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D L HİTL R Lebrun 
Majino hattını 

teftiş etti 

Mülteci Yahudiler 

Şataf atlı bir blöfe mi hazır lanı yor? 
Paris, 8 (Radyo) - Reisicum -

hur Lebrun, bugün refakatinde 
yaverleri oldukları halde .Majino 
hattına gitmiş ve akşama kadar 
te:ft1şlerde bulunduktan sonra, tek 
rar yazlık şatosuna dönmüştür . 

Dün 
•• yuz 

bir vapurla altı 
Musevi geldi 

Almanya, ha al sukutuna 
uğTamağa mahkumdur . ____ .;... __ ~---------------

Kaptan Rodos'a uğramadıklarını 
söylüyor. Halbuki, Rodosta Italyan 

lar kendilerini reddetmisler! 
Lüksenburg 

Prensi 
Londra siyasi mehafili,Danzig mes 'elesinin halli için bey- Beyaz s_arayda misa· 

neimilel bir konferans akdedilmesini muvafık buluvorlar vaıin:::. s ~!_a~~- Harici-

ye nezaretinin bildirdiğine göre Lük
senburg prensi ile veliahd, ağustos 
sonlarında Amerikaya geldikleri za
man beyaz sarayda veya Hydepark
da kendilerine misafir olmalarını tek
lif eden Ruzvelt ile refikasının bu 
davetini kabul etmişlerdir. 

Londra, 8 (Radyo) - Siyasi me
hafil, Danzjg mesel~sinin bir an ev
vel halli jçin beynelmilel bir konfe
rans aktedilmesini muvafık bulmak
ta ve alakadar hükumetlerin tehlike 
llin önüne geçmek için bu hususta 
harekete gelmelerini tavsiyeye şayan 
görmektedir. 

Kayseri de 
Atletizm müsa

bakaları 

Berlin, 8 (A.A) - Matbuat güm
rük muayene memurları hakkında 
Polonya ile Danzig arasında çıkan 
ihtilAfı Danzigin bir muvaff akıyeti 
Şeklinde göstermeğe çalışmada ise de 
lrnzetelerin başlıklarından ve tefsir- Kayseri, 8 (A.A.) - Dün Sümer 
ler'ndep Alman matbuatının mi.işkil ! sahasında Erciyaş demir ve Sümer 
bir \'aziyette bulunduğu anlaşılmak- kulübleri arasında atletizm müsaba-
tadır. l..alar.ı yapılmış ve volimizle kolordu 
ı:Tazeteıer, Danaigin 'Polonya 'bü- [kumandamnan da hazır bulundukları 

kOtneti ile bir noktaf nazar teatisine bu müsabakalar çok parlak olmuş-
nıuvafakat etmekle beraber serbeat tur. 
ebrin Lehlileştirilmesinde şiddetle Müsabakalardan sonra valimiz 

nn -.cmıet ettiğini yazmaktadır!~r. kazananlara hediyelerini vermiş ve 
AJ.nıa.n istihbarat bürosu, bugün Al k 1 • kısa bir hitabede bulunarak gencleri 

~ man aa er erı ~ 

. .t.n__.. 

unifonnalı ve silahlı olan Polonynh . . . tebrik etmis ve sporun gençliği mem 
..... "f das edılmıştı. llıkları geçen bir mikyas üzerinde ce- 1 k t ··d f h t ·· d Vapurda sahile bakan muhacirler 
••ıu ettişlerin yann sivil olarak döne- e e mu a aasına ve aya muca e-
Ceklerini kaydeylemektedir. . Paris, ~ (A.A.) -. Jurnal gaze- reyan eyleme~tedir .. Berlin, m:sela lesine hazırlamak bakımından öne- Dün Panama band ralı p, ritn va- te alarak pratika vermemiş. gemi, li-

t~sı, Dan~ıg mese!e~ı hakkınd,::ı Ber- Fransa ve İngı.lte~enın bu asken ha- mini tebarüz ettirmişlt:rdir. puru, i7.mır )imanına gelmiş ve fiOO- mana girememiş ve mendirek dışın-
Gazetelerin karakterjstik olan baş- ~ın h~susı muhabırmden ald~gı aşa- reketler ve bu ıhtıyad asker t~pla~a: /"' "\ 600 Çeky~lı Mu.seviyi getirmi,..tir. da demirlemiştir. Yaptığımız tahki-

lıkları arasında şöylelerine tesadüf gıdakı telgrafı neşretmektedır: lan karşısında şaşırıp baş egecegını T "'h .... R Sahil sıhhiye müdtirHiğu, geminin kata göre Çekyalı museviler, Çekya-
~ldilmektedir: Almanyanın halen yapmakta ol- sanıyor. Halbuki, bu hususta Alman ı QTl l oman yurdc;uz musevilerle dolu olduğunu mn Almanya idaresine geçmesinden 
. <~olonya Danzige bir ültimatom duğu askeri hazırlıklar, §İmdiye ka- ya, büyük bir hayal inkisarına uğrı· ve bunların arasında hastalık olması sonra Romanyaya gelmiş. bundan bir 
'~rdı> Polonyanın tahrikAtı ve kısa dar bu sahada yapılan bütün hazır- -De\·amı 4 üncü sahifede - Kt NLI ihtimali bulunduğunu nazarı dikka- - Devamı 4 üncü sahifede -

ıo~~~~hitlerin kanaatine göre şim- oo= ~.\ 00 

~i halledilmiş olan ihtilaf fena inti- Moskova mu··zakerelerı· ---· ~ iÇ o·· L B. Tur gud Türkoğlu 
ab edilmiş bir mevzu etrafında ih-

Aık"'." harp, ••• :. maceralaro ile Odalar ve kongre hak-Sırplar 
liırvatlarla yakındö 

Polonya da iştirak ediyor. lngiliz
F ransız heyetleri bugün Leningradda 

• 
verıyor dolu nefis bir roınaıı daha! kın da izahat 

anlaşıyorlar 
Q Bclgrad, 8 (A.A.) - Başvekil • 
\İ ~ •vctkoviç, dün Hırvatistanda 
b·u ova - Gorska'da B. Maçek ile 
~~ iÖrüşmcde bulunmuştur. Umu

Ticaret ve Sanayi odaları hakkında 
Vekalet neler düşünüyor? 

l> 
1
Yetle samldığına göre kral naibi 

li~:n~ :aul da pek yakında Hırvat 
tını kabul edecektir. 

la Bclgradda, bir Sırp - Hırvat an
t~~1?a.sının pek yakında yapılabile
tn~\ hakkında nikbin mahiyette tah
. n erde bulunmaktadır. - CCC**>>>--

1(. lspanya'da 
Qbine buhranı devam 

Yakında Anknradn toplanacak ti-ı 
caret ve sanayi odaları kongresi için 
bundan evvel izmir ticnret ve sanayi 
odası umumi katibi Turgut Tiirkoğ
lunun Ankaraya davet edildiğini ve 
geçen hafta şehrimize avdet ettiğini 
yazmıştık. 

Turgut Türkoğlu, ticaret odaları 

kongre.si, kurulması mutasavver sa
nayi odaları ve Birincikordonda 
im~ası kararlaştırılan tüccarlar kulü-

~ 

bü hakkında dün gazetecilere şu iza-
hatı vermiştir: 

Üçüncü Sultan - Ticaret ve sanayi odalarının ·5 
~ ediyor . Murat devri ıeu birinciteşrin sonıarında içtimaa 

l~te~gos, 8 (A.A) _ Yeni kabin~ Moakovaya ıiden Fran sız askeri heyeti inci kongresini, büyük ticaret vek8-

ltı.ı.\'\~lnin P~k yakında neşredileceği Paris, 8 (Radyo) - İngiltere ve kovadaki ateşemiliterini müzakere- Yakında Anadolu davet eylemek tasavvurundadır. Bu 
.... etıe tah · l kt d G F h"kA tl · M k b' maksatladır ki ı:ıimdiden bazı hazır-•ıeraı mm o unma a ır. e- ransa u ume erı, os ovaya ır !ere iştirake memur eylemiştir. :.-
d'lti bF'ranko, bu hususta, ispanya- askeri heyet göndermesini Polonya- l T ,. SÜtun)artnda lıklara başlamış bulunuyor. 
~e"a .utun devlet ricali ve yüksek ya teklif etmişlerdir. Polonya hüku- ngı ız ve Fransız askerı heyetle- 1 Bir kaç ticaret odası umumi katip-

t ıle istişarelerde bulunmuştur. meti. bu. teklifi kabul ederek. Mos· ri, yarın Leningrada varacaklardır . ._ ___________ _. - Devamı 4 ncU Sahifede -

• • 
Ticaretodaaı umumi katibi B. 

Turaut Türkoğlu 

Siimerbank Yerli 
mallar pazarı 
lzmir şubeleri 

l(övlü ıvım ş Sabşlarına Başladı 
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Rende 
İRFAN HAZAR 

Yaıı yazmak demek, her şcydE:n evvel kainatla, hadiıclerle ve b:zzat 
kendimizle büyük bir mücadele kabul etmek demektir. 

Yazı yazın k fiili, dikkat edilecek olursa, biraz d sayri tah:idir l 
Hayat, yaşanmıya \'e tekrardan kaçmak suretiyle parç parça tatıl -
mıya mhrıus bir unsur olduğuna göre, yürüyen hayat içinde arasıı;a 
tE.vekkuf ederek orda görülen ~eyleri yeniden örmiye, yenilen şey
leri yen:dcn yem ğe, öpülen §eyleri yeniden öpmiye ve üzerinde du • 
rup düşüniilcn ~eyleri, yenidn durup düşünmeğe çalıımak her halde 

tehammülfcraa bir it olsa gerektir! 
Lakin, Jıayntın akışına kendilerinj koyuverenler ve bir saman çöpü 

g·bi dünya yüzünden nkıp giderek gördükleri ve yaşadıkları hadise· 
ler· tekrar görm k ve ya§amak cesaret ve azmini tahıalnrında bula • 
m·yanlar, sırf nebati bir hayat gcçirmİ§ olanlar değil midirler? 

Büyük müt fekkir, tekrar örmek ve tekrar yaoamak fiilini ne ka. 
d r gayri tnbii bulsa da, gene onu kusurlariyle birlihte k bul eden \C 

sırtındak: en ağır hadiseler yüküyle gene eline kalemi almıt bulunan 
adamdır. 

Edebiyat tarihlerinde fotogıaflarına rastladığımız simsiyah olmuş 
yazı müsvedd lcri, meohur muhnrrilerin ~·azı yazma muvacehesinde 
çcl:dikleri büyük ıstırabı ve alın terini ne güzel bize gösterirler 1 

tlhnm, ıaçma bir acyd'r! 
K ndinizi kamçılıya luımçılı) a masanızın baıına çivil yiniz ve ıçı

ni2dt>n gelen her türlü menfi isyanlara, menfi tehevvürlere kulak as
mıyarak çalıımıya b §}ayınız! Göreceksiniz ki, en yorgun zamanınız
da bile ltcnd' ikdam ve g yretiniz size hazineler kaz ndıracaktır. 

Aml'rikah Ediaon haklı olarak dehanın yüzde dokıan ldzini çahı
ma diye tarif ederdi. En zavafh bir zeka seviyesine malik olan doatu
nuzu zorla okum yn, düıünmeğe ve icabında terletc terlete yazı y z

dırmıya çahımız.! Üç dört aylık bu aavaıınızl ark daıınızı orta dere· 
cedeki bir 2:ekô. scv=yesin ulaıtıracağınız muhakkaktır. 

Ekseriyetle zannedildiği gibi okum v y zma ameliyeai, knfalan· 
mızı birer m lumat anbarı hat'ne koymaz. Okuma ve yazma, bir nevi 
marangoz rendesine benziyen ve mütemadi aur tte zekamızı yontarak 
ıinceltene, bize yeni yoUar, yeni uf'uklar çm ia ç hı n; ve muh ke • 
memizi, (rendelendiğimiz niabette) k~kinleıtiren bir unsurdur. 

Yazı y zma fiilini gayri tabii telakki etsek dahi, onun büyük aan t
kirlara bnhıettiği yeni kuvv tler, yeni hamleler, ve yeni yeni r ndelen
meler dol yisiylc onun kazandığı yepyeni inect=kıer önünde heyecanla 

düıUnmemek mümkün d ğildir. 
Alın teri, z manınd inaan of lunu peygamber yapar! 

** intikam almağ k 
ihtiyar mahke 

Maktulün, hakikaten torunu o 'up 
olmadığı tesbit edilecek 

(ANADOLU) 

• 
1 o lhöOö 
• 
B r ova iş klar köyün• 

de bir cinayet 
Maktul, bizzat kendi arkadaşının 

kursunu ile • 
E\•velki akşam Bornava nahiyesi-

nin Jşıklnr köyünde bir cinayet ol
muştur. Hüsnü oğlu Nureddin ile ar
kadaşı )Iustnfa, akşam üzeri köy 
kahvesine giderek oturmuşlardır .. 

