le duruşma 25-8-3!\ ..:uma giinü saat Sıhhatlşleridairesireisliği) nehitabenyazacaklandilckçedebunutas-

- Bıııtarnfı 6 ancı aahifede - Ontes g .. n ic ·n S' oç• meye devamına karar verileceği ıu - 11 t:1lik edilmiş ol<luğun..:an 5 gün rih edeceklerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 
miyle kurulan Leh ordusunun diğer .. ~ • zumu tebliğ makamuıa knim olmak zıırfı,nda itirnz ctmcı1iğiniı tnkclirde _ .29 4..!_ 12 16 2..2,. 23 27 30 4 8 12 \1718)_ 
Lir ihtiyacını da kaışılıyabil~cek bir yay gıdıyor üzere bir nüşhnsı divanhaneye talik mahkemeye kabul olunmıyacağınız B R J~ s T 
~aziyettedir. Ne İngilterede, ne l. e - Londra, 3 (Radyo) - Başvekil kılınmal,t suretiyle ilan ol~nur. ilim olunur. 280!) 
histon Alman ordusu erkanı harple- Çemberlayn, refikası ile birlikte ya-
ri ik~~ü~~er~nı~~errmş~~g~~~~~~üç~n~•--~~--~-----~-~--·~~-----
noktasından zegin değildirler. Hal- oturduktan sonra S~oçyaya hareket 1 ras Merak l arına 
buki Fransanın erk·nı harp yetişti- edecektir. Başvekil Skoçyada on be~ • 
ren cyüksek askeri etüdler kursu> gün kalacaktır. 
lıü) ük kıymette ve askeri kültür kay -=*= --
r ğı olan müesseselerdir. Fransız ku- .. • 
ınaodanları tarafından tetkik ve hal- T l). e I c l n 
1 dilen askeri meselelere Almanyada . : .. 
büyük bir ehemmiyet izafe edilmesi Cıv:zrındakı koy/er 
<le bu yüzdendir. . sular altın a 

Müttefıkl:r harbınde yanyana yer . 
ulmış bn~k..ı başka milletlere mensup Şıınghay, 3 (A.A.) - Tıyençın 
orduları idare etmek için lazım gelen nehri üzerindeki seddin yıkılması U
erkanı harpleri ne Jngiltere, ne de zerine Tiyençin ile P<?k:n arasında 
Rusya te "n edebilir. Fransız ordu- kfiin ceman elli bin ııüf hı ıuo köyü 
"'ll, kültürü, ~nanesi itibariyle yeni su ba mış ve Tiyençin nehrinde de 
tf" ckkül eden ordulara mükemmel seyı ü efer inkitan ğramıştır. 
t knikçiler ve müttefik ordulara 2 Acun üzerinde mevcud tı·aş bıçaklarından üstün olan Sahra Cold 
mü<1terek hareket temin edebilecek oo txaş bıçaklannı mutlak tecrübe ediniz. 
c:ıktmı harpler verebilecektir. Bıçak taşımak 10 adedi 60 kuru,.tur. Her yerden nraymız. 

:. Umumi hapishane önünde lsma- SATIŞ YERİ: 
·1 • I M mf ·· · d b" b Kemer.altı karakolu karşısında MAZHAR ÖNGÖR sıhhi ağızlık ko-F ransız ordusunun vazifesi har- ı og u us anın uzerın e ır ı-

l "n ilk ey~nnk mil~u~ k~~~~~bul~muş.~~~~mu~~rel'ıl~o~n~l~mvme~pa~~~opma•zEa~n.~•~~~·-~~~~-m•••-~~ 
. durdurmak olacaktır. Harbin de- e- lilmiştir. Akh·sar heled ·yesin den: 
lmı müdd,.tince bu otdu Berlin - 1--------------

~oma mihverini inhizama uğratmak yapmağa muktedirdir. Nasyonal sos 6480 lirn keşif bedelli Akhisar belediyesi elektrik fabrikası lokomo
. ·'l yupıbcok Ju~rekatta da maddi yalizm yüzünden kahrn uğramış yük b"linin mayıs 940 nihayetine kadar ihtiyacı olan tahminen 540 ton 

manevi ~kımından müttefiklerin sek ins nlık mefhum1arını ve mede- maden kom ürü ek iltmesine h.lip çıkmadığından 21 ağustos 939 pa-
l 1 kemiğ: olacaktır. niyeti kurtarmağa bu ordu müessir znrtesi gilnil sant 11 de pazarlık suretiyle talibine ihale olunacaij'ı ilan 

r. .. z odusu bu iki vazifeyi de surette iştirak edebilir. olunur. 28 5 12 20 2694 

Be yoğlunda 

OSMA Ni Y 
Sİ R KEC/'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

B. engu 
~ dir 4 4. Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıtcrilerine kendisini 

• sevdirmittir .•• 
OtelJPrinde misafir kalanlar evlerindeb.i rahatı bulurlar .. lstanbulcla 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu urlar .• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etıni· 

yecek derecede ucuzdur. 

