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Ş .EF 
, Dün Ankara dan hareketle Boluyu şereflendirdiler 
""" . 

· lnönü, dün geceyi Bo~ 
luda geçirdiler 

Bolu halkı, Milli Şefin geleceğini haber alınca yollara 
dökülmüş ve kendilerini biiyük tezahüratla karşılamıştır 

Ankara, 5 (A.A.) -Bugün An-1 
kara civannda bir gezintiye çıkmıt ı 
olan Reiaicw_nhurumuz lnönü Ayaı ,. 
ve Beypuanndan geçerek saat 
16,10 da Apans gölüne gelmiıler ve! 
burada Bolu valiai tarafından iatik- 1 

bal edilmiflerdir. · Reisicumhuru~uz 
Apans gölü civannda bir gezinti yap 
tıktan ıonra Boluyu ıereflendirmit· 
lerdir. 

Reiaicumhurumuzun gelmekte ol 
duiunu haber alan bütün Bolu hal
kı yollara dökülmüıler en içten teza.. 
hüratla Milli Şefe kartı ıonsuz ıev
ti ve aayrılannı göstermitlerdir. 

' ""Jnedhalinde aı er vô n· 
darına kıtalariyle polia müfrezeleri 

ihtir~ reımini ifa eylemitlerdir.' 
Bolu baflan başa bayraklarla dona
blmlf ve tenvir edilnıiı bulunmakta
dır. Milli Şefimiz bu geceyi Boluda 
geçireceklerdir. 

I 

lıtanbul, 5 (Telefonla) - lnönü, da geçirecekler ve yarın seyahatleri· ne devam edeceklerdir. 
~~,_lari_· y.;...l_e_b_ir_likt_· _e_b_u...;g:..ec_· _e:...yi_B_ol_u_ • .:....__M_ il_li_S..:..· e_f..:.., _A....:y:_a..;:ş_ta_:_y_ar.=.l:J_m_sa_a_t_ka_J._m_ • ...:!ı§_lar_v:....:e:...h:.:.a:.:.:l=kl:.:.:a:...k::.o:.:.:n::;ş~m:..:u:.:~:.::Ia=r..:d=ır.:.. _ 

Alnerikada Trakya manevritları . 
Reisicumhur 

ti ha batı 
ın-

Mareşalımız, ayın 10 unda Anka
Vaşington, 5 (A.A.)" - Amerika 

l'eisicumbur intihabatı münasebetiy
le neşrolunan namzetler listesine bir 
isim daha ilave edilmiştir. 

Baltimora siyasi kulilbü, demok -
l'at Mnrylnnd milmessili Tydingsiıı dE> 
~anızetliğini koyacağını ilan etrniş
~r .. Tydings 1936 daki reisicumhur 
h tıhabatında Ruzveltin en ziyad.:> 
(f ücum ettiği parlamento azasınd:ı.n-
ır, 

00 

ra' dan lstanbul'a gidecek 
İstanbul, 5 (Teldonla) - Trakyn j sım Gündüz bugün An karadan gel 

manevralarında bulunacak olan ge - , di. Başkan m:ıreşal Fevzi Çakmak dı 
nelkurmay ikinci başkanı general .A- ayın 15 inde şehrimize g~lecektir. 

Elenlilerin • 

4 Ağustos re jimine. bağ:ılık t _za
hürleri emsalsiz oldu 

; 

Amiral Dar/er 
l J J J [d le kutlamıştır. Bütün gün Atinanrn 

On raya avet e İ : meydanları, caddeleri ve yolları Yil· 
l'' Londra, 5 (A.A.) - Fransız bah- nanistanın her tarafından gelen miJ-
bYesi genelkurmay başkanı amiral 1i kıyafetlerde halk kitleleriyle do · 
t arıer ingiliz amirallık dairesi tara- Jup taşmışhr. l\!emleketin her tara -
i~~~an önilmüzdeki çarşamba gi.inü fından gelen heyetler önlerinde ken-

1Yat filonun Portlanda yapacağı di muz ikarları olduğu halde şehircl<· 
~e'" 
1 .-ıd resmini kralın yatında ve kra· dolaşmışlardır. 
~~ll Yanında takip eylemeğe davet c- Öğleden sonra, bütün heyetler 

lltnuştur. stüdyomda Yunan dansları yapınıs-
ha~ a.hancı bir bahriyenin şefi irıgiliı lardır. Stüdyomdaki 60., 000 seyirci· 
ill~·~1Yesi tarihinde ilk defa olarak den başka ch•ar tepelerden 200.00C 
)es~ iz kralının yanında ingiliz bahri- kadar halk bu dansları seyretmiştir. 
~a ~in bir geçid resminde bulunma- En aşağı yarım milyon kişi de zoı)pi 

Malaya Bugün Gidiyor 
Dün gece gemide parlak bir suvare verildi 

Dünkü maçı 5 -O lzmir kazandı 
, 

Dost ve müttefik devlet denizcilerinin memleketimiz ... 
den iyi intibalarla ayrıldıklarını t ahmin edebiliriz 
Limanımızda bulunan lngiliz saffı 

harb gemilerinden Malaya da dün 
akşam 200 kişilik bir suvare verilmiş 
tir. Suvaı elle Yali B. Etem Aykut, 
:\Iüstahkem .Mevki komutanı tüm -
general Rasım Akto~u, Belediye rei
si Dr. Behçet t.:'z, mebuslar, resmi 
daire \'e teşekküller müdür ve şef -
lcri, banka direktör ve şefleri refi
kalariyle bulunmıışlar<lır. .i\Iisafir 
İngiliz denizcileri, ~..ıvarede bulu
nan!:ırı, gemi motörleriyle saat 21 
den sonra rıhtımdan al3rak Malaya- _ 
ya götürmüşlerdir. Suvareye !zm!rde j , .... ~ ..... ~_.... 
ki İngiliz kolonisi de daYetli idi. Geç I • 

. ,· 

vakte kadar çok glizel vakit geçiril
mi~. İngiliz donanma komutanlığı , 1 
davetliler e ikr amlarda bulunmuş -
t ur. Suvar e, geç vakte kadar çok ne
'cli şekil de devam etmiştir. Bu mii
naseLetle Malaya gemisi, donanma 
gecelerine mahsus ışıklarını yakmış
tır. 

İngiliz subay ve askerlerinden mü 
rekJCop kalabalık i'Urublar, beledi
yen in tahsis ettiği otobtislerlc dün de 
şehrm muhtelif ~ erlerin i gezmişler -
dir. Bir kısmı Ja lnc:raltı plfıjına gi
derek banyo almışlardır. 

Dün öğleden sonra lzmir bölgesi 
şarpicilel'i arasında İzmir Halkevi 
:ıe Malaya gemisin:n demirli bulun
duğu kısımda bir müsabaka yapılmış 

çok alakalı geçmiştir. l\lalaya gemi-

Riç Mıgl 
~ugün m ühim bir söy

lev v~receb 

Malaynnın Bahribaba Parkından görünüşü 
sinde bulunnn m isafir d enizciler, ı mişlerdir. 
şarpi yarışlarını alaka ile takip et- -Devamı 2 nci Sahifede -

Kan Davası! 
Dün sabah Adliye bina
sında tabanca patladı 

R izeli bir ihtiyar, yeğenini öldü
ren katil Mustafayı yaraladı 

Dün adliye binasının üst katına çı-ı üzere jandarma muhafazasında yu
knn merdiven başında kan davası karı kata çıkarılmakta olan sandal
yüzünden bir vaka olmuş, nğırceza yacı katil :Mustafa Çakırı tabanca ile 
mahkemesinde muhakeme edilmek 1 - Devamı 3 üncü sahifede -

------- oo 

Londra -Nevyork 
Tayyare nakliyatı dün başladı. İlk 

tayyare Sutamtondan kalktı 

Ç avet edlmektedir. on parkını ve civar sokakları doldu-

teçı~1laınba gilnQ yapılacak olan bu r uyordu. Mareıal Riç Smigli 
l'•lc r esmine 130 harp a-emisi işti- Başvekil Metaksasın st üdyoma gi- Paris, 6 (Radyo) . - Polonya is-

erliyecektir. rişi bir çeyrek süren coşkun t ezahü-
h - ooooo r at ve alkışlarla karşılanmıştır. tikHU~nin 26 inci yıldönümü mQna -
r • Şenlikler meydanlarda ve sokak- sebetıyle yarın Polonyanın her tara-

h atlıyan mermı ]arda gece de geç vakitlere kadar fında büyük şenlikler yapılacalCtır. 
(,Jör t [ J 

1 

devam etmiştir. İ3tiklal bayrağının · ilk defa çekildiği 
ll. Çocuğu parça a f Yunan kralı üçüncü jorj Saat 21,30 da matbuat müsteşnrı Karakodise gitmek üzere Polonya-

'1tıd:ın~.' 5 (Radyo) - Furh kasaba- . . .. . N'ikulidis radyoda söylediği bir nu - nın bütan şehirlerinden meşaleler 
~e~~0rtçocu~un bulduğu b~obü~ Atına, 5 (A.A.) ~Atınavebutdn t ukta 4 a~u~osr~im~i medihetmi ~ tapyan heyetler hareket etmi~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~11tı ıs! ansızın ateş almış ve çocuk- Yunanistan 4 ağustos r bn.} ramını he- ve bu rejimin göz kamaştırıcı başn- Milli lider mareşal Riç l\Iigly, yarın Londra, 6 (Radyo) - Londra -ı başlamıştır. 

duraanu de parçalamıştır, yecan ve rejime bailılık tezahürlerly rılarını tebarüz ettirmiştir. mühim bir nutuk irad edecektir. Nevyork tayyare gostaları b ua ün - D• vanu 2 inci aahifede- · 
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IFDKRA 
Kendini arıyan dünya 

BAHRi SAVCI 
Bütün politik kargaıalıklan tek bir filozofilt bü~me bailaml!ia uğra 

talı111; şu neticeye geleceğiz: Dünya kendisini arıyor. Bu aebeple muh
telif istikametlerden esen rüzgirJarın önünde bocalamaktadır. Bu bo
calayı<ılari ispanyada kılıç ;ıakırtısı, Çinde barut kokusu, Çekyada Ges· 
taponun "kırbaç faklahfı, Arnavudlukta top gürültüsü Nevyork borsa
sında eı;ham dalayereciliği §e~linde tecelli ediyor. 

Ve dünya kabuıhnla dolu bir uykunun zavallı ıomnambülü halinde, 
•-er.sem ı:e perişan, kendisini, "endi istikbalini arıyor. Ona, yolunu gÖf

terecek bir Mesih, rotasını çizecek usta bir kaptan, yelkenlerini ıiıire
cek tat\: bir rüzgar mı lazım? .. Hayır, bence bunların hiçbiri lazım de
f:iJ. O, mukacfderat •ahne•inlle kendi talihinin hazin veya mesud iıtik. 
balini kendi kendine çizecek daha doiruau bu istikbali doğuracak. 
Doğum ağrılarını dai hatlarında çeken ve bir a;.a~ dibinde yalnız b-.. 
şına doğuran ~ir yörük kadını aibi yardımsız ve "imıeıiz bir halde-. 
HaUa denebilir ki onun doğum hadisesine yapılacak yardımlar muzır 
bir müdahalenin karııık neticelerini bile davet edebilir. Nitekim beıe
riyet vakıaıııpn esJlslı hiçbir zaruretine karııhk venniyen bir takım 
siyasi ve içtimai doktrinleri dünyanın zaten haıta ~Ünyeaine arız olmµf 
zehirli müdahaleler saymak imkanı bile var. Eğer realitelerin hayat 
İcaplarına uymak mazhariyetini kazanamamıı olan böyle türedi dokt· 
rinlerle irııanlıiın ve dünyanın talihi, tabii akıtın• zıd istikametlere aü
rüklenıae11e idi dünyanın kendini daha aatim bir kafa ile arar ve daha 
kısa bir zamanda en aüzel bir bulu§ un sükun ve nizam ahengine kavu
ıurdu. 

Fıkat öyle olmuyor. ilmin kafaıı dünyayı peıinden sürüklemek iktİ· 
clarıncll\ olmadığını anladığı halde ceberutun, dar idrakin, hf\dLin 
m~nf•atin ıaıkm ve doymayan aaldınıları; bütün dünyayı, kendi mih
Vf'ı inin Etrafında döndüreceğini, onu kendi p~;.nn"'r. yalm:ıyak koştu. 
ra hilec•i İni zannediyor. 

heyhat! .. Buaün bu bir .,,akıadır, Dünya, tek "V' ün hadisesinin yeni 
\e siiç merhaleaini aımaia çabalamaktadır. D ıyu,, dütünüt, kavrayıf, 
haırtkeı •dit nizamlarında fHdi ve aoıyal ~akımlardan, bizi hayrete 
diitUrece-k deiiıiklikler oluyor. Eski telakkiltı,:mi:ain çahlc rında büyük 
zelzelelerin amansız tahribatını aörüyoru:a. Salıe')·et ve kanaatlerimi
zin ana direkleri büyiik çatırtılarla yıkılıyor ve ahlak prenıiplerimiz 
yeni •• ıelecek dünyanın daha henüz belli olm,yan ıiatemlerinin uzak 
ve karanlık rii:aıirları ile daiıhyor. Bu halinde dünyayı rahat bırak· 
mak; oaıu •u kendini aray1fında arızi ve yabancı hidiaelerin bataklıim
da laoimamak lizım. Fakat ilim kitaplarından çaldıiı doktrin kelime
&in;._ hayatiyetine binerek aiyaaet denizinde korsanlık yapmaga kalkan 
ba:aı ıör4ifler •u kendini arıyan dünyanın yolunu ıaıırtmakta ve in
sanlıjı korkunç akibet ihtimallerinin danıettiii bir cehennemt: ıürük
lemektedir. 

** 
Malaya bugün gidiyo 

-BM tarafı 1 inci Ahifede- lilk dakikalar İzmir takımının sar -
Malaya iemisi kaptanı albay fettiği a-ayretle geçti. 8 inci dakikadu 

Tower, öjleden sonra maiyeti erkanı Ad l ortadan kurt rdı111 topu Hakkı
ile sivil olarak şehre çıkmış, otom o· .} a havale çtti. Hakkı önUndek' hnfı 
bille bir aezinti yapmı tır. atlattı. Ye urntle mi firiıı kale:ıine 

Malaya buaıün limanımızı terkede- doiru aktı. Fakat çektiii kuvvetli 
cektir. 1nıriliz denizcilerinin, lzmir- şUtu mi afirlerin kalecisi ıayanı hay 
den çok kıymetli hatıralarla aynla- ret bir çev klikle kurtardı. lzmir ka
caklarını tahmin ediyoruz. lecbi de ol için aya ına kapanmnk-
Halkımız dost ve müttefik İngiliz la muhakkak bir golU kuı tardı. Bu 
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İ illb·Ş~lhlüır DahöUü llil©llb>eırO~ırö j ~üzet bir karar 
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Yeni Ticaret odası bi-
nası insa edilecek 

incir ve üzüm ljir çocuk cesedi ayağına kadar götürülüp 

b 1 d 
ucuz fiatle satılacak 

mahsulleri u un u 
H 

Uç aylık yavrunun 
Piyasanın 19 Ağus· karnı deşilmiş 

Sümer bank bpnıın için 
tertibat aldı 

tosta açı/ maBr muh• Dün sabah Alsancakta italyan Cumh4riyet hükümetinin, köy-
tzmir ticaret ve sanayi qdasının fu- tem~/ konsoloshanesi önünde denizde fic lüyü himaye maksadiyle her gün ye-

ar~aki ırnviyoınınun dekorasyon ~i- aylık bir çocuk cesedi bulunmu tur: ni yeni tedbirler aldığını ve bu uğur· 
İncir mıntaknsmdan gelen habeı·-

ne başlnnmıştır. Oda paviyonunda Çocuğun karnı deşilmiş vaziyette bu- da hiç bir fedakarlıktan çekinmedi-
Ege mıntaka ı nrnhsulleri, çeşidli ye lere B"Ör~ devamlı poyrazlar sebebiy lund1.1ğundan kız mı, erkek mi oldu- ğini hep biliriz. 

le yeni yıl incir mahsulünden mühim S bol şekilde teşpir edilecek, nyrıca ğu anlaşılamamıştır. Fazla suda kal- evinçle haber aldığımıza gör~ 
miktnrı sergilerde bulunmaktadır. d · k bir de resimli boröşür bnstırılacnkbr. . . _ ığı içın cesed tefessüh etmiş, şişmiş, öylüye fevkalade bir hizmet olmak 

Dekpra yon işine büyük ehemmiyet JJk b~a~~u!·incırı~. 1h7 tg;stosta izmi- yüzü tanınmaz hale gelmiştir. Çocu- Üzere giyim eşyasmın rencberin aya
verild'ğl için bu işte miltehass1slar re uyua· t' pa~ ı da .;n e_~ususi bir ğu denize kim attığı ve cesedin, hi.i- ğma kadar götürülerek, ucuz fiyat
çalıştırılmaktadır. Ege bölgesi iktı- ~~nrşnn ız .. c .. ~ n. ~ı ~ce~ı ~·e a~n viyeti hakkında müddeiumulik ve za- larla satılması, hükümetçe bir pren-
sadiyntı v<: mah ulleri hakkında bir uncu gu~u ~-zmır e ıncır. pıyasası- l>ıtacn tahkiknt ynpılmnktadır. sip olarak kabul edilmiş ve bu eşya· 
de resimli broşür bastırılacak ve pa- nm a?.ılncn~ı soylenınektedır.. 000oo nın mutavassıtlara ihtiyaç kalmadan 
vi'-•on ziyaretçilerı·ne dag·ıtılacaktır. üz.u rnp.yasa.sı da bu tarıhte a • F h b' ld " hl'k f 

J - 1 k Ç k azırlıkfarı ır e en muste ı e arzo unması i· 
A d . t .1 . çı abılcce tır. Un U ilzilm mıntaka- Uar . 
yrıca o a pavyonu zıyare çı erme çın geniş tertibat alınmıştır. 

nefis üzilm ve . . 1 . 1 "k d' larında sergilerde mühim miktarda K l k 
ıncır erım z ı ram e ı- 0 .. d P d ~lçılma törenı· par-lak öy ü için ço yararlı olmağa ca· 

lecektir. zum var ır. ey eı·pey kurµyan ü- lışan ve daima muvaffak olan hü-
İzmir ticaret odasının Birinc'kor - zUmler, izmirdeki komisyoncularm olacak k" t' . . . . h k - d 1 ume ımı:ıın gıyı1Jl eşyası a ·kında 

donda lzmirpalas otelinin karşı tara- magaza ve epo arına g(!Jmektedir. Id - db 1 Jk 
A p h t' d dö · · Fuarın arılmasına 15 gfin kalmış- a. .ıgı te .. ir eri a ıılarken, satış i-

fında eski sporting kulilp binasmın . vru , a seya .n ın en . ~en ızmır >- b k 
arsası üzerinde bir cticaret kulübli) tıcnret 'e sanayı odası reısı B. Hak- br. Onun için fuar sahasında inşaat şının ... ugune ad.ar yüksek bir liya-

B ı ve ha2ırlık faaliyetine geceli, gün _ ~~t .go~teren ve pıyasalarımızda çok 
b"nası inşa etthildiğini yazmıştık. Ti- kı a cıoğlu, yarın istanbuldşn Ege düzlü devam edilmektedir. Fuar ıyı ıntıbalarla halkı daima memnuıı 
caret oda ınca, bu inşaat için bir mli- nıpuriyle izmire gelecek ve bir kaç ' d S" ha k y 1 l\1 l 20 ağustos pazar günü akşamı saat e en umer n er i a lar Paza· 
~akasa açı:mış.hr. Bina~·a ait. projo, 

1 

gün burada kaldıktnn sonra rekolte- 18 de büyük merasimle sayın Başve rına bır~kı1dığını kaydetmekle de ay-
tıcaret vekuletınce tasdık ve ıacle e- yi tetkik ve lfizımgelen kararlan al- kilimiz Dr. Refik Saydam tarafın_ rıca Bevmç duymaktayız. 
dilmiştir. T:carct kulübü binası alt- mak için incir bölgesine gidecektir. dan açılacaktır. Baı:ıvekilı'mı'z bu mü Köylüye giyim ,.~yasının, Sümer~ 
mış bin liraya mal olacaktır. Kulü - .. . . . . :.- b k ~ 
bu Ut d ,ı•t 

1 
. t' h t e<• Bu senek ııncır rekoltesının, dı~ pyıa nnsebetle bir nutuk irad edecektir. an müessesesi yerli mallar paza· 

n m ea uı şa on, ıs ıra a ve ~- d }Al t' ı k .. ı· k d 
lence yerleri ve kütiiphanesi buluna- salara iyi fiatlcrle tamamen satılnca- Açılma merasimi önünde yapılacak rı e a e ıy e QY üye a ar götürü-
caktır. ğı muhakkaktır. Üzüm rekolte~i olan !l eylül knpısı ikmal edilmiştir. le.~ek s.atılması ha?e.ri, her tarafta bii

Üıerinde bir gazino vardır. Gerek yuk bır memnunıyet uyandırmıştır. 
---~•«>»> için <le hiç bir tehlike mevzuubahs sergisarayının, gerek fuarın 9 eylül Evvela Ankara civarındaki köy 

Den "z yol /arı U rr!Um değildir. kapısının üzerlerine bayrak direk. ve kasabalarda tatbik edilen bu usu-

d r • ccc**•n leri :rerl•ştirilmiştir. 9 eylül kapısı lün, gelecek haftadan itibaren Jzmir. mi: ··rii g2.ıvor G . b. d 1 1 de det tb'k ı s· b k arıp ır o an- i e fuardaki pavyonlar arasındaki a ı o unması ve Ümt;r an 
Devlet denizyolları umum mü- sahada yol ve meydanların hummalı yerli mallar pazat:nın, sureti rnah· 

dürü B. Raufi Manyasın yarın Ege dırıcılı k şekilde inş~.sına devam olunmakta - susada temin edeceği kamyonlarla 
vapuriyle İstanbuldan ehrimize ge- dır. Burada güzel bir de havuz inşa köylü giyim eşyasının köy pazarla· 
leceği haber alınmıştır. B. Raufi ettirilmiştir. rına kqdar gönderilerek ucuz fiyat-
Manyaı, lzmirde bazı tetkikler yapa- Dedesinin parasını oku- **= larla köylüye sahlmasl karQJ"laştml-
c~k. fuar mevsiminde lzmirle lstan- k ZABIT mıştır. 

ı d 1 makla çıkaraca 'armış ADA s bul nrasında ve diğer hat ar an z- Ümerbank yerli mal1ar pa7.arı fz-
"1ir. fuarını görmek için gelecekleri Kemeraltı caddesinde Meserret o- . . mir ıubesi bu iş için geniş tertibat 
taşımak iizere artırılacak vapur se- telinde Akif oğlu Muzaffer Ulusoy Kızı kırletmıı: almıı ve hükümetimizin bu isabetli 
ferleri hakkında tetkikler yaparak ve l\lu tafa oğlu Halil Sarıusta, bir - Karşıyakada Medeniyet sokağın- kararından köylünün azami derece· 
htiyacı tesbit edecek t' r. !iktc oturdukları Sabit oğlu Ahmedin d~ Mehmed oğlu Burhan, izdivaç va rle fayqAlanrnasım temin eylemistir. 

---===o=--- ekiz Iira"mı dolandırmış ,.e zabıtaca dıyle Hüseyin kızı 20 yaşında Hüs- Köylüyü düşünerek aldığı bu ·ted 
G · z y a t 0 l k ıanın~ıauıır. n ·yeyi k.iıletmiı. bu suçundan dolayı 1-ıir.lerden dolafı hükümetirnr..ı o .. -

M uzafter \'C !il. hmede: zabıta~ yaklanmı§tır. a Al ı~ :unoğı '·.iccicuu bir borç te-
pn Z ıs r _ Dedenden kalma parayı nasıl Tabanca bulundu: 'akki ederiz. 

DOn Gll~elyalıda üçkuyular mev- yerden çıknracağımızı biliyor mu - Kemerde Umumhane sokağında -* 
kiinde Urla caddes'nde bir otomobil sun. Okuyarak bu parayı çıkarmak lsmail oğlu kahveci Ali Ketenccinin Kı J L 
kaza ı olmuştur. ~ r:;r İstanbullu mümkilndilr. üzerinde bir tabanca bulunmuş, za- z arımız on~ 

denizcilerine büyük bir misafirper
verlik ve samimiyet göstermiştir. 

bıtaca musadere edilmistir. d d ) !\le~ed oğlu Neşet İpclin idaresİin- Diyt>~ek OllU. dolan~ır.mışl~ıdır. Biribirini dövenler:- raya var 1 at 
oyundn misafir İngiliz tnkımı daha dekı 14 ~ayılı otomobıl, Urladan z- Ahmedın, dedesındcn mühım mıktar G .1 h il . d 
canlı \'C dnha seri idi. Ve kale önün- mire gelirken yol keml1'lnda ornıyan da parn kalmış, :takat bir yerde gö· .azı er ~a a e~.ın e Mehrned ~ı- ~ondra, 5 (A.A.) - 20 Türk kız 

Dünkü Maç 
Misafir İı1giliz 1\1 alaya zırhlısının 

futbol takımı dün öğleden sonra Al
sancak saha ında ikinci defa olarak 
İzmir muhtelitiyle karşıla.,.tı. Ve bu 
ayuııu da İzmir takımı 5-0 kazandı. 

Stadyum, perşemb& günü olduğu 
gibi , dün de eyircilcrle baştan ba
şa dolmuştu. Bu) iık Britan) anın Vi 
konsolosu da locadaki hususi mevkii
ni işgal etmişti. İkinci devre başlıya
cağı sırada, Mevki l\Jü tahkem ko -
mutanı general Rasım Aktoğu da 
sahaya geldi. 

Miiaiir 1,ımz denizcilerinin ban 
dosu sahada bulunuı-ordu. Çaldığı 

muhtelif parçalarla eyircilere ze'\ k 
li dakikalar aeçirtti. Bilhassa iki 
devre arasında misafir denizcilerin 

bandosu sahayı doldurmuş olan aha

l~nin sürekli alkışları altında abnya 

çıktı. Ve cidden ıasanı takdiı', nefj 

deki vnziyetlerde Zehir Alinin ye - Konyalı Hrısanın beş yaşındaki oğ -
rinde müdahalesi) le mu\•affak ola_ lu Mitat Akaya çarpmış ve zavallı ço 

d ılk k 13 U
" ncu·· d k'k cuk başından ağır surette yaralan -

mıyor u. ·orner a ı a- . 
. . . . mıştır. Suçlu şoför tutulmuş, adlıye-

da mısafırlerm lehııw oldu. Bu kor- ve ver:lmiştir. Yaralı çocuk memle _ 
neri ikincisi takip etti. Fakat her iki ket hastane ine kaldırılmıştır. 
tir at emerc vermedi. 3 dakika son- ---=*=--
ra tekrnr sol açık liakkmın misafir Maaı~ifte yeni 
kalesine kaı.lar sürüklediği topu sağ 

. . h d zı Elıf Nahıde su dokmek rneselesın- finıversite talebesj mektep tatiller\. 
mülU olan bu parauın yerını A me d M · k A · J:'~ • . . . en emış ızı Yfeyı, '-i'refpa§a nın üç haftasını ingilterede geçirmek 
bılmemekte ımış, caddesinde Avram kızı Ester, kızı ü~re burayn gelmişlerdir. Bu talebe 

---:-**= Reina ve Hüseyin kızı Fikret, ev te- Kanadadan gelmiş olan 30 Kanadalı 
l z 1 • i r -1 s tan bul miz]iği. meselesinden biribirini, iki- genç kız talebe ile birlikte deniz aşırı 

1
' "eşmelıktc Sannı ak sokağında Mus memleketleı· tal'm Ye terqiye birJiği 

Doğru hava seferleri lafa oğlu M ehmed Ergüven, karısı tarafından hnznlanan bir program 
b r )•şe ve 1-!ı.lim Şık alacak mesele • mucibince memleketi gezmektedir. 

yar1n aşCıyor sinden yekdiğerini dövmüşlerdir. Genç kız talebeler şimdiye kadar 

lzmir • lstanbuJ arasında doğru Suçlular tutulmu§, adliyeye verilmiş- Hampton Courtu nebatat bahçelcr!-

t ayİ D er hava seferlerine yarından itibaren tir. nf, Avam kamara mı, posta telgraf 
İzmirin ilk goliinü kaydetti. Misnfir başlanacaktır. Devlet hava yolları Bıçak çekmif: ve telefon umumi merkezini, Londra 
açık Snid aldı ve isabetli bir şiltle 

İngilizlerin mukabil akını semere 

\:ermedikten sonra İzmir tekrar hfi· 

kim:yeti aldı, fnknt sarf edilen a-ayre 

. lzmiı· .kiıltür dire~tör .muavinliğine umum müdürlüğünün yeni açacağı Elharnra sinn:ıası önünde Cemal belediyesini , borsayı, Saint Paul bO 

fılk Kt.edı·ısat ~Ufettışl~rınden ~· Re- bu hat, lzmir • lstanbul arasındaki oğlu B. Cemal Özbalcı, sebel,lsiı: Sa- yOk kllfsesini, Taymis ooazete in ·n i -
et utsal tayın ed lm1ş ve emrı, ma- l l - b' ıı· d k'k · d' dk wl f .. T f'k K l wl b eı ·r k~l . d ·ı~ t 1 . t• yo cu ugu ır saate ı a ı aya ın ı- ı og u şo or ev ı o og una ı· darchanesini Londra kalesini \'O 

arı \'e a ~tın en vı aye .0 ge mış ır. recektir. Hava yolları lzmir istasyo- çak çektiğinden :zabıtaca tutulmuş- D ' . 
te rağmen gollerini ikileştirmedi. Son Kültür dı ektör mua\'ıni B. Neşet d 1.. 