Ornda Aptullah oğlu Ali namında
ki ~nhıs da oturuyormuş. Ali ile Mus
tafa ve Nureddinin araları öteden
beri açıktır. 1\lustnfa ve Nureddin. 
knhve içinde Alinin üzerine atılarak 
onu fenn halde dö\•müşler ve .. Tured
din, bıçağını çekince, Alf, 

- Beni öldürmek istiyorlar. 

vıırulmuş 
mn başma koşmuş, onun öldfiğlinU 

görmüş ve kahve halkı, hadiseyi ha
ber nlıttctı telvfon1n Bornava jafi6lir 
rna komUtanlırtını haberdar etmiş -
terdir. Gelen jandarmalar, Nuretl
dinle Aliyi ~ aklamışlarclır. HadiSe 
tahkikatıııu müddeiumumi muavin
lerinden B. Sabri Atamaner tarafın
dan el konmuş, gece geç vakte kadnr 
şahidlcr ist:cvnp edilmiştir. Cinayet 
için kullnnılnn tabanca bulunama -
mıştır. Bu vaziyet karşısında ttıban
canın kim tnrnfmdan atılc11ğt da tm· 
laşılamam1ştır. 

Diyerek kahvenin arka kapı,ından Fakat dUn yapılan e~ash tahkikat-
cıkm1ş ve tarlalar arasında kaçmağa ta tabancanın ~ tureddine ait olduğu 
başlamıştır. \•e Nureddin tarafından ıı.tılıın kur-

Nureddin ve Mustafa, akşnm Uze- şunun, l\lu lnfayı ynralıyarnk öldUr
rl bir miktar rakı içmiş oldukları düğü anlaşılmıştır. 
için sarhoş halde imişler. Onlar drı l\Iustnfamn cesedi l\Iemleket hns
Alinin peşine takılmış ve koşmağn tnhanesinc nnklolu muş ve orada o· 
başlamışlardır. O sırada bir tabanca toµ~i yapılmıştır. Tabanca mermisi-
sesi duyulmu • lustnfa, ııin Mu ·tnfnnm boğazma aplaudığı-

- Of yandım. Yct·şin ! nı ve içerde kem:ğe rastlıyarak kal-
D:ye bağırarak yere di.işmüş ve az dığı anlaşılmıştır. Tahkikata ehem

sonra ölmüşUir. Nureddin, Mustafa- m '.yetle devam edilmektedir. 

* r hazı arı 

Bu d ...., l 
s~ne, uar a eglence <ısmına ge· 

niş mikyasta yer veriliyor 
9 uncu Enternasyonal İzmir fua- İzmir fuarının 20 Ağusto pazar gü 

rı hazırlıkları büyük bir faaliyet için· nü saat 18 de yapılacak açılma me 
de devam etmektedir. rasiminde bulunacaklarını Fuar ko 

Fuar ah ında (2500) kadar iş- mitesi reisliğine bildirmişlerdir. Fuaı 
çi geceli, gündüzlü ça.11.fma~tadır. münn ebetiylc lzmirin bayramı 31 
Bu eneki Fuarda atraksiyon işleri- gün ve gece devam edecektir. 
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., '"•t. ..... ..J., • t.;)t> ~ARŞAMBA 

Uoktorumuzun 
Köşesi 

Mük JJnf 1 DAH1Ll HASTALIKLAR MUTE. e ~ ame e HASSISI DOKTOR M. ŞEVKİ UCUR 

toplanıyor oıv~R Kt: 

.. lyı yaşamak, ça-
Bunlar yol inşaatına bık ölmek değild·r 

verilecek Her doğan mnhllık yaşamak için 
didinir ve çalı ır bu acıklı hale o 

ViHlyetin lrütOn kazalarında yol mahlOk doğduğu günden ifbaren 
inşaatı için amelei mükellefenin işe boyun eğer, durur, hayatını tanı 'm 
davet edilmesine ..,.e yollara se\•kine ~demeyen yaşayış yollaı mı sapıtarı 
lıa.şla~ınuştır. Vali B. Etem Aykutun canlılar hiç şüphe yok ki, bu çarpı~
reı li rinde toplatian vililyct daimi mn sahrısıttôn bocalıır, auı urlar in
encümeni, omelet mükellefenlh iş 1 sanlar cnnlı mtıhlOklarm en mUkern
programını tetkfk ve tasvip etmiştir. mel sayıldıJ<ları için en düzenli , ı. 
Vilayet nafln n10llürlüğü tarafından şayış ve f eraklı bir hayat geçirdik
hazırlanan bu programa göre bu yıl, leri zannedil'r. Birçok insanlar nı r
mükellef amele usuliyle vilayetin bir dır ki her şeye rağmen hayatla: ın
çok köyleri, yollarla şosalara bağla- dan çok memnundurlar. 
naca!• ve bu suretle rnli B. Etem Ay- Hnyat alanındaki bu kıvançlaı·ı 
kutun yol progrnmının tahakkuku maddi \'e manevi hallerde oldukç.ı 
için bir hamle gösterilecektir. İnşa ku\•vetlidir. Çünkü kendi yaşnyı•f v.
edilecek yollar, motOrlU, nıotörsUz rında çok zevkli ve neşeli hisl ,., ' 
her türlti bUyük nnkil vasıtnlarının doludurlar. Bunlar acaba iyi mi ~ -
geçmesine, kolayca manevra yapına- şıyorlar? Bundan başka b·r çok ·n
eınn ynrar şekilde yapılacaktır. Bu sanlar vardır ki hayatlarım yekııe-
cno, vil Y timfzdcki köy yollann - sak işler vııkf-Otnıişlerdir. Ayni yo . 

dnn çoğu tamamlunmış olacaktır. A- dn yUrUrnelcrinde hiçbir mani gor. 
mele! mükellefe başında çalışacak mezlcr. Bu gibi insanlar tabiafylc 
fen memurları ile çavuşlara talimat maddi ve manevi sahada oldukça iri 
verilmiştir. ynşadıklan fikrinde olabilirler. 

-=+=-- İnsanların birçoğu dn az :,•aşn-

Zavallı? 
Hastanede ö!dü 
Evvel.ki gün Urladnn izmirc gel

mekte olan şoför Neşet İtilin idare
indeki 13 -Urla ayılı otomobil, Gü
zelyalıda Üçkuyulnr mevkiinde yol 
kenarında oynayan Hüseyin oğlu 4 
·aşındn l\f itat adında bir çocuğu ç!ğ-
nemiş ve başından ağır urette ya -
ralnnma ınn Qcbebiyet vermişti. Ka
zadan sonra ofor tutulmuş, adliyeye 
verilmiş ve yaralı çocuk, Memleket 
hn tahanesine kaldırılmıştır. Mitnt, 
ha tahanede ölmüştür. Hildiseye, şo
förün dikkat izliği sebebiyet verdi
.li anlaşılmıştır. 

~---

mağı tercih ederek kendi hayat yo!
lannda sıhhi olmıyan şek.ide yuvar
lanıp dururlar. 

Kendilerini, \"Ücudlarını yıprnb~

cak, ezecek yollara saparlar. Bunla
rın yemelerinde, içmelerinde i!lti
zam yoktur. Zihni \'e cisme) yorgun
luklar içinde çalışırlar. Dimağ, kalb, 
karne ·ğer, mide böbrek gibi \·ücud 
makineginin C'n mühim org~mlarım 
mühlik uçurumlara siirükliyen bir
çok suii timallerde bulunu~ lar. Bu 
insanlar ~n acınacak insanlardır. 

Bunlar boyuna isp:rtolu içkiler İÇ· 
mekle uzviyetlerini zehirler, nikofü 
gibi kalbin ve kan damarlarının, tr.>
neffüs yollarının, akciğerin müthiş 

ve biaman düşmanı tütünü de kullan
maktan çek'nmezler. İspirtolu içki
ler·n inlr, n 1, ·kir elhasıl nsi?.b'i 

y< ngını cum1e ve karaciğerde ne boyak ve 
B d d , .. ~. öldürOcO bir tesir yaptığını binlerce 
Harman 

Adliye binası dnhilinde katil san
daly ci Mustafayı öldürmek kastiy
le tabanca kurşuniyle yaralayan Ri
zeli 75 yaşında Mehmed ile kendisi
ne ·yardım etmekle suçlu oğlu Ali 
haklarında müddeiumumilikçe '.}'apıl
makta olan tahkikat sona ermiş, 

suçlular, meşhut cürlimler kanunu

na g~re dun oğleden evvel mevkuf en 
Ağırcezn mahkemesine evkedilmi 
ve muhakemelerine başlanmışt1r. 

ne fevkalade ehemmiyet verilmekte- cDünkü, bugünkü, yarınki iz 
dir. Bir çok pavyonlarda dekoras· mir vapiyonu> çok güzel ekilde ha 
yon işle~in7 ha lanmıştır. Bir. haft~ zırlanmaktadır. Bu ıxı.viyon, fuaı 

bancamı çıkarıp ateş ettim. Başka sonra Kultürparkn halkın gırmesı . . . . . 
bir şey bilmiyorum. k d'l kt' Ç" k.. F k mevsımı hanemde sınema olaral 

ayın ır a .~uruca ~oyunde Ko- misali ile görüyoruz. 
~kavak mevkıınde hır yangın ol- Zamanımızın en bUyOk f eJaketle
:nuştur. Ali çavuş oğlu Mehmed Kal rin i yaratan ve in an v\icudunu k f'
mna oit harman yerini temizlemek mire~ verem, kanser gibi öldilrücU 
nak adiyle harman yerinde ateş ya- hnstnlıkf ar yetismiyormuş gibi içil<'n 
mn Mehrnr:din oğlu 12 yaşındn Mus- ve yenilen z birlerle tıc nz zamanda 
afa Kalkan, rüzgarın tesiriyle etra- b'rçok insnnlar :tel8kete sUrüklen-

:Müddeiumumiliğin esas talepname -
sinde maznun Mehmediıı Türk ceza 
kanununun 450 inci maddesinin 4 

üncü b ndine göre muhakeme edil
mesi tenmiştir. Bu madde, idam 
ceza mı müstelzimdir. Fakat gene 

talepnamede müddeiumumilik 62, 
51 ve 56 ıncı maddelerinin de naza
rı dikknte alınmasını istemiştir. 62 

inci madde suçun teşebbüs mahiyetin 

d~n nnzaren, 51 inci madde hildise

de tahrik bulunduğundan, 56 ıncı 

madde de suçlunun yaşının 65 den 
fazla olduğundan bahsetmektedir. 

Bu maddeler, uçlunun cezasının 
tenzilini icap ettiren noktaları gös-

termektedir. lhüyar Mehmed ve oğ
lu Alinin Ağırceza mahkeme inde 
öğleden evvel muhakemelerine baş
lanmı , evvellt haklarındaki müddei
umumilik tnlepnamesf okunmue ve 

sonr i ticvaplarına başlanmıştır. 
Mehmed, Rizeli, 76 ya ında olduğu
nu, abıka ı olmadığını öyledikten 

sonra vakayı öyle anlatmı tır: 

ya a e ı ece ır. un u uar o- l .. .. . 
lı.iteakıben Ali dinlenmiş ve hu· •t • • f h d L . 1 d - ku lanılan buyuk bınada hazırlan 

mı csının, uar sa asın a nazır a ıgı 

discde hiç bir alaka ı bulunmadığı- sürpriz teşkil eden atraksiyon tesis· maktadır. Bu pa:'~yonu .z~yaret ed~ 
nı, Mu tafaya el knldıımadığını söy~ !erinin imdiden halk tarafından gö- cek olanlar. lzmırın tarıhı ehemmı 
!emiş, rülmesi arzu edilmemektedir. yeti, güzellikleri, kıymeti hakkmd.t 

- Ben masumum. Boşulıoşuna tev· B 1 f .. . 1 . h 1. d tam malumat elde edeceklerdir un ar, uarın surprız erı a ın e · 
kif edild'm, Haı>i hanede ratıyo- fuar gi.inleri için saklanacaktır. Bü Ticaret ve sanayi odaları, erg 
rum. Ailem efradı perişan vaziyette yük sergi saraymda Stand ve vitrin arayından bir çok Standlar kirala 
kalmıştır. Hadi ede alnkam olmadı- kiralamı olanlar, şimdiden dekoras- mı lardır. 

ça yayılan yangını söndürememis. mektec.l.tı-. Kan damarlarının katılaş
Mehmedin buğdayları ve etrafta b~ ına ı. kalb ve karaciğer hastalıkları 
unan daha bir kaç harmarı taınamen bundan ile: i gelmektedir. 