zm· Defterdar) ğ n a : 
Tepecik Kemer caddesinde Knnçeşme yolu üzerinde Pirina çık

mazında kôin muattal Pirina fabrikasında rncvcud, tamamı (3293) 
lira muhammen kıymetli (8) ad t büyük ynğ 1ancaları ile (.3) adet 
Filitre lamiko Ermetik Pirina k zanları ve (4) adet Transrnisyorı 
maa kasnak parçaları, şayian J 8 hazine hissesinin 412 lira muhaJ'J'l'" 
men kıymetli olarak 2717 /939 tarihinden itibaren 15 gün mildd tJe, 
açık artırma usuliyle müzayedeye konulmmıtur. lhnl ... c:i 1 O 8 q)9 ~
rihinde Perııembe giinü saat 15 dedir. T alip!erin y vrni ku t~ 
Milli E.mlal· Müdürlüğünde toplanan l'~tış komis·•oı ur mürn1. tı 
hm ilun olur.ur. 27 5 (26" 'l) 
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~lzm(r levazım Amirliği .Satt.1 A.ın~ § 
§ KomitJvorı·ı llcirıl'lr.t ; 

İzmir vazım amirliği E&hn alina komisyonundan: 
J - K :) s~ri İ\astanesi için 40 lira ücretle 8 lira tayin bedeli i)r 

iki birimi sınıf ve 30 lira ücret 8 lira tayin bedeli ile bi. 
ikinci sınıf hemşire ve yirmi beş lira ücret ve 8 lira tayin beJ 
~eli ile üç hastabakıcı alınacaktır. 

2 - istekliler.in ellerindeki vesaik ve hiisnühal ~ağ\tları ile Kay
seri askeri haştanesi baş hekiµıliğine müracaatları 

- 1 4 6 9 2762 
J2mir levzım amirliği satın alma komia}':onundan: 

1 - Çanakkale Müstahkem mevki Kilitbahir garnizonu için kapa
lı zarfla eksiltmeye konulan 80 ton sığır etine 6-7-939 Perşem
be günü saat 11 de yapılan eksi~tmesinde zuhur eden bir tal'p 
mezkur ete SO kuruş fiat teklif ettiğinden ve bedeli muham
mcnine müsavi olduğundan komutanlıkça gali görülmüştür. 

2 - lhale kanunun 40 ıncı maddelesine göre b' r ay müddetle uza
tılarak pazarlığa bırakılmıştır. 6-7-939 tnı ihinden itibaren is
tekliler her gün için komfayona müracat edebilirler. 

8 - Sığır et' nin beher kilo::.u 30 kuruştan 24000 lira kıymet takdir 
edilmiştir. Muvakkat teminatı da 1800 liıadır. 

( - • Talipler son pazarlık günü olan 7-8-!'139 pazartesi iünü saat 
l 1 e kadar her gün ticaret vesikaları ve teminatları ile birlik
te müracaatları. 

:Müracaat günleri: 

17 / 7 / 939 Pazartesi akşamına kadar 
27 /7 /939 Perşembe akşamına kadar. 
7 /8/939 Pazertesi akşamına kadar. 

20 25 29 4 
.... zcslzmır J~vazıri-ı amjrJiği1 ıatın alma komisyonundan: 

1 - l\Iilus Küllülc lludrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 
1,060,000 kilo odun kapalı zarf usu!iyle 21-8-939 günü saat 
15 te Milas n.ikeri gazinod~ ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15900 lira muvakkat temin~t 1200 lira
dır. 

3 - İstekliler is.mi geçen zamanda bir saat e\'vel yani saat 14 te mal 
mild,ürlUklcrinde yatıracakları muvakkat teminat mukab:lin
de ticaret odası vesike.ları ile birlikte teklif mektuplarını ko
misyona vermi"' olacaklardır. 

4 - l\1ilfis Küllük Bodrum garn'zon odunları bir müteahhide veri
elceği gibi Milfo:; Küllük birlikte Bodrum odunları da ayrı bi
ı·er müteahhide i.hale edileb"lir. 

5 - Şartnnmeyi görmek istiyenler Milas ordu evindeki satın nJma 
komisyonuna ır.fıracaatlan. 1 4 10 15 2730 

lzmir levzun amirliği sa'.tın alma komiayonund n: -
1 - Çanakkale müstahlccm mevki Ezine garnizonu iht.'yacı ıçm 

kapalı zarfla eksiltmeye konulan 64500 kilo sığır etine ihale 
tarihi olan 7-7-939 Cuma günü saat 16 da talip çıkmadığından 

2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine gör.e 7-7-939 tarih'n<l~n itiba
ren 7-8-989 tarihine kadar bir ay müddetle uzatılaraK pazar
lığa bırakılmıştır. 

2 - l\lezkOr etin beher kilosu 30 kuruştan 1 <J350 lirn kıymet tak
dir edilmiştir. Muvakkat teminatı da 1461 l'ra 25 kuru~tur. 