1 
b" .. h 1 ki tur ryry Lane tıyatrosunu gezmi)er -

Ş 1 . . 'lk t d . t üf f !'ğ nun a azım ge en utun azır ı arı . dir 
dakikalarda mi nfirler biribiri üze - JlY a~~ ızmır ı e rısa rn ~ ş 1 ı- tamnmlamış ve dün akşam Ankara· Kız kaçırma: · . .. . 
rine istifade edemedikleri iki kor - ne ta) ın olunmuştur. Münhal ılk t<:d- d l . . .k. t b' d Bayındır kazasınd S d k". Dün akşam Kanadalı ve Tark Un . . t "f tr rj'· d B R 'f Alt k an şe mmıze ı ı ayyare ır en a arıyur 0 

per kazandılar. Devre 0-1 İzmir le - rıs~ mu. e .ış .ı ıne e · aı ıo gelmiştir. yünde Halil kızı Fatma Uluyql, ayni versiteliJeri kız talebeleri şerefine 
tayın edılm ştır. B l d b' . • 1 k" d H" d . -1 . M h L d d k' K d .· d l k hine bitti 

1 
t . 

1 
k . . k d u tayyare er en ırası yarın s- oy en uş eyın og u e med on ra a ı ana a e'\ ın e .rıar r. 

ık . . d. d l . 'kı·nc' d Geçen yı·1 s .•JYel r o 'lakrat dız~ıtr afl tanbula diğeri de Ank.araya hare· Dinga tarafından kaçırılmıştır Suç- bir resmi kabul tertip olunmuştur. 
mcı e\·rc e zm.ır ı ı evr.e rosuna verı mış o an ı e rısa m • ' I I 1 . d 1 · B ü t ı b l k h t· t ,. • , . . ,. ket edecektir. zmir - stanbul doğru u, 1an arma ar tarafından yakalan- ug n a e e er açı a\•a ıya rt 

bir gösteriş yaptı. takımı Rcşadı, ı urullahı 'e Ü çoklu f~ttııı B. HUse) ın Meyan asaleten f . . k 
1 

1 . dl' .1 • • sunu ve Rcgent paıkı O'czm kt dir . . li""' . 1 se eruu yapaca o an tayyare ~mır mış ve a ıyeye vera mıştır. b 

Bu o'-·unu da İngiliz teğmenlerinden aidi almak suretiyle taze kuvvetle müfettış ıs ne tayın ° unmuştur. h · d 7 1 od h Önümüzdeki gfinler·n zi--·aret pro~ .; ava ıstasyonun an saat , a a- 0000 J • 

B. Husk idare etti. Hakem teğmen oyuna iiı·di ve 13 üncü dakikada Bay Refet Kutsal genç, çalışkan k d k d k d 1 b J 'd 1 ramında ezcümle Vestminster ktııse' 
'f . i mlid 'k b' k ett' re ete ece • aaat o uz a stan u- aponya ..,, . . . ql& 

Husk tn8 iliz millt takımının Qyuncu- Saidin ieri p~siyle ikinci golil kaydet ve vazı esın rı ır ıym ır. I y 'lk" t d c:. sı, Zton mektebı ve Vındsor şato 
Tebrik eder yeni vazifeaini muva! - un e§ı oy ayyare mey anına • . d 

larından olup, lskoçya milli takımına miştir. 17 inci dakikada Said şahsi fakıyetini dlleriz. inecektir. İzmire gelecek olanlar da JngıJiz af e} htar1ığı 'arS Aırğ. t t Tü ·k , K d lı ttı· 
k 'k' d f ıştır İdaresi b' tl 3 .. ü O 25 . . d k. . .. l d 1 . .. us os a ı 'e ana a ·arşı ı ı e a oynam · ır gayre e unc y , ıncı a ı - "'"'""' aynı gun saat ona ta a zmıre mu • Tientsin, 5 (A.A.) _İngiliz aleyh 1 b 1 Eli t H d , tJlctfr. 

k d t k Ö 4 il ü ~ 30 .h ·ı h lan le e e er ec ra ouse a'\ e 
f evkalide idi. a da k~kradr Nmer k b n~ Y~; l . unt- Dr. Sevkı• Uğur tcveccı Den ltayyhare ı e llaava aca - tarı unsurlann tahriki üzerine; ingi- Buradan ingiltere, Kanada ve TOrJd 

Misafir ln~iliz takımı bu oyunn a- cu n ı a a amı eşıncı go O a - lardır. ev et ava yo rı umum liz cİnternat'onal Ek ports> kumpan- . d d. 'l t ati 0111 

k d tt . ı İ · t k b d . . k d b .d .. 1 .. - .. l . l b 1 d - )earasm ara )omesaJ arı e 
şağıdaki a ro ile iştirak e ı: mıı ar; zmır a ım1 u oyunu a Bır mOddettenberı An ara a u - miı ur ugu, zmır - stan u ogru yasının Çinli amelesi grev ilan ede_ kt 

k 5 O k t O . d . . h k' h l b'J .. 1 . d .. naca ır. Cavert, Grecn, Parson, Stoc-, - azanmı:. ır. l un an sonra ay- lunan ırazetemızın e ımi ve :razı ar at tayyare er ı et ucret erın e mu- rek kumpanya binalarına hücum et- -=+=-
Channon, Toogoo, Goodace, Drobble, ııhı mera imi yapılmııtır. kadaşımız Dr. B. Sevki Uğur, evvelki him tenzilat yapmıftır. mişlerdir. İngiliz memurlar bir A. 
Levvie, Ru lug, Calcan. Oyuncular elele yererek sahada akşam aelmif, dünden itibaren has - Ayrıca yolcuların, Cumaovaıı na· merikan kumpanyası b'nasına ııtın- GJaskovda 

İzmir takımı: İbrahim, Ali, Ra ım, ıraya dizil mitler lnailiz bando9u t~larını i'ene ikinci beyler sokaiın - hiyeaindcki hava istasyonundan iz- mışlardır. ldtJ 
Muharrem, Adil, Abdullah, Hakkı, da tekrar istiklil mar11nı ve onu ta- daki muayenehanesinde kabule baş mire nakli ve l:ımirden gidecek An- 200 kadar olan nümayişçiler fab. Feci bir tren kazası O aıııt-
Ömer, Namık. llyas, Said. kiben İngiliz milli marf1nı çalmııtır. lamıştır. kara ve lstanbul yolcularının gene rikanın kapılannı zorlayamadıklann Londra, 6 (A.A.) - BugUn 11i, 

Evveli mi afirler ve onlan takiben - =*=- bu istaşyona götürülmesi için Cu- dan bürolan tahrip etmişler ve kıra- kovdan hareket eden hir yolcu tr (iı>-
tzmir takımı seyircilerin alkııları a- l Al k Kavga: maqvaıı istasyonu ile lzmir istasyo- madıklan yazı ve hesap makinesi gl. henüz anlaşılamıyan bir so'bcpte: ~ .. 
rasında sahaya çıktılar. On r Q • I Y8Vyor Bayındırda Kurt mahallesinde mından otoraylar hareket edecektir. bi eşyayı da nehre atmışlardır. Na -1 layı yoldan çıkmış ve ovaya ~:.rn >' t 

Misafir denizciler:n bandosu evve- - Baıtarafı 1 inci Alaifede - ~ehmed oğlu lsmail ile Bıyıklar ma- lıtanbul yolcularını aötürecek o- mayişçiler mUteakıben b r İngiliz va. ı len rek parçalanmış, yoJculaı :ıır· 
ıa istiklal marşını, sonra da İngiliz 34 saatte Nevyor~~ varacatı ıöy- mahallesinde oturan Haıan oğl~ Ta- lan otoray .. ~at 6,30 da Ankara yo]- p.ur kump~nyas.ının da bürolarını tah mi kişi ağır surette yar::ılıı~. 
milli marşını çaldı. Hürmetle dinle. lenen muazzam lna-ılız ~·oJcu tayyare hir araamda alacak meselesınden cu1arını goturecek olan otoray da rıp eylemışlerdır. ı d r e- n 
nen milli marşlar seyirciler tarafın - si, buaıiln büyük bir kala bahtın al - kavga çıkmıf, Tahir bıçakla lımaill 8, 15 de Alsancak ietaıyonundan Bu iki kumpanya, şimdi Çin idıH'e~i japon jandarmasını haber a bul tı • 

dan ıtddetle alkışlandı. kışları arasında Sutamton tayyare tehdid etmekle beraber aandalya ile Cumaovasına hareket edeceklerdir. 3ltında bulunan eski Belçika imtiyaz- i e de j nd rmn müdahalede e!!i -
35 ,er dakikalık tk· devre oyna - i tasyonundan Nevyorka hareket et- batından yaralamıttır. Suçlu tutul- Bu suretle yokularm istirahatları te. h rnıntakasındadır. mamıştır. İngiliz konso~ hllf 

uau bu oyuna mfaafirl~r baıladı. Ve migtir. 1 t.nuıtur. min olunacaktır. lnailiz konsoloıhaneal keyflyette11 giln bunu protesto etınıştır. 
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Kan Davası 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -

yaralayan 75 yaşında l\Iehmed adın
da lıir ihtiyar, jandarmalarca yaka-

,ANADOLU) 
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Son infilakta 
Yüz elli kişi ya· 

lnnmıştır. Vaka, adlive binasında Lu-Mı k mu··zakerelerı· normal saf-lunnnlnr arasında h;yecnn uyandır - os ova L ondra, 5 (A.A.) - Londranı!l 
mıştır. Suçlu aslen Rizeli Ali oğlu 75 merkez mahaJlesinde dün vukubulan 

ralandı 

Y• şında l\Iehmed adındadır. Evve'- infilftkta yaralananların adedi 150 

ce Rizede bir cinayet işlemiş, mah- h gı·rdı .. S trang Londraya do·· u··yor dir. Bunların bir çoğu ağır ise de ö-kum olmuş, iki ay ev\•cl Sinop hapis- aya Ienlcr yoktur. , 
l tınesinden çıkmıştır . .i\fıınisa vilaye- İtfaiye ve polis kıtaatı yolları te-
tinin Saruyanh köyUne gelen ve ora- mizlemeğe gece geç vakte kadar fa-
da bağ bekçiliği yapan ihtiyar Meh- 1 T f aliyetle devam etmişlerdi~ .• faama-
med, oğlu Cemalin yanında ya§ama- ngiıiz ve ~ansız askeri hey' etleri, dün Londra' dan yola çıktılar. Hey' etler, fih infilak yerine milcavir sokaklar-
ğa başlamıştır. Geçen hafta pazar Ç b .. .. dan geçmek henüz mümkün değildir. 
giinü umumi hapishan~ önU~de ~I.m:- arşam a gunu Leningra' da muvasalat edeceklerdir 200 den fazla ev ciddi hasara uğra-
tufa Çalnr tarafından oldOrulen dllk· m t <::: t 1 kT 
meci Ahmed Kuş, ihtiyarın yeğ;.eni- Londra, 5 (A.A.) - İngilLz - nü varacaktır. !göre, gerek siyasi gerek askeri mü- kovada bulunmakta olan Si'r Vilyam ~.ır .. ~"".an. ~au .1 ıseSi evve~ce zan 
dir. Küçükken onu elinde bilyütrnüş- F ransıı. askeri heyetleri bugün öğle Moskova, S {Radyo)) - Aske- zakereler, bu ayın sonundan evvel Strangın orada daha fazla oturması· ne ıldıgı gıbı mil hım hasara ugramn-

L d d l k l ] mışbr. Yalnız tarihi camlarından bir 
lur. Aiımed, geçen hafta ölciürlHün- üzeri on ra an ıare et etmiş er ve ri konusmalar, Rus ordusu erkanı ı bitmiyecektir. na üzum kalmamıştır. k 
ce ihtiyar .l\Iehmed, Rize .hnva

0

lfsin- ista::.yonda ezcümle Sovyet büyük el- h;nbiyei umumiye reisi general Çap- Londra, 5 (Radyo) - Rus - İn- Sir Vilyam Strang, gelecek hafta açı parçalanmıştır. 
de devam eden kan davası sevdasına çiai B. Maiski tarafındaıı uğurlanmı§ ranikofun riyasetinde cereyan ede - giliz - Fransız siyasi müzakereleri Moskovadan buraya müteveccihen 

000 

kapılmış, yalnız oğlu Cemal iJe Ali tır. cektir. artık normal bir safhaya girmiştir. hareket edecektir. Maarif Vekili 
adında bir arkadaşını almış, nagnnd Vapur Leningrada çarşamba gü- Alakadar mehafilde söylendiğine Bu itibarla bir müddettenberi Mos· 
taklidi bir de tabanca tedarik ederek 

amirCılı izmire gelmiştir. Geceyi bir otelde ge 
çirdikten sonra sapahleyin, yanında 
< ğlu Cemal \•e arkadaşı Ali oldukları 
halde adliye binasına gitmiş. oradn 
Ağırceza mahkemesine getirilecek 
katil Mustafayı öldürmek knstiyJp Dün gece şerefine verilen ziyafetten 
bcklcmeğe başlnmışhr. İhtiyar suç - • 
ıu. adliye binasının alt katındaki ne- sonra Boğ ıziçinde bir gezıntı yaptı 

Macaristan hu
dutlar d 

za.rethaneden yukşrı çıkarılacağını · R 
bildiği katili vurmak için en münasip İatan~.ul, 5 (A.A.) -. ~u.gü.n bir akşam veda yemeği v~rılecek U men 

Trakya'ya gidiyor 
İstnnbul, 5 (Telefonla) - Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel, pazartesi 
gilnü buradan Trakyaya gidecek ve 
tetkikatta bulunacaktır. Vekil ,gnzc
teciJere beyanatında bu sene orta 
okulla li0 elerde ders s:ıatleı·inin ta-
mamen öğleden ev\·ele alınacağını 

v cöğleden sonra öğretmenler neza
retinde okullnrdn ders lıazırlanaca -
ğını ve ileride liselerde yabancı dil 
tedrisatının teksif edileceğini s6yle -
mişUr. 

y-0r olarak merdiven başını intihap saat on uçte muhterem mıaafmmız ve bu yemekten sonra davetlıler hu· 
etmiştir. Saat onda Ağırceza mahke- İngiliz amiralı Sir Cunningham tara- susi bir vapurla boğazda bir g«tzinti 
mesi heyeti teşekkUl etmiş ve katil fından bir öğle yemeği verilmi~. bu yapacaklardır. 
l\fustafanın mahkeme salonuna ge- yemeği müteakıp İngiliz büyük elçi İstanbul, 5 (Telefonla) - fngi
tirilmesi için jandarmalara haber si İ ngiliz bahriyelilerini kabul etmiş- liz amiralı, donanma komutanımız 
gönderilmiştir. İki jandarma, ellerin· tir. amiral Şükrü Okan tarafından veri· 
de silahları olduğu halde katili ala - Bu akşam saat 20,30 da T rabya- len ziyafetten sonra sureti mahauaa
rak merdiveni çıkmağa başlamışlu. da Sü~erpalaata donanma komuta· da Boğaz içinde bir gezinti yapmış
dır. İhtiyar Mehmed, katilin ker,di- riı a m iral Şükrü O kan tarafından tır. 

ordusunun yapacağı manev. 
ralar ayın 20 sinde başlıyor 

Londra, 5 (Radyo) - Bilkreşten olan manevral:ır için üçyüz bin kişi- =** 
haber veriliyor: . . lik bir kuvv:t toplamıştır. :\Ianev- Askeri ittifak 

Romanya harıcıye nezareti bu a - ralar, Macnrıstan hududlarında ccr-
ym 20 inde başlıyacak ve eylülün bi- yan edecektir. f-Iaberi, Alm;:ın matbuatın-
rinci gününe kadar devam edecek da yer bulmadı 

00 

sine bir buçuk metreye kadar yaklaı- ** 
masını beklemiş Ye iyice yaklaşınca D • 
röğsüne bir el ateş etmiştir. Mermi, anzıg sena tos U 
'.Mustafanın sol böğrüne a-irmiş, ar· 

Amerika matbuatı 
kaaından çıkarak dıvara saplanmıj - Ç b l 
tır. Katil Mu tafn, ihtiyar Mehmedin p ı dd ı· .. em er aynın nutkunu iri harflı 
lcendisini öldüreceğini anlayınca he- o onyanın şi et 1 protestosu uze-
nıen üzerine atılmış, tabancayı kap. k d . başlıklarla neşrediyor 
nııştır. jandarmalar da derhal Mus- rine ararJD an Vaz geçti \'aşington, 5 (A.A.) - Gazeteler, ta Ameı·ika siyasetinin kendine has 
tnfanın elinden tabancayı alarak ih- Pa ris, 5 ( Radyo) - Danzig se· mevkiinden kaldırmıştır Çemberlaynin nutkunu büyük haı·fli olan cereyanı takip ettiğini ve mae.-
tiyarı da yakalamışlardır. Mustafa, p I l .. "k D · p l b ı kl ı 

Berlin, 5 (A.A.) - japonyamıı 

pek yakında Alman - italyan askeri 
ittüakına iltihak edeceği hakkınria 
italyan ve japon menbalanndan ve
rilen haberler ne diln ne de bugün 
Alman matbuatında yer almamıştır 

---=oo 

Beden terbiyesi 
Merkez istişare hey• 

eti toplandı 1 b • 
1
: • d'-. d "h na tosunun, o onya ı gumru · me· anzıg senatosu, o onyanm pro- aş ı · ar a neşretmcktedfr. mafih menfaatler müşabih olduğu 

a nnca;ı; ı e ,ne geçır ıgı sıre a ı - l 1. L kk d . l d'-. k <l Ga t ·ı t 1 t d b' t kd' d b · · ·-~- M h d" k d Al" b lk' mur arının az ı :na ın a verm1ş o • testosuna ver ıgı cevapta, ya ın a zc ecı er OP. nn 1 ın a, ır gıı- a ır e u sıyasetın dıger devletle- A k 5 (A A ) _ B d t • 
• mc ın ara aşı ı, e ı h 1 . .11 k'· k zetec'11nt·ı··· ut " V JJ l" I . t' . ı b·ı -· nara, . . e en er ihtiy 1' öldUrüH.lr cnye onu naaıse ye- ..:ı~•~ ı, .. --, .D-l-·•:r- l..:,o4ürnat.inin u.c,Jneaa ~ .. t•~İ• mev ııne ona· ı • cı.} c m s cş .. n e cc en r n sıyase ıne mu\·azı o a ı cccgm b" . l d. k .. l''- .. k . 

ı Jnden uzaklaştırmak. kaçırmak te- şiddetli ~rotestosu üzerine tatbik cağını bildirmiştir. eğer ingıltere şarki Asynya donan • söylemiş, ingiliz \'e Amerikan filola- .ıyesı ghe~e . ıbre ~~r ~~ul md er ez ıa-1 ""'bb" 'u d b ı d l' 
1 

oo=- masnu gun<lerecek olursa Amerika- rının iabfrlig-i hakkında bir bir muka. tı§are e) etı ugun og e en evve 
""" us n e u unmuşsa a po ıs er " -; l d' kf' .. J C ·ı T 
l'et· k bütü 1 l k 1 A l d nın nnsıl bir yol tutacağıııı sormuş. vele mevcut olmadığım ilave evle • gene ıre or tumgenera emı a-

erc . n suç u an ya a amış- m an o r usu tur . t' . nerin reisliğinde son toplantısın( 
tır H~a· t hk'k t Udd . . mış ır. 

: . a ıse a ı a ına m eıumu- Hariciye mü::.teşarı verdiği cev~p- yapmıştır. 
mılıkçe derhal başlanmış. ihtiyar ve Bu toplantıda teşkilat kanunu pro 
a.rkaclaşları, istic\•ap olunmuştur. 1Jı- 00 jesi ile altı senelik umumi program 

tırar Mehmed demiştir ki: Manevralar sona erdig., i halde ne.. Da nzı·g mes' elesı· cemiyetler kanununa müstakil iki 
- Kendime mal:k değilim. Ne fıkrn eklenmesi hakkında kanun pro-

rnptığımı bilmedim. Soyadımı da u- den ter his e dilmiyor? jesi bazı spor malzemesinin güm -
ııuttum. GUnlerdenberi ıstırap ve he- Almanya 'nın af ak bir hareketi kar- rüksüz olarak memlekete ithali hak-
Yecan içinde yaşıyordum. Öldürülen Londra, 5 (Radyo) - Taymis ga- rol f "kdanının şimdiden bnş gö<ıterdi- kındaki kanun projesi ve milli olim-
J\hmed, yeğenimdir. Onu küçüciik. z.etesi; manevralar için çoktan beri ğini ilave eylemektedir. l d l "/t F piyat komitesi nizamname projesi 
ten ben bOyilttUm. Onun için çok göz sıJaha çağırılmış olan bir buçuk mil- Ayni gazete, Polonya lıucludlarm- Ş Sln Q ngl ere Ve TQnSa nt"zak k b 1 d'l · t' y u ere ve a u e ı mış ır. 

aşı döktOm. Öldürüldüğilnü haber yon Alman ordusunun, manevraların daki Alman mektepleriyle resmi bi- / "'k k / k -=*=--
llhncn intikam almağa karar verdjm, sona ermesine rağmen hala terhise- naların çoktanberi tahliye edildiğ'ni a a asız a mıyaca . 
bu mksadla izmire geldim ve bugün dilmediğini ve fazla olaıak, bugün- ve Bohemya ile l\lornvyada sivil <l•ık- Paris, 5 {Radyo) - Danzig Bu haberden bahseden gazeteler, Londra Zabıtası 
lldliye binasında bekledim. Tabanca- lerde dört yüz bin ki~ilik bir kuv\·et torların Alınanyauan her ne sureti" 1 ümri.iklerinin, yakında Alman güm Almanyanın en ufak bir hareketi 
llıı, onu öldürmek maksndiyle steş daha silaha davet olunduğunu yaz - olursa ol un aynlmalnrına mü nadc ruklt.ri ile birleşeceğini, Danzig nazt- J...arşısında İngiltere ile Fransanın ala Posta paketlerini birer bi· 
ettim. Ne rareki isteditJ.im ı:ıekildc mnkta \"e Almanyada benzin ve pet- olunmadığını kn~ de) !emektedir. f l l' rer muayene edı·yor ~ e ıı er şe i söy emiş ve anenberg şen- knsız kalmıyarak, derhal p,1lonyanın 
;uramadım. İntikamımı alnmai:lım. l i l liklerinde Şarki Prusyaya gidecek o- yanıbaşında yer alacnkk,,.ını ve Hit- Londra, 5 (A.A.) - PolL memuı-

nknt ileride onu her halde temizli- ta yan manevra arı 1 l ~ an ditlerin de, müteakıben Danzigi !erin, bu noktayı iyice anlaması 1"' - Jnrı, bombaları muhtevi paketlerin 
beceğim. İmkanı yok onu yaşııtırıam. riynret edeceg-ini ila"e eylem istir. zı mgeldig-ini kayıt ediyorlar fi " d 'ld'- · d t ·ı· 
l\.nn davasını tamamlıyacağım. JVl / k • f:Jı b ~ veya zar nrın gon erı ıgı ör vı a-
İh aneVra arın z" ı·nCl sa QSlT:.Q aş l •ı • J yet merkezinden gelen postayı diin 

J k birer birer tetkik etmişlerdir. Bu s•ı-,. tiyar. heyecn_ndan sapsarı id. i •. a- • • ngı lZm apon 
a ta durarm'-·acak halde idi: landı. Çarşamba gu··nu,. bı .. r ti t tk'k t b" t t l kt ı J re e e ı e n ı :u u an me up a 
- Bana istirahat edecek bir yer rın ayısı 60.000 ve paketlerin sayısı 

to terin. gec. it resmi yapılaca.~ Tiyençin mıntakasının emniyeti hak- da 
8000 

den fnzla idi. 
l>eıni~ ve kend:sinc bir ı::andnlye -=*=--

\ıeriJnı .. .A.li ve Cemal, hadiseüe . Roma, 5 {Radyo) - Manevra- gizlenmek hususunda memnuniyete k d · ) } h } Jd• s d k 
aıakaınıt: · .. . ların ikinci safhasına bugün ba~lan· şayan neticeler almışlardır. Her mü· ın a an aşma ar USU e ge l ar on ya açı .. 

ıgını söylemışlerse de K 1 b" "k k ıl h" .. .. k d l" d T 1 OtıJa... r . . lk mıştır. ırmızı ar uyu uvve er- ıın cuzutam uman anının e ın e okvo. 5 (Rnclyo) - ngiliz- ja - pon gümrük memurunun katliyle jf. }arın da 
ı .. n .ı: ehmcdle ızmıre geld • l .1 l k · d'kl · d ·1 b l ı 15 000 'k d k' .. ı · b · · eri . e ı er «;me ıste ı erın en, mavı er, u unan - . mı yasın a ı to· pon muzakere Prme, ugiln de de - ham edılmekte olan dört Çinliyi der-
lu Ve hadıse esnasında orada bu - üç fırka ile taarruza geçmek mecbu- poğrafya haritaları geçilecek nıınta· \:lnl olunmuş ve tarnfcyn, Tiyençin hal japon askeri kumandanlığına tes s· Fransız vapuru ateş ald 
111~dukıan tespit ed'ldiğinden suçla riyetinde kalmışlardır. kadaki ağaçları, çalılıkları, ormanla- mıntakası emniyeti etrafında anlaş. lim etmeği kabul eylemiştir. ır 
~lcalan tabii görOlmektedir. Manevralar, pazartesi günü ı1ona rı, hatta düşman tayyarelerinden mıştır. Husule itilafa göre, Tiyençin Pekin hükGmetine nit olduğu iddia Paris, 5 (Radyo) - Şimali Afri -

~i lustafa yaralanınca Ağırcezada- erecek ve çarşamba günü Kralın hu- saklanılabilecek mahalleri tafsilatiy- mıntaka:;ında asayiş miiştcreken te - edilen altmlnrm teslimi, ingilterecu ka limanlarından Marsilyaya milte
~U llıuhakemesi görülememi , başka zurunda bir geçit resmi yapılacak- le göstermekte olduzundan kıtalar min edilecek ve Çin tedhişçilerinin fa kabul edilmemiştir. Bu cihet hakkın. veccihen yola çıkan Elcam Fran ız 
ha l\e bırakılmıştır. Yaralı, Memleket tır. süratle Lombardiyadan Piemotaya nliyetine meydan verilmiyecekt:r. da Fransa He Amerikadan sorulması vapuru, Sardonya açıklarında atef 
lat ~nesinde ki mevkuf ve mahkOm- Milano, 5 (A.A.) - Po ordusu· kadar yürü.yebilmişlerdir. İngilteı e; mahkeme karariyle suç- takarrür eylemiştir. almıştır. Vapurda bulunan yediyUz 

ı nıına nakledilerek tedavi altı· nun yürüyüş kolları tayyarelerden ~ lu oldu klan anlaşıldığı takdirde ja- yolcu, hadisenin başlangıcında yeti-
,. alınumıştır. Hadise sebebiyle ad- d ı • e sen müteaddicl vapurlar tarafındnn 
~e b' •• ı• . ~aı:ı ınası kapıları polis tarafından . ur un me c ısı kurtarılmıştır. Vapur, deniz orta-

~Utı:tılnıış, suçlular yakalanarak sil- ında ve ateJcr içinde terkedilmiş -
tat tenıin olunduktan sonra tek- tir. 