ğma göre erbe t bırakılmamı rica yon işlerine başlamıslardır. Bu eneki fuarda yerli mamulüt 

•anmıştır. 3.: 00 kilo saman yanmış· Az ya amnk ve fakat eilence i, 
ır .. Y n~n. Devlet Demiryo1ları ida. zevkli bir hayat geçirmek istiyen in-
resıne aıt ve hat kenarında bulunan sanların pek çoğunu, ellerinde kn-

ederJm. Vekillerimizden bir kısmı, yedi masnuatı ve mahsullerimiz. zengıl' 
Demiştir. ecnebi devlet sefiri, meb'uslarımız, şekilde teşhir edilecektir. 

21 travesi de yakmı tır. dehlerle tehlikelere, uçurumlara dü-

Daha sonra şahidler dinlenmiş ve 
vakayı görtlükieri gibi anlatmışlar -

dır. Şah:dlcr, ıustnfanın jandnrma 
muhafaza mda n rdivenlerden çı-

karılırken lıir silah se::ıı duyduk-
1 rını, koşup bnktıklanm, .. f ehmedin 
elinde tabanca gördüklerini, Musta

fanın bu tabancayı l\1ehmedin elin
den kaptığını, jandarmaların da 

Mustafanın elinden tabancayı aldık

larını, Alinin o sırada ihtiyar .Meh -
mem geri doğru çektiğini, başkaca 

hudiseye karışmndığını söylemi~ler

dir. 
Mnhkeme heyeti, Mustafanın ha-

pishane önünde öldürdllğti Ahmedin, 
hakikaten Mehmedin torunu olup 

olmadığını tahkike ve l\Iehmedin sa
bıkası olup olmadığının Rfzeden so-

rulmasına, Alinin hadisede aliikası 

bulunmadığmn göre serbest bırakıl. 

** 
00000 şUrüı ler. 

Şehir d~ş1nda 
rezaletler 

Bazı kadın ve erkek· 
/er yakalandı 

Kim vurdu? 
Kalbine bıçak· 
saplamışlar 

Tire kaza ının Büyük Değirmen 
dere köyü civannda harman yerinde 

Buca suyu 
Buca i~me suyu dahili şebekesi in

şaatı 'çiıı belediyece hazırlıklara baş· 
lanmıştır. Belediyeler bankasmdaıı 
Buca belediye ı eisliği tarafından ıs. 

tikraz edilen para ile, .Buca .suyu da

hili şebeke 'nin ikmali bir zaruret 

halini almıştır. !inik bu meseleden 
Vilayet jandarma komutnnlığı ta- bir cinayet olmu tur. 
f d ı 1 1 1 ı çok şikayetçidir. Suyun hnriç şebe-

ra ln an ncira tı p ajı gazino an i e Ali oğlu 33 yaşında Hüseyin Be-
şehir civarındaki bazı kır gaz·no- del, harmanında kalbi üzerine bir ke i geçen ene ikmal edilm.ştir. 
lan gece ~·an ından onra yapılan bir bıçak sokulmak uretiyle öldürül- ~ 
teftişte bazı erkeklerle bazı genç mu .. c:tu··r Cı'n"'-' t · b' Z t• · ) • . . ~ . ..,,e. esrarengız ır ma- ey ın 'Ş erı 
kadınlnr mana ebet halınde ıken tu- h'vet taı12ımakt d K t'l' k. l- • 

1 t B. . d b' k ı,, " a ır. a ı ın ım o l . 
tu mu ur. ır otomobil içın e ır n- d w beli. d w ·ıd· Adi' b zmır bölgesi zeytincilik mütehas-
dm ve dört erkek bulunmuştur. Bu ugu 1 egı ır. ıye ve za ı· sısı B. Nazım Kılıç Manisa Kasaba 
.. ti k d l k dil taca katilin meydana çıkanlması için • ' şuphe a ın nr muny~neye sev e hk'k h . 

1 
d ] Kemalpaşa, Çeşme, Foça ve Mene. 

. . ta ı ata e emmıyet e evam o un- . . . 
miş, dördünün cıld ha tnhklarmn kt d men hnvalısınde ze~·tın mahsulleri-

ma a ır. i · ti · k'k d k müptelii olduktan nnlnşılmıştır. ccnn n n vazıye nı tet ı e ere izmire 
Şehir dı'liındnki gazinolann sıkı L• . . dönmüştür. Manisanın Muradiye, 

teftiş ve kontroluna ehemmiyet veri- · l ffi a Il f aa 1ı ye tı Çobani aha valisi fle Kasaba, Kemal-
lecektir. . . . pa a, Foça ve Menemen havnlisinde 

insan için yaşamak ve hayat. mu· 
knddes bir vazifeyi görmek içindir. 
Vücudun bir kuvvet santralı olan m·
deyi alelUde bir torba sanarak zeh ir· 
b maddeyi oraya doldurmak bir Z (' ' k 
bir eğlence znnnediliyorı:a çok hazin· 
clir. Vücud mnkines·nin, her organı· 
nı değil, bu makine~'İ teşkil eden h r 
hücrenin hnyatını muhafaza etr:rıe'' 
zaı·uretindeyiz. Ya amak ferahlı }Jir 
hayat geçirmek demek. viicudun ııafc
lığını ve sağlamlığını koruyarak gr· 
çir len bir hayat demektiı. Yoks3 '' ı· 
şnmak çabuk ölmek demek değl cit· 

---~x---

N3fiada terfi!pr 
Vilay t nafıa mOdürliiğü başkiltlbi 

D. Tahir Akbulut, yeni teşkilat ktıııu
mına göre iki derece birden terfı e.t. 
tirilerek muamelat şefliğine ta) 111 

olunmu tur. D'ğer nafıa katiplel'İ c1 ... 
birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

---1ouassssus.a---masına karar vermiş, muhakemeyi ö
nümüzdeki Cuma gününe bırakmış
tır. - Mu taf anın öldürdüğü Ahmed 

Kuş benim torunumdur. Onu elimde 
büyüttüm. ÖldUrlildilğOnü Manisa -

nın Saruhanlı köyünde bağ bekçiliğı 
1 

yaparken haber aldım, müdhiş bir 
teessüre kapıldım. 1zmire geldim. 
Adliye binasında merdiven başında 
bekliyordum. jandarmalar, torunu-

Mes'ut bir 
evlenme 

Yeni Asır refikimizin batmuhar
riri B. İsmail Hakkı Ocakoilunun 
kerimesi Bayan Türkan Bayülk~nle 
lktıaad Vekaleti ihracat kontrolör
lerinden B. Melih Bayülkenin dü. 
ğünlerr, dün gece lnciraltında yeni 
gazinoda eüzide ve samimi dost 
çerçevesi içinde, orijinal bir tekilde 
yapılmııtır. Genç çifte aaadctlerl 
diler, tebriklerimizi sunarız. l 

** lzmır Tıcaret ve sanayı odasınca zeytin mah ulil bereketlidir Urla 
hazırlanan bir i tati tiğe göre tem- kaza ı ile Çe me kaza mm bir kı • 

Sıhhat memurlarının muz ayı zarfında lzmir limanına 161 mında mah u1 nz ve küçnk tanelidir. T eı fil er 
terfii Türk, 4 Alman, 2 Amerikan, 1 Bel- 00000 

• • A • çika, 5 Felemenk, 1 Danimarka, 2 

. znbıt 
İzmir Ağırceza mahkeme~ı :B y 

B. d h katiplerinden B. Hasan Girgın: ~e· 
1 T Ya Il gt Il a a Hil nil Uğur ve ibrahim Güzeyın tıır• Sıhhat ve ıçtımnı muavenet veka- F 7 I d·ı· 41 14 1 ı • • . • .

1
A • k·ıA i ransız, n6ı ız, sveç, ta yan, 

!etının ızmır vı ayetı teş ·ı atına a t 
barem cedvelinin vilfıvete geldiğini 2 Polonya, 3 Macar, 1 Norveç, 2 Ro 
yazmıştık. Yenı bare~e göre sıhhat manya, 1 Yugoslavya, 17 Yunan ve 
memurları ara ındn bir çoğu terfi et- 2 Panama bandıralı olmak üzere 229 

Evvelki gün Buca nahiyesinde Sıt- ni bnrem teşkilatına göre rnaııŞ 11şı 
mapınar mevkii üzerinde Giritli B. 20 liraya, B. Hüsnü Ôlganın ıntı 
Tevfik Kalıpsızın zeytinliğinden 15 liraya iblfiğ edilmiştir. 

mun katilini mahkeme salonuna gö
türmek için merdivenden çıkarırlar
ken büyük bir heyecana kapıldım. 

Zaten bir gün evvel çok fena bir va
ziyette kalmıştım. Ekmek yemek ak
lıma bile gelmemiştir. Yalnız sigara 
ve u içiyordum. Torunumun katilini 
iörUnce kendimi kaybettim ve ta- -

tirihnşitir. vapur iirip çıkmıştır. 
---oo*oo Bu gemilerin gayri afi tonilato-

z su tutarı 128640 dır. 
il' are ~ ono-----

Şehrimlı İnl{iliZ ceneral konsolo
u, dün saat 16,30 da vilayet maka
mında vali B. Etem Aykutu ziyaret 
etmiştir 

Bıçak bulunmuı 
Şamlı sokağında sabıkalı Küçük 

Hüseyindc bir bıçak bulunmuş, zabı
taca alınmıştır. 

yangın çıkmış. 2s zeytin, 200 çam ve M · et 
3 incir ağacı yanmıştı!'-. y ngının ez un! y .. B ztı· 
kasten ika edildiği hakkında b zı Müddeiumumi başmunvını . ·. 6 e· 

1 . Ô ivetını t deliller görU mllş, ehemmiyetle tah- hıd zbulak, aylık mezun J •• c1crı 
kikatn başlanmıştır. Kırbekçileri, çirmek üzere istnnbuln gittigın 13. 
yangm ~ıktıklan sonra Sıtmapınar müddriumumi muavinlerinden 11 • Nı~rot 
mevkiinden kaçan bir adamı yakala- ..ı. radir F .. er, müdde urn mı ,. 
m:şlardır \'inlik '° f esını ıfa:rn lı ' ..,, · 
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Pekinde 
lngiliz mallarına boy· 
kotaj yapılmaktadır 

Pekin, 8 (A.A) - Royter muha
biı i bildiriyor: 

Gezeteler, halk tarafındnn satın 

• lınması menedilen ingiliz malları
nın b r listesi ile ingiliz mallarının 
yerine kaim olabilecek japon. Alman 
\'e İtalyan mallarının bir listesini neş 
ı etmektedir. 

Diğer taraftan, halk, Tsinan-Tung 
lan demiryolu üzerinde cAsiatıc Pet
ı-olium> kumpanyasının binala:ına 

hücum etmiş ve bir çok benzin tene
kesi alıp götürmüştür. 

Nihayet bir Amerikalı misyoner, 
Huhsenden tardedilmiştir. 

----000-- -
ltalya Kralı 

Bugün askeri teftiş 
edecek 

(ANADOLU, 

• • •. · • . . . ':it'.. . ... ... ' " ' .~ . " .. --... .•.. ;, . • ~-~· 'J. .,.,,.. ·. . . . • -.-s- --~- . 
. ,. •·. • •. -ı.· -,· .,t~.,,. .. "· . ' , .a ~.... . ".. ··'· ,, · ..... ~· •. B-'•~ .R -. . - . . ' . . . " . . . . ;·.,,.. ~ ·s·"'·o··~-~·N· . . H ' A 5 ·· E '' R ' •. "-';,-• . . ..;:,;. . ;.- . . ; ' . ,• ~ .. ,~· tst~: ~ ~· -
. . • l t . ..... - ..... . . -. . 
~-~.;,;~;:-f,:: ''r,··· .••. ·• . ,,. '· ... : • ........ . ' ' • ~ .. ı ( . .. • .- .... '• .... . . . . . "• 

lngılterede dün gece muazzam 
hava manevralarına başlandı 

Hava fırtınalıdır. Buna rağme·n yüzlerce balon, şehrin afakını tutmuş 

gelecektir bulunuyor. Tayyareler, manevralardan sonra Akdenize 
Londra, 8 (Hadyo) - Tayyare müdafi vaziyette karşılamıştır. bıta teşkilatı, baştan başa sefeı ber 

manevraları, bu gece başlamıştır. 

Din üç yüz tayyare, ingilterenin 28 

vilayetinden kalkarak Frnn:;aya doğ

ru uçmuşlar ve mütenkıben düşman 

gibi tekrar Londraya dönmüşlerdir. 

Bu tayyareleri sekiz yüz tayyare 

Havanın son derece fırtınalı olma hale girmiştir. Bunların mecmuu iki 

sına rağmen manevralara devam o - yüz bin kişiden ibarettir. 

lunmu~, yüzlerce tayyare dafi top- Yüzlerce lınlon, Londranııı afakı-

ları miidnfanda bulunmuştur. nı tutmu;ı ve düşman t~ yyareleriniıı 

Londrada hnstabakıcı, imdadı sıh- şehre yaklaşmaması için tertibat al

lıi otomobilleri, itfaiye efradı ve za- mıştır. 