8 - Taliplerin ticaret vesikaları teminatları ile birlikte her on gün
de bir komi:lyor.a mü'"a<>a t edebilirler. 

4 - Son pazarlık günü 7-8-939 pazartesi saat 17 ye kadardır. 
Müracaat günleri: 

17 /7 /939 Pazartesi akşamına kadar. 
27 /7 /939 Perşembe akşamına kadaı:. 

7 /8/939 Pazartesi gtinii saat 17 ye kadar. 
20 25 29 4 

Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonuna n: 
f) 1 - 4441 ton Lavamarin kömürü alınacaktır. Kapalı zarfla ek
~ ltnesi Tophanede lstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyo
'tı~nda 1 1 /8/939 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Hepsinin tah
~n bedeli 55512 lira 50 kuruştur. ilk teminatı 4025 lira 62 kuruştur. 
~ ttnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
\> taber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona 
Cttneleri. 26 30 4 9 ( 

~~~------~-,--------~~~!!""!'!"'~~~, Bornovo tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı için 248000 ktlo odun açık ek

siltme suretiyle eksiltmeye konulmustur. 
2 - İhalesi 14 ağustos 939 pazartesi günü saat on dörtte yapıla

caktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 3~6_8 lira olup ilk teminatı 298 liradır. 
: - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

- fsteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

6 
ibraz etıııek mecburiyetindedirler. 

- lstekelilerin teminatları ile birlikte yukarıda bildirilen gün 
ve saatta Bornova nskeri satın a~ma komisyonuna gelmele-
ri ilan olunur. 30 4 8 1 ı 2737 

):it lovnım amirliği ııabn alma korni&yonımdon: 
-.. lzmir miıstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatırıın 

301500 kilo saman ihtiyacı 29 temmuz 939 tarihinde pazarhk 
la y~ılan eksiltmesinde verilen fiat pahalı görüldüğünden pa
U\rlık 6 ağusto~ 939 pazartesi günü saat 16 da kışlada lzmir 

ı levazım amirliği s~tın alma komisyonunda yapılaçaktı". 
3 -.. Tahmin edilen tutarı r;,ın lira 70 kuruştur. 
'4-.. T emiı;_ıatı muvakkate akçası 418 lira 34 kuruştur. 
S -.. Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

..._ f stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarımı dair vesıka 
i göstermek mecburiyetindedicler. 

-.. P{lznı~ığa i~tırak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
.cü ınaddelcrinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi'-.. :tı rnuvakkateleri ile birlikte ihale sruıtmdan evvel komis--

~na mi.iracnatları. 21327 
1 t'tıova tümen satın alına komisyonundan: 

.._ Caziemirdeki birlik hayvanları ihtiyacı olup açık eksiltme 
aure~iylc ınünakaı;ada bulunan 70500 kilo kuru ota muayy,en 
Vakti,,de talibi taınfından teklif edilen fiat komutanlıkça pa
halı gfüülmüş olduğundan on gün temdidle ihalesi 1 2 ağus-

ı toa 959 cumartesi günü saat dokuza bırakılmıştır. 
3 .._ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 :: llmum tnhmin tutarı 2996 lira olup ilk teminatı 225 liradır. 

.isteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatında teminatları 
ıl.e .birlikte Bornova aalteri satın alma komisyonuna gelmele-
tı ılnn olunu r. 2824 

<ANADOLU) 

1-:.mir lev:azun amirliği satın alına komisyonwıdan: 
.1 - lzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanahnın 

354500 kilo kuru ot ihtiyacı 29 temmuz 939 tarihinde pa
zarl1kia yapılan eksiltmesinde verilen fiyat pahalı görüldü -
ğünd~:n pazarlık 7 8 939 pazartesi günü saat on beşte kış
lada l7mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lncaklır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 13293 lira 75 kuruştur. 
3 - Teminat: muvakkate akçası 997 lira 4 kuruştur. 
4 - Şarrname~i her gün komisyoı\da görülebilir. 
5 - lstek1!1erin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - r~,zarlığn iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve ü~ün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muwkkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komis-
yona müracaatları . 2826 

lzmiı- lcvazrm a• nir~:ği satın alına komisyonundan. 
1 - Kuşadası İıir1;ğ;n:n ihtiyacı için 59500 kilo sı~ı:· veya keçi 

veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştut. Hangisi 