ıh Çılnııştır. K ·d l t d· ı "' t 
t ~Yar Mehmedin doğumu 1280 aDUDU eSaSI e yapl an a 1 a 1 
a~ ani 75 yaşındadır. Türk ceza • •f kJ k b ( . 
lq~~~u. bu yaşta olanlar için ceza ıttJ a a a u ettı 
tı\ı ınden bazı istisnai hükümleri Amman, 5 ( A.A.) -Teşrii mec- hem de ordunun başkumandanı ol· 

ıı. ~tınektedir. 1 H k l lis, Londrada ngiliz hükümeti ile maktadır. ü ümdar, kanun arı ya· 
-=*=- o b 1 bk Şarki rdün hükümeti arasında par ve un arın tat i atıııa nezaret 

J 1Şükrü Kaya vukua gelen anlaşma çerçevesi için- eyler. Nazırları nasb ve azleyler. Va-
l)a~~~~nbul, 5 (Telefonla) - Sabık de kanunu esaside yapılan tadilatı zifeleri hususi bir nizamname ile tes"' ?c Vekili Şükrü Kaya, bugün müzakeresiz ittifakla tasvip eylemiş- bit edilecek olan hükümet, yalnız 
~litit~l\ gelmiş ve Ankaraya git - tir. hükiiındora karşı mcsuldür 

Emir Abdullah hem devlet reis.; 

Plai Ve Gazinosu 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlar ına cevap vertcektir 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mü§külpe· 
sentleri dn 1i tatmjn cdcek ,ekilde temin olunmustur. 

Leh ordusu 
Alman hudutlarında 
büyük manevralar 

yapacak 
Londra, 5 (Radyo) - Oeyli Eks

pres gazetesi, Polonya ordusunun, 
bugünlerde Alman hududları civa
rında büyük manevralar vapacağını 

1 haber veriyor 



(S..\HIFE 4) (ANADOLU) 6 Ağustos 1939 PAZAR 

1-Jlf:' AYE: l5p1nyada 
D~ktatör.ük mü tes·s 1 ~©ır~©ı=if2>öy<§l~@l l l, __ -=::ııcı_.l 

o'u11uyor? Zahire borsası 1 PARA BORSASJ lki günlük program 
Roma, 5 (Radyo) - Rll"ımo ra- f zMIR A N K AR A 

Madam la Borenne de Hansbach, mps işi bununla bırakmamış. deli - çista gazetesi, ispanyada Primo Dö- 6 ç. Paterson 15 15 

·ye zlar 
encere inin önünde oturmuş, meş- kanlının :.Crefine, yeğenlerinin ar_ rivera zamanında olduğu gibi bir 698496 1,2 Eski satış. 

l ur Parisl: bir iş adamının karıSJ o- kad !!lamın mnh u<; bir çay ziynf eti dikta tora tesis olunacağı ve teşkil e- -----
. ı çocukluk arkadnşımd. n Didien-ı vermişti. dilecek olan hükümet ricalinin ta - 6985021,2 Umumi y~kCln 

(.; andchample, kendi oğlunun ı 939 Bir süı ii asri kızıı i ·ııe <llişiinee mamen askerlerden ibaret bulunaca- 185 ç. Buğday 
n inin başında Frnn aya g leceğini Franz kendinden g ıişti. Bu genç ğını haber veriyor. 183 ç, arpa 

.) <ızıyordu. kızla rona teklif izce hitap ediyorlar, A Sl sız bir h '1.ber 11 ç. ~asulya 
evgili Elenor, d ·.) e yazıyurdu. j ük ·ek se~ıe konuşuyorlar, ve ona _ . 19243 kıl o yapak 

- l" . k . 1 1 ki .. . . Ankara, o (A.A.) - Beden terbı- l '>S B pamuk 
t>.unı •ranzı sana emanet edıyo - nışı ıayran ı nrıııı soylcmek ıçın o. . . .. ··~·· - · 
" • .ı. fasaV\'ur et bir kere tam virmi l nun kendilerine kur etmesini bekli_ y~sı genel dır:kto~·l~gunuen: .. . 500 kent palamut 

50 

Sterlin 
Dolar 
F. Frang! 

5 50 Liret 
3 50 İsviçre F. 

10 50 Florin 
53 50 Rayşmark 
45 

370 
Belga 
Drahmi 

Çekoslovak kr. ' 

6 93 
126 675 

3 355 
6 6612 

28 5812 
67 4525 
50 835 
21 6175 
1 0825 

4 3375 ' a ına gelmiş olduğu halde~ hftln yorlaruı. bOBt ed?". terbdıdyeds~ldı~:~nhbuklk bdolgbe~ı l) O k t O r 
. • n . . çesının re e ı ıgı a ·ın a ır 

ı c..:uk safıyet.ni muhafaza etmiş .uu zıynf c>ttc hır çok geç kız ol - •st b 1 t . d k h b . B B h U Peçeta 14 035 
1 b . . . . w • • 1 ı an u gaze esın e çı an a er!:ı e cet z 

o ·ııı u ıyı yürekli ve cesur d.e. lıkan- rna ına ragmen hıç kendı yaşında bir aslı yoktur. • , Zloti 23 8425 
.ı h.ç de yurekli ve cesur delikanlı delikanlı yoktu. Ç Ü C U K Pengü 24 4525 
h hiç de mantıksız değildir. Kendisi En genci kırklık ndamlar vardı. Mo~gentaV Hastalıkları mütehasıııı 

1
Ley 'l o 905 

de pek iy; anlıyor ki, izdivaç edip ha. Hatta içler"nde yetmişlik ihtiyar da- , . Hastalannı 11,30 dan bire kadar Dinar 2 892!) 
) tını ebediyen bir yere bağlama - hi bulunuyordu. Misafirler dağıldık- Londra ya g.decek Beyler sokağında Ahenk matbaası Yen 34 62 
dnn eHel biraz dünyayı görmek la- tan sonra, delikanlı, madam Didier- Londra, 5 (Radyo) - Amerika yanında kabul eder. İsveç kr~ 30 65 
F..mJır. Ondan ayrılmak bana son de Granuchnmpen sordu : hazine nazırı Morgan Tav, bugün- Ruble ,,,. 23 90 
1 c acı geliyor. b - Pariste hiç benim yaşımda a- lerde buraya gelecek ve Maliye Na- ESHAM ve 'fAHVILA1 

d k d ? Gayri meşru münasebet O ı senelik bu mükedder dulluk ha anı yo mu ur· zın Sir Con Simonla mühim bir mü- · 
~... ın yegane saadet ve meserreti - Bu zamanda çahşmıyan hiç bir lakat yapacaktır. lkiçeşmelikte Aşureci sokağında A N K A R A 
IJu cocuk olmuştu. Kendisine delice- genç yoktur. Onlar da işlerinden çı - N k k{ ? oturan Mustafa oğlu Y ... adında ev- 1933 ikramiyeli Ergani 19 87 

•• merbutum. Kendisine refakat kar çıkmrz bahnrdan istifade içi:n e OnUŞaCa ar. li bir erkekle A. kızı 25 yaşında H.
1
Sivns - Erzurum hattı istikrazı 1. 

1639 M. 183 K0$./120 Vw, 
Kw. 

T. A. Q. 19.'14 M. 15195 Koa./2~ 
Kw • 

T. A. ~. 31.70 M. ti4GS Koa./2Q 
Kw. 

' 1 
TORKIYE RADYO DIFOZYO~ J 

POSTALARI ~ 

TORKIYE RADYOS\l 
ANKARA RADYOSU,_. 

Öğle ne§!'iyatı: 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği {Fasıl heyeti) 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Küçük orkestra "' 

Şef: Necip Aşkın) 
1 - Ruffaele Valente - U-
zak bir memleketten sere
nad. 
2 - Fritz Recktenwald • 
Viyana müzikl~ri. 
3 - Josef Lanner - Balo 
dansları 
4 - Rio Gebhardt - Noktur em m de imkansız. Çok masrafa ih otomobillerine atlıyarak kırlarn ç1- p . 5 (R d ) G t 1 nin gayri meşru münasebette bulun- 19 80 

arıs, a yo - aze e er, d k , . · · · 
t} 't vur. Sonra buradaki '-'erlerimi kıyorlnr. Yeğenlerim pek büyük bir H"tl l M 1. . k d h .. u lan ) . nın karısı tarafından za- Sıvas - Erzurum hattı ıstıkrazı 3. no nı·nnı' . ., ı er e ussa ımn, ya ın a enuz b . • . . 
f O}u nasıl yabancı ellere bırakıp müşkUlatla arkadnşlarrndnn bir kaç beli" l b. · d b l k ıtaya şıkayet edılmıs, suçlular meş- 19 99 5 _ Hanz Mainzer. Viya· 

t 
. ı o mıyan ır yer e u uşara h . . · v. • 

uzaklaşmnğa cesaret ederim. Verm. anesıni bi raray:ı getirebildiler . k ki ud diriım halınde yakalanmışlardır. Şark degırmenlerı 9 lira 90 kr. na polkası. 
o• ... onuşaca · arını yazıyor. 

!!:~=~~~~:::::~~~:::r~::::,~~'. yorln~~:f :::~::::~~::.:dç .. ~ı:: A' m::~~~:~ i ~~:~ryo'.u Co m e kccco***n>> > re ra n s ı 14.1 s. ~.;;;.: :~::.ti~'t.~ ~o~~~:: 
1 ronzın semin yynkininde olncağını lan fıyan nznsından D"dier - Grand<'- · · ı T ~ 14.30 Müzik (Dans müziği - Pl.) 
dilc:::Gndükçe mil teselli oluyorum. hampsın l usust kfitibidir. Bu zat bir ma Zf'ID ~sı a ıyor 

.E.ger o. orn a yalnız ol aydı. çok gazete çıkarıyor. Ed~ee bu gazet: ile Sofya, 5 (Radyo) - Bulgar hükO-
eııcU~eye düşecektim. Znnnetme ki çok meşguldilr. BüUın yazıları gorü- meti, Almanyaya sekiz buçuk milyon 
iıuf"f kadıniarln nrti tlere kapılaca- y~r: Okuyor, velhasıl gazetenin her mark değerinde demiryolu mnlzc -
gmd 11 korkduğum için ... Ha.rır, ca- l!'\ı ıl~ meı;vul_ olny_or. Bir taraftan du mesi ısmarlamıştır. 

Bombaya, doğrudan doğruya Ro .. 
madan ateş verilmiştir mm beni korkutan kadınlar. sızın c?ebı.yat fakültesmden mezun oldu Bı· ,. z ~p .. _i· n ı:->a~on u 

delfrı.·:ıtnıızda daı· b h ·tt·~. . Şımdı de doktoratsını hazırlamakl a • _ l _ 
" ma a se ıgımz idi" Paris, 5 (A.A.)) - Japonyanın Avrupadan uzaklaı:tırmak için uzak 

· k 1 d G · meşgu ır. f k } · 1 • d · 1d ı: ~ cnı ız ar ır. nrconneslar, demı- . . .. s oçya sa ) erm ~ görü. ü B ı· R ı ·ı · d Co I d ·· k "lA k ~ b. k \İernoe ler 
1 

Dü ti b. k , b - Bu kadar ışlc bırden meşgul oy- ""' er ın ve oma e çı en arasın a - yer e e muş ı at çı armaga ır e-
b •••• ş n ır ere ~a e - 1 • d ? Londm, 5 (A.A.) - Nevs Chro- medc aktolunan konfernnsı mevzuu re dahu tevessül etmi~tir. Fakat Al 

· f ğl b.. 1 t f 1 e mı mn am. . ır 1 ım sa 0 um oy e şey an ve e e - Ed ·· · 'licle gazetesinin yazdığınn göre, bahis eden Saint - Brice journal gaze- man tabiyesi bugün akim kalmağe. 
<e.eg·n çenberinden geçmiş bir fetta = ~e~~ ç:k :~ızel bır genç k~_z.. ':lersembe günü fskoçya sahilleri a- tesiııdc şöyle yazıyor: mahkumdur. Alman .... İtalyan ittifa· 
na tutulursa, evlenmeğe kalkışırsa , ı e ·.neden daha J:UUI 1 

Akşam ne~riyatı: 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (Şen oda müziği -

lbrahim Özgür ve ateş bö

19.05 
19.35 
20. JO 
20. t 5 
20.30 

cekleri) 
Çocuk saati. 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Neşeli plaklnr -· R. 

IJ 
1 

A El bö olan Lena kardeşınden daha az PH'R· ~ıklarında görülen zeplin balonu cu· Bu iki büyük elçi kararlar ittiha- kının imzasındanberi, ngiliz idare-
<>ıı ne yaparım· mnn "enore Y- , 1 d - ·ıd· Bot·· h t ma oiinü Hatlepool açıklarında mü· zına hi,.. bir zaman sdahiyettar ol - cileri kendileri için başlıca endise 20.45 1 b · f l" k f 1 . . .. .. f U egı Jr. Un ayn Inl IJOl"Jl u· '.I' _ 

Müzik (Piano soloları - Pi. 
Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 
Türk müziği. 
J - ••••••• - Hüzzam peşrevi 
2 - Mahmud Celaleddin 
paşa - Hüz7.am şarkı • De
ğildi böyle evvel. 

c .r e a e ın o maması ıçın goz~- vermiş olan bu güzel kız, şimd"ye kn- . ahede olunmuştur. mamııılardır. Bir manevranın mev- noktası olan ortadan ve şark Avrupa 
1 ~0 .• "ç ... Senin çocukların yoktur bı- ôar kulübüniin tenis ~a:pıpivo~u idi. y 1 zuu bahis olduğu göze batmasa dahi 5~~~.an başka tarafl~r~ d~~katle:ini 
lırım. Fakat, ml.tublarındn bana bi- ş· a· d .. . . l k ·t· J • UgOS ıa Vya s ki memek z t ... . . .. • . ını ı e cnerJısını mem e ·e ın m; - ' "h t b. . ..t kk. b l d uru e · a mını gos ermış -
ı " r nden mukemmel vegenler ol ::ıu cı e ızı mu eya ız u un ur- 1 d" O k. . 

"': • • .1 ın • mefnevakfetmcki~tediğiiçinhasta- LJav1 kuvvo_tlerı· ma· - kArd· B ha R er ır. ortaAvrupa ımıhverdev-

1
<.ugundan bnhsetmıştin. O.ğlumu on- bakıcılığı öğ'rC'ndi. Her snbah, hntta .rlı "llaga a ı ır. om ya ate§ oma~ letleri hegemonyalannı kurmağc 
nrın nrasma sok. Eğer nışanlı ola- bnzı:ın öğJeden sonrnlnrı munlnza n'"V ·af,..r v ..... p-c'l~ dan veril°:1.iştir. Tebliği de İtalya~- çalışıyorlar. Bunu Çemberlayn bir 
·nk burayn dönmesi mukadder e ni- man hn tahanPcle calısır. Belgrad, 5 (Radyo) _ Yago.ı;.a\·- laır,__ne redıyodar. Bu hareket. İngı- kere daha dün Avam Kamarasınd~ 
f~~lısıııı .bu mu,ıittcn intibah etmesi- -Ne dh•orsunuz. ~rndam !,.. ya lıarn ku,Tetleri, bugünlerde Lub- iz ve Fransız lieyetlerinin Rusyaya bey<ın etmiştir. 
nı ısterdım.:. - Yncnot cln Parls b:ıroı;undan _ Iıyana ha valisinde büyük manevralar 1idişi istismar edilebileceği bir anda, Ordre gazetesinde Pertinaks di· 

:. dır. lleniiz bir davada kendini gö.3 - ynpncaktıı·. Manevralar. general Yan totaliter devletler ingilterc ile Sav- yor ki: 
Frıınz seyahate çıkarken annesi- •e· emedi amma. Fran~anın en meş _ koviçin idaresinde cereyan edecektir. yetler arasında bir anlaşma akdine Eğer japon askerlerinin İngili7 

nı bir kere daha temin etmi§, hiç b:r lıur avukatlnrındnn biri ola patronu, 
1 

I mani olmağa çalıştıkları bir sırada menafii aleyhindeki hareketleri artar 
zaman I1)nntıktan ayrılmıyacnğına 1\Ietr Fuoinclle pek yakında l>unu ngi ter ., ve nihayet İngiliz parlamentosunun ve Tokyo müzakereleri ilerlemezsr 
o 'ermişti. Fr:ınz hakikaten sıhhat 1<endi<ıinp \•n<td<'dfror. Yacpot ha1>·~- SO h .. d } dağıldığı zamanlarda vuku buluyor Cemberlayn baska bir yol tutmnO.r 1rp g':>m sı a 1a vaoıvo· · · · ,... li ve güzel bir gençti. Avrupanın bu hanedetevkifhanede maznun hntt:ı - Jt . La Rochassiere Petit journalde 111echur kalacaktır. İngilterenin hak· 

kı.rı.ık aamanındnn vatanından ay - rnahkfimlan her gün ziyaret etmelc - ~ndra, 5 _(Radyo) - .n~ıltere Jiyor ki: larına karşı yeni tecavüzler knrşısın-
ıı.r.ak dogru doğilse de. dehşetli mi- +-edir. den~z lordlu~u, 1939 . se?esı ınşaat iki japon diplomatının mezkur -la Mareşal Şan - Kay - Şeke geniP 
J opluğu yüzünden askerliğe alın - - Ne kadar ent ··t-c:ınn hi rscy. pr?gramına !~h~l . edılmı~ bulunan tc~ebbüsünü Alman hükümeti ka· 'ı1ikyasta yardım yapılacağım veba-
mRMış olan Franz hakiki bir tehlike _En küçüklc>ri olan Mnri de ı;:m- ellı harb ger:ıısının ınşasına başlamı~ rnrlaştırmamıssa da her halde teşvik ~ı ekonomik muknbeleibilmisil tetbir 
fınıncln çabucak memleketine döne· ıii dakti ogr d'i, ctenografi pf'Trenmek- tır. Bu gemıler, yakında sona ermış "ylemif:tir. Hitler, garp demokrasi- 1eri tatbik olunacağını japonyaya 
b;Jeceginden emindi. ıe mecıguldOr. H"ç bir büyük konfe _ bulunacaktır. devletlerinin nazarı dikkatini ortn bildirmek .. 

ansı kaçırmaz. Stenografi de ekser- ren ces U v' a Il :1 İki gün sonra Pnriste idi. Annesi- p J l ** 
nfn do:ıtu madam Didier- Grnndcha. ..J R A 
nlf)S onu büyük bir muhabbetle kar- c;iz için ... Yalnız o dPğil bütiln arka- B" k d h ~ l-r 1 us- m erı·kan daşlan da mühim bir konferans ne- ır ız a a ao~urc u 
şılamış ve kendi dünyanın en kurnaz A d 5 (A A ) H il 

rede verilirse verilsin hep oradadıı·- mter am, · · - 0 an-
' e en sevimli kadınlarından biri idi. da veliahdı prenses Juliana bu sabah 
Fakat maatteessüf yanağındaki ko - lar. Her §eY hakkında f 'kirleri var - saat birde bir kız çocuğu daha dün-

b. b · ı l k dı, sakın yanılıp da Marinin yanında caman ı ret enı onu güze o mn - yaya getirmi~tir. Protokol mucibin-
t 11 menetmemisH. emin olmadığınız sözler hakkında 1 . b d 5 1 ~.. . . . .1., .· d ,. . h g; ce atı ması ıca e en pare top 

Gene bu et beni onu a"ka karşı bır şeJ sö) ı) eJ ım eme) mız a... .- k . l .. b . I b 
v • h d Bil d"ğ" kt va tın geç o ması munase etıy e u 

du himaye etmiııse de evlenmesine zı ma cup e C'r. me 1 l·o ur. b h k" d } 

' Ticaret muahedesı~ gelecek 
neve kadar uzatıldı 

se• 
~ y k "elam h h ld d"kk .. sa a se ız e atı mıştır. - o m.. er a e ı a~ h" k·· l 

mani olmamıştı. Franza güzel Fran~ ederim. Esasen ziraatçilikden başka Şe ır ve oy erde bu doğumu kut Moskovo, 5 (A.A.) - Tas ajan tsdik olunmuş ve meriyete girmiştir. 
zncığım, demişti. Sizi yeğenlerimle bir bildığim yoktur ki. lulamak için günlerce sürecek şen- 51 bildiriyor: Vaşington, 5 (A.A.) _ Sovyet-

tamştıı:aynn. İşte Edne, Sena, Yac- _Nasıl olur canım!... Orada oku- likler yapılacaktır. Birleşik Amerika devletleri ile Amerikan ticaret anlaşması 6 ağus-
quot \'e kilçUk Mari. yacak bol bol vaktiniz olması Hlzmı Rumen ve Iran Sovyetler birliği arasında meriyette tos 1 ~-39 tarihinde~ itib_are~ ?ir se· 

Genç kızların hepsi Franzı pek iyi değil mi?. ı. l t• t la S t ne muddetle temdıd edılmıştır. 
k ı d ı s Ed ·· 1 d · A k .... h ' 1 · k d ,....u unan ıcare an şmasını, ovye ·arşı a ~ vr. arışoın me guze ış -Öğle amma madam, bu bir iti- s erı ey et erı ya m a h . A t• t k . . M'k ·ı Bu anlaşma mucibince Amerika, 
terini gösteren tatlı bir tebessümle d arıcı ıcare omıserı ı oyan ı e 

. 
1 

.. ld" K ya meselesid·r. Arada bi rsknndal memleketim.ze gelecekler B" J .k A .ka d l ti . . M Sovyetler birliğine en ziyade müsa-
delıknn ıya gu u. ırmızı saçlı Le- 1 erak a· k • ır eşı merı ev e erının oa-

yapmış roman arı m • e ıp o u - 1 b 1 5 T 1 f d ·· ·ıı t 1 · k ıı:ı ona gayretle arkadaş ve erkek bir ruz. O kadar. Fakııt, bilmek istedi- .. atan u , ( e e onla) .. - Bu - kova maslahatgüzarı Grummon bir ~ı/ ~:ı:~ ~·· e -~hm~ esı !a~aca -
tavırla elini uzattı. Kıvırcık saçlı -im daha başka bi rşey var Bu en gunlerde Tahrandan ve muteakıben mektup teatisi suretiyle bir sene d"l. . . zS omur) uAmn an 'ıkstısna e
y t Franzın gözü ü • • g · " - Bükre§ten gelecek olan askeri heyet 1 mıştır. ovyet er erı aya se-

3 - T atyos - Hüzzam şar· 
kı - Suyi katanede. 
4 - Bay Arif- Se.aRh_.11~1r.· 

~"""~- Meftuıı olii1ı. 

5 - Bay Arif - Segah f8r
kı - Olmaz ilaç. 
6 - ...... - Hüzzam saz se~ 
maisi. 
7 - Artaki - Eviç şarkı " 
- Aşkınla harap olduğumu. 
8 - Bimen Şen Ferahnak 
şarkı - Ruhumda bahar aç"' 
dı. 

9 - ...•.... - Eviç türkü "' 
Şahane sözler şahane. 

1 O E · ·· k'. El· - ...... - vıç tur u -
veda dost deli gönül. 

21..?.i) Müzik (Cazband - Pi.) 
22.45-23Son ajans, spor haberleri 

Y ARINKJ PROGRAM 
Öile netriyatı: 

12.30 Program. 
J 2.35 Türk müziği. 
12.35 Türk müziği - PI. 

13.00 Memleket saat nyari, ajııt11 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14Müzik (Beethovenin 0° 

minör piano konsertosu o0-

37 - PI.) 

Alqam netriyatı:· 
19.00 Program. 

- Devamı 7 nci Snbifede _. 

ANADOLU 
acquo genç k k n n ıçıne mak arzusu sizin Hltfen beni soktuğu 

1 
A k "d ki k .. müddetle 6 ağustos 1940 tarihine ka nede 400 bin tondan fazla kömür 

gavet uzun uzun ba tı, alk burunlu er, n araya gı ece er ve as erı 1-------------
M~rie de: nuz bu muhite münhasır mıdır? Her ricalimizle temaslarda bulunacaklar- dar uzatmışlardır. sevk edcmiyeceklerdir. Sahip ve Baımuharrirİ 

_ Muhakkak siz bir tenis şampi- sınıf genç .kız ~öyle ç~lışkan n:ıdı:? dır. Bu mektup teatisi, 4 ağustosa Buna mukabil Sovyetler Amerika HAYDAR ROŞTU OKTEJıl 
1 l 1 - Belkı eskıdenberı çahşmag aıh- Amerika reisicumhuru ve Sovyet dan her sene 40 miJyon dolarlık mal U•umf rufriyat ıJt ra.n "'6rl < 

vonu o mn ısınız... . 
1 

d 1 k d 1 b yatı yaşamağa razı olsalardı muhnk- l 
• Diye haykırdı. Dördünün de yüz- tıyacı o ~ P a ça ışan a ın ar un- kak onlardan biri ile evlenirdim. Fa- komiserler heyeti reisi tarafından a mayı taahhüd etmiştir. •ildi:,. ... a.11 

. . lardan bıraz daha az çalışkandırlar. ** HAMDI NOZHET; ÇANV-' 
leri ve endamları güzeldı. Boyları ırl. F k t . 

1 
ğ b 1 1 kat, onlar aile yapmak arzu~unda de 

M a a , yem ça ışına a aş ıyan arın M } 1 B" Al • bacakları uzun ve' mevzundu. o - hepsi böyledir. Bu çocuklara karşı ğiller. Paristen ayrılmak istemiyor - ısır. r a Il lT man fay yarf?Sl 1 D -,._ R E H "il N E S 1 
daya uygun gyHntyorlar ve her hare haksızlık etmiyelim amma bu tarz- lar. iBlmem sizin anladığınız tnrzdn Bars el ona ·ı Mad · d a a• lımif' Orincf 1Jcyl~r • 0kJ 
kctleriylc iffeti~ eski mo.da. kızları da çalışmak moda old~ğu jçin çalışı- namuslu mudurlar, fakat gayet iyi Münasebatı takviye 1 

: .• rı r c. Halk Partili binatı ir.i"1'o 
olmadıklarını gostermek ıstı~or_Iardı. yorlar da diyebiliriz.. insanlar ve benim ne namıma ne ser- l k sında yere duştu, parçalandı Telgraf: !tmlr _ ANA'DO.,, .Jbl 
Oturdukları zaman elbfselerı dız ka- _Ya aşk madam, y~ni genç kızl:ı- vetime ehemmiyet bile vermediler. O unaca Berlin, 5 (Radyo) - Bir Alman TEI,,EFON: t776. Pnıta Ttı tu..tl·, 
paklarını açık bırakacak kadar kal - nn aşk hakkındaki fikirleri. Böyle şeylerin onların nazarında 1ıiç Kahire, 5 (A.A.) - Baş mabe- yolcu tayyaresi, Mndridden Barselo- A B 

0 
N E Ş }!; .R .A l ~ 

kıyordu. Bu hal karşısında afif ve _ ~el~kanlı bunu bizzat tecrübe e~em~iye~i yok. Mühi~ ~lan şey be- yinci Haseneyn paşa ile Mısırın sa-
1 
naya giderken kazaya uğrayarak ye. Yalhıh uoo, Altı arlt4' ,,,. 

r.: ddi Frnnzın yüzü gözü kıpkırmızı etmenız lazımdır. nım hıç bır spor şampıs onu olma · bık Tahran elçisi Talat beyden ve dil il tü T • d b 1 7 
1 d O d Fr d b . t ·h t• d. 