Tayynre manevraları esnasında 

bUtün şavklar Eöndürülmüştür. 
l\f ancvralnr, cuma günü akşamına 

k~dar sürecektir. 
l\Iane\•ralarn iştirak eden tayyare

lerin, müteakıben Akdenize kadar 
gelmeleri \'e kı:':men IIindistana git
meleri muhtemeldir. 

CsAHlFE 3l 

1 lJüşündükf erim 

Çalma T urk genci 
Sakın çalma! 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Ne kadar temiz bir yol üstündesin, 
ne güzel günler bekliyor seni! 

Sana, alakalı olmanın bir şartını 
daha söyliyeceğim. 

Türk gene.!!. .. Kardeşim, oğlum, 
torunum! Ey benim milletimin ka -
nanı, ey benim tarihi cevherimi var
lığında taşıyan, yüzünü görmediğim, 
sesini duymadığım, fakat varlığını, 
yaşadığım devrin zemininde kudret
li ayak sesler.iyle hissettiğim Türk 
oğlu! 

Sana söyliyeceğim şey, anahtarı 

kendi üstünde duran, aklan ve vic • 
danın bir köşesinde doğup kendin -
den başka birçok sırları da rahatça 
açan tek bir kelimedir. işte, bu keli. 
meyi yazıyorum: 

Çalma! •. 
Ferd hllkkmdan çalma! .. Torino, 8 (Radyo) - Kral Viktor 

Emanoel, bugün otomobille Frnm:ız 
hududlnnnın yanından geçerek, Se
zanoya gitmiştir. Yarın (Sesite1·) del 
bir geçit resmi yapılacaktır. Kral, 
&'eçit resminden e\'Yel elli bin kişilik 
bir kuvveti teftiş edecektir. 

Milli /Şef imiz 
Boludan Gerede yoliyle 

Ankaraya döndüler 

Satie davası 
Sorgu hakimliği, Refi Bayarın 

mu muhakemesini istedi 

Millet hakkından çalma!. Hiç bir 
zaman, l!Ç ve sefil kaldığın, başkal ÜZ U• ları tarafından sana ait şeylerin ça
lındığını gördüğün zamanlarda bile 
çalına!. 

-=*=-
Hor Belişa 

Par is' te hususi ge%in· 

Ankara, 7 (A.A) - Ü~ güntlen
beri Ankaı a kazı:ılariyle Bolu vilayet 
merkez ve kazalarıııcla lıir tetkik ge-
zisi yapmakta bulunan Rei~icumhur 

t ·ı tı İnönü bu sabah saat 1 O da lloluclaıı r er y ap . hareket buyurarak ve GerNle, Kızıl-
Paris, 8 (Radyo) - İngiltere cahamamd~n geçer~k saat 6,35 te 

Harbiyenazırı Hor Belişa, bugün hu- 00 

Ankaraya dönmüşlerdir. 
l\Iilli şef, Gerede ve Kızılcahamam 

da tevakkuf buyurmuşlar ve halk 
münıesis lleriyle temas ederek bun
ların muhtelif me\·zular üzerindeki 
dileklerini dinlemişlerdir. 

---«««00>>>---

Mussolini 

tıusi surette bazı yerleri gezmiştir. 

Vekiller Hey' eti 

!stanbul, 8 (Telefonla) - Satie cektir. Davaya bugünlerde başlana
suiistimali hakkındaki dosya, bugün caktır. 
Ağırcezaya verilmiştir. Ceza isteği, .Mevkufların, kefalet mukabilinde 
hapis cezasının beş seneden aşağı ol- tahliye edilmeleri hakkıııdaki talep-
mamasmdan bahistir. leri, tekrar reddedilmiştir. 

Ağırceza mahkemesi yaz tatili Sorgu hakimi, Refi Bayarın da lil-
yapmakta olduğundan, suiistimal ı zumu muhakemesini istemiştir. 
davası asliye ikinci cezada görüle - . 

00 

lngiltere Kralı 

Eline aldığın şeyi, çabukluğa ka. 
r.şmıf bir marif ctle gizlemek mecbu
riyetini hayatına yaklaştırma! .. A
vuçların, sımsıkı değil, açık olsun 
Türk genci .• Öyle ki, o elin ne yaptı· 
ğmı, ne taşıdığını herkes goraun .• 
EIJerin birer gölge gibi esrarengiz 
hareketler yaplağı gün, adi hırsız 

maymuncukları, elbette ki, o eller· 
den daha ıerefli, daha üstün olur. 

Çalma ey benim tarihi vebali omu
zuna yüklediğim Türk oğlu!. 

insanların hırsızlık işledikleri da
kikalarda korkunç ve ani bir musİ· 

Manevraların sonunu 
beklemeden Romaya 

döndü 

. 
M~reşalımız :n i ştiraki le dün toplandı B d b l 

bet, yıldırım g:bi çarpmayabilir. Fa· 
ugün 133 gemi en i aret o an ka t aenin, soyauzlaşmamıı ruhunun, 

ve uzun müzakerelerde bu !tındu h l senin aağ ve ayakta gezen vicdanının 
İ tiyat fi OYU teftiş edecek kıyamı ve seni kendUçinden sar-

Paris,8 (Radyo) - Mussolini, 
İllanevrelerin sonunu beklemeden 

lornaya dönmüştür. Bazı mehafil, 

~ani dönüşe mana vermek istemiş
] te~ de_. İtalyan resmi makamları bu 
hususta hi çbir fevkaladelik olmadı
ğını bildirmi~Ierdir. 

Londra, 8 (Radyo) - 133 harp kıp teftişlerde bulunacak ve müt.ea- sap sana söyliyeceği tek acı söz, -me-
Ankara, 8 (TC'lcfonla) - Vekiller zi Çakmağın iştirakiyle ruznamede gemisinden ibar~t olan ingilz ihtiyat kiben donanmanın geçid resmini acla ıu cümle, «Yazıklar olsun, ah. 

heyeti, bugiin öğleden sonra saat mevcud maddeler hakkında uzun harp filosu, Veymutta toplanmıştır. seyredecektir. laksızh cümlesi - böyle bir yıldırım-
15,30 da başvekil doktor B. Refik müddet müzakerelerde bulunmuş- Donanmayı teftiş edecek olan kral İhtiyat filo, kralın teftişinden son- dan çok daha müdhiş değil m'.dir? 
Saydamın riyasetinde" toplanmış ve tur. altıncı jorj, Pal moral şatosundan ra denize açılacak ve manevralaı·a Çalma oğlum, çalma kardetim. 
2'Pnelkurm~y başkanı mareşal Fev- yaı ın ( P o rtland) a hareket edecek başhy.acaktır. çalma torunum, çalma ey benim mil-

- ---ccc***•» ve Viktorya Andalber yatma bine- Londra, (A.A) - Amirallık daire- letimin yetişen, yetiıecek nesli, çal-

Yeni bir hat 
rek, (Veymut) a gidecektir. si, deniz kuvvetlerinde iki hususi ma ki; namuslu insanlardan mürek-

00 Kral, amiral gemisine ve tayyare ihtiyat kıta daha vücude getirmeği kep bir cemiyet görerek dünyanın 

Tilea 
'1ükres• e harebet etti 

gemileriyle d:ğ~r bazı gemilere çı- kararlaştırmıştır. gözleri yaşarsın. Çalma k:, asrın di. 

~ 

Londra, 8 <Rndyof =Romanya lstanbul - Bolu · Ankara hattının 
efiri Tilea, bugün Bükreşe rnütevec-

Beşler konferansı 
' ihen •reket etmiştir. Sefir, hüku- İnşasına başlanıyor 
ltıetine bir rapor verecektir. Ankara, 8 (Telefonla ) - İstan - Münakalat vekaleti, hattın in~ası Dün toplanmış ve 5 saat konuşmtış 

o bul - Bolu - Ankara arasında tren için ·yakında rnünaka:;a açacnktır. ise de karar verememistir 
H a y( a' ya çıkan :::~ e~~:~1~:~u hh:1;~:~1:1ş~:~1~~ü~~1~~ ~~:;k~ı~~ kilometre uzunluğunda o- Tokyo, s (Radyo) _ B ~şler kon- oplanacak ve Avrup: vaziyeti eh·a-

Yahudi/er !anması takarrür eylemiştir. feransı, bugün başvekil Baron lrano- tında müzakerelerde bulunacaktır. 
':r d , J d 1anın · t' d toplnnmış ve beş Harbi.ve ırnzırı 1tacraki, konferans -.'-Or on a tına a ın ı ** n ' rıyase ııı e • ""' 

l ~aat müzakerede l.nılunduktan sonra tan :,onra askeri ricali toplamış ve 
b Iayfa, 8 (Radyo) - Aylardan - M •• h • b • hiç bir karar \"ermeden dağılmıştır. müzakereler hakkında kendilerini 

~::~::·;;:;.~~~:ı:ü:::d~•::i~~i~ u ı m ı r rap o r Beşler konferansı, l"""" tekrar tenvir eylemiştir. 
t', Yahudiler. knraya çıktıktan son- C H k k \B b / 

ta kordon altına nlınmışlardır. y ı eza ve u u eneş ir sö y ev 
00 unanistan·Arnavut uk hudutların· Mahkeme ~erinde tek verdi 

Bulgar amelesi da alınacak tedbirler düşünülmüştür hakim usulü Londra, ~_<A.A.ı - E~ki çeko:,-
4.t ' .. . . . .. . Ankara, 8 (Telefonla) - Ceza lovakya reısıcumhuru Benes, Camb-

lllanya ya taşınıyor Lon~ra. 8 (Radyo) - Turkıye- rnış .. tır: Bu :apor~ gore, harp halınde ve hukuk mahkemelerinde tek ha- ridge de bir liberal toplantısında ver 
Sofya, 8 (Radyo) - Bir Alman de tedkkı~ahtta b.ulu_n~Hu:ı o~an Frban- Sheldandık1-le )dunadnıstaln - Akrnavu~lu1 k kim bulunması, Adliye Vekaletin- diği konferansta demokrasilerin ga-

eyeti b ü b 1 . t ' II sız as erı eyetı reısı utzınger , u- u u arın a a a ınaca tedbır er t, .b d"l . t' B I 1 .. J'p gelecegWı'nı· "e bıı zafer·n Çeko _ ' ug n uraya ge mış ır. e- .. l .1 k" h })' . d . d"l . . ce cnsı e ı mıs ır. u usu , evve a ı • ı 
~et, Alınanyadaki çelik fabrikaların- g~n ~gı ter~ er ~.7 1• abr. ıyeı umu- erpış e 1 mıştır. f stanbulda tatbik olunacak ve iyi ne- lovakyanın kurtuluşunu tazammun 

ıı.,. . mıye rıyasetıne mu 11m ır rapor ver 1• l · d'- ·ı:- l · · d d -· ı k d'kt b; ~alışmak üzere Bulgarıstandan on ccc***:n• ıce er ~erırs~ ıge~ vı ayet erımız e e· ecegmi ~öy edi ·ten sonra ı a -
rı aıneıe gönderecektir. l l d tJ B A C . k de tatbık edılccektır. törlük rejimlerini ~iddetle tenkit et-
~ h ta ya anma U• • , etın aya \m •k 'llA /" AT miş ve bizzat büyük demokra,ileri ,1. u telif tarihlerde Almanyay~ gi- • "rl a ırıa ıye ı.ya• • ıı kendi prensiplerine iymanları olma-
li o~ada iş tutan Bulgar amelenin bat tmız Is tan l u . 'da istirahat z : rı lon -lra' da makla ittiham eylemiştir. 
lıt , bın 1 .. işiye baliğ olduğu mnlfım- edt!ceiı Londra, 7 (A.A. ) - Amerika --

o=--
it Finlandiya 

Qrp halinde bitaraf 
ll ko lacak mış 
~l'ie:lin, 8 (Radyo) - Finlandiya 
ıı~1~C nazırı, bugün beyanatta bu
a Uş Ve bir harp halinde Finlan

(1111n tnutlak surette bitaraf kala
nı s.. l oy emiştir. 

---=** lhtısad Vekili 
~~rıkar<ıya döndü 
~ ,,.a. 11~ul, 8 (Telefonla} - İktı

~ ~a ei{ıli B. Hüsnü Çakır, bugün 
t-a.~a d.. ü t·· onm ş ur. 

Romrf ateş .~miz teşeb· 
bü ,at.rı girişti 

İstanbul, 8 (Telefonla) -· İtalya-

dan alacaklı bulunduğumuz para -

Iar hakkında Roma ticaret ateşemiz, 

italya hükumeti nezdinde tcşebbii

sata girişmiştir. 