ucuz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. Bu üç eme; ete her 
talip tmnf ından bir zarf içerisinde olmak üzere her üçüne de 
ayrı ayrı fiyat leklif edilebilir. İhalesi 21 ağustos 939 pa7ar
tesi güni.i soat on beşte Aydında askeri satın alma komisyo
nundn yapılacektır. Sığır etinin muhammen bedeli 16362 
lira 50 kuruştur. Keçi etinin 14875 liradır. Koyun etinin 
238()(1 liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1227 lira 20 kurus
tur. Keci etinın 1 1 15 lira 62 kuruştur. Koyun etinin 178.5 
liradıt. Şartmıme::;i Aydında ve Kuşadasında askeri komis -
yonlar-::ıa Ankara ve İzmir levazım amirlikleri satın alma 
komisyonlarında görülebilir. Taliplerin teklif mektuplarını 
kanuni vesikaları ile birlikte ihaleden bir saat evveline ka
dar makbuz muk&bilinde komisyona vermeleri. 

4 9 13 19 2805 

inhisar ar Umum Müd .. tlüğün
den: 

1 - Şartname plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı mad
delerin nakline mahsus tekn('ye ]:anacak bir adet motör kapalı zarf 
usuliyJe eksiltmeye konmu-;tur. 

2- M!Jhammen bedeli 17957 .50 lira muvakkat teminatı 1346.8 J 
liradır. 

3 - Eksiltme 24 8 939 Per rnbe günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve mi:ıba)aot subesir 1ek' alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Snrtname plan keşifnameler her gün Levazım şubesi mü
dürlüğii v L n sinde 89 ktırns r.rnk bilinde alınabilir. 

5 - Mti?ıakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaik le 'ı.. 7. 5 ,,.Ü 11me pc.rast makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva er' k ka-pal• zarfların ihatc saatından bir saat evveline 
ktıdar mezkôr komisvon baskanlı~ım. makbuz mukabilinde vermeleri 
laL 1TT'rl 1

" 29 4 8 12 (556)/2695) 

ı =™.~ ge san'at' okulu di-
tö:r ·· ğün en: 

Böl e San·at okulları ve Ankara insaat usta okullarına alınacak 
parnsız y~tılı t~l be müı::cıbakn imtihanına 21 Ağustos 939 tarihipe 
rastlıxan Pazartesi g\.inii sabah saat 9 da okulumuzda başlana
caktır. 

fst~kliler 1 Ağustos 939 tarihinden itibaren her gün İlbayhk oru
nun hitL'bt>n Y< zılmış bir dilekçeye. 

1 - Tam devreii ilk okul diploması veyahud daha yüksek dere
celi okul tasdiknamesı . 

2 - Nüfus ve oşı kağıdı. 
3 - 4 adet ve~ikalık fotoğrafiyi iliştirerek ve llbaylık kanalı ile 

okulumuza miiracaat edeceklerdir. 
Ücretli ve nihari girmek istiyenler müsabaka imtihanına tabi 

değildirler. 
Ücret 3 tc:ıksitıe 1 50 lira nihariler ücretsizdir. 
Yaş haddi 13 - 1 7 didir. 26 30 4 9 (2635) 

üzüm l<utularını çakmak--A 
eksjJ mesi 

lzmi'r İncir ve üzüm tarım satıs , 
kooperatifleri b;r/iğinden: 
1 -·- Birliğimizin üzüm ihracatı iç.in muktezi kutuların çakma ek

siltmesi 1 O 8 939 perşembe günü saat 10.30 da birinci kor
donda iş h~nında birliğimiz merkezinde yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi b'rliğimiz muhasebe servisinde görülebilir. 
3 - Muvakkat teminat 500 liradır. 4 6 2828 

-Çam Ma ,-s t- aversi alınacak 
Devlet Demir'}Jol .. <;ı.rı 8 inci işlet
me ho111isJ·o undan: 

Beher adedi 7 06 } uı uş rpuhamııı~n kıymetlı 40(1 adec.J Çam ma
kas tmversi idPr~miz ihtiyacı {çin açık eksiltme usulü ile satın alına
caktır. ihalesi ! 7 -. "l ... le nt ;nde saat on be~lt> A.'i.rnc<ıht:.ı isletme 
binaE:ında komisvonca ya_pılacaktır. Şekil ve şq.rtnamesi ~letm~ kale
minden g'.:>rülebilir. 

lateklilerin 211 ,80 liralı~ muvakkat teminat makbuzunu hamilen 
muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 4 1 O 2753 

Kömiir tahmi v 0 tah iyesi 
Asağıda yaz.111 c!epo ve sundurmalarımıza bir senede gelecek kömür

lerin tahmil ve tahliye işleri ihalesi 14 8 939 tarihinde saat on beşte 
açık eksiltme usulü ile Alsancakta işletmemiz •,,:nasında yapılacaktır. 
Şartnamesi işletme kaleminden görülebilir. lsteklilerin muvakkat te
minat makbuzları ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
İş y,eri Bir senede tahmil, tah- Bir ton kömürün muvakkat temi-

iiye olunacak tahmini muhammen bedeli nat 
kömür miktarı tahliye tahmil 

TON Kr§. St. Krş. St. Lira Krş. 

Dinar deposu • 
Ortaklar sundurması 
Nazilli sundurması 
Denizli ıundunnası 

5000 
10000 
4000 
2000 

15 
12 50 
25 
15 

15 
J 7 50 
35 