1 
. . ki ~ d 1 re şm ş r. a) yare e u unnn Kuruıtur. 

o uyor u. a anzın e e ıya ının rı anz bu nası n ı •n emıştı. Altı ma ıgım ır .> Hariciye vezirinin hususi kalem di - fi 
son eserini annesi g!bi okumuştu. Bu hafta •Gar~onne• lar ve edemi Vier- Madam la Baronne Hansbach oğ- kt .... d .. kk b. h t yolcu parçalanmıştır. Bunlar arasın- ,eısel 

.. ~ orun en mure ep ır eye · ı d YabAncı memleketler jçfrJ 
yeni ve asri kızları tanıyor, ve onlar ge!!> ]erin arasında <' ,; ştıktan sonrn lunun bu me1<tubunu büyük bir hay- re . . da Burgos Alman ateşemiliter n n e abone Qcrl"ti 27 )fradtf• .... ,,tııf· 
la geçecek pek hoş zamanlan ola - annesine şu mektubu yazdı: retle okudu. Fakat, mektubu bırakıp bu sabah Tahrana hareket etmı§tır. bulunduğu nnla§ılmıştır. Günü g~mlş nU .. hnlnr 2 >s~P-' 
cağını biliyordu. Fakat, içinde de c .... Anneciğim, onların hepsi de koltuğuna yaslanırken lıüyilk bi:' Söylendiğine göre heyet, Mısır., 1 ANADOLV MATHAA ~ 
bütün arzusuna rağmen bir korku g"ttiler. Eğer benimle her şeyden u- yükten kurtulmuş gibi geniş bir ne- He İran arasıncbki münasebetlerin Şahinşaha bir mektubunu hftmil bu-j HA '\TT.\ 1 TJT: ~ 
vardı ~1ada mDfdier • Grandcha .. :zak ve kendi hallerinde bir aile hn- fes aldı. tnkviycıi hakkında Krnl F arukun luıımaktadır, ----~~aa....,-.ı.:ı~ 

:\1 
'esle 
foğ 
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UMANDAN, HAiNSiN! 
Trabzon 

Fındık satıı koopercr 
tilinin fay daları 

•1::;:2 
eden: ANT SVOKU ' 

4 
-168- a 

2 4 Çe.lmaı ıu.ı ORAL Trabzon, S (A.A.) -Vilayet da· 
bilinde fındık tanm aab§ kooperati-

M az n Un general, metin bir sesle müdafaaya başlıyarak: finin müstahsil ıehine temin etmek· 
te olduğu faydalar, tesirini göste~ 

Tabiat ve ilim: 
Merihte Neler var, 

Neler Yok? 
----------~-----------· "Ben mes'ulum! şu anda harbeden Fransız ordusunu göz mekte ve birlite kayıt muamelesi 

günden gü.~e ço~al~aktadır. Bü~~n Birkaç g lD 
ö üne getirerek, layık olduğum cezayı vermelisiniz,, dedi !:ı~~en~~~~::~:~n=~;~:;e~ evvel, Merih yıldızı dün• 

çok yakından geçti Maznun ıeneral - (Metin bir '! verdiği emre itaat etmemekle vata- muş olsaydı, sizi buraya gönder- tindeki büyük makladı idrak etmir- yamıza 
sle) yüksek m:ıAJc ,,.meye kar~ı <luy nıma fenalık c~tim. Binaenaleyh, co- mezler, dotrudan dotruya kurşuna lerdir. Geçın Sonteşriııin 31 mde, ingi-' raları ve kutuplardaki beyaz ta~ke-
uğ ·.a~ pım~et "e fiı1'rtın }]lalar :ı. iz- zamı a-örmeliyim ! Halckımda hafifle- dizerlerdi 1 Dün Beşikdüzüdelci fındık tarım Uz ınflelliflerinden H. G. Welsin lerde deiifiklikler olur. Meseli Me. 
aı çd. ''''' ıunh•~•tıııeyi ıon dere- ! tici sebepler aramaja kalkıştıtınız MaJnun general - Aakerlikta ni- satış kooperatifi senelik toplantısını: cDilnyalar harbi» ilimli eseri Ame.-1 rihin kutuplan, yani beyaz kQIAhlar 
e iy~ ;d•lre etmfş Vl:l defautlP zuhur takdirde, kanunun çerçevesini a3- zam ve intizam şarttır. Eğer bunlar Yapmıf ve bu toplantıda lktısad Ve- rikada bir radyo sUtüdyQŞuuda tem- kışın çoğalır, büyür. Merihin kutup 

en t.aJ:sele:-rle soğukkan~ıiıktan mış olacaksınız. Böyle bir hareketi olmazsa, ordunun en büyük mesnedi k&letini temsilen Vali Osman Sab- sil edilirken Amerikalıhınn: nuntakalarmdau çok aı~ğılara bat-
> tılrııı.rı:ıı~ olan p1.•hter0 m re '. ~;e de §imdiden protesto etmek mecburiya.. bulunan itaat ta olamaz 1 ltaattan ri Adal hazır bulunmuıtur. - Kerih Yıldızından acayip dev- t• şimal ve cenup kutuplarwda 6' 
e~d>ll~r etm~ği 'ficdaı,ı b r boı-ç tindeyim! ma}uum bi rordunu nenkazından baş Jt 1 y J ler dünyamıza hücum ediyorlar, can dereceye kadar iner. Yaı mevsimm. 
•• : · :-:ı Sayın hakimler! Şu dakikada ka birşey olmasına ve zafere ulaş.. a. Ya• U g 0 S 3 VY a kurtaran yok mu? de ise, azalır. 
Muhterem hakimler~ ~ima ! cep- Fransa için cephede çarpışanları göz masına imkan var mıdır? t• .. b d l • Diye harkırarak sinemal•rı, tiyat- Merih ylldııı dünyaya bir kere de 

esi kumapdanı sıf.ıtiyle ic!aa.tım! önüne getiriniz. Ve onların manevi- Reis_ Mahkemeden değil ordn- ICaret mU a e.eSI rolan, evleri booalttıklannı, 1'orku 1877 de yaklaşml§tı, }filAuo heyetiıit 
uqlk JÖ~erertk, ı.ııuu nıUdataatta Yatını bir kere dU4UnilııUz 1 H~kkım- Roma 5 (A.A) _Bu seneki mı'k· i9inde sokaklara dökUldükletini bi- ntıslanndan biri o vakit Meribi tet-

d h f 'fl · b bl ~ k 1 dan bahsediyorsunuz! Generalim, , ulunpııyac11iım. a a ı etıci se e er aramaga a - tarı, daimi İtalyan • Yugoslav nıü· lirsiniz. kik ederek üzerinde büyük ve siyah 
JttiJ - thınu söyUyeyim ki, itti- k11tıtınıı takdirde orduda hakim hakikatten uzaklaımamanızı ı-ic:ı badele komisyonu tarafından tesbit Bu müthiş panik bir korkunun ne- dUs çizgiler ke§fetti. Bu çiz&'ileria 

~mnamenin Ç'!rçevesi dah!linde ar- olan askeri nizamın ne olacağını der- ederim! edilen iki memleket arasındaki mü- ticesidir. Eğer hakikaten Merihliler bln ile be~ bin kilometre arasında 
tu ettifiniz ~ibi müdllfaada buluna- pi§ ettiniz mi? Ben Jiyık oJquj'um lhınun aınıral - Hakikat, be- had 1 • il d 

11
• • b ti d bizim dünyamızı istfl&ya kalkaalar- tahavvül ettikleri tesbit edildi. Bu 

U. . . i • 1 i d d'- S'- k _. b.a e enın Y z e e ı nıs e n e art- d M 'h . . kil . dQ . 'l ı- ;.ı·ii 60 ·1 ..n. '1.ı ırsınız. ce~aya çaıımnlmaaeam, orduda m•- nım •öı ır m ı ıt·· .. , aı ın •- w • ı. en seyyaresının &l'J resıne • oıs11 erµ.o •en.,.ı ı e ,_ -'. 
•••• ....... - (BirtaJ dl- f evkln verdltl ımre itaat etmıntn ldmleninla I Karannııı vırip te bu tıgını temın edilmektedir. İki memle- en yakın bulun dutu bir zamanı lntt- lometre araıında olduju öfreııUdi. 

l lQJ-.•lt M1reı11ıut ıtbl bttkao .. ni- m•naaı oldut-. •• bir v•vue dahi salondan çıkarken, umumi etkin de- ket iktisadiytaının biribirini tamamla hap ederlerdi. Bu beyetfinas, o zanıaq 14erih a~e
l f''...MU,.. Vı ..,. d•, ook müte- reyhodilı h•rüıt ıdebllıoeti ka. til, ıu anda f'ra1ı1& için harp edın ması iki memleket arasındaki mü • Filhakika Merih ile dünyamızın riııde görülen bu siyah çizgileı-e 
~-... Mı' ..ıı) ıeneraa .Jotrh'ı naatı hasıl olma• mı? ordu1u naıarı dikkate alacakaınısl nasebetlerin iyi olması ve Avustur- biribirlerine en yaklaştıkları zanıa:rı ckanab dedi. Ve ıu mUtaleayı ilive 
Piıltıl.ı. ... _,.. •ttdafaamın u~un Reiı _ Fevkalide bir mahiyeti Rıt. - Fakat, tarilıi de dUtUn- yadan yaptıfı odun ithalitını aza!- temmuzun 27 inci gönü akşam saat ett: i 
•"1"'41111Rt tMUa yoktur. İthamna- haia olmakla beraber buraın bir mah mek mıvldinde bulundutumuıu u • tan İtalya yugoslavyadan fazla mik dokuzu 36 geçe idi. Merih yıldızı ile Bu kutuplar, deııiı olıııaaı lAzım 

lllldtJtca~ 4otrudur. Bütün kemedir. Dıdilfnll Jibi, sırf, aakert nutmamanıa ıaaımdır. tarda odun idhal edilmesi iki memle- dünya araaında o dakikada gelen &"ölgeJik lekelere, kara pa~s.-
ı•m•.t1 k•tlll ıdiyonm. lı."vıt aa- nizam vı lntlıam mıvsuubahia ol· I -Devam edecek - ket arasındaki mübadelenin artması- 58.018.000 kilometre bir mesafe var- ları diyebileceğimiz parlak yerler 

~teJI lleıulüml Vatanıma =oo= na sebep olmuştur. Yugoslavyadan es dı. Merihin bu vaziyetine heyet lisa- arasında bir ağ &"ibi biribirlerini ka-
_.., lv•t NflD hildmleı·I l e kisi gibi ttalyaya hububat ve hay_ nında ctekbilb den:r. Bu bai her on tetmişJerdir .. 
~i u•umiyeqin emrlno a mu a m e esı van ihracatı yapılması bu mübadele- beş senede bir vaki olur. Merihin, bi- Burada Lowlli hatırlalJlada~ ge-

~.U- 141~ vı cephenin bo.. nin daha ziynde artmasını temin ede- ze en yakın olduğu zaman z:ılıiri çemeyiz. Bu Amerikalı zat Pluton is. 
~~·~· a.tl oldum 1 lvıt HYlD cektir. Mezkur komisyon tarafından kutru, en uzak olduğu nmanki kut- mlndeki sayyareyi ketfetmişti. LQ· 
~•l 1 aa.l ala1 kdlaaatlaauu }tornada ve Belgradda birer İtalyan rundan 1ekiz mi~li büyük gorilnilr. well hemi~ adı..mı idi, hem de, edıp, 
~._.,, ltltlk bJr cla•1•t file- Bundan sonr salim b'r t rzda Yugoslav t icaret odası Jhdası ıyakın Merih hakkında bildikleri iihrn. ıeyyııh V(' filo?.uftu. 
~· iİ •aa tlelvı, itbamnamenin m•.z nelerdir? ~lerih :11ldızına •,t• nı:ılı'k fevkn-h.a.:...:.:..:.:...:a da iki memleket arasındaki bu ikti-
._-..,..._. .. tJ~uak batka mesul· d 11 Merih A · ·: :ı · esinuı i'ÜM''~ u1:1k.ı- !4rl .. : ıerak aardır•I M ' ' J.nol·..ı h••yet le H k'" d h cereyan C ece tJr sadi iş birliğini sağlamlaştıracaktır . ..,..ISl1ftJSI a •Ull a •· ~ 227.700.00<ı kılu•nett·cdir. Güne- alim• Şapere1Jinin tetkikierini derin-

•~IUl.ıuı_. •Jllf 4t mewuubabla Ankara, IS (A.A) _Memleketi _ lardlr. Doktor ııı etrafMd.Hİ ıİP:rhı bi~·.,, :m:lti- leştirdi. Bu uiurda bfitftn servetini, 
~aı. Brklnıharbfyei umumiyenin b k M ŞEVK' U {JR mi7.le 68G .r:r.. ;g sut;, Su a'akı'ka, bütün faal1-etinl harcadı. Merih O:ıe-' mizin gerek ticaret anlaşmalariyle MiJlt an alar tarafından bir cta- • .. ı lı 1 ~ .., 

um hakkındaki emri sarihtir, ye- bağlı bulunduğu memleketler ve ge kas limitet şirketb teşkiline ve di- Dahili laaatalaklar mOt•h•H•• 46 ~aniyed .. ilruıal eder. Kerih ken- rinde daha birçok kanallar keşfetti. 
'6 metul benim! rek anlatmalar ile batlı olmadıiı jer husuıata dair bugün resmt gaze- lklnci S..yl~• eolı1tk No. 8l di mihveri etrafında 24 saat 34 da- MşlGm kanalJann ıayıaım 12a ye çı-
lleı. - Jluhakemenfn cereyanı ... , _ ' oL ki~a 22.6! san 'yede döner. kardı. memleketlerle ticari mübadelelerin- tede intiıar eden kararnamenin bat- ı e..-f,,,. ·' :?ov 
laında vakit Taklt kendinizi ha}c- de mtthlm bir mevki tutan takaı mu- lıca hükümleri ıunlardır: Haatala"nı S11hahtao itibaren Ye Merih •pyyaresin!n hacmi, d!lııyn- Fakat, Lowell, o zam~na kadnı 

töstermek lstedftinizi hatırlatma- 1 1 ri . "' a.u ı.ı ..... _ .. _ - 1 - .lfepf 1-8"99 n-Jı kararna - ,,_.,.. ,..,.f.; lr•""' .... ""ll"•·n-- rdl!'r nın hacm1nin IJinde 151 i, kesafati .-deniz> ded'ğimiz gölgeli yerlerin 
- b ame 1 e nın a .. en. lff4I -•'-"' ,......, " ~· de k a 'il k~ f t' · .. d h k'k tt d · d x.·1 Q b't -~c urum. • .. -ı- =•m• ••W b4' aeye müstenit talimatname hüküm- 4 - Umumi mülhak hususi bütçe- . ez cı nya ı.:ıta e mm yuz e a ı a e enız eaı • m n 1 arazı ıı .. _, ,. h,. · re;yaıııaı ~ ...... 71 ıd r l ld x. 1 k · 1 · 
~aznq cen~.- - .1111.a .emenın karuaamt busGnlctl remi ıaıetede )erine te\fikan yapılan takas mua - li idarelerle belediyeler imtiyaz ve- : .. ~arça a~ 0 u6unu, para J er er n 

kol•:rl•fbrmak mak,şadiyle hu . . t . f melelerinde ihraçtan evvel ith 1 _ ya inhic:ar ·şıeten veya sermavesind Merıh yıldızının etrafında mını ıse bakıkatte kara, fakat çorak ara· 
~rm~an etti isem, ınt şar e mı~ ır. a se • .., _.,..,,.. 4....;, mipi iki k~~k ,..,.k Y&ı-dU'. ~~infn zl4e• ll)aaM ol4aif,aDu iddia Te i..,.t 

'il ehemmiyeti olamaz.-ZU.a oen, •enfn n8fiinden baren mOnhası _ müesseseler ve ofrketlerin yabancı isıaf Polla. yahut (korku) dur. Bu- etti. Uayabnın sonlarına doğru M.e-
lkemenin bfdayetindenberi me- takas muamelelerlne aft prfmleri lf ran «takas lı'mitet şı'rk t' •tt' memleketlerden yaptıklan ve yapa_ nun kutru 10 kilometredir. Bu peri< rih üzerindeki kanal}Jl?ln resimlerini 

d k . k .. . l . . e l> ne aı ır. M 'h. tr f 7 t .,"" d k'', b'l lfl\i kf.bQl ettQıı. Müdafaamı bir ve ış on3on tur ıcap ar~na yanı ~ 2 - Sermayelerinde devletin doğ- caklan mübayealar için mukaddema en ın ~ a ını saa , "';' a ·ı:"'a, ı e çıkarmıya .muvatf~k oldu . 
...._.,,.,, Wtirebilmık için, ıözü mil- hareketlerin., ıört tanaım etme rudan doğruya veya dolayısiyle as- aktediJmiş olup yabancı memleket- 2~,65 sanıyede dola~n·. Bu peyk,. ıını- Lowell, Merıh üzer .nde insan ol
~4Ueıa4&! ~ok ric;a ederim. maksadiy)e, bu kuar••••1• '9vfi- pri yüzde 50 nlsbetinde iştiraki bu- lerle tediye hükmünü mulıtevi bulu- dıye ka~~r malüm olan peyklerın e:ı dutu~a kana.at getirmışti. Ona göre, 
~ - lııtıdataımızın bu şekilde kan Siraat ban'kaaı, it bauı11 vı etı. ltınan mUeaseselerle tarım satış koo- nan mukavelelerin buna dair olan süratli~ıdır. . . . c'Merıh üzerınd.e bulunan k•nallar 

~'in C~fl~' üıık&n yoktur. Söz- bankın iftiraklJl• mtrkıll lataabul.. tifl . b' l'kl maddeleri bu kararnamenin neeri ta.1 )fer h ylldı"ının d;"c: pcykının bütün aeyyareyı kuşatmıı ona teşkf-
~' ıpahkemenia hayretini çek- da olmak Uıere clOO• bin Ura awaıt pera en ır 1 

.eri taratından ta - rinihinden itibaren 20 gün içinde ti- ismi Deylll!lS, ~ah ut Dch~tt:ı Bunım lith bir mahiyet vermiftir. 
""itten cerf k-lnı&111aktachr. Siz, is- ye ile bil' ctaku H•ltet flrkttl:tı ku .. k~•!a yapılacak ıhracattan mütevel- caret vekaletinde müteşekkil ve üçün kutru 15 kilometre uıunluğuııdadır. MerfhlQ ta.•ua 

lfniz halde botun mesuliyet- rulJQupur. ltrllM bua-Ga4en Wbartıı Ud ıthal h.aklan .pri~lf. olarak .bu ka cü madde adı geçen heyete bildirile- Ve Merihin etrafını 1 gün, 6 ıaat 21 Cam, serde yetişen nebatlar için ne 
tlıertnize alıyorsunuz. lataabulda .U-aat bank-.ın4ı 111'1 • nmamenın neşrı tarıhınden itıbaren cekt'r. da~ika, 16.68 san\yede devreder. vazifeyi görGyorsa, arzın havası da 

'-aınun ~al - Müdafaamd:ı lan ••vNll•t dalrtdı ltt batl••lf • 4ıakas limited ıirketi• ne devorluna- işbu kararnamenin neşri tarihin_ Mel'ihia sösii" ._._,. ihtiva ettiii uzviyetlere nisbetle aynı 
'6y1 -x l"· · hk · tır eaktır 'U 'h · u · d k el'Bem l!Nf ....,ey1m, ma emeyı · · . den sonra yukarda zikri geçen teşek- .-erı seyyareaı zer n e enar. l'Olil oynar. 
~M° 'deıneı ! Ben. ithamnameyi 'Oç 'bl\rlk -UU baalJ• tlnfnı4an J{ezalık 3018 sa)·ıh kanunun 7 inei küller tarafından yabancı memlekec- lan bOyilk çiıl'ili l'ölge şekilleri rr,. Cünıı·n caydılatıcı> hararetini, 

\>uldu(umdan, onu kabul et- teşkll. edlhn. •ta.ku lhahe~ ~ aadde"i mucibince müteşekkil ctüc. Jerden yapılacak mflbayaalar için ya- rülür. Bu gölge ıekilleri tetkik edilt- geçirir, fevkalade ısınmış bir top-
llt bıeeburfyetindeyim ! Hadi:eler. heyetı umumıyesı Ankara zıraat ban car birlikleri> tarafından takaaJa yn- hancı memleketlere tediyeyi muta_ cek olursa, gölaenin hazan lcoyu • raktan intişar eden cmuzHm> fn~!a

hh efalim meydandadır, ag.. kasında toplanarak şi~ket mUdDrlO- pıJacak ~hracattan mütevellit ithal zammın mukavelelere ait tediye şart laştığı, ve r~nırin'n delittiii ve hen- lara bir perde vaıifesi aörür. 
eeıa kaauau, mahkemenin vere- ğüne , Maliye VekAJetı İstanbul kam haklan bu karamame11in neşri t:ıri- ve hükümleri kezal'k üçilncil fıkra. dest manzarasının tahavvtllı uğra- Merih etrafında bir atmosfer oldu---Q tayla ıtmift;ir. Bu 'kanu- biyo müdürü Salih Banguoğlunu seç hipden itibaren «takas limitet şirke- da adı re~en heyetle biliatitıu-e tas dığı müşahede edilir. Merih yıldızı .. d b . bU' ·oruz S 

ı.!~ hareket edemeı.sinia 1 mlştir. Şirketin idare heyetine de, tb ne devredilecektir. bit olunacaktır • fiıerindeki cSyrtiı> cailnetin gölü> gunul odzaıuan 1aıı erı. a JtJlahl'l. AJot~ 
~ · · · · · · · b k · · . . · • sene er e yapı an zıy l ~ e ı - Mtrtuliyeta Uzeruuze çek- TUrkıye cumhurıyetı zıraat .an ası S - cTakas Lım.tet tırketı• ne 5 - Yukarda ıikri geçen i,bu ve dferihlinin ~Ü• iımiyJe maruf t l M rUı seyyaresinin nt· 
~.mahkemeyi içinden çıkılmaz lstanbul ~be•l müdür muavmi ~e. umumi konjoktüre ıöre icabeden S-11541 sayılı kararnamenin meriyet ıeJcillerde bu değişiklikler daima na- ar._şf ır?°1.8 .~~ : bqhan oksijen bu. 
~ ~ktunıız! şad Aksan, Etibank İstanbul ,ubesi umumi direktifleıi vermek üzen ti- mevkiine gird'ği tarihten evvel baş- zara çarpar. ~o~ e;ı ıçın k \; olarak 'isbBt etmf~ 
~~un ıen.eral - S~yın rei~I Bu müd~r ve~ili ~ik~et ~aut. Sarper ~~r~t vekaJe~i dı§ ~icue~ daire.ii re- lamış olan takas muameleleri eıski Merih aeyyareslnin kutupJarınc& t~r~ ;al~~= fllafarkla ki, Merih hav~ 
~ 1"tıu ııMtteessır edıyor? ve Türk tütün hmıtet tırketı müdü- ıaının tahtı r •yasetmde ticaret veka-ı hükümler dahilinde intaç ve tasfiye gelince, Merih seyyaresinin muayyen d b luııJn su buharı ve müvelli 

~ıharbiyei umumiyenin rü Saffet Baştımar intihap olunmut- Jetinde bir heyet teşkil olunıpuştur. edilecektir. zamanlarında bu kutuplann mansa- :~tı:m:Za miktarı, pizim atmQSfer 

-- -- · i "I ~ b t 1 H tt o · · d bil . "' . de~ine nisbetle daha azdır. ayrıca ayn ma~ neye mer u o an • a zerımız en e l'etti. naamda bulupan fıliatriaia din ki-o • O.. 
8 

. . hif d 

RE • E derecelerle tayin edfliyordu. Yani bu - lmkAnı yok. ıeU büyük plakaya dikmişti.. - aını ın.:ı • • e -A NGIZ D • y 3 korkunç Alet, tayin edilen derinliğ'e - Öyle ise klSprüye kadar sU ve l(ejeri kendilini takiben kıpıa,. Uoi,t Jr 
....... __ ................................................. vardığı zaman şaşmadan patlıyordu. vaziyeti kontrol et.. gelmit olan 'k' 'lah d f riD Bakteryaloi 

AIJ'J._§f;~.i.~L~ :::~:~:~'!!~:~~~:!~~:~:~ ~:!!~i~~ı=:~~ı:;:;-:. ~=~n 7.~i:;:~:;;:: 1{~; A. Kemal Tona:1 
rak korkunç bir tel&oa kaı>ılını§tı, tı. tim Otto korkunç bir rüyadan uya- BulAflCI. ulsm •utaı1klu 

23 Y O a&l'Ada Otto da, dalma derecele- Korkulu ve heyecanla dolu olan nıyprmuı gibi dofrulunca Mejer: •Mtlt ... 
• .. azan: ** rinl sÖBtere'll Monomet saattnfn önün saniyeler saatlar kadar uzun g6rflntl- - Otto, ne old11Jl' (Verem ve ıaiftt) 

-.a.ı, clınlz façiasınm e- ayrıca dip bombalan tesmiye eqilen de durmuş, derinlik derecesini dik- yordu. SOJdltQ, ral•ız elektrik maki· Diye sordu. ......... pollt ~ ,.. 
•lhıden aynlmak teşebbü- bir nevi bombalarla techi~ edilmişti. katlı takip ediyordu. Henüz on m~t- nesinin muntazam Jilrültü.U ihlll e- Fakat Otto aadace, llllld& f '7 

.. _... . . re kadar dabnıtlardı ki birdenbıre d · d H k · k k d b T J .t.__ ... 11 t:. ,.,....... kvcJqu zaaıan fimall'.' wıılakta müthış tahrıbat yapan d-ia• •iıı' bir cJıim dQşmOş l'fbi bo- ıyor u. e~ ~em ~aıu, or u an o _ Oh 1 1 P eron: ~ _1 

k. •• d0fD1"1 torpitola- bu QQmbalar adeta bir varil kadar tuou bir gürültü kulaldanıu ,.ınlat .. turdınaTgelmbıştı. Kımse ses çıkaramı- l)iyerek derip bir nefes aldı. Ve "'enıl' N,, ... ,·y,,t 
"1M1tu~ l>- Oktü k k ·k l>' k' ' ~ •· yo u. am u anda. köprQ tarafQJ• / 1 

@ 

18 kurtulmak ~t~- u~l id ve ~çil~ :·~ ~m~,ı· Bu a-Qrültü {enıil.erin demir attıklan dan korkunç l>ir feryad, ve oııu ~~i .. atamı kapadı. Juaua Ozerfne MeJe1 ES Y ~ ıdi 
da bu ıuretle çmnıştı. ne 8 are e 1 u. uta p w r zaman deniz aulannın yarılmuiyle ben düten bir ceaadin ıürilltü&U orta- - Allabqkuıa, ne oldu! Söyle? enı a am 

lllııTattak oldutu takdirde maddenin lnfillki; korkunt oldugu hasıl olan gQrültilye benziyor ,ıibi J.ıtı kanftlrdı. Diye ıordu. Otto sönük bir ...ıe: 
4QJz uthına çıkacaktı. kadar mUthifti. Denizin dip kısmın- idi. )ı(ejer, rilzginn cereyanına ~apıl- _Şurada ..• Şurada... Yeni .tdamın 240 ıncı f&Ylll çıktı. 
denizaltı gemisinin hı- dan patlıyaıı bu torpU, iııfili.k esna- :Mejer - Yirmi metre dal. mış bir kamış iibi titredi. YUreği çat J)iyebfl41. I• •7ld& lamail Hakkı Qaltaeıoihı-

~-.l!Jllttf. sında denizin bin metre gibi muaz. ~mrlnf verdi. Seai, t.e:tılikeler hıber Jıyacak kadar vuruyordu. Canını di- - Nerede?. f aun lılaar'f ŞQraıına ver~iii .me~i 
~çizdikten sonra dfl§- zıın bir sahastnı karıştırıyordu. Vo veren bfr feryadı andınyordu. tine takarak köprtlJe dolru koftu. -- Jl'lliıtrinde. "radyo konferanu, Suphı Nun tlerı, 

Ml.':'l.Uına. •• un bulun dutu yeri bu saha dahiUnde bulunacak olaıı Derhal dümenciye dönerek: .A9tıtı kapının oJutundan bapın ife. Diye elini kaldırdı ve parmatfyle Sade~tin Vedat Kaçer, Nuri Ann9 , 
Jtfn teleskop makinesi - her hangi bir denizaltı ıemisinl m11- - Dümeni sata kır. r'ye soktu. Ottoyu yan karal)hlı için- dört kötell 'krlatalin yerini •österdf. ROştu Atıf Şardatın yazıları. yardır. 
*t \'t aynuına bir göz hakkak parçalayordu. Bu bomb&mın Diye illve etti. Fakat Otto o sıra- de demir merdivenin üzerinde elleri MeJer tatkın pf)mı krlatalı baktı. Bunlard~n baıka So.syolojı meto -

fnfftAki saatla taylJl ediliyordu. Ve da karıştı. göğsünde batlı oldutu halde arka Fakat kalua eamm Qıtlaı prpan llU- dunun kaıdeleri, Taıhtarladaki ev 
~ ....... mtlnhuıran deniz ıaliseıdnde otomatik bir tekilde pat- - lnailiz gemisi ne taraftaıı geli. Ustu uzannıış olaralc ıördQ. Yflzil Jann kö»lllltrbıd•• bafka bir f8Y Jli- tefrikalan ve iç sosyete. dış sosyete, 

; takibabna memur lıyordu. yor; dikkatle bakı sa:paan keıllıntı. rözlerf fal taıı gibi remedf. ldUtUr haberleri bulunmaktadır, ha-
...... Ti torpitolar Dlrinllk meaııe.;nı ıelbıcı: q ela _. Zamıadırı,m ten tJraftan,.. acılmıatı. Bakıalan köprUııün 8'i ce. '- Devam edecek - raretle tavı!ye ederiı. 



CSAHIFE 6) 

Patron, kızının düğünii mOnnsebe
tiyle tertip ettiği baloya müessese -
sindeki memurları da çağırmıştı. 

Genç bir memur, dansa kaldırdığı 

bir kadınla dans esnasında konuşur
ken: 

-Bizim patronun göbeği yerinde
dir amma, dedi, aklının yerinde :>1du
ğunu iddia edemem. 

Kadın kaşlannı çattı: 
-- Benim kim olduğumu biliror 

musunuz? 
- Hayır efendim. ·, 
- Ben patronun karısıyım. 
Patavatsız genç kızardı. Fakat ça

buk kendini topladı: 
- Öyle mi efendim? Peki siz be

nim kim olduğumu bilmiyor musu-
nuz? 4 

- Hayır. J 

Delikanlı, dansı yarıda bırakarak 

salondan çıkarken cevap v~rdi: 
- Allaha şükür ki bilmiyor.w

ııuz ! 
00 

Mübala~a 
Her şeyi rnübaliiğalandıran miiı:-

teri: J 
- Bu nedir yahu? Bu ceketin kol· 

ları yüz metreyi buluyor... 1 
Terzi - Ne kadar keselim eien-J• 

dim? 
Müşteri - Yarım santimetre ka· 

dar kesiniz. 