- =*=-
Maarif Vekili 
Sehrimize geliyor 
İstanbul, 8 (Telefonla) - :\laarif 

.. Maliye nazırı Morgenthau İngiltere- için geldiğini söylemiş ve bu akşam 
İ~tanbu.l •. 8 ('f~lefo~ıla) - ~luna- ye gelmiş ve Southaptpn da vapur- Danimarkaya hareket edeceğini bil

kalat \'ekılı B. Alı Çetınkaya, bır kaç dan karaya çıkarken gazetecilere yap dirmiı:;tir. l\1orgenthau 6 eyluldc A
gün i~tirahat etmek üzere Ankara- tığı beyanatta Avrupaya gezmek merikaya dönecektir. 
dan şehrimize gelmiştir. • ··- ,_ , .. :· . ~-- . -. · f) 

--00000---

Göbels 
Pfa; Ve Gazinosu 

vekili B. Hasan· Ali Yücel, bugün no Alfiyeri ile konuşmuş ve kcndd

Trakyadan şehrimize dönmüştür. Ve ne verilen bir öğle ziyafetinden 

kil, cumartesi günü izmire hareket sonra akşam ı;;inema sergisinin açı!ı-

Gazino ve lok anta kısımları gece ve 
gündüz lnciraltına gidenlerin 
Chtiyaçlarına cevap vertcek tir 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müıkülpe· 
sentleri dahi tatmin edcek sehilde temin olunmuştur. 

cdccektir. şında hazır bulunmuştur. 

yojenler i ahlakın, faziletin nerede 
olduğunu aramağa kalkarlarsa, se
nin memleketine gelsinler, seni sey. 
retainler .• 

Çalma, sakın çalma!. 
Çalarsan ellerin taş olmaz. Eak1 

devirlerde olduğu gibi, elin bileiin
den de kesilmez .. Faka t, mensup ol
duğun milletinin ahlak ve fazileti 
taılaşır, onun ömrü kesilir ve ek si
lir .. 

Çünkü, çalmanın arkasından bin 
bir içtimai felake t gelir. Çalmak öy
le bir mikroptur ki, her satıhta ayrı 

bir m ikrop sürüsü yaratır ve kor kunç 
olan şey şudur ki, bu ın:kroplar da 
başka başka mazarrat ve illetlerin 
uğursuz habercisidirler. 

Çalan adam, namussuz a dam de • 
mekt ir. Kelimenin ağırlığına bak!. 

Bu kelimeyi, haklı olarak b:r insa

nın yüzüne söyleseler, mavzer kur

şununun yarası ondan çok hafif ge
lir .. 

Çalma!. Ve biliyorum k i, aen çal
mıyacaksın. Seni tenz;h ediyorum 
ey benim kardeşim, oğlum, torunum, 
ey benim milletimin yetişen, yetişe
cek nesli!. 

Or han Ra hmi GÖKÇE 

** 
Foşter 

Tayyare ile M ünihe 
gitti 

Münih, 8 (Radyo) - Hitler, bu
gün tnyyare ile Danzigten buraya 
gelen Daıızig Almanları lideri Foş
teri kabul etmiş ve uzun müddet ko
nuşmu~tur. 

Foşter, yarın tayynre ile Danzige 
avdet edecektir. 

Kral Zogo Versa
y a vardı 

Versay. 8 (A.A.) Kral Zogo, 
ailesi \'C refakatlerindeki ze,·at ile 
birlikte bu sabah Lamaya şatosuna 
gelmiştir. 



g 

,ANADOLU) 

Adof Hitler 
- Battarafı 1 inci ıahif~de -

yacaktır. 
Epoque gazetesi diyor ki: 
cBu seneki Alman askeri manev 

Güvf!rcin dostları 
1 

Zahire borsası 
i Z l\IİR 

l ydianın penceresi snrmnşıklarla fırçalarken kendine dikkatle bakıyor- releri, geçen sene olduğu gibi, talim 16947 kilo yapak 52 
ıüslü idi. Sabahları bu pencerenin du. Muhakkak ki henüz gençti. Vü- görmekte olan bir ordunun manev- 836 kilo balmumu 79 

58 
82 

kenarı güvercinlerle dolardı. Lydia cudünde daha gençliği nrengi var- releri değildir. Bu seneki manevre- --------------
eliyle yiyecek vererek onlarla dost dı. Çehresi henüz taravetini kaybet- ıer, daha ziyade, harekete hazırlanan B.T urgud ru·· rkogv lu 
olmuştur. Çünkü o bu yabancı mem miş değildi. Saçlarının arasındaki bir bir ordunun manevreleridir. Bir harp 
lekette çok yalnızdı, bu güvercinler kaç beyaz teli görmek hakiketen tehlikesi, her zamandan daha ziya- - Baştarafı 1 inci sahifede -

Sterlin 5.93 
Dolat 126.675 
F. Frnngı 3.355 
Liret 6.6612 
İsviçre F. 28.605 

9 Ağuatos 1939 ÇARŞAMBA 

y~ogram 

1639 M. 183 Koa./120 Vw 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 
Kw. 

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

den bnşka dostl· tı ycktu. müşküldü. Böyle olduğu halde bu de vahimdir. Herhalde, Almanya bu. lcri arasında benim d& Ankaraya Florin 67.54 T0RK1YE RADYO DİFÜZYON 
Lydi. lngilter ye eski ve çok asil gençliği nartık devam edemiyeceği- gün bir harbi gözüne almıyacağmı çağırılmaklığım bu hazırlıklar için Rayşmark 50.835 POSTALARI 

bir aileniü çocuğu olduğunu isbat ni biliyordu. Daha bir kaç sene .. Hep kabul etmiş dahi olsa, şu cihetten di. Belga 21.5175 TÜRKiYE RADYOSU 
ederek biiyiık babalarından kalcın si bu kadar.. emin olmalıyız ki, hiç olmazsa şata- Kongrede ne konuşulacağını, ya
servet ve ismi almağa gelmişti. Ne Getıç kadının içinde tuhaf bir fatlı bir blöfü muhakkak yapac.ak- ni ruznaınenin neler ihtiva edecoği
de oLa bu şeylere, bu kadnr u~un hüzün vardı. Zaten bir kaç günden- tır. Hitler, büyük sergüze§t karşısın- ni bilmiyorum. Fakat şunu söyleme· 
ıeııelerden sonra sahip çıkıp bunları ~eri içinde buüzüntü eksik değildi. da tereddüd etse bile, muhakkak su- Jiyim ki ticaret vekaleti, ticaret ve 
ispat etmek zamana bağlı bir şey- Istemeden o genç adamı düşünüyor, rette, vaziyetini tahkim etmek ve ye- sanayi odalarından memleketin eko~ 
di. Şimdilik yalnız ve kimsesiz ya- böyle cahil ve aşağı tabnkadan, bu ni hücumlar hazırlamak için bir pres4 nomik menfaatleri bakımından ııza
şıyordu. Kırk yaşına yaklaşmış ol- kadar genç bir çocuğu beğendiği ve tij mtıvaffakıyetini bütün kuvvetiyle mt istifadeler temin eylemek azmin~ 

Drahmi 1.0825 ANKARA RADYOSU 
Leva 1.56 Öğleneşriyatı: 
Çekoslovak Kr. 4.3375 12.30 Program 
Peçeta 14.035 12.35 Türk muziği - PI. 
Zloti 23.8425 13.00 Memleket saat ayarı, Ajans 
Pengü 24.4525 ve meteoroloji haberleri. 
Ley 0.905 13.15-1 4 Muzik (Karışık program ~ 
Dinar 2.8925 Pi.) duğu halde bütün ömrünü sıkıntı i- dü§Ün~üğü için d ckatiyen utanmı- arayacaktır. Herhangi ihtimal Uzerin dedir. 

çinde ve saacletsiz ol rnk geçirmİJ· yordu. de durulursa durulsun, netice ayni· Binaenaleyh memleketimizdeki o
ti. Böyle düşünürken dışarıda sebze- dir: Mukavemet etmek, cesur olmak da ve borsaları da ona. göre ıslah e-

Yen 34.62 Akşam netriyatı: 
!sveç kr. ~0.5~ 19.00 Program 

Bulunduğu yeriıı yarısından faz- cinin sesini duymuştu. Elinde para ve her şeye hazır bulunmak. decektir. Yani fazla odaların ve bor-
lasını ispat ederek alacağı ismi ta- çantası ile koşarak aşağıya indi. Seb- Ordre gazetesi diyor ki: saların lağvı, yahud ihtiyaç görüle-

Ruble 23.90 19.05 Müzik (Hafif müzik - Pl.) 
ESHAM ve 'f AHV1LAT 19.30 Türk muziği (Fasıl heyet!) 

şıyan aileni ntoprakltırı idi. Bu kü - zecinin arabasını gene güvercinler cek yerlerde yenilerinin açılması, 
çük §ehir dük Gingston - İyon - Hil- ve diğer hayvanlar ıııarmıştı. «Ufukta, geçen seneki eylO.l buh- ticaret ve sanayi odaları ve borsaları 

A N K A R A 20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, Ajans 

deler!'h mu, zzam şatolarının gölgesi İki iniiliz hizmetçi kadını da seb- ranına müşabih bir buhran gözükü • kanun ve nizamnamelerinde esaslı 
altında adetn eziliyordu. ze ayırmakla meşguldüler. Beyaz yor. Bunun karş1sınadn, kuvvetli ve tadiller yapılması melhuzdur. 

Lydia şimdiki halde sahipsiz kal~ çehreli, tatlı gözlü delikanlı onu gö- mUttehid bulunmalıyız. Ticaret ve sanayi odalarının umu-

1933 Türk borcu 11. 19.42 peşin 
1938 % 5 F. v eikramiyeli 19.10 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 

mış olan bu yerlere ne zaman eahip rünce: mi bir ahenk dahilinde çalışmaları Sivas_ ErzurumV. 
olabileceğini henüz bilmiyordu. Bu - Bonjur, Mis.. Oeuvre gazetesi diyor ki: da aranılan gayelerden biri olsa 

111. 20.-
20.-

~ey tahakkuk. edinceye kadar kirala- Dedi. cPolonyanın azimkarlığı, yalnız gerek. 
dığı küçük bir evde kendi kendine Lydia heyecanını göstermemeğe Dnnzige verilen notadan değil fakat Yüksek vekalet hazırlıklarını ta- Harp baş/adı 
Y<l§amaktaydı. çalıştırak: ayni zamanda pazar günü krakovi- mamlnyınca hazırlıyacağı mevzuları 

.. *. -- Bonjur!. deki büylik tezahtirlerde mareşal odalara, borsalara göndererek mil- Halkı ı J geçirdiği yer· 
Sebzeci arabasını ilk defa olarak Diye cevap verdi. Gözleri onur ')migly - Rydzin nutkundan da gözü- talealarmı isteyecek, ondan sonra da • L • • 

k·ı sız c.•ır te.aş Lu küçük sokakta durdurduğu za- açık renk gözlerien tesadilf edine l yor. Bu azim karlık, semerelerini ruznamesını, Ankarada toplanma 
3 

A _ 
man civnrd:ı uçuştın bütün güvercin- vüzü kıpkırmızı oldu. iki hi:-:mctr' vcrrncğe başlamıştır. Danzig mn- gününü tespit eylivecektir. g~stos: . 