15 

112 50 
225 00 

180 00 
45 00 

1 
şartname- ilk 
nin bedeli teminat 

muhammen 
bedeli 

(SA!-f 1FE 11 )' 

'şin nevi 

1,70 2543,28 33910,3.J Taksim bahçe gazinosunda yapti 
rılacak e1ektirik, havagazı, kalori
fer, sıcak ve soğuk su, mutfak, 
yangın ve sıhhi tesisat. 

1 ,49 2230,54 29740,43 Taksim bahçesinin deniz tarafın 
daki is6nad duvar insaatı 

1,00 l 495,80 19943,88 Taksim bahçesindeki .havuzun fıs-
kiye ve elektirik tenviratı ile tak
sim meydanı havuz ve kaskatları 
clektirik tenviratı 

Tahmin b~dclleri ile ilk teminat miktarları ve şartname bedelleri yu
karıda vazılı ısler ayrı ay,.ı kapnlı zarf eksiltmesine konulmustur. ihale 
1 ~ 8 1?39 car.._amba günü saat on beşte İstanbul belediyesi ·daimi en
cu~~nınde yapıl~caktır. Şartnameler hizalarında yazılı bedeller mu
~?bılı.nde f~tanbuı belediyesi f~n işleri müdürlüğünden alınabilir. Ta
lıp~erı~ '.?~.:~ ?:ılına ~it ticaret odası. ihaleden sekiz gün evvel fen is. 
len :111udıırıugune muracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk 
temınat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre ha
zırlıyacakları kapalı zarfların; ihale günü saat on dörde kadar İstan
bul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

1 4 9 13 5619/2723 

lzm ·r VakıfJar nıüdü öğünden: 
Hüki'ıınet caddesi üzerinde kain 364 46 o. lu tatlıcı dükkanı ma

yıs 940 g~yes!ne kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmış· 
tır. Senelık kırası 420 liradır. 

l~alesi 5/8/9~9 Cuma günü saat 10 dadır. Taliplerin% 7.5 pey 
ııkçesıyle Vakıflar ıdaresine müracaatları. 26 1 4 (2658) 

Maarif vekilliğinden: -
1 - 22S9 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gön 

lk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki cildden mütesekkil bir 
ritmetik kitabı y.rızılması müsabakaya konulmuştur. -

2 - Müsabaka müddeti 1 Eylul 1939 dan ba lamak ve 29 ubat 
1940perşembe günü akşamı bitmek üzere alt~ aydır. 

3 - Müsabak,1ya iştirake karar verenler 30 ikincci teşrin 1939 
oerşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vek\lliğine mü
acaat ederek bu müsabakaya g\recekler defterine adlarını y~dırar~ 
ir numara alacakfordır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi 3 yıl sıra ile okul. 
da o~utufo.cnk V" müellifine her ~ıl için biner lira telif hakkı verile· 
ktir. ikinci çı'<~ın kitap seisini yazana bi defaya mahsus olmak üzere 

irincinin miıel1ifine verilenin bir yıllığı, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci çı
anlarn da bir defoya mahsus olmak üzere dö,rder yüz lira mükafat 
rilec~ktir. 

5 - Müaabaknya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
:aki[\e ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif 
ekilJiği nesrivat müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
"ndermcleri ltızımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesaire
'n nsıHannın yalnız bu nushalardan birine ve yerlerine konulmuş 
ulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın 
ç nushasını verec~k veya göndereceklerdir. 

6 - Mü.saba.kaya girenlerin eser müsveddeleriyle birlikte eserlC".' 
kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukab,ilinde 
her türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Maarif Vekilliğine üç yıl-

~ bir qevre icin tc.rk ettiklerini ve l,titabın o dene içindeki her basılı
nın son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında ta
·n edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten 
.,sdikli bir taahhüd senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve telmik :va
lorı gösteren sartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd sene
formülü l\faarif Vekilliği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. Mek

..ıpla istiyenleı-iµ altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermleri 
azımdır. 4 8 2813/3488 

Maarif vekilliğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimntna"meye göre 

Ik okulların 4 iincü ve 5 inci sınıfları için iki cildden müteşekkil bir 
r arih kitnbı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 Eylul 1939 dan başlamak ve 29 şubat 
940perşembe günü akşamı bitmek üzere pltı aydır. 