- =-=-:.:"-- -~ 

Temizlik 
- Ben hiç suya elimi dokundur

mam, bununla beraber temiz kal
mışımdır. 

- O halde ne yapıyorsunuz? Zım
para kağıdı mı kullanıyorsunuz? 

-=*=-

- O şapkayı nereden aldın? 
- Sizin verdiğiniz şapka baran. 

Bir lira vererek başka şekle soktur
dum. 

- Sana bir lira vereyim.de şapka
yı bana ver. 

---cccOO»••---

Daktilo 
Kazım ,arkadaşının yazıhanesine 

girdiği zaman onu şiddetli bir tt;?es -
• iir içinde buldu. 

- Hayrola, nen -;ar? 
- Karımdan şikayetçiyim! 

- Ne yaptı? 
- Buradaki daktiloyu değiştirdi. 
- Bari yeni gelen daktilc. nasıl? 

Sarışın mı, esmer mi? 
- Cascavlak kafalı bir erkek. 

' ~I 

~ 1' i 
ORİJİ NAL BİR Af~ KE T 
--------------------------------------~----------------~---- ----------~~~~~~~-----

A rtistler hangi aşk sahne
sini cevirmek isterler 

. , 

~Iahkiim (gardiyana) - Biraz da sokak kapısının önünü süpi.ircyinı 

mi? 

Bavyeralı dilber, 2 erkek sevip, ik~ sini de kıskandırmaktan, 
O 'ga Çekova<la hakiki b:r sevgili ile oynamaktan zevk alır 

.. ı 
** 

Kendini p~~;.~.:. istanbnllu: 1 Yaşlıca ~:~:~~run muuywe-
- Evet efendim. İşte bö~ le. Beıı hanesine girdi: 

lstanbulun malı) ım. j - Sabahınız hayırlı olsun <lol<tor 
İzmirli - Ya .. Ben de lstaıılıul si- dedi. Bundan lıcş .:,ene e\•\·ei ıonıa-

zin malınız zanııetmiiİtinı. tizmamı tedavi ettiğiniz sırn lard.ı 

--· =*=-- rütulıetten muhakkak sakınmak1 ı

- Kunduralarımı gayet iyi boya, 
tekmeyi savuracağım adam, alelade 
b:ri:::;i değildir. 

---·=**~ ----
Yaş lan mı 5 

Tiyatroda rövüye 
kadınlar aramyordu. 

çıkacak güze' 

Bir kadın miiracaat etti. Müral'ıı
at mektubuna bir de fotoğrafını ya
pıştırmıştı. 

Mektubu alan tiyatı o direktörli bu 
kadına derhal gelmeRini bildirdi. 
Kadın gitti. Fakat direktörden şu 

cevabı aldı: 

- Maalesef geç kalmışsınız. 
- Neden? Rövüde yer mi kalma -

dı. Onun için mi geciktim. 
- Hayır. s·ze gönderdiğiniz fo. 

toğrafı çıkardığınız tarihte gelmelir
mişsiniz. Şimdi gecikmişsiniz. 

** 
Manzara 

ğım lfızıın geldiğini sö~ lem 
0 

ljti11i~~. 

hat1rlaı.lınız mı~ 

- Evet, hatıı·lndım. Hayrola ne 
var? 

- Acaba artık ~·ıkanaLilir 
miyim diye .:sormağıı geldim. Çiinkü 
halim pek berlJacl ... 

--<>0000---

Amerik .1n fıkr~S1 l 
Tayyare düşüyoı el~. Yolcuların te

!aşını gören pilot onl.ırı tı'~kiıı~ ç.ı.1 
lıştı: 

- Korkmayın canım diışti.!ğünuz 

Yd" l:auçuk ağ •. çlari) ıı· dolu! 
---0 0000---

- Gece yarı ı kitap .satmak için 
insan uyandırılır mı? 

- Fakat ben rüya kitabı satıyo -
rum. 

- İtalyan karikat~rü -
o 

Ta!ebe 

Kendisine ıal)ra'p çektiren bir ıevgi-1 Kendisinden korkacak bir kadınla Sözlerinden fazla muhteris olc:lığu 
liyi af sahnesine çevirmek isteyen en oynamak iat iycn F erdinand Marian anlaşılan Bavyeralı genç yıldız 

genç yıldız Mariya Andergaıt ' Heli Finkenzeller 

Berlin, (l Iususi muhabirimizden) 
- Her artist, ailk sahnesini mem11u
niyetle oynamnktadır. Çünkü aşk, 
eıı .tatlı tey de~iL nıidir / 

Fak~t mu ı ; f Mk whneleri ve . 
dıı: İtirc:.f. af d=!enmek, k skançlık. 
anne sefkati, ilh Bunun için birçok 
artistlNle hasbuhul ederek bu husus
taki arzularını öğrenmek istedim ve 
onlara şu suali sordum: 

<'Hangi aşk aahneı= ni 
tercih edersiniz?» 

işte ..ıidıi}:ını cevaplaı : 
Viktor de Kowa 

<Talaktan sonra> filmin\n sevim 

li .. ~ümessili. ve «ter~i ~~bbelı• reji- ı 

,yaller vermelidir.> 
Hilde Krahl 

Dilber Viyanalı ~rtisti görebilmek 
için bir çok ~.crfa telefon ... ....... ı. ; __ _,.. 

t i. :ti.U. .. a ü~s yalan) filminin se
ı vim li m iimessili bana şunları söyle
di: 

- Tatlı bir hatıra için bir aşk salY 
nf'si cevirmek isterdim. Sevilmis bit 
mnhlı.1kun hatırası onu büyük ;,kı' 
'mızı bana hatırlatan bütün şeylerifl 
arasında bulunmak arzu ederdirıt· 

Mazinin bu bakiyeleri arasında btı' 

lunmaktan büyük bir bahtiyarlık hil 
edecektim.> 

H einz Schorlemmer 
Yalnız bir arzusu var : 

soru, bana şıfahan fıkrını söylemek 
istemedi; faknt bıraktığı bir kağıt 
üstünde şu kelimeler yazılı idi: «Kendisini anlıyan, ona inana!' 

lstiyecektim... ve itimad eden bir kadınla aşk ıahnt' 

Fakat neye yarar? itimat ettiği bir kadınla ft!k sahneıi si çevirmek .. » 
Çiinkü sansör, muhakkak ki, ta- çevirmek iıtiyen Hanı Sehorlenmer Kathe Von Nagy 

sa\ vur ettigw im ask sahnesinı· k · • ese- R d"' k d k rd~ 
1\1 l f 

cektir.» « enate ve ort ar a aşı> o 
ua lim, smı a geç kalan tali~be- hoş ı

0

kı· saat geçı'rdim Ban ·e d'W · -"-' H 1' f' k 1J · a ~ r ıgı lesinin cazibeli mümessili bana Y-
Yolcu hayretinden az kalsın kii- sini azarladı: B ~ ı m e~e er cevao asağı yukarı şudur: d w b. k .. I b. il' 

çük dilini yutacaktı. Otelciye çıkış- - Senin burada saat dokuzda bu- avyera ı genç artıst, cevap ver- • . 1 . . . ıgı ır me tupta şoy e ır arzu 
tı: meden evvel uzun boylu düşündü c:Ben derd erını hıraz olsun unut- har ediyor: .. 

- Ne? Bir otel odası için gecede 
yedi buçuk lira vermek ha? Olur şey 
değil!. 

Otelci: 
-Fakat efendim, dedi, bu odanı~ı 

pencer{!sinden gördüğünüz manzara 
yedi lira eder. 

Yolcunun hiddeti yatışır gibi ol -
du: 

- Pek ala öyleyse. Ben size yarım 
lira vereyim : hiç pencereden bak
maksızın yatar, sabahı ederim. 

lunman lazımdı. ve sonra bana arzusunu izhar etti mak üzere sinamaya gidenler için <Sevdiğiniz bir mahluku büY0~ 
Talebe bu işe şaştı: - Biri genç, diğeri oldukça yaslı oynıyacağım. Aşk sahnesi seyircile- fedakarlıklardan ve uzun bir zaınıa!Y 
- Niçin? Beni arayan mı oldu? iki adamla münaka~ada bulunmak, re hayat ve aşk için bir çok tatlı ha- - Devamı 7 nci Sahifede -

o 

Zamane 
her biri için ayrı bir kadın rolünü ifa ------------------------- ---------------------
etmek, her iki~inin de muhabbetini 
kazanmak ve onları müthis surette HABERLER 

Yaşlı kadın, komşunun çocuğunu kıskanç yapmak! Bu sahne -beni çok 
azarladı: eğlendirecektir.> Fransız vekiller heyeti sinema 

1 
rini değiştiren artist, bi rttalyan f~ 

- Böyle siğara içmel:t\?n utanmı- Belki güzel Heli c:Gece sarkısı> filmlerini icat eden Lüi Lümiyere Le ketiyle Sardunun meşhur Td'!ık• JJtl 
yor mmmn. ismindeki yeni filminde böyl~ bir sah jiyon d,Onör nişanının büyük salibi- yesini çevirmek için bir mukavele fi 

Çocuk özür diledi: ne oynıyacaktır. ni vermeğe karar vermiştir. Bu mü _ zalamıştı. Film Roma da ltalyanc• 
- Biliyorum teyzeciğim. Fakat ne A . FerTdinb~~d baMariadn ··f nasebetle kaşifi Bondol civarında çe Fransızca olarak çevrilecektiı;-. .,,,. 

yapayım, babam piposunu..saklamışl rtıste o ısın rın a tesadu . ·~· .. .. w • • * 1sabelle filmi için dekorlar~ .. -
tt . B h' d.. .. d kıldıgı koyde gormege gıden hır ga- 1 B . 1 ıar• e ım. ana ıç uşunme en şu ce- pı ıyor. u fılm, Erich Enge ..ıil ** 

• 

' 
... • 

1
/. 
~ •, 

, 

Dolmn halemini doldurmakln YI\ kit kaybetmek istemiyen çalışkan 
mütercimin bulduğ:ı çaı c: 

00 

lngi]iz fıkrası 
Kadın - Senin gibi gücü kuvveti 

yerinde bir adamın dilenmesi ayıp 
değil midir? 

Dilenci - Bir centilmenin güzel 
bir kadınla - hiç tanıştırılmadıklan 
halde - konuşmasını mümkün kılan 
yegane meslek olarak dilenciliği ta
nıyorum da .• 

b d . zeteciye Lümiver: f d h k l -oa• ır va ı ver ı: " ın a sa ne vazii oy pyor. Si ğııd• 

- Çok güzel, gayet cazibeli, ıon - Şimdi milli müdafaaya taalluk measili, sevarili Viyana bayanı 
derece zarif ve benden ~üthiş suret- eder bir keşif üzerinde çalışıyorum Krahl dir. osı' 
te korkacak bir kadınla aşk sahnesi demiştir. * İsabellc filmi için bir Fr• ıeri 
çevirmek isterdim.> Lümiyer, bu köye c:kabartma film kaberesi yapıldı, ve tanz sahıı'cı,ıı 

Olga Tıchechova hakkındaki tecrübelerine devam et- çevriliyor. Güzel ve dilber genÇ yor "' 
Seriinin büyük bir tiyatrosunda mek maksadiyle çekilmişti. Fakat sözler atelyelerde hazır buıunll 

perde <Öldüren arzu> filminin se- cihan bir harp tehlikesiyle karşılaş - lar. Sahne çok hoştur. ıe1'' 
vimli mümessili bana gayet nazika- tığı şu anlarda sinemaya ait işlerle * Öldüren arzu, filmi? b~Z1ıııe"
ne şu cevabı verdi: uğraşmaktansa vatan müdafaasına nik fotoları yapılıyor. Fılrnı~ t ro -

- Bir aşk sahnesinin nevi ehem- yarıyacak keşiflerle meşgul olmayı zuu, Balzac cPeau de chaırııı oıı' 
miyeti haiz değildir . En esaslı olan daha uygun bulmuştur. mnnından alınmış. Baş rolil 
şey, bu sahneyi bütün kalbimle ve * Bu haftanın en mühim havalis - Tschechowa oynıyor. ahıı'' 

Benim de senin gibi sakalım bütün ruhumla oynamaklığıma mü- !erinden birisi jan Fenuvnrın ~eni çe *Altın maske. filmin son ;erlett 
vardı. Fakat çirkin birşey olduğunu sait olmasıdır. Yani biraz da sevme- virdiği film ded =kodu udur. \r . t ler~ çe l'ilnckt tlir Hn:1: fi. weisl J 

Mukabele 

anlayınca ketirdim. li.> son günlerde Ceznirde bir film çevi - bu filmin rejisörudür. Hıldc di oo4; 
- Benim de senin gibi bir suratım Hanı Albera rerek bunda Ceznirin halk masaliarın ner, Albert ~fatterstock, RUff jı.t 

vardı. Fakat kestiremiyeceğimi arı. Hnas Albers, gazetecilerle hasbi- dan istifade edeceğini arkadaşlarına den, E<l~t o~s. Fit!l BenkbO ı~•c:ı1'' 
!ayınca. kuc:u· ları kapansın diye .,a-ıhaldcn hoşlanmaz. Bununla b•raber söylemişti. Schonlıock milhim roller oYll 

l kal bn·nktım en iyi bir arkndnştır. Onunla ~ayet Fakat bir kaç ı:ün içerisinde fik - ı lardır. 

\ 
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ManiSa muallim erinin 
Hatay dönüşü 

.... ' ... -

Güatav Fröhlıcb 
Güstav F röhliche büyük bir boks 

maçının perde arasında Deutschland
halle de tesadüf ettim. Sualim ona 
biraz garip göründü. Fakat cevap 
vermekten çekinmedi : 

Her yıl 130 bin tayyareci tarafından ziyaret 
tarla ve modern techizat olunan 

Ü ••... •• k• t ' "' - Hani aşk sahnesini tercih ettı-
ÇU ll CU ffieV 1 ren YOlCUıUgUOUil zor· ğimi öğrenmek mi istiyor§unuz} Be- Bu istasyo da neler gö ·ürs ·· nüz? 

l "' k k } .., · ı b l nim arzu ettiğim aşk sahnesi veda . . ugu a şam aran ıgı 1 e aş ar sahnesidir. Çünkü ayrılırken giden 

C.ece a-ene kendini gösterdi. Tre _ lurdu bunu trenlerde tatbik etseler kadının yerini alacak diğer bir kadın G 
nin tempolu gürılltüleri arasında se- ve şu nizamnameleri yolcunun h hazırdır.:. ar müdürü tayyareı.eri nasıl idare eder? 
yabat ediyoruz: Gece ilerledikçe a - zaman göreceği okuyabileceği ye;~ Maria Andergaat Parisin meşhur tayyare istasyo-
m .. ansız bir şekılde uyku da kendini ]erde bulundursalar, ~·olcu da ke Yıldızların en genci ve en muvaf-ndi fak l b l nunu ziyaret etmek için, müessese-
gosterdi. Fakat nerede yatarsın.. vaziyetini bilse.. ıyet isi ana cevap verebi mek n · · l in seyircilere ihzar ettiği büyük ta-

Yanımdaki jandarma çavuşu kalk Ben de yanımdaki ihtiyarı rahat ıçın te efonda hayli düşündü. Tele raçaya çıkmak lazımdır. Bu taraça 
tı, _bavulları indirdi ve ağın üstüne çı sız etmemek içı·n baı·ı· şu tr' ~ fon ücreti de gittikçe k:lbarıyordu. b' 1 en: Ç k ın erce insanı alacak derecede ge-
karak beş dakika sonra horlamağa dolaşıp diğer arkadagJarı göreyim ün ü ben Berlinde, u Viyanada niştir. 
başladı. Y~nımd~~i ihtiyar, bir par- dedim. Ve yürüıneğe başladım. Tam idi.. Gözünüzün görebileceği kadar • 
Çfl uzanabılmek ıçın bana da yalvar- bir yerde biletçi yolumu kesti.. - Beni çok intizarda bırakan, ha- vasi bir tarla, kadife gibi düz ve et-
dı. Ya k ·d·ı na çok ıstırap veren bir af sahnesil"i - 'sa , gı ı emez... rafındaki yüzlerce işaretle insC\na 

Ned oynamak isterdim. Onu affetmek - Ne olur sen de şu tarafı boşalt! 
İhtiyarı kıramadım ben de çıkıp 

ağa uzandım. Oh hakikaten sevnha
tin son gUnÜnde, üçüncil mevkide en 
rahat yer, meğer eşyaların konduğu 
delikli ağlarmış da haberim yok. .. 
Sartki bir hamakda, çam gölgesinde 

ya!mış bir çocuk gibi rahatım. Şez-

\lonkda bile bu kadar rab~ edemez
'd:im.-Tren sallandıkça beşik gibi sal

lanıyorum, tıkırdılar da ninni... 

~ dört saat mükemmel bir uy ~ 
ku çekmiştim ki .... İri yarı şişman bir 
kontrol memuru akşamdan beri her
kesle kavga eden bizim mini mini 
biletçi ile göründü. Ve uluorta bütün 
kompartımanı ayağa kah!:rarak, ge
ce yarısı herkesi rahatsız edecesine 
jcndarmaya bağırmağa ve sen j an
danrma olacaksın burada yatanları 
menedeceğine burada yatılır mı? Di 
)·e söylenmeğe başladı'.. 

Belki de hakkı vardı. Fakat bi

ı.im de her halde bir bavuldan daha 
fazla istirahata ihtiyacım12 vardı. Ve 
lleJi!. bunların böyle gece yarısında 
bir ilci saatte bir kontrol diye sarho

şa dönen yolculara sanki neden ya

talfü v on lm dınız, der gibi iki -
de bir uyandırmasına ve uyuyanlara 
çatmasına bakılırsa herkesi de kendi 
leri gibi ayakta tutmağa ve uykusuz 
bırakmağa niyet ettikleri görünüyor 
du. Ve her hatta yeni bir zorlukla 
karşılaşıyoruz. 

Şimdi bize dakikalarca ikide bir 
dillerine doladıkları o meşhur nizam 
nameden on lira ceza vermemiz ıa -
".ım geldiğinden dem vurdu. jandar
ma da ben de susuyoruz ... Çünkü ni
zamname onların elinde silah ... So
nunda da güya iş yapmışcasına. 
-Haydi bu defalık bu on liralık ce 

-zayı affedelim di:rerek gittiler ve 
kendi al<ıllarınca güya gönül aldılar. 

Daha s.aat Uç , sabaha hayli vakit 
var ... Ayakta durmaktan takatı kal
nıamış bayan arkadaşlar biletçiye 
Yalvardılar: 

- Ne olur, hasta olacağız, şu ikin 
ci veya birinci mevkiler boş açıverin 
de bir saat uzanalım. 

- Bizim kontrol bu hatta aksili
ği ve fen alığı ile tanınmıştır, korka -
ıız, siz söyleyin .. 

Kontrolü buluyorlar .. 
- Olamaz, ben vazifemi suiisti -

llıal edemem , uyuyanları kaldmn, 
sıkışın .... Yahud bir saat için fark 
"erin geçin .• 

- Bir ~aat fark ne kadar tutar .. . 
- Her halde bir lil'adan fazla .. 

- en istiyorum. Çünkü çocug-um bunu yeknazarda tuhaf bir şekil arzetmek-
- O tarafı kontrol etmedim tedir. 
- İyi ya biletimi gör, ben kontrol benden istiyor ve ben her şeye rağ 

edilmiş yere değil, kontrol edece rnen hala seviyorum.» 
· · ğin Dorothea Wieck 

yere gıdiyorum. Orada istersen bir 
daha görürsün.. - Bir talak sahnesi çevirmek 

- Olamaz.. iqterim. Çünk\1 tdak esnasında as·· 
- Neden olmasın.. kın ve ayrı1mak istenilen mahluku;, 
Hemen koştu kop uyu kilidledi.. kıymeti daha iyi anlaşılır.> 

~: ~mMMff tayyare i•ta~yonu ve gar müdürü 

- Ben doksan defa bir yolcunun 
biletine bakamam , senin biletini bi
liyorum, sizi de tanıyorum, fakat o
lamaz .. 

- İsminiz ne şikfiyet defterine 

- Yirmi senedir ki, evliyim, aşk 

sahnelerinden bıktım.> 
Nevin Emrullah Gün 

RADYO 

~ anı~daki dostum giilerek şöy~ l . Bu. emri veren gar müdürü, me- ehemmiyetli vazifeleri yanında, tay .. 
le soyledı: . . . sulıyetın büyük yükü altında çırpı- yare istasyonlarının yüklettiği me-

-. - Burası muazza~ hır şımendı- n~rk~, kaybetmiş olduğu yolu müd- suliyetler de çok büyüktür. . 
fer ıstasyonuna benzıyor. hış hır heyecanla soran diğer tayya- Fransanın Bosier telsizi daimi 

b
i Eğer ~a~ladan başınızı çevi.rip de relere de telsizle malumat yetiştirir. surette Burje istasyoniyle alakadar-
~a~ ge~ını~e bakar.~a.~ız, _h~kı~aten H~r ~al?e trenlerin seyir ve hare- lar. Telsizsiz bir tayyare garı, kalbsiz 

- Orası size lazım değil. - Battarafı 4 ncü Sahifede - buyuk hır bınanın butun hır ıhtışam- ketlerını ıdare eden memurların - Devamı 8 inci sahifede _ 

Ve münakaşaya başlıyoruz. Geri 19. OS Müzik (Dan• müziği • Pi.) la karşınıza çıktığını görürsünüz. ;!~' """""'""" """'"'""" '""'"" """'""""" """'"" '""""" ""'"'""""'"'' 
bu vaziyeti yazacağım. 

dönüyorum! Hayret, diğer taraf da 19.30 Türk müziği (ince saz fas- Konförü~ her türlüsünü haiz _yol- ~ l\.::::!J lill dan ~ [?~ lb:!l ifil d ifil~ 
kilidl" y t · lı) cu salonlarıyle, eşya anbarlarıyle. : ............... : 

rum. ~·;', k::'~,;:: ,::::;:~:i:ii;.~: ZO. J S ~0;,~~'.'.'İ.~~:~.;':,"~=~~: ~~1~:~!~ie ddüo~:!n:;ş~~ :;'u~;:·~:~~ f ~·~~·~·~~L'ki"'kö';'j~';'"~ü~~~~;~;;"""'""" ' 
çinin yasağı ... Artık açık kapıdan o si _ Hlil Bedi Yönetken) yare istasyon binası, Fransız tekni- Körler her zaman merhanı<;tı en fazla celbeden bedbahtlardır. Fakat 
bağırırken ben yürüyorum. Çünkü 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ğinin nefis bir eseridir. işte, anadan doğma kör olanlar bu merhameti istemiyorlar. 
böyle mantık haricinde iş görene ne ve meteoroloji haberleri. Dünyanın dört bir tarafından ge- Onları ta çocuklukların<lanberi normal bir insan gibi vetiı:f ren 
yapılır. 20.50 Türk müziği (Saz eserleri len yolcular gümrük, pasaport, pos- ~ilesseseler olduğu için, bu ıınadan doğma körler de kendileı:ini diğer 

Gidip arkadaşları buldum, onlar ve şarkılar.) ta muamelelerini Pariste değil; bu- ınsnnlarcıan farksız telakki ediyorlar. Bizim için en kıymetli .::ev ola• 
da ayni rahatsızlık içinqe, yol foto 1 - Numan ağanın - Şev- rada yaparlar. ışığı hiç tanımamış oldukları için içlerinde onun hasreti ve onu~n ·eksik-

raflarına bakıyorlar ... 
g- kefza peşrevi. Kendimi cidden bir şimendHer !iğini duymuyorlar. 

2 - Sait dede - Şevkefza '3arında zannediyordum. Burje is- Bizim gözler:mizin zevki ve manası olan bu ışık, onların içinde v"' 
Aklıma blrşey goldl. hemen çan

tadan bir defter çıkardım. Arkadaş-

aaz semaisi. msyb unCln yilz elli me ur geceli ı·uhunds yerleşnii§tir. Onlar görmedikleri jçin, bütün hi.&_ler daha zla 
3 - Kemani Rıza • Tahir -.ündüzlü çalışmaktadır. Yalnız tek- uyanıktır. Bizim gözlerimizle gördüğümüz şeyleri onlar hissederek an-
puselik peşrevi. nık kısmiyle alakadar olan mühen- !arlar. 
4 - Sebuhun - Hicazkar disleri.., ve mühendis muavinlerinin E:ıkid~n onların sinemac;ı konserlerdi, bugün hemen hemen bir çok 

_ sirtosu. sayısı, dört yüz elli kişidir. :<~~nsel~r. için radyo snemanın yeı ini almağa başlamıştır. Sanki radyo 
5 - Arif beyin - Muhayyer 1926 senesinde, bu istasyona yir- korler ıçın keşfedilmiş bir şey değil midir. 
şarkı - Humarı yok. mı yedi bin tayyare inmişti. 1939 Bugünkü anadan doğma körler çin pek mükemmel mektepler var· 
6 - Arif beyin - Muhay - yılında ise yüz otuz bin tayyare Bur- dır. Onlar diğer insanlar gibı tahsil görmektedirler. Hallerinden mem-

yer şar~ - i1timas etme - Je meydanını ziyaret etmiştir. Söy- nunılurlar. 
ğe. lediğimiz tayyare sayısına, onların Bir kaç zaman evvel, körler mektebinde tevzii mükafat münasebe-
7 - Muhayyer kürdi şarkı :ıldığı yükleri de ilave etmek lazım- tiyle verilen bir müsamerede. kendilerini acındıracak tarzda bir nutuk 
Efem şimdi eller sözüne. dır. Mesela, 1926 da bin kilo vük ı::öyliyen b"r nazırı kör talebeler ıslıklarla tezyif etmişlerdir. 
8 - Muhayyer kürdi şarkı ta~ıyan tayyareler, bugün üç .yüz Anadan doğma körleri tıpkı gören insanlar derecesinde yctiştiı'en 
Evlerimin önü handır. altmış ton ile sefer yapmaktadırlar. mektepleri insaniyet Fı an3aya medyundur denilebilir. Bu işte ilk ndı-
9 - Halk türküsü - Esmer mı ı.tan ınsan 17•15 de Saint - justte doğmuş, ve 1822 de Pariste ö!m!l~ 
bugün ağlamış. Vazife oia~ Valentindir. Bu adam körlere mah~m; kabarık harfleri icad etmiı 
1 O - Halk türküsü Karan- T ayyarP- ista~yonbrının uhdeleri- ve ılk kör mektebini te~is etmiştir. 

ların gezi intibalarını kaydettirmeğe 

başladım. Öyle ya düşünüyorum Ba

lıkesirde geçen neşeli gece, Kiltah
yaya gec evarış, Eskişehirde Porsuk 
çayı sandal gezintileri gene Balıke -
sirde bizimle alakadar olan ve bü -
tün hastalığına r~~men bizi yalnız 
bırakmıyan kıymetli bir maarif mü
dürü .... Kütahyanın çamlıcasında bı
ze emsalsiz bir misafirperverlik gös
teren vali Hamid Oskay, tayyare ku
mandanı Muzaffer Göksenin Eskişe
hirin kıymetli valisi.. Ve nihayet An 
kara .. Orada muazzam çubuk bara -
jı, orman çiftliği Maarif Vekaletin
deki hasbuhalimiz ve Ankara mual
limleri hakkında edindiğimiz malfi
mat unutulacak hatıralar mı? Ora -

fil oylum oylum. - ne düşen vazifeler çok nazik ve mü- .Valentinden sonra, 180 da Coupuraydn doğmuş, 1852 de Pariste öl 
21.30 Konuşma (doktorun saa- himdir. Gök yüzünde dolaşan tayya- ~ıilş. olan Louis Braille:n lıu i~e pek büüyk hizmeti olmuştur. Kencli~I 

.ti.) renin !'ıalimen yere inme!'!İni, ve bo- ılk once köıler mektebinin bir talebe ·i olmuş, sonra da ayni mektepte 
21.45 Neşeli plaklar - R. zuk olan aksamını siiratle tamir muallimlik ~tmiştir. Kendi i mini taşıyan, svri harfler, rakamları ve 
21 .50 Müzik (opera aryaları - etnıcsin1 , havanın açıklığı v~ ka - uo'"nyı bu adam icad etmiş.\ e bütün dünya, körler için bu tedris usu!U-

dan Kayseriye geliş ve komb inaların 

içinde ziyafet ve Kayserili arkadaş
ların sıcak tebessümleri ara~ında A -
danaya gelişimiz ve Seyhan gazino- 22 
sunda kıymetli gece nihayet İskende 
rundan Antakyaya harbiyeye gidi -
şimiz, oradaki güzellik... Konyaya 
geliş ve gösterilen büyük misafir -
perverlik unutulur mu? Bakalım ar
kadaşlar ne düşünüyorlar. Defteri 
bir kaç arkadaşa uzatıyorum. Hepsi 
de öyle önce bir kaç kişj yazsın son 
ra yazarım diyor. 