1 · f 1 L k d knmlannın Polon"" notasına d'k s · d 1 • ı· t kd' Danzıge sekız on kilometre mesa-crın onu etra ını a mıştı. ydia onu a ın gitmişlerdi. Sebzeci ona gen J... ver ı ·- anayı o a arıııa ge ınce, a ır A 

· d h 1 d b h d d d leı·ı· soı1 kat'ı' ce\'U" hı'ç oJn1a · el · · k b .. t k'I fede olan Zopot plajlarında bugün pcnceresın en görüyordu. ayvan ar an cı s• in uruyor u "' z~a şım- e ersınız i u mevzu mus a ı en . . • . 
O Y r 1 k 1 d b .lı'lı'k Aln1anvnnın Polon,·a · ··ks k 'kt d k'l t' . lıık d mühım bır hadıse cereyan etmicıtir. , genç ve sarışın bir adamdı.. Ü· r.ği ip yanındaki cçi er en irine · ı • " · nın azım. yu e ı ısa ve a e ını a " a ar '6 

ka, ı - k da " t - b. ·ı Sabahleyin ufukta görünen meç -zü ve elleri inanılmıyacek kadar be- bir sebz.e kabuğu yedidikten sonrn r ıgı arşısın y .. p ıgı ır gerı e- eder. 
· · t 't 1 kt ı· hu1 harp gemilerinin toplar atarak ) nzdı. Lydia onu ilk def aolarak gö- birdenbire Lydiaya dönerek: yışı e~pı ey eme ec ır. Bu vekalet, lüzum göreceği yerler-

ıüyordu. Fakat o her halde buranın - Mis, dedi, dün gece anneme de sanayi odaları kuracaktır. O tak-
) nbancısı değiddi. Güvercinler ve i- ~açlarınızm renginden bahsettim. Varşova, 8 (A.A.) - Vıeezır Var clirde yani sanayi odasının kurulaca-
lcridcki çayırda otlıysn kuzu ve ke- Lydiaya irkilmişti. Başını kaldı zavski, gazete"inin yukarı Silezya - ğı şehir \'e mevkide ticaret odası ay
ciler onu tanıyordu. Etrafını almış- rarak: :in Alman kıtal arının tahş:dine dair rı. sanayi odası arrı olarak çalışacak 
kırdı. O mütebessim bir yüzle bu -N edemek, d:ye mırıldandı, B .. 1 (utoviçten Yerdiği bir habere göre tır. 
1 ayvanların hepsine verecek bir seb- den bus uretle bahsetmeğe hakkını7 uma giinü yedinci kolorcluya men- Bana sanayi odalarının lüzumu o-
ze kabuğu buluyordu. yoktur. U!) bnzı miifrezelcr otomobille hu - lup olmadığını soruyorsunuz. Pek 

N kadar merhametli bir adama Sonra ç"'nt:ısım açarak: ucla Lir knç kilometrelik bir mesa- tabiidir ki lüzumu var i!<e tesis etlile-
benziyordu. Hayvanları çok sevdiği - Ne vcre"e- 'm '? d · k'1in Zabrze mm takasına gel - cektir. Lüzumu yok ise tesis fazla bir 

ı n. 1 1 r.i le .. dir. k-ır t ı be Ii idi. Bu, Lydia için çok mühim- Diye ~ordu ı ,,.,, ik m ı ynvo'!Çl u e o ur. 
di. Çünkü Lydia da hayvanlara çok ona paranın üsti:nii ı..z; t ' O na hny ~Icmleketimizde şimdiye kadar sa 
dtişkün"1ti, retle bakıyordu. Nic;itı hiddetlendiği f~u müfreze'er burada bütün u- nayi zümres;nin işl erin i de ticaret o-

• k numi b'ndarla ml! ktepleri işgal et- 1 ı ·· kt b · · det' • .. ni anlamamış oldu ·u. açı ve san1; l u arı gorme e ve unun ıçın ı-

Sebzeci haftada üç gün bu dar s0 • mi bakışlı &özlerimlen belli idi. T n işlere.lir. cnret ve sanayi odaları namını taşı-
kaoktan geçiyor ve sebzelerini satı- "eddi.:d etnv•den: maktadır. 
yordu. Her defasında da hayvanlar - S~clarını:zın r•ntti 0 kado~ sı·; Paris, 8 (Radyo) - Münihten Daha başka memleketlerde de bu 
onun etrafinı alıyur, hatta onun a- zel ki. dr·di .. Bund:rn bahsetmek! lınan huberlcre gere, l fitler, ordu ~ckilde toplu odalara rastgelinmek-
rab .. sını takip ediyorlardı. qjzi rencide edeceğinıi hiç :aı.nnE:tme e donanma komu•.:nlarını nezdine teclir. Hatta bazı memleketlerde sa-

Bu genç aJarnın halinde bir kibar rrıiştim. aeırmış ve bugi'n mühim bir kon- ·rnyi tluha fazla ilerleyince gene o-
hk \'e iyilik vardı. Lydia onun nasıl 'erans akde~n!İstir. Bu konfcransc:ı !laları ik:ye ayu·mıyorlar. Ticaret ve 
olup ta böyle halktan yetişmiş ve a- Bura•1 , 11 fırtımıları P"'k şictdetl hemmiyet verilınekted : r. sanayi odasında biri ticari, diğeri 

litrilıiderinin üzerine hücum ettikle-
rini büyük bir heyecanla gören Zo. 
pot halkiyle plajda banyo yapanlar, 
derhal, 

- Harp başladı! Harp başladı! 
Nidalariyle bağrışmaya başlamış

lardır. 

Verdikleri bütün izahata rağmen 
bu paniği tevkif edemeyen zabıta 
ku\Tetleri, nihayet halkın trenlerle 
ve otomobill~rle Danzige, yahud 
şarki Prusyaya akın etmelerine ma
ni olamamışlardır. 

Neden ~onra bu hnrp gemilerinin 
manevra yapan Polonya filosu oldu-

ğu anlaşılmış ve o vakit umumi en-

dişe zail olmuştur. 

-=*=-
Mülteci 
Yahudiler eil bir aileden olmadığına hayret e- ~luyordu. B"'zı geceler riizgur öyl !;ınai olmak üzere müstakil iki heyet 

diyordu. Üçüncü gelişinde Lydia 'TlÜthiş bir kuvvetle es:yordu ı r petin icinde duran (".ttvercini nlmak kuruluyor, böylelikle ayni çatı altın· .- Baştarafı ı inci aahifede _ 
sebze almak içi naşağıya indi. Onun Lydia yatağında titriyordu. Naeıl 0 ~in elini ser-ete sokmuştu. da ve fazla masraflara boğulmadan müddet ev~oı Kösteneeden Parita 
erabasıııa yakla~ark: luyor da bu kadcır sakin bir memle - Evet, bunu da diğerlerinin ya- aranılan gayeye varılmış bulunuyor. 

B b 1 k S · · · d k' l' Be11im tahminime Ye kanaatime - onjur 1 ketin rüzgarı u kadar coşkun o abi ıına oyarım. « epctın ıçın e ı e ı 
Dedi. lirdi~ Bu uykusuz geçen uzun gece ydianın eline temas etmişti» Ne ka ~öre bizde ele böylece hareket edil-

vapuruna binmiş ve Rodo!; adasına 

hareket etmişlerdir. Fakat Rodosta-

ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk muziği 

21.30 
21.45 
21.50 
22.00 

1 - Tatyosun Suzinak pe§" 
revi 
2 - Arif bey Suzinak şarkı ti 
Beni bir lahzacvhili/ B, (, (, }'ı 
Beni bizar ederken rı 
3 - Arif Bey Hicazkar şar· c) 
kı bir halet ile süzdü gene 
4 - Hiristo Hicazkar şarlö &~ 
görünce gerdanından 
5 - Ud taksimi ~ 
6 - Hicazkar türkü aksanı Ilı 
olur güneş gider. - ka 
7 - Hicazkar saz semaisi 81.ı 
8 - Osman Nihad kardili· ~e 
h.icazkar şarkı akşam güne- di 
şı. 

9 - Halk türküsü Meşeli. ııq 
meşli. ~t 
Haftalık posta kutusu 'lıe 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (tangolar - Pi.) 
Müzik (küçük orkestra şef: 

Necip Aşkın) 
1 - Hans Thaler kukuk pol 
ka 
2 - Auburct göbekliler re6' 
mi geçidi 
3 - Robcrt Stolz Praterdt 
ağaçlar tekrar çiçek ac.ıyor ~CI 
4 - Emmerich Kalm~n \;aıf ~ 
bazhane prensesi operetin . 
d~Potpuri ~ 
5 - Ganglberg benim kO ' '•t 

çük teddi ayım (saksafo~ 1~c, 
p•uçası) h 
6 - Emmerich Kalman # ~~ 
~n.~nc~~) a 
7 - Brusselmans Felemefl~ ~trı, 

.. . . ~ti 
suıtı No. 3 karlı manzara , d~ 
8 - Leopold Karlsbad hı.ıtl 

~rı· 
rası 92 .' 

0. açık mavi gözlerini L'"·diadan lerde Lydia hep o genç adamı düşü 1ar zayıf hayvancık diye ilave etti. •nesi daha muvafık olur. Çünkü: kj ital.ran idaresi, bu ınuse\·ilerin a-
J daya çıkmalarına müsaade etmemiş- 23.00 

ayırmadan: nüyordu. Gene böyle çılgın bir rüz ki üç gün içinde iyi beslenir. :\Iüf'takil olarak kurulacak bir oda-

9 -Jac. Grit mat§ 1 • 1 

Son ajans haberleri , zjrıı~ ~ttı. 
esham, tahvilat, kambiyo ~ ~~ 

B tir. 
- Bonjur mis! garla geçmiş olan bir geceden son re eraberce güvercini kafese koy· nın masrafını temin eylemek hem 

Diye cevap verdi. Lydia aldığı seb ~abah kalktığı zamanbahçesinde f1r 1ular. Kümeste on kadar güvercin zor, hem de sanayicilere yıkımlık o- Bunun üzerine gemi, Rodos adasın nukut borsası (fiyat) ~'l\d 
23.20 ritüzik {cazband • PI.) ~ b 

zeleri sepetine doldururken, güver· ~ınanın ıjiddetiyle zedelenip yere •ardı. içlerinden üç tanesi de ısl"k !ur. Şüphe etmemelidir ki alakadar- dan tekrar Köstenceye hareket et-
cinler başlarının üstünde uçuşuyor· :.:lü§mÜş bir güvercin buldu. ıe titrek bir halde idiler. !ar bu hususları eyice tetkik ederek miş, izmir körfezi önünden geçerken 

23.55-24 Yarınki program. tt 
~i~ lardı. Bir tanesi genç kadının ko!u • Bu zavallı kuşu ateşin yanına ge - Bu üçünü bu sabah buldum. ona göre en hayırlı bir neticeye va· rotasını izmir istikametine çevirmiş 

nun üstüne kondu, tirmişti. Donmu5 küçük vücudüni ~avnllı hayvancıklar. racaklardır. ve izmir limanına gelmiştir. 
Sebzeci: ısıtmıak, onu teselli etmek istiyordu Odamızın Birincikordonda eski Çek yahudilerinin izmire çıkmala-
- Bunlar seyyah güvercinlerdir Bu kuşun lisanını bilmek için Lydi; Rüzgar ve fırtına devam ediyor- (Sporting kuHip) yerinde şehrimizin rına müsaade edilmemiştir. Kaptan, 

mis. dedi. Bunlardan bir kaç tane l:>u anda her şeyi feda edebilirdi. Ö~ lu. Lydia bir hafta içinde ona iki gi.1- ve şehrimiz ticaret aleminin şerefi ve geminin Rodos adasına gittiğini giz. 
benim evimde var. Tüylerinin gli· leye doğru bu kuşu sebzecciye gö ercin daha göndermişti. Artık mevkii ile mütenasip bir (tüccar ku· !emiş, Köstenceden hareketle istan
zelliğini görseniz hayret edersiniz. •ürmeği düşündü. O kendisine böyl ydia bu küçük kulübeye her gidi - Jiibü) inşa ettirmesi eski bir emeli, buldan geçtikten sonra Rodos ada-

Bu ie.nç adamın sesinde öyle bir kuşları topladığını, yeniden uçaral inde kalbinin heyecanla ve saadetle bir gayesidir. sına giderken izmir körfezi ağzında 

Doktor 
B. Behcet Ur, 
ç o c'u K 

Hastalıkları mütebaasıl1 d'"'""'" -~· 
Hastalarını 11,30 dan bire JcJ ,,ı 

Beyler sokağında Ahenk rnatb• 
yanında kabul eder. / tatlılık vardı ki, Lydia kulaklarımı yolculuklarına devam edecek hale g< rurduğunu hissediyordu. Katiyen Kulüp yerini satın almış bulunu - vapurun makinesine sakatlık arız 

inanamak istemiyordu. Güvercinler. !inceye kadar onlara baktığını söyle >U hissinden utanmıyordu. Bu defo J·oruz. İnşa edilecek kulübün proje- olduğunu mecburen izmir limanı· 
den ne büyük bir muhabbetle bahse- memiş miydi~ 1a elinde bulduğu bir güvercinle o !eri yaptırılmıştır. Yüksek ~ekaleti- na iltica ettiğini, makinenin tamirin- •-----------ılf!!'";'"" 
diyordu. Lydia parayı verirken bile :. 'rnlübeden içeri girince ana il oğlu mizin müsaadesi de alınmıştır. den sonra izmirden ayrılacağını söy-
başını kaldırıp ta onun yüzüne bak- Onu kolaylıkla buldu. Bir kac- ·remek masasında buldu. Yemek ye- Binanın münakasa ilanı da gazete- !emiştir. Fakat gemide kömür, su ve 
nıadı. kişiye sormak kifayet etmişti. Uzak mek üzereydiler. tere verilmiştir. komanya yoktur. Para da mevcud 

Öteki devam ediyordu: tan kapının önünde ihtiyar bir ka - Oh, affedersiniz, dedi. Vakit- Yakında inşaata başlanacaktır. değildir. Gemide bulunan musevile- 1-------------:: 
- Hava çok rüzgarlı olunca bu dın gören Lydia başından şapkasın· iz geldim. Gene bir güvercin bul- İlkbahara kadar inşaatın biteceğini rin de para ve komanyaları, suları Sahip ve Ba,mubarriri )! 