3 - Müs'1bakaya iştirake karar verenlerin 30 ikinci t~rin 1939 
:!rşembe günü ak~amına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine mü
;ıcaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak 
'r numara alacaklardır. 

4 - Müs.ıbakada birinciliği kazanan kitap serisi 3 yıl sıra ile okul
~da okutulacak V(' müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verile
ektir. İkinci çıkan kitap seisini yazana bi defaya mahsus olmak üzere 

bir.ii1cinin müellifine verilenin bir yıHığı, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci çı
"anlara da bir defaya mahsus olınnk üzere dörder yüz lira mükafat 
•erilecek tir. 

5 - Müsab~kaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha ol~ak üzere 
:nakinı~ ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılquş olarak M~rif 
Vekilliği neşriyat müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
~öndermel,.ri lazımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafi~ler vesaire
nin asıllarının ynlmz bu rıushalardan birine ve yerlerine konulmuş 
bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın 
iç nu.:ıhasını verecek Yeya göndereceklerdir . 

6 - l\(üsabaknya ~frenlerin eser müsveddeleriyle birlikte, eserle
i kabul cdildi~ı takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
ıe her tiirlü tasarruf hakkından va:? geçerek Maarif Vekilliğine üç yıl-
k bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılı
:ının son tashihlerinin luandiler.i veya kendi mesuliyetleri altında ta
yin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterliktep 
~sdikii bir taahhüd senedi vermeleri de lazımdır 

7 - Kitaplarda bulunması lazım geleµ pedagojik ve teknik va
nfları gösteren saı tnamc ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd sene
~' formüli.i Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. Mek
tupla i tiyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermleri 

4 8 2812/3487 

lzmir telef on müdürlüğün 
Askerliğini bitirmiş iise veya. orta mektep mezunlarından memur 

alınacaktır. Taiiplerin müdürliiğe müracaatları. 4 5 6 2790 



(SAHiFE 12) (ANADOLU) 4 Ağustos 1939 CUMA f' 

1111111111111111111111 11111111111111111111 1111111 111111111111111111111111rn11111m!~11u111~ ~mm11111111nm11H1111111111u11uuu11111111111~1111111111 11111111111111 11111111111 1 .. ~ De u tsc he Le· F r ate ili Sper co 
. A lsam:ak vapur i&kelesi civarında ve = = Taze, Temız, Ucuz . = vante Linie Vapur acentesi 

deniz sporları gazinosu karşrs ında § • A - G. M. B. ff ADRIATICA. s. A. ot 

~ '. Yen i Hayat Aile Gazinosu =:: ı LA ç = Hambura Leromotörü~~~1~~0!!:eı .. 
= . - - - - ~ rek ayrıi gün saat 19 da Patmo, Le-
~ ;;;;; _ = DEUTSCHE LEV ANTE LINIE ros, Kalimnos, istanköy ve Radosa 
~ ı • ~ H •• J •• ) • J • - G. M. B. H. HAMBURG hareket edecektir. _ _ er tur U fU Va et çeşit ert - Lero mc..törü 31-7 saat Sde gelerek = - = - H d • N • • h t c - c:Milüs> vap. 20 temmu7.da bekle - 1-8 saat 17 de Pire, Korfo, Sara.nda, = - am 1 uz e ançar = niyor, 22 temmuza kadar Anvers, Brindizi, Valona, Draç, Ragoza, Spa.- . 
- - - Roterdam, Bremen ve Hamburg için = _ _ . _ .. 1ato, ara, Fiyume, Triyeste ve Vene-= . Sıhhat eczahaneJı = yuk aıacaktır. w diğe hareket eder. 

- r d k Bll Gk Sale iolSolu hamı k a ıcmut ' = c_Herakleaw > vap. 3 agustosta bek- ROYALE NEERLANDAISE KUM.-
• aş ora Y P~ ·' '1 = lenıyor, 5 agustosa kadar Anvers , p ANYASI 

- • lii'I! ' lllllllltlll!llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... Roterdam Bremen ve IIamburg için T 't" ! 
1 1 

. 
.. k 1 k ı us vapuru e yevm ımanımız. _ ' ~ z • b k ' yu a aca tır. d _ l t an as T hl" a olup Rotterdam, Amesterdam, ve 

_ • \ ._,,r) ~ıraa 1 a ıye : Hamburg limanları için yük alaral 
= · t w w hareket edecektir. 

v uıı:_·u_;-.. TA RIH1 1888 c thaka:. vap. 10 ngustoı!a dog:·u p l t" .. 
3 8 

t .h. d .... • . ygma ıon mo oru - arı ın ı 
: , : rr k ı · ~ .. l..- beklenıyor, Hamburg, Bremen ve l k .. k .. .. hl" tfkt _ Sermayesi: 100 ,OOu ,u J ] 1. Ür ıra&ı ~UfJ Anversdcn mal çıkaracaktır. ge ere yu unu ta ıye .. e ı en. son 

' '= 
~ .: d d · 2 ARMEMENT DEPPE ra Burgaz, Varna, \'e Kostence lımaı 