Herkes kendisine çok ağır bir iş 
teklif edilmiş gibi korkuyor. );ite -
kim bunu arkadaşlarımız atlattılar 
Defter ellerinde dolaştığı halde yaz
madıalr. 

Avni Altıner 

Pl.) palığı hakkında onlara etraflıca ma- nü knbul etmiştir. 
Müzik (Küçük orkestra -Şef : lumat vermesini, yolcularının istira- Louis Brallieden ~oı1ra Caen fakülte inde profesör olan Bienc Villev 

Necip Aşkın) hatini her suretle temin etmesini bu ,.e .. l\~auri~c de la Sizeıann gibi çok kıymetli amaların bu yolda pek 
1 - Emile Valdteufel - iki müesseseler Üzerlerine almışlardır. muhım lm:mctleri olmuştur. 
(vals) Havada görünen meçhul bir tay- ~imdi körler için bir çok mektep \'e müee3.Sese vardır. Bunlardan en 

2 - F ranz Lehar - Eva op~ Yare, ağır ağır istas ·ona yaklaşırken şayanı dikkati: · 
retinden potpuri. gar şefinden dikkatle emir bekler. Ecole cles Seurs aveugles de Saint - Pnuldür. 

_ 3 - Drigo - Ar lekenin mil- Buje istasyonunun şefi, telsi.de ona Du. mektep,_ hemen hemen yarı yarıya kör rahibeler tarafından ida. 
yonları No. 4 şöylece emirler verir: re edıJnıektedır. 
4- 4-Hans Löhr - Mem - Biraz bekleyiniz! Sizden ev- ~ö: ~ocu~la~a ders veren bu muallim rahibelerin bir çoğu da talebe. 
lekete muhtelif memleket- vel hareket edecek olan bir tayyare !erı gıbı ışıgı hıç görmemişlerdir. 
lerin melodileri üzerine rap vardır. . ~Iütebess:m bir kör çocuğun, gene onun gibi tatlı bir tebessümle ken 
~idi. y ahud, cl~sın~ ders veren kör rnuallimini dinlemesini görmek hakka ten çok ha. 

5 - Micheli - İtalya şarkı- - istasyonun ~imal kısmı ile şar- zın bır manzara oluyor. 
lan - Potpuri. kı arasındn mC\İ renkle çizilen yer Fransada anadan doğma ~~rl~rin hayatı normal insanların hayatın .. 

23 00 Son ajans haberleri. zi- boştur. Oraya ininiz. dan hemen hemen fnrklı de~ıldır denilebilir. Bir kaza neticesi olal"nk 
at, esham, tavhilat, kabiyo, Altı metre yükseklikteki büyük veya bir hastalıkla kör olanlrır agelince: Onlar da iki üç senede birçok 

Bir saatlik uyku için bir lira ver -
llıek tabii üçüncü mevki yolcusunun 
harcı değil, gee nayakta kalıyorlar. 
Gaı:etelerde lstanbulda tramvay me 
~~arına adabı muaşeret dersleri 
~aıekte olduğunu okuduk, ne o-

ve Sanayi -Oda· lzmir Ticaret 
sın dan 

nukut borsası (fiat) harflerle yazılan Burje kelimesini, şeylel' öğretilebiliyor. 
23.20 Müzik (Cazband - Pi.) pilotlar oldukça mühim irtifalardan Fakat tabii ki onlar, ışığı tanımış oldukları için, ötekiler gibi me!'ut 
23.55-24 Y~rınki progra. okuyabilirler. Tarla, tıpkı bir hari- olamıyorlar. 

. l~rnirde Birincikordonda yaptırılacak olan 58.549 lira 59 kuruş ketf bedelli İzmir ticaret kulübünün inşaası kapalı zarf usuliyle müna· 
!lsaya çıkarılmıştır. 

- Operatör- taya benzemektedir. Sima) cenup lki senedQ 75 ·ı f k k d 
CevdPt Mustafa şark, garp ve bunların .arası~daki e~ "'- mı yon ran azan 1 

ınce hatlar, açık renklerle çizilmiş- Dü~yanın en kıymetli bncakln.r1 hiç şüphesiz sabık dünya patinaj 
GÖNENDEN tir. şnmpıyonu ''C bugünkU ı:;incma ı:.rtisti Sonya Heninin bacaklarıdır. 

'~ 1 k t h t · h '-"b" G f ' · d·~· · 1 · · k !1 ~ene evvel sı'ı1ema t' tı · -· · f 
t ~ . - Taliplerin 2490 sayılı kanun ahkamına göre izhar edecekleri 
tı.t! lıf ve 41 7 7 liralık muvakkat teminat mektuplarını 1-9-939 tarihi
li~ kadar İzmir ticaret ve sanayi odası muhasebesine makbuz mukabi-
tıde tevdi etmi' olmaları lazımdır. 

6 
2 - ihale 2 cylul 39 cumartesi günü saat onda İzmir ticaret oda

ı~da nıüteşekkil komite tarafından yapılacaktır. 
tq , -;- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunundaki 
}' ttıarı haiz olduktan başka nafia veya belediye fen heyetinden bu işi 
"-~ab)leceğinc dair fenni bir ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
~ b - istekliler bu işe ait şartname, proje, keşif ve saaireye ait evra

Cıt lira mukabilinde oda muhasebesinden alabilirler. 
6 § ıs4B 

m em e e as anesı aştaı.ı ı ar ~e ının ver ıgı em!r erı go · • ~ . . ar ı<: ıgıne yanı pro esyonelliğe başlıyan Sonya 
2 inci Beyler goka.k furun kar,ı51 yüzündeki pilot derhal infaz eder. Henı, son ıkı senede bacakları !:layesindc 2 milyon dolar, vani 75 mil-

Bazan bu emirler şu suretle de te- yon Fransız frangı kazanmı~br. · 
celli edebilir: Hem fevkalade maharetli, lır:m de ayni derecede güzel olan bu ba-

ı•-------------· -Beş dakikadan önce yere ine- caklar, ç.ok bUyük bir meblı.ığa sigortalıdır. 
EJeksİr Şahc1p mezsiniz. Ancak şu anda bulundu- Sonya Heninin kayacağı biı pistte en ufak bir toz parçası bile bıra-

~unuz mıntaka tehlikelidir. Çünkü kılmaz. Çünkü onun brıcaklarının en ufak bir sıyrıkla bile zedelenme. 

Basur memelerini gi .. istasyondan kalkacak olan tnyyare- me j şarttır. 

K 
ler sizinle korozman vapabilir. Bi- Har:kulfHte maharet(' rağmen Sonya Heni de bazan buzların üzerin .. 

derir, uı1veti, Erkek· 11aı-nalevh c:Pnuba ı:ıcılınız ve size d P dü .ebilir. İşte o zaman hiçbir ~ey olmadan ayağa kalkma:;ını temin 

filr1. i.~t;h,.,vt nrf~ır•r. q;.,.,.,,.:ıj vrrpc:('rrimiz h;-,·p li"tcsi dahi- t!tmek lfızımdır. 
c;;:::=ıım·=aıı· -311-liii~ iiliiiiiiiim~~--- !!:!mıİ!!::::::a~ linde dolaşarak sıranızı bekleyiniz! Omm kuracağı buz pis' rinde: gösterilen ihtimam da bundandır 
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Yo 
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r, - Baştarafı 7 nci Sahifede - ı 

insan gibidir. 1 
Çünkü, gece uçuşlarını bertaraf Yanıma geldi. Onun ve benim 

etmek şartiyle, en kesif sislerde tay~ doğduğumuz memleketten, çocuk· 
yarelere (göz) olan, ve onlara, bir ken beraberce oynadığımız biri ge- Su/tan Resadın 

iki tip 
M. SJFIR YAZAN: 

köre rehberlik eder gibi yol göstere- çiyordu: • : J\ 7 / 

M ld d •• rek kendilerini sahil selamete çıka- - Bak -dedi- gördün mü? Slffll J YQSl 
Birkaç g "in evvel, erilı yı ızı un- ran bu istasyonlardır. - Gördüm dedim- Bay ( .•. ) 1 - 4 .. 

Cenaze Mera· 
Yapıldı? 

-Amma da yaptın ha? .• Filine -
yamıza ÇOk yakından geçti Bence tayyare kazalarının ö~üne ların oğlu değil mi o?. HULASA bitkin sesini yükseltti. 

B t f 5 • • h"f d 1 derece.re kadar düş"e tle dayaııabi- geçen ve yüzde yüz ölümle netıcele- - Ta kendisi!. Beşincı Sultan Mehmed Re§ad - Bu mağfuru nasıl bilirsiniz?. 
- aş ara 

1 ıncl sa 
1 

e e - - k k -Kendı'ı"ın"ı •dam sanıyor. Anası, L~ v h'd . . c ·· l . b ~~ d"k"l• ld ~ h 1 .1onra ziya tahlil Uletleri tetk"klı:r lir. Buğday sürfelcri sıfırın altıııJa necek olan sukl'ıtlara arş~ oyan 06 nôleti nezide iken, a ı ettının oz erı ta u'"';l ı ı ı o ugu a -
ıaınlmı ... dünyamızın atmosferinde' 272 derece :soğukluğa dayandıf;ı g:bi telsiz telgraf, modern te~n.ık saye- ~şaml.~rı .. bir dilim ek?1eğe yoğur~ bendeleri Çengelköyw kasrından de sessiz ve hareketsiz duran vücud-
bulunan idrojen azot ,.e diğer un8ur- :sıfırın üstünde 180 deı eceye daya- sinde tayyare seyahatlerının kaza- iUr~r, uıstune kıŞı:mıdz! bdai.ber e~be~,kuçe Yıldızı ve denizi gözlüyor, Padi- ler birden titredi ve silkindi.. Kalkıp 
l M ·ht b ı d - ·· · lmu··., na bilir sız bir surette yapılmasına sebcb ol- ııeaıne dayardı. ım ı, a m gı ı, • şahın ölüm haberini bekliyorlardı. inen göğüslerden {ışkıran hıçkırıklar arın eı ı e u unma ıgı goru .. -, · ku ı ·· ·· s d .. d l ı be · 

Sonra insanlar da hattıi:slüv::ı maktadır. rula ru a yuruyor. onra an gor- O sırada, Harbiye Nazın Enver arasın a acı ini ti ere n~ıyen ses· 
\Ur· ' ' '... . i b d l 

Fakat bugünkü zayıf kuyıt metleri memleketlerinden k,1tuplaru kadar me dedıgı~, ıte una er ~r. Pa§a, beklenilen bu haberi tele- ler işitildi. 
k d h l 1 l\ırer"ıh dUn .. anın h"~ tarafına ynyJlmış \'UZt- Gece Bunu soyleyen hemtebrım, zen- fonla bildiriyor. O akpm da Sad- - lyi biliriz. ıe n ar assns o ursn o un, ı • J • • d' 1 · · d kid b' H f d · h "hb · · 

üzerinde bulunan bazı ci:;imlerin, yette değil midir? Meselfi Sibeı·yndn Kaidesi 1200, ve dılıları bin s~k!.z gın ı. ı~mın ucun a .es . en ır razam Talat pa§a beraberinde Har oca e en i, sıya cu eşınm 
mevcud olmadığını is bat etmiye he- rkostkda kışın _._ 44 derce~ soğuk yüzer metre olan bir müselles du u~ 1 (zade) l~ka~ı ~ardı •. Şu~?• o asalet biye nazın ve Şeybülislim olduğu geni§ yenlerinden titriyerek çıkan 

il k Af• d wild' j olur. Yazın 10 dereceye kadar çıkar. nünüz. İşte, bu müselles seklindekı unvanı gıtmııtı. Zengınlıgıne deme- halde Vahidettine ~liyor, ıabık ellerini kaldırdı. Okuduğu acıklı bir 
n z a ı eg ır. • · · 1ik kt H lb k' kü' "k d l h 1 d h WJ S Lowell, lik ve Vil on daima rasııd- Halbuki burada oturanlar bu sıcak· tarla, gece olur olmaz ate~ler ıçınde !e veren yo u. a u ı, çu hakanın vefatı haberini veriyor. ua i e em ağa ı em ag attı. a-
hanelerinde, muhtelif renk perdeleri hk tahavvülünden ölmezler. . parlamıya başlar. ı~en mahalle aras;nda beraberce çe- Vahidettin cali bir teessür göate- bık hakanın tabutu, maiyeti ve ben 

d 1 f t • aflar 'lerJ Binaenaleyh ne hava ke afetınm lık çomak oynadıgı genç, yoksulluk. riyor. Mukadderabn cilvelerinden delerinin omuzlarında, olman hü ara ın an a man o ogr , ~· • ' bow ... k · b' 
hin etrafını kuşatan havanın, ziya azlığı, ne kurnklık ne hararet talıav- 80 kilometrelik bir mC8areyc ay- la ~§a boıu~a, memle etm ~ ıikayet eder gibi görünmekle be- zünlü tehliller, tekbirler ve tiz ses-
tahliller:yle rarzedilmiş olan kesa- \'!Jlleri, hatta bizim dünyada b le, dınlık götüren kuvvetli fenerleri ta- kıymetı olmuıtu. ?• bunu çekemı- raber sürurunu saklayamıyor. lerle okunan cidden tesirli kaside ve 
!etinden çok daha ke if olduğunu uzvi hayatın muhte'if şeki:ler !'~ · ma'lllıyan diğer yirmi beşer kilomet- yordu. Cevap :verdı?1: ... Vahidettin hayatında daima mersiyeler arasında, yavaş yavaş Ba· 

. . terme ine mnni olamaz; en kçll 'Un~ relik fenerler büyük projektörlerle - Elbette kı tahııl anadan dogma iki hedef tanırdı. Kadın ve salta- bıssaadeye getirildi. Şeyhislam Mu-
gösterı:nıştır. . . t f d k" . 1 den, en büyüğüne kadar yani, insana birlikte hakikaten görütmiye şayan- olmaz, sonradan elde edilir. Senin nat. 55 ya§ında olduğu halde bir sa Kazım efendinin kıldırdığı cena-

Merıh seyynresının il rn ın a 
1 

·• kadar dır servetin ise, hem anadan babadan Ermeni kızının ayakları altında ze namazından sonra bu matem'i tabakasının kalınlığı 100 kilometre- .... · k ı h d d .. e dedi y d 
dir ?ı!erihin havasında b:rçok tahe.v- Merihte yol . b • ~ ~ eml e ~bo"nrab·ı~~~ gokrm , l b: hüngür hüngür ağlamı,ttı. Niha- 'llay gene harekete g~ti. ahi etti11 

l. 1 'l\,r "h" h d t k Geçen asrın sonlarmda, bazı heye!" Gece tayyarenın ineceği tarla. u gın ınsan ar gı ı ıuuınre azanı a ı- yet Hakanlar arasına karıı:ı.acağı bastonuna dayanarak, bir parççı. da 
\'Ü ler o ur. ~uerı ın avası a, ıp ı . . .. .. d h ı· ır k k b 

. . • 1 b ~l füimleri Merihi tetkik ederlerken, ısık deryası ıçıncfo gunduzden a a ır. gün gelmitti. gözyaşı a ıtarnk ardeşinin ta utu-
bızım gibı hayvan ar ve ne a. nr ' . d 1 k ·· · ç ki k d t k d ba t ı_ k d k" · B . . . ' . . .. j üzerinde parlak, indifaa benzer leke- çok zıya ar o ma ta ve mutenevvı ocu u os um ız ı, na §a· nu or a Kapıya a ar ta ıp ettı. e-
ıçın bır rorgan vazıfesı gorür. .. . . . . . renkli elektrik ampülleriyle gösteri- ka tarzında, fakat ters ten §U cevabı Asırlardanberi böyle nice nice şinci Sultan Mehmed artık tac va . . . ler gormlişler, ve Merıhlılerm bızım- . 

)!erıh tizerınde havanın ısısı 27 se- . . . ., len hudud, kapı, ve mesafe aralıkla- verdı: merasimi göre göre kararan ve kart tahtını, pek de uygun gitmiyen bahb 
d b · t tklk dilmektedir Ve le muhabere yapmak ıstedıklerı fıK- · · .. d h" b. ·· S d l d 1 · · · ··ı ·-· K bb ·ı be be k d · · h ) l ne en erı e e · n tayyareye ımş anın a ıç ır guç- - en e on ar ansın. yı amma, lacoan servılerın go geledıgı u e- ı e ra r ar e mm ırs ı nazar an 

nihayet kat'i olarak tesbit edilm:ş- l'ini ileri sürmüşlerdir. . lük vermemektedir. yarı açlıktan nefesiniz kokuyor. al~ı meydanının kumlu yollarında, önünde bırakmı§, içinde ve eşiğinda 
tir. Sonra, Telsa ve Markanı tarafın- Dayanamadım. Gene ayni tarzda saltanatın beyaz sorguçlu, kırmızı nice nice mazlum ve masum kanları 

Merih üzerindeki bir noktada Sl· dan, kaydedilen elektrik mıntakası istasyon civarındaki yüksek bi- .ııözünü kar§ıladım: elbiseli askerleri dizilmişler, siyah akıtılan bu fani ve köhne saraydar 
caklık, yirmi dört saat içinde, gfine~ ile ayni tefsirde bulunu.lm.uşt~r. nalar, yüksek cereyanlı hatlar, ve - Biz öküz değiliz ki, midemiz· l.stabulinli saray hademeleri ile, re- uzaklaşmıştı. 
doğarken havanın ısısı ıfırın iç"nd<', Fakat Lowell gö.sterm ştır kı, Me- bacalar da renkli ltımbalr.rla isaret den zorumuz olsa... dingotlu haremağaları da birer ke- :. 
altında on derecedir. Öğleyi! kadar rih üzeıindeki cprojektörli!n kralı edilerek herhangi bir tehlikenin önü- nara büzülmüslerdi. Crnaze merasiminden sonra Ba-
. ıfırın üstünde 30 deı·cce.re kadıır mıntakalarm şekiJlc .. :ııden ba ka b'r ne geçilmesine vesile olur. Kahvehanede oturuyorduk. Ya- O esnada hırkni saadet dairesin- bıaliyc gelen Sadrazam Talat paşa 
çıkar. Güneş batarken, gene sıfırın şey değildir. 'Tel~iz telgraf i~aretle- 1stasyondaki yeşil lambalar, yo- nımdnki at, bana, çok yakından ta- deki hacet p~nceresinin altın ynldız- ile Dahiliye nazırı İsmail Canbulat 
altında 10 deıeeeye düşer. Mcııh rine gelince, bunların menşeı tama- lun açık olduğunu gösterir. Kırmızı nıdığım bir arkadaşın son bir makn- lı pnrmaklığı önünde. altı beyaz bey, Sadaret dairesindeki istirahat 
seyyaresinin vasati sıcaklık + 15 cfo. men arzdır. lambalar ise, yolun kapahğını anla- lesinden bahsediyordu: bürümcüklere büriindiirülmüs ve salonuna çekilmişler, karşı karsıya 
recedir. Dlinyamızda ise "1"" 16 dere- Gerek bazı ~eyet armleri.nin Me- tır. Gece, tayayrenin yere inmesi ye- - An1an azizim -dedi- ne yazıd1r üzeri, kırmızı zemin üzerine ~ırma geçmişlerdi. Talat paşa, hüzünlü bir 
cedir. Her iki seyyarenin kutupların- rfh yıldızına aıd meçhullerı hallet- di büyük projektörle yapılır. o, ne usluptur, ne muhakeme, ne çiçekler ve dallarln islemeli ipek bir eda ile, Sultan Reşada ait eski bir ha-
da da, sıcaklık rejimi aynidir. mek ilm~dleı~. gerek" bazılannın bu mantıktır?. kumas ile örtiilmüş daha üstüne de tırasını anlatıyor, merhumun Allahı 

Merihte hayat seyyare üzermde görulen kanalların Sisli zamanlarda kullanılan pro - Muhatabım, heyecanlı heyecanlı Beytullahın üzerinde kalın ve sarı ve dinine olduğu gibi millet ve mem-
Merih yıldızı arzn çok benzPr. rn1- hakiknte~ kn~al olduğunn inn~ma: iektörlerin sayısı v~ kudret derece- anlatıyordu. Bir aralık durdu ve sor- kılaptanlarla bazı ayetler yazılı ye- leketine de bağlı ve çok temiz ve saf 

nız havaSl, umumiyetle insnnın ya11- lan, YCJlı bir ıllm mey~nna. getrrd · leri birer misli fazladır. Si in k f du: il ve kırmızı atlas bir kapı peroesi vi d nlı büyük bir insan ve alçak gö
yabileeeğl havadan daha hafif ve d~· Yıldızı.ar arası seyah~~ı. . . . .. ti hudud lambalarının dı:ı deği.mesi- - Kendisini tabii tanırsınız, değil yayılmış, kıymetli taşlarla zinetli bir nüllü, iyi niyet sahibi, kıymetli bir 
ha az kesiftir. ~akat üzerinde uzvı- l\le~·ı?I~ ~~habere ıçın ~ımdı~e ka- ni ve bunların yerine daha kuvvetli- mi?. kemeri,. sarılmış olan Sultan Meh- zat olduğunu söylüyordu. Ziyaın
yetin yaşamasına müsaiddir. Bizde, dar bırıb.rını. naT~seden bı.rçok :ık~r- lerinin konulmasını icap ettirir. - Evet -dedim- hem de ço_k ya- med Reşadın tabutu duruyordu. dan dolayı hissettiği acıları sayıp 
ovalarda yetişen bir nebat yavaş yn- ler ileri. a~ıldı. Nıhaye~ nhmler .a~a- Trenlerde olduğu gibi burada ha- kından. Gi.imüş buhurdanlarla yakılan am- döküyordu. Bir nralık, sözü Vahidet
\'aş yüksek dağ başlarında da alıştı- fından ıkı tnnesi üzcrı~d\kar~r ~ zırlanmış bir tayvarenin hareket em~ Bu sırada, karşıki yaya kaldırı- Serlerin, buhurların, öd ağaçlarının tine intikal ettirdi. Onun hakkında 
nlarak yetiştirilebilir. Geyi~ler v._e ~ındı: Buradan ~~~\·etl~ış\ r~ n~nl- ri düdükle yahud kampana ile veril- mından, ba,ı açık, hiç kimseye ehem keskin kokulara her tarafa yayılmış- vaktiyle duyduklarını ve edindiği 
ayılara alçak sahalarda rastıandıgı ışaret verm~k: ~geri ~ e sız a mez. Yalnız gar direktörünün kolu miyet vermeden yürüyen, yarı dağı- tı. Ortalığı matemli bir sessizlik sar- -luygularını, muhatabına uzun uza
gibi hava kesafeti daha a-ı 01.~n ~.a~ galanndan dıs~fa ef.etmte k. •w . .ı. 1 . havaya kalkar; ve tayyare süratle nık kıyafetli, makale muharriri geç- mıcotı; biraz evvel, eski halifenin son dıya anlattıktan sonra, hüzünlü bir 
tepelerind de rastlamak mumkun Fakat ra ) ogra 1 e nıgı, ~e sız t" :. - · · H J b ·· .. wd· V 

e l\" "h ı d •t b" "'Çtk kapıdan gök yüzünün sonsuz- ı.. dünyevi merasımını yapan oca tavır a asını onune eg ı. e: 
dür. İnsan bile, deniz seviyes:ndc dalgalarının .ı.erı e en nr gı 5e ı- w 1 t d d' · ı · w ı b" k ekil- V 11 h' b'l C b l 

A . . . . d ;. ı l\J 'h"n havasına çarpınca tekrar !uklarına dogru havalanır. - 1 e • e ım. geçıyor. efendıyle aga ar ırer enara ç - a a ı ı mem, an u at .. 
san mesela Tıbet gıbı, Hımalara a~- e, rı ı Muhatabım hemen go"'zlu"kle · · · w ı 1 d D d" B d ·· "· d b" 

• w • • • • • • , döneceğini iddia etmektedir. ' r .. -u mış ag ıyor ar ı. e ı. u a amın yuregın e, ıze 
mOkemm:len ) aşadıgı ~ı?•· a~ nı ın- ge~l e tr bir ı~ık vilcde getirmei~ 

1 
Tayyare garlarında düdük v~ taktı ve ona baktı. Sonra suratım bu- Bu sırada, ağarmış ~açlı, esmer karşı sinsi bir kin ve husumet sak-

Jarının yUksek sırtlan gıbı nlçak taz- U\'Ve ı . ·ampana kullanılmamasının sebebı, ruşturdu. Dostumu gözüne kestire- b · ı· narin ve kırıcık yüzlü kır ıd Öt d b · b"t· · K" t Ş -· · l · ·et vermek bnhsıne ge . k l enız l, :ıt • ır. e en erı ı ırım, ur e 
yikli yerlerde ynşıynb lır. ve onuna ışaı . .. . ' ... - ,mlotun u aklarının kapalı olması memiı olmalıydı: b y klı yeni padişah müşir ünifor- "f · ı S dk c·· "] · 

:Merih yıldızının ha Yasında su bu- lince, :Merihten g?rulebılmeslı ıçı~, ve onun yalnız gözüyle iş görmesin- - Bu mu -dedi- vah vah .• Ben de ı ı. le gör·· m .. stü Gög~ sünde ha- rı ı· pi aşa,'l~Iıra .ayı· ahı b. lu~u cı-
1 kl M "ht h t l b ada en az 50 mılyon mum uk bır d ·ı · ı k d' . masıy un u,. · • ne ı smaı ı e gız ı mu a ere erı var-harı az o ma a erı e aya oma- ur .. en ı en ge me te ır. !>unu, şöyle adam akıllı bir ınsan yaz. bası Sultan l\lecidin ihdas ettiği ni- d H ... M 

1
... d R"f p . ması lazım gelmez. Afrikada ve A- ışık ~·akmamız lazımdır. *** d t B k .. l . .. .. . . h ır. atta, ev anza e ı atın a 

merikada öyle nebatlar \'tırdır ki, 1933 te, Amer"kadn, yıldızlar arn- dıe~a~:~t ım. ıra oy e ıse gozum- şanlardan bırkaçı. ıle m~~alss~ dande- riste çıkardığı Serbesti gazetesini 
. tt"kl · d habere 'l•apmak için çok kııv § • danı Al Osman nısanı goz e';,•n e e . 

1
. . . k d w k . . kurak mevsimlerde, ihtıva e ı erı sın a mu .1 _ •• 1 Kemalpaıa icra memurluiundan: Istırapla ona b kt • . l" .. İ"' w •• k l "d' K gız ıce getırıp o u ugunu ço ışıt· 

suyun yüzde ellis"ni kaybeder. Fakat vetli bir projektür yapıldıgı soy r.n- Kuyucnktan koca Ali oğlu Osma- A d ~· ım. altın çerç~ve 1 ~oz ugu ~ab·~·ı ı ı. e- im. Şehzade Yusuf İzzeddinin inti· 
o zaman daha mukavemP.tli olur. mişti. . b"" l nın hali tasfiyede bulunan Ulucak dücen k:~~r; e un- gözünüzden dekrde~,_mı, skevınçt.~~.":~ ı ıdnmeGz -~~- harı meselesinde de, Sultan Azizin 

dd. .ı f ı d w • • Bu 1·1men mümkünken niçın oy e k d" k t'f" b d d 1 'S • • tı pCK coş un gorunuyor u. og- E Isının ha ın!len :ız a cır.ışme5.- ' l\f "h" re ı oopera ı ıne orcun an o ı- _Makale' .. · .. d k' h kl ,ehzadeve sultanlan arasında, n· 
n canlı maddeler çok dayanır rne- bır ışık vaparak ko;m~umuz eıı 1 yı mahcuz temmuz 832 tar:h 3 nu- . ... su, ıçın e ı eyecanı sa ıyamıyor- . . l f k l h" 

e A .. , d· k d" • . a· ·etimizden habcrdııt Hiddetımden deli gibi oJdum. ile- du Kalbinin çarpıntıları yürürken verın dolayısıy e ır anın a ey ıne sela dunyanm sıcak mıntakaların •. en me\ cu ı) • maralı tapuya müstenid kazan göl • ... 
1 

. . · t.. • h l k . · b' h • 
k .. t ·, ? k"" . . . . rıden, magaza ardan bmnde dalka- bile farkediliyordu Alkı~çı hademe- mr cereyan ası etme ıçın ır ay yetişen bazı nebatlr, sıcakı: + ,) e mı} oruz · mev ıııırle çer~ıııde borçluya aıd hır ak h" . ..... ' ... · " ,. w w •

1
. • h" 

t" "k· . w d vukluk, ay ızmetçıbgı yaptıgmı lerin maşallah !':evketinle bin ya~"' · ugraştıgını da bı ırım. Sonra, ıç 
zey ın ve: ı ı yemış agacı nıevcu b'ld'"'' fak t k f . k lb . · :ok h .... d B b bl k di Merakl [arına Tras , 

2 Acun Uzerinde mevcud traş bıçaklarından üstün olan Sahra Gold 
traş bıçaklarını mutlak tecrübe ediniz. 

\O adedi 60 kuruştur. Her yerden arayınız. 
~TIŞ YERİ: 
Kemeraltı karakolu karşısında MAZHAR ÖNGÖR sıhht ağızlık ko-

lonya v€ pipo pazarı. 