zavallı kutlar yollarına devam ede- çıkararak kızıl saçlarını meydana hı- dum da.. tahmin edebiliriz. bulunmadığı anlaşılmıştır. Kaptan, RAYDAR RÜŞTÜ öK'l'!. 
mez ve düşerler, barınacak bir yer raktı. ihtiyar anne: geminin istanbuldaki acentesine tel· Umumt 1ttlri11at tıe ııc:ın iıl 
aralar. İhtiyar kadın şüphesiz onun anne - Çok lütufkarsınız Mis, dedi. dü. sizle geminin vaziyetini bildirdiğini, mndr.rlı ç,Jı 

Lydia başını kaldırıp genç adama siydi. Ye kendisini muhakkak eaç- Size de bir tabak koyayım mı? Bi- Lydia sarardığını ve bayılmak ü- para istediğini söylemiştir. Gemideki HAMDI NÜZHET çAl'l 
baktı. Fakat onun mavi ve parlak larmdan tanıyacaktı. Fakat ona da- zim yemeğe tenezzül eder misiniz? zere olduğunu hissediyordu. yahudiler, kadın, erkek, çocuk, yarı t D A R E H A N E s r. 
gözlerinde öyle tatlı bir kuvvet ve ha yaklaşmadan yan kapıdan genç - Çok rica ederim .. Benim için - Oh .. dedi. Ya çar§amba günü çıplak vaziyette geminin güvertesin- ktı"' 

d h lımfr ikincf Beylır ~~ tll nufuz va,.dı ki. bilaihtiyar yeniden a am çıkıvermişti. Lydiayı görünce ra atsız olmayın .. Ben yemek yedim getirdiğim diğer iki güvercin ne ol- den sahile işaretler yapmakta, ba - çın 
başını önüne e~di. Sebzeci gayet ya- hiç şaşırmadı. Sanki onu çoktan bek- Ye bunları söylerken gözleri ma- du ~ ğırmaktadırlar. ~~ı:~:: i::ı~ ~n;;;A'vo1~~~ vaş bir se..ole hala anlatıyordu: liyormuş gibi tatlı bir tebessümle sanın üstünde duran yemek tabağı- Sebzeci gene kederle başını sallı- Zabıta, gemiden her hangi bir su- TEI,EFON: trr6. Poıtcı 1fııtıl l 

- Böyle diiştükleri zaman onları yaklaştı. na tesadüf etmİ§tİ. Bu tabağın içinde yarak, içini çekti: retle çıkılmasına mani olacak tedbir- 'f 
alıp evime götürdüm. Kendilerine Lydia: l->ezelye ile pişirilmiş bir güvercin -Onlar da öldüler. leri almıştır. Kaptana, limanı ter- A B O ~ E Ş l: H .~ 1

so4 
gelinceye kadar, hava iyi oluncaya - Size dün geceki fırtinada düş- llÖrünce büyük bir heyecana kapıl- Şimdi ihtiyar kadın söze karı§mı§~ ketmesi de tebliğ edilmiştir. l'tlltOı 1-'DO, Alts c:~ ı.wı 
kadar cnlara bakarım .. Sonra salve- müşolan bir güvercin getiriyorum nı. Parmağı ile işaret ederek: tı: Ka:ru1t1"· 
rırım. dedi. Onu yanınızda saklıyacağınızı - Bu nedir? diye mırıldandı. Size - Mis, hiç üzülmeyiniz. Hanynin çinde güvercin olan sepeti göğsü üs-

Kuşlardan, tıpkı müşfik bir anne ve kendisine iyi bakacağınızı biliye- 2azartesi günü getirdiğim güvercin bu hayvanları gayet eziyetsiz bir su- tünde sıkarak titrek adımlarla kapı-
çocuklnrından naqıl bahsedrese öy- rum. ne oldu? rette öldürmek tarzı vardır. Başları- ya yaklaştı. Ve bir çılgın gibi dışarı 
le bir tatlılıklP- .-ıh!lediyordu. Bir müddet uzun uzun l:iakısblar. Sebzeci mükedder bir tavırla ha- nı bir bardak suya sokar .. Hiç eziyet. çıkarken mırıldanıyordu: 

• Bu defa bu bak1ı:ımadan, genç kanın §ını sallıyarak ona baktı: siz ölüverirler. - Oh ... Evet .. Evet.. Hiç eziyet 
Lyd:a aynanın önünde ıaçlarını hiç ııkılmamıgtı. Delikanlı küçük bir - Biçare hayvan dedi, o aece öl- Lydianın gözleri büyümüştü. İ· etmeden. 

seııe!fJ 
y $.hancı rııe• Jeketler fcfn 
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°:1 Aiulloa 1939 ÇARŞAMBA -·- -
(ANADOLU) 

1 ' A • • ZA~.2~~~nm~ 
• Urlada Pınar mahallesinde Ab-

NOTA 
----=---------------------------------·Eiıll dullah oğlu Hamit Gömlekçi, sarhoşJ• D p } Tertip eden: ANT SVOKU - 161'\ - Çe ı· KA · ORAL • ı · b " v renı amı olarak devriye gezerken jandarma- anzıg o on yanın me ... a ;\. 

R · h•t d k d d. k• "V } k lara karşı geldiğinden yakalanmış, J •& • 
eıs maznuna l ap e ere e l t: 3İ~na 0 an aş lnlZ1 Adliyeye verilmiştir. fJnJ hak 1 Q"OfdU 

gösteren sözleriniz, mahkemeyi müteessir etmektedir. Siz, lkiçe meli~:1'~::~ Mevlüd soka- Vaı~~va, 8 (~.A) - Polony~ h~- yap;fı'nıyacnk.tıı. . 
w d •ı ş w l ) A 'f E l kumetı ıle Danzıg arasında tceatı edı· 2 - Danzıg nyıını. bu m ktutiun· 

b k ı · • t ' · • b • • • • k b• ' • • • k k k"' gın a ı yas og u ame e rı rense , 1 1 h kkı w . h li aş a arını Of mek lÇlfi UYU tr meS Ulıyetın Of ~unÇ a- Halil kızı 30 a ında Havanın evine en ~ot nr a ndn aşagıdnkı ı·esmi da, m~ te f Dnnzig hudud knrakoh• 
"d k k d Y şh k t . tı" teblıg neşrolunmuştur: şeflerı tarafındmı Polonya hudud - b · · • • k · d · f" gı ere a ına a aret e mış r. 1 D . .. .. . . . USUilU UZeflillZe Çe ıyor Ve ISrar e ıyorSUilUZ Metres kav asımı? - ~nzı~ a?aıunın dun hukO.- müfcttışlerı~: .yapılan beyanatın 

• G . b 1 d 8H.. . . . mete tevdı cdılmış olan cevabı, Po- ayanın emrı uzerınc ) a. ılmış bulun. 
Maznun general - {müdafaasına ala işittiniz. General, hücum emrini j Reis - Generalim t Gösterdiği - a:ı ~hvarı~ aw l u;e~~nı~r-azı- lonyanın Danzig komiseri B. Şodııki madığını bildirmektedir. 

<levamla) Sayın hakimleri Fransız vermekle erkanı harbiyei umumiye- niz nefs feragati takdirlere şayandır. noks~n a . mLe og u 1 

1
1 gaç, ile yapılan şifahi görüşmede alınaıı 3 - Danzig ayanı, gümrük kont 

tarın· k d t kl · · b ·- · · ·· l d"W · "b" b r es ı metresı emana rast amış ve hntt h k t' t 'd t kted" B 1 · d" k d ld ğ ı, u maceramı ay e meme el nın ısa et ettıgım soy e ıgı gı ı, u Ancak, unutmamalısınız ki, zapta _ .. k l d ı nre ·c ı eyı e me · ır. u ro unun şım ıye n nr o u u tarzda 
ın··t · 1 B · l d" W · ·· · b 0 k' h ı· d ff k agız muna ·aşasına tutuşmuş ar ır. hattı h k t ~ P 1 h d 1 · t k"" d k 1 7• • u ees ır o maz. en, ı e ıgım cur- cmrm tat ı ı a ın e muva a ·ıye- geçen ve hakkınızda karar verilirken M.. k k O -ı N" are e e gore, o onya u uc menye mev un e a ac ıJllll tenua 
tnün cezasını görmeliyim. Şu andal tin muhakkak olduğunu da iddia et- mahkemenin nazarından kaçmama- u~a0 .. aşalyda arık§a~l 

5
smddankog u .. w

1
- müfcttiı.le.rine kar ı hiçbir emri\'aki etmektedir. 

ha d F ··k k · B · k d kA h yazı zyı ız, ça ı ı e ı ı ayı gog- ** rp e en ran anın yu se mena- tı. u vazıyet ar§ısm a, er anı ar- sı lazım gelen bazı sözler vardır. .. d w k 1 .k. · d 
fii n · ı B · b" . . . . d" I sun en ve sag o unun ı ı yerın en 

amma sıze ya varıyo~u~. enı ıyeı umumıyenm emrmi ın eme- Maznun general - Şimdiye ka- hafif surette yaralamıştır. Suçlu, za- F l 
k1lam~~akta ısr~r. etmeymı~. Ma~- mekle general (L) nin isabet göster- dar söylediklerimle bundan sonraki bıtaca tutulmuştur TQ n SQ • span VQ 
le ernemzm, asken ıtaat ba~sındc; la- diğini iddia edemezsiniz. Orduda sözlerim de tamnmen samimidir. 30 Esra~cılık J 
ayıt kalarak, sırf kanunı ahkama emr ·ta t utl kt a· ,. 1 h w h . . . r · b K l dd · d ş 1 

6aplanmak istemesinden derin bir "th e ı a rnd ·ıa ırk.... ıhna_b~a ~y ' a~ustos elzımetının mesu kıyetı e - k w emera tı ca esın e a"? ı ~o. M J p f B p • d •• 
acı h" k . ı an:name. ~ ? e er an~ ar ıyeı .u- nım omuz anmadır. Muha ·eme es- ·agında sabıkalı Mehmed Alı oglu areşa e en urgostan arlSe Oil• 

1_;s;:ı:m~ term. k ... mumıye reısınm kanaatıne ve benım nasında ithamnameye uymak iste - Küçük Hüseyinin esrar sattığı zabı-
s n-ı·· ka ım la arar vke:lmd.:. _uzerc itirafotıma rağmen hafifletici sebep· memekle müthis hadiseler meydana taca habernlınmış üzerinde 36 gram du·· udutlarda faaıı·yet var 

uıa ere sa onuna çe ı ıgınız za- ı · ka kt ~ ' · · • 
rıı . h d b k er aramanıza ım n yo ur.> çıktı Bu hadiselerin de mesuliyeti esrar ve esrar satışına aıt 25 lıra bu-
dikk' t ~mn~me ~~ b_'l§ a n~zarı Maznun generlin sesi kısıldı. Yü- bendedir. Çünkü bunlara ben sebep lunmuştur. Suçlu tutulmuştur. Berlin, 8 (Radyo) - Paristen tadır. 
O "tha en acagınk~z ıçk dır ~ey yo t~r. zü sap arı kesildi ve adeta ayakta oldum. Fakat mahkeme, saded harİ· ;. haber veriliyor: Paris, 8 (Radyo) -Hariciye na 

ı amname ı, ço ogru tanzım d k h l ld" V . . Al" d d D . . F 1 h d dl J J . B f . d d"" 
tdilrniş ve cürmümün vasıflannı a- rkuramıyaca hk a e ge. ~· azıyetı cine çıktığımı s0ylemek ve ı.u hadi- ı~aşa.. ~ey anın n emırcı t hk"rantsa, spawnyab 1 u u arıyr.: a zı~~ orıB one, say ılyesıFn en on· 
tik" b' t . l . . S avrıyan ma eme reısı: selere meydan vermemekle ıniikel Şevketın dukkanında 120 gram es~ a ıma yapmaga aş amıştır. ır- muş ve urgostan ge en ransız se-
"iınahr Akı~ sul ret tFe tayın ey e~kıştıkr. a- Reis - Be§ dakika için celseyi ta- lefti Bunu yapmadı ve bir kac sarı~ rar bulunmuş, zabıtaca alınarak hak- mi bin amele, sabahtan akşama ka- firi mareşal Peteni kabul ederek, 

a ım er ransanın yn ·se me- · • ~ k d d · "hk... · d 1 ı k ··dd k tıaf'" . .. .. .. . k 1 .. 'k til ediyorum içinde bitmesi lazım gelen bir dava ın n takibata başlanmııtır. ar ıstı ·um mşaatın aça ıştın ma - uzun mu et onuşmu§tur. 
ıını goz onune getırere , ayı O d" · M il hl ccc***»>-----

l<)duğum cezayı vermekte asla te - e 1• günlerce sürüklendi. Mahkeme, bı• aaJll a •·• 
~Cddüd etmeyiniz. Bu aes, vatanın Celee tatil edildi ve hepimiz sa- teehhürle umumi efktmn merak vC' A ;n~atyaştka Sakhilpark gazinosunda 
lesid" landa knldık. Mahkeme reisi, yerin- tecessüsüne )'ol açtı, 30 aüustos he Y ın 1 a 0 ızı 22 yaşında Mü-

ır. o f ş .. 
D • G ı· ı V ı den kalkarak, maznun generalin ya- zimetine amil olnn mesulün bir arı ~erre engor ve anası Bohora Me· ,,eıes- enera ım atana o an · .. ··1 ·· 

iakı .. .. 1 . . hk . . k w L- I d B l 1 d ] d h serı, guru tu yapmış ve kendilerini 
::. .. ~ızı .. go te.ren sozkerdı~ız51?1a bae- nına gıttı ve onuvmnga ouş a ı. u evve ceza an ırı mamasın an er 3Ükunete davet eden belediye memu-

ıt. "1""1 m t t t z Q konu ma çok dostane idi. keste derin bir hayret uyanmag· e ı. J u eessır eme e ır. ı , :.-· AJ" uı T"' k" t k ı d"• .. B 
~lannı kurtarmak için, feci bir rne- Beş dakika sonra tekrar muhake- sebep oldu. ~u d" 1 u ur u o ata ogmuş- ogv aziç.nde Milli Şefimizle 
l\ıliyetin korkunç kabusunu üzerini- meye başlandı: - DeYam edecek - er ır. 