- ve a1·an a e ı 62 ! arı için yük alar~k hareket edecek-cEspagne> vap. temmuz sonlıırına ı..c:: 
ı: -·-··-

Zirai ve T icari Her Nevi Banka Muameleleri doğru bekleniyor, Anvers (doğru) tir. 
için yük alacaktır. Hercule~ vapuru 7-8 tarihinde 

u: 
~ 
~ 
:;:: -= = iE 
~ 

1 
i~ 
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~ Sahibinin Seıi ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete 
E mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Snhihinin Sesi plak
§ larında me§hur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafra nga ve ahı--
5 turka ' Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf-
§ feri lstanbuldan get irtmiş olduğunu müjdelemekte şeref duyar. -

i M evcud yüksek saz ve Necmiye il~ Mualla gibi tanınmış oku
,yucu bay~nları ı:ıutla~a dinl.e~iniz. ~~f hava~ nez~h saz :e eğlence= 

Y'~ ile ucuz bır vakıt geçırmek ıçın lzmırın yegane aıle gazınosu olan= 
E müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. _ 
ili b f Para biriktirenlere 28800 l:ra ikra miye verecek 
!! Sayın müşteri lerimizin u ı r satı ~ Ziraat bankasında kumbaralı ~e ihbarsız ~asarruf h.es~pların~a e~ 
ili k { t • d • _ az 60 lirası bulunanlara senede dort defa çekılecek kur a ıle aşagıdakı 
ı:: açırmama arını avsıye e erı z. = plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

lıııuooıııııuıııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııı11nıı11111111111= ! A.d•t 
1 '~~~ Li:aıık ::ggg n:• 

Taksim Ayazpaşada Istanbul
jandarma satın alma komis 
yon undan: 

r 

1-- jandarma ihtiy!'lcı için sekiz bin yedi yüz seksen :kilo yüz ço

( 1 
rap ipJiği kapn!ı zarf eksiltmesiyle sntın alınacak 1re eksiltme
si 16 aiustos ~!J tarihine rastlıyan çarşamba günii :-:ant 15 te 
Ayaspaşadn orı sekizinci jandarma mıntaka kom.ıtanlığı bina 
sındal\: komh:;} onumuzda yapılacaktır. 

l 2 - Muhammen brciel yirmi beş bin yirmi üç lira ve ilk teminat bin 
sek iz yüz yetmiş nltı lira yetmiş üç kuruştur. 

8 - Şart kağıdı her gün komisyonda görülebildiği gibi yüz yirmi 
altı kuruş bedci mukabilinde alınabilir. 

• - İsteklilerin Tophanede istanbul levazım amirliği muhasebeci
- liği veznesine yatırılacak ilk teminat makbuzu veya banka 
. banka kefale~ mektubu ve şart kağıdında yazılı ve;:aiki de ha

vi teklif mektupların ımezkOr günün muayyen saatinden bir 
ıaat evveline kadar komisyonda bulundurmalar ılazımdır. 

..,~ 

1 4 8 12 5598-2724 

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

100 c 50 < 5,000 c 
120 c. 40 < 4,800 c: 
160 c -O c 3,200 c 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdir de % 20 f azlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dör t defa, 1 eyh11, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha
ziran tarihlerinde çekilecektir . 

Izmir Cumhuriyet müddei
umumiliğinden: 

İzmir Q.dliye tebliğ işlerinde çalıştırılmak üzere ayda kırk lira üc-

retli iki süvari mübaşirliği açılmıştır. . . • . 
Mem urin kanununun dördüncü maddesındekı evsaf ve şeraıtı 

h · 1 l 8/ 8°/939 tarihine müsadif salı günii saat on altıda lzmir 
aız o an arın h b l k .. l' 
d l. ·· · d"' yapılacak· imtihanda azır u u nma uzere ta ıp a ıye c-ncumenın "' I . 

1
. .. . .. 

1 1 'k lan ile birlikte şimdiden zmır ad ıye encumenıne m u -
0 an ar ves~ a 2808 
racaatları lan olunur. 

~ _-..... lilWJ .. >·2·· -k.·> ..... ·~.~ .................................................................. ---------------------

T. iv Bankası' ın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı __::__ ______________ ..... ~ ........... H.~· ..... -------------------

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

~ ' 1 . 1 Şubat, 1 M art, 2 6 Ağustos, 1 Eylu l, 1 ikinci 
ura ar. teşrin tarihlerinde çekilecektir 

,111111•· 1KRA MI YELER "'il 111 1111111111 111111ı11111ı:ııı11111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
~ 1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 

. i 5 • 1000 u 5000 .. ~ 
~ 8 • 500 • 4000 .. ~ 
== ~ 16 • 250 .. 4000 .. §§ 
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beklenmekte olup Rotterdam, Amı· 