5 lira kıvm tl' '>,.. 5,.. l\ır -. 1 ;ktn _ ı tgım, a ıya eti, a ı ı yerın- ve sehzadelerle vü ela ve di~er azır ırımızı e sevmez. u se e e en 
c • e l - 1 I ~. ;ı . m. ..nn d b' . . .. d' r b k ~ d ı Al 

da harap tarla ve ayni tnrHı ve 4 e ır~ı goste-dr ıd~: k l bulunanların, padi~ahım çok yaşal L ~ ı~e hıra kmaga a gke ı:'~z. .. e~~ 
numaralı tapuya müstenirt l : ı~·ı:cak - .. apm~ e ım- ma a.e gözün- -,.vazeJ,..ri kubbelerde cıvıltılı ve çı 'llmıze are ete geçme ıçın musa~ 
me~·kiincl.ı tapuda: (fl.n ·, :.ı. :\1 v<> den duımesın •. O yazı yı,ııte ıu zat qın akisler yapıyordu. Biraz sonra. fırsat ve zaman gözliyeceğine eını
\':17.İ\' • • Lyanname ıi 1 ~ • tahminen yazdı. Vahidettin veliahdiyle birlikte, cena- nim. Bunun için, şimdiye kadar yap-
137S5 M. M miktarında tenuınıı 1 O Dostum, tekrar gözlüklerini taktı: bı hakka münacaatta bulunduğu hır- tırılan tarassudu biraz daha şiddet ve 
lira kı_vmctinde 1c.:1.. 1 !i ır:.1~ ulr t:trla - Anlarım -dedi- timdi inandım k . d t d . . J km t A dikkatle devam ettirmek ve bilhas-

. B" 1 b' k b" l aı saa e aıresın~en çı ış ı. r- . . k da ve kır mevkiinde :'- n·ıııı.ır.ı!ı t ıı"'uya ıste.. oy e ır yazıyı, anca , oy e k ··ıA t b •w· b'' t · · sa, saraya gmp çıkacaklar hak ·ın 
bir adam yazabilir. btı lcu us eMrıgkı ve 

1
1 a merka"sbı~lı çok mu'"teyakkız L·areket etmek la-mUsten"<l ı:.vk: ı y·ı! gm ben nıcıll:ı t n 

Hasan ve ha ·ı Ai: şimnie·ı lrnı:ı Os Muhatabım bunu söylerken ken- aş ~mış k 1 1~ a ç; 1~~f; nay~k~a- zım. Kime vereceğiz bu işi? .. 
man oğlu Ahmed cenuber. snvrnn dimi zor tuttum. eşra. vek azaks er e edn dı · r ad ' lsmail Canbulat bey· yüzünün 

ÇiMDiK yenı ha anın arşısın a ıvan uru- . . 1. h k l . I .. 'ı·· w •• Ü 0 y-oğlıı Fettah ile mahdu'; tapuda arlardı. Şehzadeler el sıkarak, na- sınırı are et erıy e goz ugun k 
18785 l\I. ~I. Ve vaziyet beyanname- y l .. b 1 l K fk nattıktan sonra, alnını kırıştırara 

min olunan kıvmetlerinin % de 75ini zır ar, ayan ve me us ara a as- b' d"' .. d" V inde yapılan mesahaya göre ayni · ı• t l ht l"f hh 1ar sa ıraz uşun u. e: 
hudut dahilinde ve ötedenberi borç. bulmazsa 2280 numaralı kanun mu- a~ ~~en ku be·~ mur~·· as 'f • - Münasib birini buluruz bu iş 
lunun tahtı tasarrufunda ol:ıra k he- c:bince satışları geri bırakılacaktır. çl a . .opere tel rdı Vve h"dı attt.vazı he- için Bir şey değil bu Asıl düşüniile-

t~bu gayri menkul üzerinde herhan- erını yapıyor ar ı. a ı e ın, şe • · · . . be)'Jl 
yeti umumiyesi 27570 yirmi yedi bin g ... i bir şekilde hak talebinde bulunan- zadelerle vükelayı ve ilmiye ricali cek nokta, bu adam şı?1~ı lınab"r de 
beş yilz yi!tmiş M. M miktarında he- . . . .1 h ... · 1 · kt k ılamı memurları arasında tabıatıy e ı 

d lar ellerındekı resmi vesaiklerıylt! ı e ru anı reıs erı aya n arş ş, . . . . . b'lhassı:ı yeti umumiyesi (300) lira değerin e . . h . "lt'f tl d b l _ ğıcıklık yapmak ıstıyecek ve ı .... 
k birlikte yırmı g(ln zarfında icra'l·a epsıne ayrı ayrı ı ı a ar a u un :ıt , • .... kr.t'plıge bir kıta tarlnmn mUlki.retleri nçı ~ . J başmabeyıncılıge ve baş u ı . . 

artırma sure tile ve birinci artırmaları müracaatları lazımdır. Aksı halde muştu. d"l d"'"'. d l . k istıYe 
kl t · T ıu l Merasim mutad alkışlar ve bağı- ı c ıgı a am arı getırme 

8-9-939 cuma günU saat 11 den 12 ha arı apu sıcı ınce m~ m o mR- 1 1 'h ' t b ld kt k - cektir. Buna karcıı ne vapacağız?·· 
1 d dıkça paylaşmadan harıç kalırlar. rış ar a nı aye u u an, mızı a ,. w J w , _ it kt~ll 

Ur ta h f zha es . en: ye kadar Kema paşa icrasın a yapı- l d d k y h'd tt' Talat pasa ynslandıaı r.o u d 
t b d ı Satış Peşin para ile olup müşteriden ar ur u tan sonra, a ı e ın . . · • 0 S )on il• 

v lncak bu artırmada sa ış e e i tah- d k b h k ti k lkt a 
min olunan: kıymetin ro de 75 ini ayrıca )o de iki buçuk tellaliye ah. veliahdiyle birlik.te. musalla taşın ... a çevı .. ır . a~e. ~ e a ı. rak dii· 

nır Şartname ilfın tarihinden itibn- bekliyen kardeşının tabutuna dog- saatının zıncırı ıle oynıya . dı"kteJl bulursa en çok artıma ihaleleri ya- ki' ·· ı · b' 1 b" ezın 
ren herkese açık bulunduı ulncaktır. 1 ru gitti. Tabutun başında be ıyen ımnce ı ır tavır a ı.r. az ~ . kır rnn· p1lacak nksl takdirde en çok artıra- d d l nı P 

nı tanhhUdleri bnki kalmak şartile Taliplerin 7o de yedi buçuk pey akı. ihtiyar hoca, hüzün ve .ga!ll saça~ sonra, ur u ve ~oz e~.ıddet baktı 
sa~ış 15 gUn uzatılarak ikinci aThl'- çesi veya m:m banka itibar m~ktubu bakışlariyle, karşısındakıler: de b~- da~ muhatabına hır mu 
maları 23.g.g39 cumaertesi günü ay- ile ve 37-349 dosya numatasıle K"- rer prrra keder v~ elem dagıttı. Sı- Ve. ( DPV rnı vıı") 
j ni snnt ve: nyni yer<le yapılacaktıı·. malµaşa icra dairesine müracaatları nir'i har~ketlerle: bır~ac.d~fa yu~kun- _Yeni Sab!lhtıı.n -
1 Bu nrtn madn dnhl satış bedeli talı· ilan olunur. u "e nıhayet kendı gıbı geçkın ve 

Yerli tesh:n Sömi kok kömürü alınacak. . . 
Tahaffuzhane kalöriferi ve aair ihtiyacı için açık ekaıltme ıle 60 

ton yerli Sömi kok kömürü alınacaktır. 
Muvo.kkat teminatı 102 lira 12,5 kuru§tur. 
A ık eka'ltme 10/8/939 Per§embe günü l?nat 11 de Urla tahaffuz· 

ç 1 1 k c ... k'ı 
haneıindek' hususi komisyonda yapı aca tır. ':tartnameyı gorme ı · 
ti enlerin mezkur komiayons müra.cnnt etmeleri ilan olu .. •r. 

y 25 ~9 2 6 (2642) 
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(SAHiFE 9)' 

Ç • • 1 y ld 1 İzmir ıulh hukuk mahkmeainden: ilk 

O 1 izi l\lustakim Akbay ve Lütfi, SeHl- teminat 
hattin, Burhanettin ve Fcrihanın şa-
yian mutasarnf oldukları izmirde iki 1726 29 

Keşif 

Bedeli 

2301 7 19 Kartal • Yakacık yolunun asfalt tamira ••• 
19534 89 Erenköy - lçerenköy - Bostancı. Kazasker 

camii yolu esaslı tamiratı. 

çe~melik Natırzade mahalle.:)inin .l 465 12 
-~ Nakl,den: ** ~ 1 Müftü sokağında kain 62 No. tajlı 

~A§, . ve sekiz odalı ve mutbah ve tnrnça-
yı havi müftü sokağında 54 ve iki-

" I Nureddin Latif enin kucağında co- çeşmelik caddesinde 256 ve .. 258A ve 
. . '/ ·• t • 260 ve 262 sayılı beş bab dukkanı:ı 

.~·' ~ cug., u görünce:" Eyvah!. Onu da öl- rnüştemn beş ~in beş yüz lira kıyme~i 
nıuhammenelı ev mahkemece verı-

dür ece k tim övle mi? dedi len izalei _ş~yu k~ran~a istinade~ 
· " 7-9-39 tarıhıne musadıf perşembe gu 

-45- nü ı<aat 15 te izmir sulh hukuk mah
kemesi salonunda satışı yapılacaktı:·. 
Bu arttırmada tahmin olunan bedelin 
% yetmiş be~i nisbetinde bedel ve
rildiği surette talibine ihalesi yapı
lacak ak~i takdirde :;atış 15 g\in da
ha uzatılarak ikinci arttırması 21-9-

Ve o paranın bir kısmı,nı bana mü vahşiyane hareket olacaktı? Annesi- nin yanına yaklaştı. Ağlayan ve ken-
1.ellef bir .. mezar. ~apmak i~in sarfe- nin mel'J)esinden süt emen .masu111 disini mağlup eden 3 aylık çocuğun 
d.ecek, mutebakısıyle de bız parça bir çocuğun kanma girmek kolay mı çehresine hazin bir nazar fırlattı. 
arazi satın alacak ve bu suretle haya- idi?. Sanki kendi evladı imiş gibi bir baba 
tını kurtarmış olacak .. Binaenaleyh Hayat boyunca bilasebep hiç biri- şefkatiyle çocuğu okşadı. Sonra pen 
arkadaşlık namına, son olarak .bu sinin kanına girmemicı olan bu merd cereye yanaştı. Ve hançerini de ayni 

d l d w ~ 939 pazartesi ~aat 15 te gene daire- r ıı;ın takibini siz en ta ep e ecegım. eşkiya cıimdi şu dakikada kararının şekilde kulenin gübreliğine attı. Gö~ 
n k Y mizde yapılacaktır. 
cu herif mezarımı yapmaz ve oya.- dehşetini anlıyordu. !erinden mütemadiyen yaş akıyordu. k 1 

.. ...:ı b Gayri menkul üzerinde hn ta e~ cağı mermer taş üzerine uey....iği ır O takdirde kazanmış oldugw u şeref Sanki o, biraz evvelki genç haydud A ' 

1 - binde bulunanlar ~Berindeki resmı kızın hatırı için muhtelif cinayet er ne olacaktı?. Onu haklı gören ve degw ildi. 7 
k vesaikleıile birlikte yirmi gün içinde 

işleyen, sahr!lda eşkiyalı yapan ve takdirle ismini yad eden bütün sah- Son olarak Latifeye yak! ştı. Ku- dairemi?.e müracaatları lazımdır. 
~ncak intikam aldıktan sonra ölen ra, işleyecegw i bu müdhi• cinayete cag· ında duran çocugw u aldı ve öptü. 

k ~ Aksi takdirde haklarında tapu sicilli 
Nureddin burada yatıyon fı rasını karcıı ne diyecekti~ Sonra Latifenin yü:t:iine bakarak söz 1A 1 k 1 d h 

ld ~ ma um o nındı ça pay aşma nn a-
Yazmazsa onu bir köpek gibi Ö ürü- Nureddin, ne olursa olsun s.erefli söylemeden başını Salaheddine çe- riç kalacaklardır. Müzayedeye işti-
nüz.. mazisini ve şöhretini lekedar etmek virdi. Ona da elemli elemli baktı. rak etmek iı;tevenler kıymeti mu-
~ Nureddin bu sözl7rden sonra aya- istemiyordu. Mütereddid ve karar - Nihayet yere atmış olduğu ehramını hammenin ~ yedi uuçuğ~ nisbetin
ga kalktı. Yanında~ıler b~. kararı~ı sızdı. Birdenbire minarelerden sa- topladı. Ve kapının ağzında durarak de pey akçesi veya milli bir banka 
makul görmüşlerdı. Bu ıtıbarla hıç bah ezanı duyulmağa başladı. Ezanı - Sizi taciz ettim -dedi- kusura teminatı irae etmeleri Jazımdır. 
birisi ağzını açıp lakırdı söylemek işitince elindeki silahı gübrede çü- bakmayın, yarından itibaren ölüle- Şartname 17-8-989 tarihinden iti
c•saretini kendinde bulamadı. ?n- rük bir cisim atar gibi pencereden re karışmış olacağım. ikinize de u- beren herke::;i ~örebilmesi için ac:ık 
bı da ayağa kalktılar. Ve hep bır a- dışarı fırlattı ve hürmetle okunan e- zun ömürler ve mesud hayatlar te - ta ve gavri menkulün evsafında sart-
~ızdan: zanı dinlemeğe b~~ladı. menni ediyorum. ' namede. vazılıdır. -

-Kaptan, vasiyetin bilatereddüt Mağrur çöl haydudu, o anda sü- Ve fırladı, karanlıklarda kaybolup Ga."ri .menkulün vergi vesair ka-
~'erine getirilecek rüsünü kaybetmiş kuzula, gibi oda gitti. nunı mükelcfiyetleri satıcılara vt! 

Dediler. içinde dolaşıyordu. Bir lahza Latife- - SON - do iki Luçuk dellaliye ve ferağ harç-
Böylece hep beraber sayfiyeye oo ]arı alıcıya aid olup ihale bedeli rle-

doğru ilerlemeğe başladılar. Bina ö- A • k b• f ı k fa ten ve peşinenen ödenecektir. 
tıüne vadık~n sonra N~reddiıı ~rka- merJ a ıtara } ve İhaleyi müteakip müşteri ihnle 
dnşlannı dagıtmış, beklıyece_klerı yer , bedelini vermediği veya veremedi{{i 

lcri gös•erdi ve: d •• ıh •• surette gayri menku1 tekrar 15 gün 
- Allah selamet versin. uaya su u müddtlc arttırmaya konulup bu art-
Diyere,k alçak olan dıvardan ku· tırmada en çok bedel verenin iizerine 

l'!nin içine atladı. Nureddin en ufak ihalesi yapılacak arada tehakkuk 
~t-la§ göstermiyordu. Sanki kulenin R l edecek ihale farkı hiçbir hacet kal-
ıçinde S"nelerce oturmuş gibi ~aya- uzve t, sulh istiyenlere yardım mak!\ızın vecibesini ifa etmeyen müş 
tıı hayret bir nıetanetle ilerlemeğe. teriden tahsil olunacaktır. Daha faz-
Ve senelerin geçmesiyle küflenmiş ediyor. Fak at Amerika ne vakte la malumat almak isteyenler daire-
ol<ln bahçe kapısının aralığından gi- mizin 939-824 sayılı dosyasma milrn-
tetek kulenin odalarında dolaşma~a kadar bitaraf kalacaktır? caatıarı lüzumu ilan olunur. 

bcış)e_dı. . . . . . Amerikan hükumetl, jnponya ile tezahürat belirdiği bir sırada, Ruz-
llirdenbire odalar~~n hırını~ ıçın- Biı !eşik Amerika arasında mevcud velt japonyaya, harbi uzatmamak 

te .h~fif bir ı~ık .gördu. Nureddın._ku- ticaret ve gümrük muahedesini boz- için Amerikanın mahdud eşya çıkara 
: ıçınde serılmış olan halı)~~·~ ~~~~ du. cağını, dolayısiyle bildirmek istemiş-
rı!'~e yürüdüğü için ayak gurultusu Bu, japonyaya ciddi bir ihtardır. ı tir. 
hıç ışitilmiyordu. Ruzvelt ve Kordell Hull, Pekindeki Sulhu istiyenlere kıymetli bir yar-
k Nureddin ışığı gorunce ar~dığı amerlkan vatr.ndaşlarına japoolar dım. 
Urbanların yatak odası oldugunu tarafından yapılan fena muamelenin Le Figıuo 

tınladı. Derhal silahına sarıldı. Vazi- uayandırdığı heyecandan istifade :. 
}·~tini aldıktan sonra kapıya d.oğru ederek harekete geçmişler ve bu ih- Hayır! Harp patlar::ıa biz karış-
Y~rüdü ve kuvvetli kollariyle hır sa- tarda bulunmuşlardır. mıyacağız. Avrupa i~ler! biz Ameri-
tıı • • d k "k' k d d • Ye ıçın e apının ı ı ana mı a Bozulan muahede tesirini ancak kahları alakadar etmez. Madem ki 
a!tı. Mağrur ve vakur adıml~rla içe· gelecek sene ikincikanunda göstere- tabiat bizi ayrı bir hale koymuş, bu 
tıye girdi. Salaheddinle Latifeyi gö- cektir. Altı ay müddetle japonlar A- müccrred vaziyetimizden ayrılma
tiince bir canavar gibi dudaklarını merikahlarla alış veriş edebilecektir. mağa dikkat edelim. Ayrı durmaz
•sırrnağa başladı. Eğer muahede yenilemiyecek olursa rnk birşey kazanm•ıdıf;'ımız gibi, her 
Kapının açılmasiyle Salaheddin Amerikan cumhurreisi japon alış ve- şeyi de k.ıybedec:~. 

~ıldırım gibi bir süratle yatağından rişini sıkıntıya koyacak veya bilsbü- Diye b!lğırm:~it k·ı'~y. 
t•~ladı. Fakat silahına sarılmağa va- tün dumura uğratacak tedbirleri on- Yaınız, hadt.,e!er.insanlardan d:ı-
ıt bulamadı. Nureddin tabancasının dan sonra tatbik edecektir. ha kuvvr:tlid!r. :111c1:seler yalnız in-

tıarn1 · • t" · sanların ııi)zlerird açmak için riı:? tc-usunu ona çevırmış ı. . İstatistikler açık açık gösteriyor ki 
- Salaheddin, kımıldamal . ceddüd eder. 
S ı .. h dd" kı lık .. 1. muahede bozulacak olur~a, bu ışte f,.ıte, in·_,.iltere Avrupa i::ı.lerindPn a a e ın şaş n tan ne soy ı- . . ,.. b 

Kemalpafa icra menıurltığundan: 

Kemalpaşada Yanyah Hayd:mn 
iz~iı de Nazife borcundan dolayı 
~potekli Kemalpaşanın küplü pmar 
mevkiinde kain şarkan yol garben 
Kulalı ll.Iehmed vere.sesi zeytinliği şi
malen izmirli tahir zeytinliği ve kıs
men yanyalı Tahir şimdi Turgut, ce
nuben imam oğlu Halil ve Tevfik V'? 

Turgut ve Ala.sonyah Lütfi şimdi Tm· 
gut bahçesiyle mahdud kayden 
11028 M. M ve halen 14704 M. :\1 
miktarında tapuda bağ ve elyevm 
yalnız bir buçuk dönüm miktarı bağ 
ve mütebakisi tarla olup derununda 
bir gözden ibaret dam ve tarla ke
narında 20 zeytin ve dört yemi.'.i 2 
armut 14 badem ağacı mevcut ta
mamı 400 lira kıymetli rnahalJ~n 

mülkiyeti açık artırma suretiyle , <! 

birinci artırma~ı 8-9-39 cuma günıi 
saat 11 den 12 ye kadar Kemal:rnşa 
icra dairei'inde yapılacaktır. Bu ar-

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayri 
ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 24-8-939 perşemoe 
günii saat l S te İstanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır . 
Kartal - Yakacık yoluna ait şartnameleri 1 1 5 kuruş mukabilinde na• 
fia müdürlüğünden alınabilir. 

Diğeri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde bedelsiz olarak 
görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel müracaatla İstanbul nafıa 
müdürliiğünden alacakları fenni ehliyet 939 yılına ait ticaret odası ve 
ilk teminat makbuz veya mektuplfı.rı ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar lstanbul 
belediyesi daimi encümenine vermeleri. 6 12 1 7 21 5816-281 5 

BRISTOL 
Be voğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

B. Ömer Lütfi 
dir 4 4. ~en:Jik. t-:crübeli idaresiyle bütün mütterilerine kendisini 

• sevd,rmIJlır ••• . 
OtelJerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .• lstanbulda 

bütün Ep,e ve fzmirliler bu otellerde buluturlar •. 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmİ· 

yecek derecede ucuzdur. 

Ali ağa çift1iğı P. ·r. T. Şefliğinden: 
1 - Bedeli k<>şfi 934 lira 15 kuruş olan idare binasının tamiri mev

cut keşifname ve şartnamesine tevfikan 21-8-939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 6-8-939 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

izmir merkez müdiirlüğüne müracaat edebilirler. 
4 _:.Yukarıda bildirilen gün ve ı:ıaatte teminat makbuzları ve yapı

lacak eksiltmede bi7.zat veya resmi vekilleri bulunduğu müessesenin 
vekaletnamesiyll! ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde bu i~e lü
zumlu belgelerle Ali ağa nahiyesindeki komisyonda hazır bulu"nma-
ları ilan olunur. 6 11 16 20 2833 

Pazarlık ilanı 

Menemen belediyP. riyasetinden: 
Tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı olan 15 bin kilo mazot ile 

2500 kilo ince makine yağı 500 kilo kalın makine yağı 2000 kilo be· 
yaz yağ 1 000 kilo benzin pazarlık usuliyle alınacağından taliplerin 
7-8~939 paıarte:si günü saat 15 te belediyeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. 2862 

Akhisar belediye reisliğinden: 
7 30 adedi devir. 50 peryot 400-231 voltluk 64 KVA, takatında il& 

safhalı mütenavip cereyanlı açık model iki yataklı gereken bir alter· 
nator için eksiltme yapılarak 3 ağustos tarihinde ihale olunacaktı. 

İstekliler taraf mdan yapılan teklitfe gösterilen bir ay müddetin 7 
aya çıkarılması bildirilmekle belediyemizce de bu 7 ay müddet kabul 
olunarak yeni baştan kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - ihale 21 -8-939 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - i\ı1uhammen bedel 1870 liradır. 4 sureti müracaat 2490 sayılı 

kanunun kapalı zarflara müteallik ahkamı tatbik olunacaktır. 2861 

Devlet demir yollarından: 
tırmada :-atış bedeli tahmin olunmı 1 inci ve dokuzuncu işletme memurin ve müstahdemini için bir se-

l'cce· .. b"l d. en çok zıyan edecek olanlar Amerı- dolayı japonlar~~ imtiyaı vermeğe 
&•.r_ıı ı eme ı. kalılardır. Amerikalıların ticarete - Ol } d. ·1· "'\ mecbur oldu. Amerik:ı E,ı:le~ik dev-

ü er, ırı ır mır· aı"d zi"anları çok olacaktır. - E k l d k I .J letlcı i bu haberi Ja.kaydi ile karşılıyn 
vet, inti am a ma an at e- Son iki sene i"inde yani Çin harbi - E k I d I Y mazdı. Bir gün Ruz\•elt. 

t vet, inti am ama an evve devamınca, japonlar Amerikalılar-
"tled"l· · b .. I d' ·1· ' cDilnya küçi.ıl\i:iı- denıicti. Fakat ı ırae ışte oy e ırı ır. dan sattıklarının iki misli şey satın . ' . 

Salaheddin ayakta titriyordu. Nu - 1 ' 1 d uzak ~arkta ne olup bıterse, Amerı-
'tC(ld· • a ,mış ar ır. 
~t ın omuzlarındakı ehramı yere Japonya, ithalatının üçte birini kahbrın menfaatlerine tesir eder. 
•i~\ Ve çehresini kısmen . kapatan AmerikalılardAn tedarik ediyor. th- Sarılar aleyhinde beyazların, harp 
S a rnendili de başından çıkardı. racatın vanc;ını da Amerikaya yapı. kundakçıları ale)'.,hinse milliyetçile-
0tıra b·· ·· ·1 LA t"f · ·· · d <U utun gururu ı e a ı enın yµ - yoı-lar. Bilmukabele, Amerika, dı.J rin, esirci rejimlerin aleyhinde e-
lle baktı: ticaretinin ancak· onc.la birini japon- mokrasilerin elzem olan tesanütleri 

q :- latife, beni hiç beklemiyordun ya ile yapar. birdenbire mana ~azandı ye birleşik 
~~n . la ?1ı?. . Amerika japonyaya petrol, pa- Amerika japonya ile ticaret muahe-
~ .tıfe arkası yastıklara dayanmıf, muk, demir ve bakır verir. Sonra. desini derhal feshetti. 
~taa- .. • d V 
~ " 1 uzerın e oturuyor. e ~ocu- japonlar, Amerikadan gayri yerler- Hadise çok mühim. Japoıılat-, AmP-
~U llu .. emziriyordu. Nureddinin ateş den satın aldıkları iptidai maddele!- r!kalılarla ticaret mübadelesi . yap
titı~kuren bakışları karşısında aözle- rin bedelini dolar olarak tediye P.di- madılar mı yaziyetleri son derece 
\tj ı kucağında duran çocuğuna çe- yorlar. Japonlar, bu iptidai maddele- güçleşir. Japonlar, ingiltere ile yap-
t~ekle rnukabele 7tti: ri ipekli ve pamuklu mensucatla kar- tıkları müzakerelerde yüksekten at~-

Ureddin; şılıyorlar. caklardı. Amerikalılar, böylec-0 ingı-
~il......_ .Söyle beni beklemiyordun de- Kordel Hull, dünya karışıklık \'>? lizlere esa!'lı bir yardımda bulunmuı 

lllı~. tehlikelerinin doğrudan doğruya oluyorlar. Artık bitaraflık! Bitaref-
Diye tekrarladı. Amerikanın hodk5.mlığt tehdid etti- lık ! Diye meclbte br ğıı manın hiçbir 

~<!I;" .. Nureddin, bizi Öldürmek için ğini göstermiştir. İptidai maddeler manası kalmamıştır. 
~~ 1iİni anlıyorum. Ne bekliyorsun ve insan elinden çıkan i~lerin hepc:ıi Ruz,·eltin mümessiller meclisinde 

ı:>ilcağını yap). · harp işlerine sarf edildiği iç_in Ame- muvaffak olmaması Almnnynyı çok 

kıymelin % de 75 ini bulursa en çok ne zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf usuliyle 
artırana ihalesi yapılacak. Aksi tak- bilmünakasa yapılacaktır. Elbise ve paltonun kumaşları idarece veri· 
dirde en çok artıranın taahhüdü bn- leçek harç ve imaliyesi müteahhide ait olacaktır. · 
ki kalmak şartiyle satış 15 gün daha Bu i~in muhammen bedeli 23536 ve muvakkat teminatı 1765.20 
uzatılrrak ikinci artırması 23-9-39 cıı liradır. 
martesi günü ayni saat ve ayni yerde Münakasa 21-8-939 pazartesi günü saat 1 1 de sirkecide 9 uncu iş· 
yapılacaktır. Hudise 2280 numaralı letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin 
kanuna tabi olmadığından bu artır- teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ay· 
mada satış bedeli ne olursa olsun kly ni gün saat 1 O na kadar komisyona vermeleri lazımdır .. Şartnameler 
metine bakılmıyarak en çok artıranu parasız olarak komisyondan verilmektedir. 6 8 1 O 12 5814-2814 
ihalesi yapılacaktır. İşbu gayri men- . # ' 
kul üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunan ellerindeki 
resmi vesikalarile birlikte 20 giin 
zarfında icraya müracaatları lazım
dır. Aksi halde hakları tapu sicllince 
malOm olmadıkça paylaşmadan hn
riç kalırlar. Satış peşin para ile olup 
müşteriden ayrıca % de iki buçuk 
tellaliye alınır. Şartaname ilan tari
hinden itibaren herkese acıkbr. 'l'a
lip1erin % de )'erli buçuk ~isbctin<1e 
pey akçesi vey~ bank itibar mektub:ı 
ve 38/589 do,ya nurnnrası ile Ke
malpaşa icra memurluğuna müraca
atları ilan olunur. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücud!eri üzerinde yaptığı tahribattan 

müıtekidirler. Doktorlar kendilerine her daiına ıigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki D p } 'ın son 
Alman r · er icadı 

~~ E'Vet, sizi öldüreceğim, acele rikan fiyatlarına ağır bastığı için di- sevindirmi~ti. Şimdi Alman g:ızetJci-
c ı. A"erlerinin fiyatlarına da ağır gel- !eri küp1€re biniyor. Eğ~r Alma1'y1 --------------

......._Üçümüzü de öyle mi). mektedir. Binaenaleyh bunlar, de- çılgmhk yolunda de\·am ederse belki rının derhal Okyanosu aşacağını tn-ı 
Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 

istedikleri miktc.rda tütün içcbilirlc:r. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek lm:ınıda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temi:ı: kalır. 