ARMEMENT H Sf'IIULDT terdam, Ye Hamburg limanlar • .çin 
c:Duburg» vap. 26 temmuzda bek- yük alarak hareket edecektir. 

leniyor, Anvers, Roterdam, Dremen SVEXSKA ORIENT LINIEN 
ve Uamburg için yük alacaktır. Vasaland motörü 28-7 tarihinde 
DEN NORSKE ::\fİDDELHA VSLİNJE gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

cBalki~> mot. 26 temmuzda Dün- Skandinavya limanları yük alarak · 
kerk ve Norveç için hareket edecek- hareket edecektir. 
t ir. SERViCE MARITlME ROUMAIN • 

cBosphorus> vapuru 30 Ağustos - KU:MP ANY ASl 
tan 1 eylUlle kadar Dieppe ve Nor- Alba julia vapuru 3-8 tarihinde 
veç limanl:m i\in yük alacaktır. gelerek :\!alta, Cenova ve Marsilya · 

c:Balkic:ı> vapmu. 25 eylillden 28 limanları için yolcu ve yük alara,k a 
eyl1lle kadar şimali Fr ansa Anvers reket edecektir. ' 
ve Norveç limanları için yük alacak- HOLLANDA AVUSTURYA HATTI 
tır. Springf onteın vapuru 30-9-939 ta- · 

cBosphorus> vapuru 25 birinciteş- r :h inde cA vusturnlya ve yeni Zelan
rinden 28 birlnciteşrine k adar şima- da limanları için yük alarak hareket 
li Fransa ve Norveç ! iman ları için edecektir. 
yük alacaktır. 

İlfind nki hareket tarihleri ile nav
l uıı lnrdaki dcğisikliklerden dolayı 

.\:\IERİCAN EXPORT LfXES. İne. acentemiz mesuliyet kabul etmez. 
cEksmoor> vap. 23 temmuza doğ D h f la tafsilat için ikinmciko'r .. 
b ki . N k . . a a az • 

ru e enıyor, evyor ıçın yUk ala- donda FRETELLİ SPERCO vapur a-
~aktır. . .. t d·ıme~ı· rı'ca o centesıne muracaa e ı "' -

D T R T • J · · · · lunur. 
cTisza> mot. 27 temmuza doğru T elefon - 2004 - 200& 

1~ekleniyor, Tuna limanları için yük 
·t1acaktır. 

cKassa> mot. 12 ağustosa doğru o livier Ve 
',ekleniyor , Tuna limanları için yük u•• ek.C. .;.,. 
·tlacaktır. a:I• 

cKas~·ı> mot. 27 temmuza doğru 
'lekleniyor, Beyrut, İslcenderiye ve 
">ortsaid limanları için yük alacaktır. 

~ERVICE M ARlTt ME ROU:MA!N 
cOituz» vap. 28 temmuza doğ1·u 

)ekleniyor, Kösten'!e, Galas ve Tu1~4\ 
linınnları için yük alacaktır. 

c:Durostou \'apuru 4 Ağus.tosa doğ 

l .ı.. i ı.:. i' 

\ "spor acenta~t 
Birinci Kordon REE.S bina11 

TEL. 2443 
LO NDRA HAm 

cAdjuatant vapuru 10 temmus~ 
da gelip Londra için yük alacaktır· 

LİVERPOL HATTİ 
ru bekleniyor, Köstence Galas ve Tu- cALGERİAN'-~ vapuru 20 terıı-
na limanları için yük alacaktır. muzda Liverpoldan gelip yük ç ık.,. 

racak ve ayni zamanda Liverpol içiO 

V apurlann hareket tarihleriyle yük alacaktır. 
'1avlunlardak i değişikliklerden acen- ---------------~ 
te mes'uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentall"' 

Daha fazla tafsila t almak için ğına m üracaa t ed ilmesi rica olunuf• 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. TELEFON: 2007 /2008 

GÖLCÜK 
Gölcük, lzmir'in ypgane say fivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konf o~ mev· 
cuddur. Yemekler otel cok ucuzdur 

1 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39-40 

• 
Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştır 

Mütterilerimizin b ir kerre görmelerini tavaiye ederis.. rt" , __ _ 
1 60 • 100 • 6000 .. = 
~ 95 • 50 11 475() il = ·:::::f b!;:: l::~; J~~!~~!n~cak~i~!~~!!.~.~~=k~~!~:nli ol~ 
~ 250 ,, 25 '' - 6250 » ~ /arının erkek kumar bil kapalı za rf e ksiltmesine konulmuştur. ihale 14/8/939 paz,art;.r. 
~ ~ günü saat 15 ·de latanbul Belediyesi daimi cncUmeninde yapılaca~ ,; 
5 435 32000 S [arının en eyisini Muhammen bedeli 17800 lira ve ilk teminatı 1335 liradır. Şar:~"ffl;,.. 

lıınııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111ı111111111111ııı111111111111111111111111111111111111ı11111111111111111 .ıınnını.;; Ih r ahi m Kara kaş :~;;:.~:· n~·~:~;:. ! 1~!.".:b_:u::!u~:~~:;.~:.d7ı~;;4~~ ·~~. ·ı:;·~:~·~;. 
T. lş Bankasına para yaLrmakla, yalnız para b1rıki:irmiş olmaz, ayni 1 tan alınız. g öre hazırlıyacakıar• kapalı zrfıarını ihale günü saat 14 de kac!,.r

34
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zamanda talihinizi de der.emiş olursunuz Odun pazarı No. l~ tnbul dimi encümenine vermeleri. 25 30 4 9 ( S448/2Ş 
.......... , ....................... llllllİI ................................ ' ----------~------........ 

/ 

' ( 