~ Evet, üçünüzü de. vamlı bJr mübadele temin etmez.. daha birçok sürprizlerle de karş!la- hayyiil etmiyoruz. 
~İtı llreddin, 0 saniye içinde Latife- Ruzveltin japonyaya yaptığı bu şacaktır. Fakat Amer!kalıların menfootieri · 
-~ ~Ucağındaki küçücük yavruyu ihtarın İngiliz - japon müzakerc!e· Amerikanın aldığı tedbiri, japon- nin nerede olduğunu görüyoruz. BU·· 

tch.ı: riyle bir alakası yok mudur? yaya karşı hir ihtar olarak telakki rada hi~ değil doğru bir fikir ilcası 
~~l Eyvah: onu ela öldiireccktik )1uhtemcl bir in~"Jiz - japon itti!a-j edebiliriz. Kuruntu yapmıyoruz. Ta- mevzuu bahistir. 

e ltıi? Bu ne büyük facia, bu ne kına karşı uzak şarkta menşei gizli arruza uğrarsak Amerikanın kıtalr.- L•lntranaigeant -
Fiati her verde 150 kuruetur. 

Toptan, pcral~ende satı§: Kemeraltı Karakol karşısı No. 74 
MAZHAR ÖNGÖR 

gı HF&i ,, EY 
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Vaktin Naliit Olduğunu Anlıvan 
iş Adamlarına Müjde 

DEVLET HAVA YOLLARININ 
Son Sistem Konf orlü T a·yyareleri lzmir - Is tan bul 
Doğr~ Seferleri 7 Ağustos 1939 Pazartesi 

Gününden itibaren Başlıyacaktır 

Seyahat müddeti: saat dakilia 
Biletler ve mütemmim malômat i.;in: Birinci Kordonda 

VV. F.HE 
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TELEFON: 2007-2 
Şark Sanayı kumpa1ıyası T. A. şirketınden: 

Şark Sanayi Kumpanyası T. A. Şirketi heyeti umumiyesiaia sureti fevkaladede 22 ağuetoe 1939 
tariMne mllMif ..ı. ıün6 lllllt oa bette laairde ş.,Litlenie fabrika clahilinclekl firkat merkez bj. 
na mda toplanmuı mukarrer oldujundan laileedaramn af8itda yazık hu....abn müakeruincle 
hazar bulunınU üzere içtimecf•n Jlakal heı sün evvel hamil oldukiM hlıae eenetlerini th{ıet mU· 
dUriyettne irae veyabud bir bankaya ıe.cli ile i.tiheal edecekleri ...ıkayı in& ...,.k tl..tnaliye 
varaka11 almaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Sermayenin teE)'idi 
l - Sermayeaıia tMyldine katar verlldiil 

takdirde ... muk.Yelenamenin betinci 
m.ddeei ile 3S imi m•c:ldeeinin ikinci fa&. 
rumın eflliım yazılı ,Silcie tadili. 

6 inci matltlenin ••iri ,ekli 
Macide 5 -=nd:rmayal beheri 2S lira 

' Y"n111l bln hiueye mün· 
b9elll bet y62 bin Türk liruıdır. 
Heyeti uaıumlyenln ifbu sermayeyi 

&ir ıntıli te2yit etmeie 1e1Ahtyeti 
olacaiı cı'bi tenkit de edebilir. Tez.. 
yit •nnayeye karat Yerildiil zaman 
HükGmet.e malGmat nrilecektü. 
Sermayenin bir naitlindm fazla t.tz· 
)'İıclİ evvel mWde Hiktmetin mu-

vafakeba•n iltilıaliae mii-.k • 
lufbr. ŞirkedD Smıç edeceii ü. 
1enedatımn nümuneleri kablelihnç 
üdittutik T"ıcaret Vek•letüae _. 
edilecektir. 

Şirketin tezyit ...... , .. - bru 
wlilmek İGiD (26) ve (JO) UllCU 

mecWeJ.r biikmüae t.-vfik barebı 
mltr ... 

Sermayenin layidi halinde çıka· 
nJ.cak ........... fe'Aitl Mec
lisi idare tarafmdan tayin edilecek
tjr. Yeııid-ı ... 41.1iı.M i11m W.. 
.. teaeef.abna M.ılW .....-ı ._ 
imtiyazat Ye llleMfii .._. •• ita 
eılebilir. Şirketin eennayea aennayü 
tirktt olabilecek her tüıl6 IUlmt ft 

emval ile tezyit ediW>llir. kıymetJ 
itibuiyesinc:len daha afaiı la)'lllett8 
hieee teıaed=b ihnca .. .... ... 

38 f ncf matld•nin a inci lılr 
raaının eski ıe lıli 

l - Mille tenedatuun tediye edit
mit veya pdye verilmemit mik
danna eenevl ybcle bet temettu te
min etmek için lazım selen mebJii, 
mütebaki miWu bervecbi ati tevzi 
Ollf11U1 

5 inci maddenin y ~nt ıek ti 
Madde 5 - $irketin eermayai beheri elli lira 

bymetinde yirmi bin hi.ueye min
aeın bir milyon Türk liraaldır. 
Heyeti unuımiyeniıa itbu eennay .. 

yİ bir mja)i tezyit etrnep: Hlihiyetİ 
o:.acağı aibi tenkia de edebilir. 

Tezyit eermay•J• k.arU' verilcliii 
zaman lıiiktimete snalimat veriı.-

.c:ektir. Sema.yenin bir mialindıesa 
fazlatezyidi evvel emiıde hük~ 
tin ınuvalabtini iatMJine müte
vakkıftır. ŞİJSetin ihraç ed9C4ji h;.. 
ee MıwietJnıa niimuneleri lcabWih
raç lieditıe.tik T"ıaıret Vekileenıe 
tevdi edi._.tir. 

Şirbtia tezyi4 ..... ye. ..... 
rar verilmek için (26) Ye (30) -
cu ıuddel.r laübaü .. •fik ._ .. 
lr.et .•Jugecakbr. 

lennayeaia teı:,Wi WinM c*a· 
nı.c.k hMM ae.-.bllln .-.iti 
M.cli.i idare tanfında• ta)'in edi
leoektir. Ye.._ ihNc eclMak ip
iMI m... ..aıedatma Mecli9i ...... 
lmlı İIDti1MM ,,. ınerıafii temin ve 
ita edebilir. Şirketin •rpnqeei ..... 
mayii tiıbt olabilecek her tGr1a 
makud ft _. ile -.yid edileba· 
lir. Kıymeti İtİbariJ'•inden daha 
~ kıymette lu.e ........ au. 
cı caiz delildir. 

inci maddenin 2 inci lık· 
raaının y!nİ sekli 

2 - H-. eenedatımn beherine 
MafNI 12S kW'Uf temettu temin et· * için ilzam gelen meblq, mlte
~i .... , ...,Mhi • ~ otu-
ne. 

Cinai Miktarı Umum T ahmio tıa&an T-inab ihalenin tarih iÜD 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. Saab 

Kuru eoian 5 7.f87 3449 22 2S9 I Açık eksiltme 14/8/939 Pazartesi s. ---9 
Sabun 22SOO 7200 I s•o 'I ICapeh arf 14/8/9'9 Pazartesi s. 

Makarna 31611 6322 2G 475 I c c 14/8/939 Pazarteei __, ,, 
1 - Tümen Birliklerinin ihtiyacı içln ayn ayn prtnamelerde yubnda ahnacak miktan umum tahnıbt 

tutan muvakkat teminat ve münakasa!ann tekli ve ihalelerin tarih gün ve aaatlan yazıh (0ç) 
lem iaıe maddeleri 1atın alınac:akbr. · 

2 - Bu Uç kaleme ait tartname ler her gün Bomctftda aeked Satın Alma Komisyonunda görflJGt .. 
okunur. 

3 - Kapalı zarfla yapılaeak Sabun Makama icia leteldi ihale 1Mtnıdan bir .. t ewel teklif ve te' 
•iut mektuplannı makbuz brtıhiı komiayo1a4 v.enaif olıııabdırlar. 

4 - Bu münakaaalara iıtirak edeceklerin Ticaret Od..1annda byıth olduklarına dair vealka lbrfı' 
etmefe mecburdurlar. 

S - l.teldiler yukanda her iademin hizalarında aöeterilen tarih, sün ve ..atlarda bi1clirllen m~ 
kat teminat ve tekllf mektuplariyle birlikte Bonıova Atk.ert Satm Alına Komiıyonuna gebDelell 
i1ln olunur. 28 S 10 13 (2719) 

/z,mir g'iimrük baş madartaıanden: 
Kaban Kıymet Siklet 

N. No. A. Nevi Marka No. A. 8. No. L. K. Kilo a. --41 2 S.ndılr 

1 lwlık 

-
HAA 1 -2.05 2 
1 E 61J.4 

Hl 

S6S 

66 
J71 

300 00 l S2 000 

300 00 201 000 

600 00 !JS2 000 

Jilet b.çaiı 

Y~ miifredata ,...ı. eaalar l.f/1/939 pu.arteai tfinii ..- oa beta açt\ arbııma aurettyle --.&L•ll' .. , 
caktır. lflfte aelenler ••müzayede.ine iftira& etmek illtiyenllw %7.S heeablyle Pf1F ~ vermek .e 
>·• unıvan t.eekereeini lwnil olmak ,.tiyle bq müdürlüie batlı ithallt trümrüğü yanındaki lev&Zdll ".tdl~ 
aerviaincle ınüt.tefskil komiqonuna muayyen gün ve 18atta möıwdları ilan olunur. 

-ızm·r telif on miidürlütünde 
A.kerlijini bitirmif "8e Yeya orta mektep maunlanndan memur 

alınacaktır. Tali!>lertn Mödürl61re tn6r~t""'1. 4 5 6 27QO 

Urla tahaffuZli&nesiaden:' ' 
Tataaffmdaw elıl&trllc teaieab L;ln nlhamen lte«WI MI Ura 

o .. • tDn IMkine ~ati~ t l'Oft moWloYI A. •• B. Urla tat..Hut. .... 
.. •ba .... ~ 10/8/919 ........... ,anı ... it ..... 
.... • .. al••••ktıır. 

l•teldDerin anwakbt ı.mlaab oı- n Hr. 90 laariııtta .,. l49G 
...... ıra- llnel 3 hetl .... cleı..taMld ............... ..,. dr
.... lf!a ._ .. Urla tahaffaltU...lne mlracaatlan D&n olunur. 

•• 1 • (1141) 

Sinir lw•bkı.,. ...... ~r:: 

Doktor 

smailZiya Tr 



ti Ağuatoa 1 939 P AZ Ak 

··=--.···································································································· , ..... ~İzmir lev«ızın1 Amirligi ::,att . ı Auna ~ 
~ Komisyon~ ilanları i 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
( 1205820) bir milyon iki yüz beş bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot 

alır.acak tır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 9/ 8/ 939 çarıamba günü saat onbefte Top· 

hanede lıtanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
<:aktır. 

Tahmin bedeli 37380 lira 42 kuruş ilk teminatı 2803 lira 53 ku -
ruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vetiknları ile beraber teklif mektuplarmı ihale sa-

atından bir saat evvel komisyona vermeleri. 25 28 2 7 2623 

lzmir levazım amirliği sahn alma komisyonundan: 
Menemendeki piyade Hlayının ihtiyacı olan 103000 kilo yulaf şe

rait ve evsafı dahilmde sahn alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü saat onyedide 

dir Hepsinin tutan 51 50 liradır. 
ilk teminntı 396 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebi1ir. 
isteklilerin ilk terııinal makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçiinı-:i maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale 
~Ünü ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Manisa tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 
.. 1 6 12 18 2760 

IZJI1ir levazım amirliği ntm .ın;; komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yer

de 47246 lira 24 kuruş bedeli keşifli bir aded paviyon inşası 
kapalı zar! usulü ile eksiltmeye konmu~tur. 

2 - İhalesi J 8 ağustos 939 cuma günü saat on alhda Kışlada iz
mir leva7.ım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminata muvakkate akçası 3543 lira 47 kuruştur. 
4 - Şartname. keşifname ve projeleri her gün sabah saat sekiz

den on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar iz
mir müstahkem mevki İn§aat komisyonunda ve Ankara M. 
M. Vekaleti Emakin inşaat oubesinde görülebilir. 

5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya
pabileceklerine dair ihaleden bir haf ta evvel fzmir nafıa fen 
heyetinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetinde
dirler. 

6 - f:.ksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde ve gartnamesinde yazılı ve İzmir müs
tahkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek 
emniyetçe }'aptırılmış tezkiye vesikaları ile teminat ve tek
lif mektuplarır:ı ihale saatından en az bir saat evvel komis· 

......._ yonft vermis bulunacaklardır. 2 6 11 J 6 2775 

lzmir levazım amirlğii satın alma komisyonundan: 
L Manisa tümen merkez birliklerinin ihtiyacı olan 775300 kilo yu
lıil{ terait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 21 
~ğl.ıstos 939 pazarttesı günii saat ondadır. Hepsinin tutarı 38765 li
tadı r. 

ilk teminatı 2307 lira 3~ kuruştur. 
Sartnamesi komisyondn görülebilir. 

~ f eteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 2490 sayılı 
ı·E 1\\lnun iki ve üçüncü maddeleri!1de yazılı vesikaları ile beraber tek
t' ltıelc.tuplarını ihale saatır.dan en az bir saat evvel Manisa tümen sa
~a komisyonuna vermeleri. 1 6 12 18 27S9 

Jzmir levazım amirliği aatm alına komisyonundan: 
1 - Muğla v_e Marmaris Milas, Küllük, Bodrum garnizonlarının 

senelik ihtiyacı olun 350000 kilo arpa ile 350000 kilo yulafa 
talip çıkmadığından bir ay müddetle pazarlıkla satın alınacak 

2 
tar. 

- Pazarlığa 2 l-Ağustos-939 pazartesi günü başlıyacaktır. 
. 3 - Arpanın tutarı 19250 lira, kat'i teminatı 1888 lira; yulafın 

tutarı 20125 lira ve kat'i teminatı 3018 liradır. 
~ - Şartnameler komisyondadır. 
:> - Kanuni vesikaları olan isteklilerin komutanlık satın alma ko-

,.......__ misyonuna müracaatları. 6 12 16 19 9864 

t;;;;n. levuım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
t - Kütahyadn yapılacak iki aded bir numaralı garaj inıaatı 

kapalı zarfla eksiltm~c konmu§tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 12941 S lira 30 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 7720 lira 78 kuruştur. 
-1 - ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on yedi buçukta 

Bahkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Plôn, keşif, fenni ve hususi şartnameler İstanbul. Ankara 

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

() - Eksiltmeye girebilmek için bu gibi kıymette inşaat işleri yap 
tıklarına doir, ihale gününden en az sekiz gün evvel vilayet 
Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası teklif zarfına 

) konulmu! buhmması lazımdır. . 
- Taliplerin belli belgeler ve altıncı maddede yazılı ehlıyct ve

sikalarını ve muvakkat teminatlarını havi teklif mektupları
nı ihale şaatından bir saat evveline kadar komisyona mak- · 
buz mukabili teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada 

· ~aki gecikmeler muteber değildir. ) 2 6 11 16 2774 

lzıuir levazım amirliği aatın alma komisyonundan 
-. lzrnir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

( 118554) lira (77) kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon, bir 
ınutbah ve bir ahır inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon-

~ muştur. 
- ihalesi 21 • Ağuatoa - 939 pazartesi günü saat 16 da izmirde 

kıılada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya-
3 1>ılacaktır. 
\ '- lerninatı muvakkatc akçası (7177) lira (74} kuruştur. 
'- Şartname, keıifname ve projesi her gün sabah saat sekizden 

on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar izmir 
rnü.,tahkem mevki inşaat komisyonunda ve Ankarada M. M. 

5 Vekaleti Emakin inşaat ıubcsinde görülebilir. 
' istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yaoa 

bileceklerine dair ihaleden en az bir haf ta evvel İzmir nafia 
f~n h~velinden alncakları ve1ikaları göstermek mecburiyetin-

~ tedirle~. 
......._ F..ksiltmeye i§tirak edecekler, 2490 sayılı kanunun iki ve ü

cüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müstah 
<cm rnevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emni
YetÇe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle teminat ve teklif mek
~uplarını ihale saatinden en az bir ıaat evvel komisyona ver-
:ni, buhınaca1'1udır. 6 11 15 20 2866 

(ANADOLU) --------
İzmir levazım imirliği ıalm alma komisyonundan: 

Miktarı 
Kilo Cinsi 

3000 
300 

5000 
40000 
30000 

Patates 
Şehriye 
Kuru fasulye 
Yulaf 
Saman 

- İzmir müstahkem mevkı merkez birliklerine yukanda cins 
ve miktarı yazılı beş kalem erzak ve yem ayrı ayrı şartname
ler ve pazarlık suretiyle sntın alınacaktır. 

2 - İhnleleri 7 - Ağustos - 939 Pazartesi günü saat 15 buçukta 
kışlada :zmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3- Talipler nümuneleriyle birlikte ihale saatinden evvel komis-
yona müracaat etsinler. 2865 

lzmir levazım amiı-liği ıatın alma komisyonundan: 
Turgudhıdaki topçu taburunun ihtiyacı olan 276000 kilo yulaf 

şerait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on yedi-

dedir. 
Hepsinin tutarı 13800 liradır. 
İlk teminatı 10'~5 liradır. 
Şartnarnesi komisyondan görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya teminat mektupları ile 2490 

sayılı kanunun iki ve üciincü maddelerinde yazılı vesikalariy]e bera
raber ihale günü ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Manisa tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

1 6 12 18 2758 

lzmir levazım amirliği &atın alma komiıyonundan: 
Kırkağaçtaki piyade olayının ihtiyacı olan 103000 kilo yulaf §C

rait ve evsaf dahilinde Eatın alınacaktır. 
Kapalı zaı tJa ihalesi 21 ağustoı 939 pazartesi günü aaat on altı

dadır. 
Hepsinin tutarı 5150 liradır. 
ilk teminatı 396 Jira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü

lebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları ilt:J beraber ihale 
günü ve ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ma
nisa tümen satın alma komisyonuna vermeleri 

1 6 12 18 2761 

İzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 - 3. Kor inşaat §Ubesinde çalışmak üzere (250) lira ücreti 

şehrili yüksek diplomalı bir mimar veya mühendis alınacak
tır. T alipleriıı 21 ağustos 939 gününe kadar Çorlu da Kolor
du İnşaat şube5me istida ile müracaatları. 

2 - isteklilerin diploma, hüsnühal kağıdı, tercümeyihal ve as
kerlik vesikası suretleri ile yaptığı işlere dair vesikalarını is
tidalarıı ıa raptetmeleri lazımdır. 3 6 11 17 2804 

İzmir levazım amirliği ıatm alma komiıyonundan: 
1 - Afyon kor merkez biriklerinin yıllık ihtiyacı için 12000 kilo 

sadeyağı kapalı zarfla 8-8-939 sah günü saat 15 de ihale yapıla 
caktır. 

2 - Sadeyağının beher ltilosunun J O.S kuq :fWt t&hıpia ~H 
muvakkat teminat 945 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler her giin ve isteklilerin de 
teklif mektuplarını konunun tarifatı dahilinde ihaleden bir 
saat evvel Afyonda askeri satın alma komisyonuna v~rmeleri. 

23-28~7--2-· 6- 2639 

İzmir levazım amirliği atın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için 1350 ton buğday 

üi!iitmesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 18 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada İz-

mir levazım amirliği satın· alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilf'n tutarı 27000 liradır. 
4 - TelT'inatı muvakkate akçası 2025 liradır. 
5 - Snrtn~mesi her gün komisyonda görülE'bilir. 
6 - İstekliler tirarest odasında kayıtlı olduklarına daiT vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü mndddeıinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minatı ve tck1;f mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat 
evve1 komisyona vermiş bulunacaklardır. 

ı 6 11 16 2776 

İzmir levazım amirliği sr.tın alma komisyonundan: 
1 - Kayseri hastanesi icin 40 lira Ücretle 8 lira tayin bede1i ile 

iki biri•1l i sınıf ve 30 lira ücret 8 lira tayin bedeli ile bir 
ikinci sınıf hemşire ve yirmi beş lira ücret ve 8 lira tayin be
deli ile üc hastnbnkıcı alınacaktır. 

2 - istekliler:~ ellerindeki vesaik ve hüsnühal kağıtları ile Kay
seri ask~ri lıaetanesi baş hekimliğine müracaatları 

1 4 6 9 2762 
Bornova tümen aatm alma komiayonundan ı 
Sökede Sv. :aaf:ın alma komisyonundan: 

1 - 300.000 kilo snınan satın alınacaktır. Tahmin edilen bedelin 
4500 liradır. 

2 - Sarn3n evsafı ı!~ teslim mahalli ve şartları şartnamede yazılı
dır. 

S - Şurtanemsi St>l:edeki suvari alayında satın alına komisyonun-
dan parasız :ı tını!'. 

4 - Eksiltme 21-8-9:19 pazartesi günil saat 16 tadır. 
6 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle olacaktır. 
G - Muvakkat t~minatı 337 lira 50 kuruştur 

1 6 12 17 2755 

İzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 - Kor birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 3800 ton buğday üğüt

mesinin iha!esi kapalı zarfla 14/8/ 939 pazartesi günü saat 
on beşle yapılacaktır. 

2 - Buğdayın beher kilosunun üğütmc muhammen bedeli bir ku~ 
ruş 60 santim o!up muvakkat teminatı 4290 liradır. 

3 - Buğday üğütmP ~artnamesi lstanbul, Ankara, İzmir, Eski
şehir, Kony3, Manisa, Akşehir askeri satın alma komisyonla
:ına b'Önderiimiştir. Mezkur şartnameden istiyenler 152 ku
ruş mukabil;ndc Afyonda askeri satın alma komisyonundan 
alabilirler. 

4 - Bu~da.yın üğütme işi hakkında malumat edinmek istiyenf'"'" 
her gün ve isteklilerin de teklif mektuplarını kanunun tarilau 
tı dahilinde ihaleden bir saat evvel l:omisyona vermeleri. 

25 30 6 11 

(SAH!FE 11)' 
~~--------------------------..__ ___ ____ 

Bornova tümen aatm .alma lromisyomından: 
Cinai rnikta)1 tahm~ ... .ıtan teminatı 

kilo fiatı Lr. Kr. muvakkate eksiltme zamanı saatı 
K r s Lr. K. 

Sığır eti 21600 23 / 4968 / 372 60 21 / 8 39 9 
Patefes 7200 ~O / 720 / 54 I 21 / 8/ 39 10 
Odun 90000 1 50 1350 / 1 Ol 25 21 / 81 939 11 

- Yukarıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak satın alı
nacaktır.Tahmin edilen fiyatları hizalarında yazılıdır. 

2 -- Bunları evsafı ıle mahalli teslim ve şartları şnrtnamesindc 
yazılı olup Söke- Sv. alayı satm alma komisyontlndan para
sız alınır. 

3 - Eksiltme 21 nğustoe 39 pazartesi günü hizalarındaki saat· 
larda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmesi açık eksiltme usuliJedir. · 1 6 12 1 7 2688 

Vilayet Daimi Encümen ·nden: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli 

Bu işe ait evrak a§aiıcla gös
terilmiştir 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer. 
tarih, gün '\le saatı 

Eksiltmeye girebilmek için 

Menemen - Bergama yolunun 36 + 
850 - 39+850 inci kilometroları 
arasındaki şösenin esaslı tamiratı. 
( 13231) lira (80) kuruş. 

A) Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartn~

meai. 
1) Keıif cetveli, hususi ve umumi 

fenni prtname ve silsilei fint, 
laf: kum, ıu ocak grafiği. 

Bu evrakı lzmir Nafia Müdürli:iği.~:ı
de görüp inceleyebilirler. 

: 17 / Ağustos/939 Perşembe gunu 
saat 1 1 de İzmir Vilayeti daimi en
cümeninde. 

Vilayet makamından ehliyet vesikası 
almı§ olmak (993) liralık muvakkat 
teminat vermek, icabeden fenni ev
rakı salahiyeti fenni yeyi haiz kims -
lere yaptıracağını Noterlikçe taahhüd 
etmek ve bir defada asgare 10.000 
liralık yol, ve köprü işi yapmış ol
mak ve 939 yılına mahsus Ticaret 
odası vesikasını haiz olmak lazım
dır. 

Teklif mektuplan ·• Yukarıda yazılı saattan bir saat ev
veline kadar 2490 sayılı yasanın 
31, 32, 33 üncü maddelerine göre 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
hmir vilayeti daimi encümeni ri
yasetine makbuz mukabilinde veri
iecek ve postada vaki gecikmeler ka-
bul edilmiyecek. 

26 7 (2672) 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 43.200 lira olan 36.000 metre erat yaz. 
iık beyaz elbiselik kumaş 17 ağustos 39 tarih ·ne rastlıyan pır. 
şembe gUnü: Saat 14 te kapalı zarfla almrnak üzere eksiltme . 
ye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 3~40 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
21.6 kuru§ bede) mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 24!10 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e
decekleri kap:..lı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saat
ten bir saat evvl!line kadar Kasımpaşada bulunan komi.yon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

1 6 11 16 5570-2696 

üzüm kutularını çakmak 
eksiltmesi 

lzmir incir ve üzüm tarım satıs 
• 

kooperatifleri birliğin ien: 
1 - Birliğimizin üzüm ihracatı için muktezi kutuların çakma ek

siltmesi 10/ 8/ 939 perşembe günü saat 10.30 da birinci kor
donda iş hanında birliğimiz merkezinde yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi birliiimiz muhasebe servisinde görülebilir. 
3 - Muvakkat teminat 500 liradır. 4 6 2828 

Nafıa Vekaletinden: 
3611 No. lu k.anunun muvakkat birinci maddesi mucibince mülga 

Nafıa fen mektebi mc!Zunu olup halen bilumum devlet devairi belediye
ler veya bunlara bağlı müesseselerde maaş veya ücretle müstahdem 
bulunanlara serbest çalışanlara dahi 12/ 12/36 tarihind kırk yaşını ik
mal etmemiş olmak ve mühendislik tahsiline kabiliyetli görülmek ar
tiy]e teknik okulunda açılmış olan mühendislik kurslarına devam hak
kı bahşolunduğuna nazaran alakadarların bu hakktan iştifade edebil
meleri için yine mezkur maddenin sarahati veçhile 31 12 39 tarihine 
kadar Nafıa vekaletine yazı ile müracaat etmeleri aksi takdirde kursa 
devam haklarının zail olacağı ilan olunur. 25 Ha. 6. ağ. 16 ey. 22 13 

lstanbul belediyesinden: 
Temizlik işleri için alınacak 20 adet çöp kamyonu kapalı zarf 

eksiltmesine konulustur. ihale 28 8 939 pazartesi günü saat on beşte 
lstanbul beleiliresi daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen be
dei; 54 hiı: lira ve ilk teminatı 3950 liradır. Şartname 270 kuruş mu
kabilinde Ist::ınbnl belediyesi fen işleri müdürlüğünden alınabilir. T n 
liplerin 939 yılnvı "it ticaret odası ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacal,
ları ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü 
saat on dörde kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine verm,.. 
leri. 28 7 14 22 (5503 / 2648) 

• 
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32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
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Kur'alar: 1 Şubat,.1 Ma_rt, 2.6 Ağust~s, 1 E!lul, 1 İkinci 
tesrın tarıhlerınde çekı,ecektır 
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1 
T. 1~ Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş . oimaz, ayni _ 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz· 
............... iiilıiiıl .......................... llliııl ............................ . 

GÖLCÜK OTELi 
Gölcük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konfo~ metJ-
cı.~ddur. Yemekler otel çok ucuzdıır .._.._. 

Mevsimin en yenilik-
lerini bayan kumar 

1
,. Mehmed Etiman 

/arının erkek kumar T • h • 
/arının en eyisini ıl e r z ı a n e s 1 

lbrahim Karak~Şıı Konak caddesi meserret oteli 39.40 . 
tan alınız. M . ı ·k .. ı· k l gef mi.tt tıı evsım ı en guze umaş ar . ' 

1 
Odun pazarı No. 1~ Müşterilerimizin bit' kerre görmelerin; l"vıiye ederıı: .• --- ----- ...... 