··him 

Kral Karo 

~Çekiyor Ve mütemadiyen lSrar e· CCC***U> ---ece**»> bir mülakat mı yapacak? 
P: ~•}'orsunuz. Jl;:ıy Azmi • 

" Maznun general- (Miidafaası-A ·ka hu·· kuA met• İthaHlt gümrliğil müdür muavmı Lonc:rn, 8 (R.?dyo) - ~omnnya Aiakndar mehafilde iddia olun -
"'il devam ederek) Muhter,.ın haA:..1·m- e B A . t f' b d kralı Karol, Kostenceye donerken, dı.tğuna göre, kral Karol, Varnaya 
"\: - n ay zmı er ınn nşmü iir muavin- . . .. 
tııtf ~özlerimi ha ka türlü tefRır et- liğinc tayin edilmiştir. Bosf;r~.a .!ürkıy.e A • cumhurreısı t=-: uğrayacak \'C kendi ini orada bekli-
~ eyıniz. Muhakeme ettiğiniz dava· C.. .. k • . . d d .. .. Bay Azmi muktedir gümrükçü le- met non~:c mü lakı ol~c~ktır. 1kı yccek olan Bulgar kralı Borisle de 

dq•rıyegane mesulü şu anda karşınız- , ını ta Vl""e lC, ın urrna an gumus, ... ı d' T b 'k d . devlet reısı nrnsındn mühım konuş- konuşacaktır. T rımızu en ır. c rı c erız. 1 1 ğ .. 1 • 
dır. Başka mesul aram-ığa kalkış· •• b d d k • ***= ma nr o aca ı soy enıyor. 

ef: ~· Fransanın ve vicdanınızın se- mu ayaatına evam e ece tır D M d h s = 00= 
ıni.. k d k. r. !!m u rıy D • d k ·~ { / l tı.1§~tmemMe emeBt~r. .. . . Vaşington, 8 (A.A.) - iyi ha- yasi mahfellerde Amerikanın Çinin .Bir müdde.ttenberi Fransada _tet- anzıg e f 0 onya l ar 

,. f\eıı - aznunl ız habmlcrm b l hf 11 d ·· 1 d•w• ·· · 1 k ~ h k.k . d k w er a anma e er e soy en ıgıne go Japon ara ar~ı mukavemetini artır- kık seyahatınde bulunan baktı·ıyo-
" ~ nı, a 

1 atı met', ~mı çı ·arma~~ re Amerika Maliye nezareti altı mil- mak maksadiy:ı le Çin gümüşü mübn loğ doktor Memduh Say dün nvdet 
"'""' l" :rnc.oumu monKum etmemcgt 1 le ç· ·· ·· · 1 ,;.. t h """'ltA.J yon oıo u ,ın S'umu u l\ mat>• Q(l - t" d d d etmiş ve Hiburatuarmda eski i gib; 

"~er h".d . . c·· .. f" . l" yeası sıyase ınc urmn an evam 
l• · u etmıştır. umu ıatı tes ım . l ziyaretçilerini kabule başlamıştır. 

~ ·vı~nun general - Sayın reis 1 edildiği günkü rayicine göre tesbit etmek azmınde bu unduğu şeklinde -=*=--
4-ı~klc.ıında verece w iniz kararın, yal- edilecektir. Ons ba~ına 35 sent olan tefsir edilmektedir. Bu gibi müba

Bir an evvel anayurda dönmek için 
hükumetlerinden emir almışlardır 

'tr:.a. ve >~~1~ithamnameniıı münde- şimdiki fiatl Çin hük\ımetinin eli- yealar resmen gizli tutulmakta oldu- Kont Csaky 
iiıı· tına ı tinad etmesi luzım gelece- ne iki milyon dolardan fazla para ğundan maliye bu husustaki haber- Paris, 8 {Radyo) -Polonya hü- Hükumet; biran evvel Polonya-
lt 

1 
tekr r etmek isterim. Fikrinizde geçecektir. ler hakkında tefsirde bulunmaktan Tatilini J~a/yada kumeti, Danzig hududlarında muka- ya dönmelerini Danzigdeki Polonya~ 

f 
~ t~ctr etmekle ıu onda vatanın ne de- Maliye nezaretinin bu kararı si- içtinap eylemektedir. geçı"recek•nı"ş bil istihkamlar yapmakta devam edi- lılara bildirmiştir. 

o c zarar gördüğünü bilemezsiniz. ' yor. 
~ Ilı.Sayın reisi Orduda, haklı veya oo------- Budapeştc. 8 (A.A.) - Öğrenil-

A ~ ~ıı, doğru veya yanlış, 30 ağus- r alya Jahı· Alma la' r diğine göre l\lacaristan hariciye na-
" ).

8 llecesi hezimetinden münhasıran j j U j zırı kont Etienne Csaky, ecnebi mem 
11' ~ı:ı l lekeltere yapacağı hususi seyahat es-

e ı; cra (L) nin mesul olduğu kana-.. nasında Salzburgda Von Ribentroı> 

hPtr ,~t~~!e!~~şt~~§!~~~~~=n :;k:~p-in ltalyan topraklarını terkedec~klerı•n ve daha bazı Alman zimamdarlariy-
'l\ le görüşecektir. 
ı .ın Yarılmasından ben mesulürr.. b• 1 ki h k "' Kont Csakynin tat:lini italyada 

. °'( ~llci alay kumandanının katili be- ta 1 o .. aca arı a a m bitircceğj söylenmektedir. 
ıro 1-~ ~u kadar ağır mesuliyetleri ta- Romn, s (A.A.) - Almanya ile tcdir. ltalya)1 kati surette terkede~ -=*=--
i)' ~· ir adamın cezalandınlması el- italya ara mda geçenlerde aktedil- cek olan kimseler:n evvela prefek - R 

b ır. Aksi takdirde, heyecan için- . •ıAf hkA t tb• to··rlu"g-e mu·· racnatla tab.·ı·~·ct terkı" ta- us-Al 1 ı ı an UI d d h miş olan ıtı a name a nmını a ı- ,, ı:t .. 
1 

Unan or u a itminan usu . 
'" rnez kan yapılmış olan ve yukan Adige lebinde bulunmuları lfizım gelmek- Frank B"r/ine döndü 

-----=**------

Strang döndü 
Moskova müzakereleri normal 

bir halde bulunuyor 
Londrn, 8 (Radyo) - Moskovayn ı tan l\Ioskovn müzakereleri hakkın

gitmiş olan Sir Vilyam Strnng, bu- dn malOmat alacaktır. 

,tritttnı harbiyei umumiyenin nok- ahali ine müteallik bulunan kanun 
~~rına göre de, yukarıda say- cunın gilnü fncyolnr ve korporasyoıı
'.'1\· lllesuliyetlerin yegane mesulü lar mecli inin teşrii encümeninin tas

gün Stokholm yoliyle buraya gelmiş Sir Vilyam Strnııg, müzakerelerin 
tedlr. Bu gibi eı;hasm tekrar italyan Bcrlin, 8 (Radyo) - Bir kaç haf- ve derhal hariciye nezaretine giderek normal bir halde olduğunu söylemiş.. 
ta biıycfini iktisap etmeleri kabul e- ta evvel l\Ioskovaya gitmiş olan dok- YYoı ksırda istirahat etmekte olan tir. 

:· Mahkemenizin, ahit sıfatı vibinc arzedilecektir. Bu kanun ital
~ t ~~ediği erkanı harbiyei umumi- yan tabiiyetini terketmek istiyen ec

tıaı Rcneral Jofriin sözlerini pek 
1 
nebilerle Almnnlnrı i tihdnf etmek-

dilmiyeccktir. İtalyan tabiiyetini ter- tor Frank, bugün dönmüştür. Frank, hariciye nnzın Lord Halifaksla te- -*=-----
keden kimselerin karılariyle reşid iktısad nezaretinden talimat aldık- lefonda uzun mfiddet konuşumuştur. } •hb İ 
olmıynn çocuklaı·ı da kendileriyle tan sonra tekrar Moskovaya gidecek- Lord Halifaks, yarın Yorksırdan Sİi ara 
birlikt:: tabiiyeti znyi ederler. tir. buraya gelecek ve Sir Vilynm Strang Ajansları 

~SRARENGİZ DE-l···· 

mak istedi ve Ottoyu elinden tuttu. Jı:,renç cesedin mcvcudi~·etı i.Jnrc müyordu. Maamafih gecenin karan-
Yıldırım düşer gibi merdivenden yu- ettiği denizaltı gemisinin bulundu- lık perde i ufuklan kaplamağa ba§- Kongresi Romada 
varlandılar. ğu Amev~ii gösteriyordu. Demek ki, lamış, kesif bir sis denizin sathını toplanacak 

Kalın kri tal üzerinde perişan bir hala denız faciasının geçtiği saha da- örtmüştü. ı 1eferlerden birini çağırdı R 
8 

.. . . Y3 t!~z·A.L'Tl ......... GEM'iSi .... ; 
··························································· ............... . 

manzara arzeden dudakları dönrr.ü~, hilinde bulunuyorlardı. Halbuki o ve: b 0 1"?a, (A.A.) --: Dunya ıstıh-
gözleri yerlerinden vahşiynne fırla- korkunç mıntakadan uzaklaşmış ol- - Köprüdeki kristal aynaya ka- ar~:daıansları kongresı, bu sene 14 
mı§, çehresi sapsarı bir insan kafası duğunu zannediyordu. Sonra, deniz dar git etrafı kontrol et. Oradan bir ~y u e Ro~~~a toplanacaktır. Bu 

~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiliiii:Dii:iiiiiiiii~;;;;:;:;;~iiiii:i~;;::iiiiiiii;iiii~;;;;;:;:o;;il göı ünüyordu. Yarı açılmış ağzından altı gemisinin dış demirlerine sap - cesed görünüyordu. Hala duruyor 
1 
°?~reye, but~n A~ru~a memleke~--24• y • koyu menekşe rengini almış olan di- lanmış durmuş olan cesedden naaıl mu bak. .erı ıle Amerık~ bırleşık de:~et!erı, 

h azan· ** li dısarıva fırlamıı:, ac"loıya dog-ıru kurtulacaktı? e . . d' Japonya ve lran ın delegelerı ıştırak 
t:.ı. • J :r " e mrını ver ı. d k . p d l l . 22 l"l 

".it .. o k d -A b b •w d hl"k N f d •w• h . e ece tır. apa, eegcerı eyu-~ at Ottonun şuphe uyandıran le salladı: • .u ıyor u. . ca a u ıgrenç cese te ı e e er av et ettıgı zaman çe resı • V "k k b I l" . 
~riyle asabi bir telaşın tesiri - Yahud delirdin mi yoksa? Çö~ülmüş ve ~akallari):le karış- yerınden ~yrılıncaya kadar bizi takip limon gibi sapsarı kesil?1işti. Söz de ati anda a u ey ıyecektır. 
~\ı ~alan Majer yerinde duramı- - Hayır! Aklım başımdadır. Ve mış olan başındakı ~~un, ~~yah sa~· edece.k mı?. .. .. söyliyemiyordu. De_mek kı cesed ha- Tayyare kaza) arı 

· l ekrar başını çevirdi ve ha- .. l .. d .. lar suyun cereyanı ıçınde ıgrenç bır Dıye du unuyordu. la saplanmış oldugu yerde dııru _ 
~1l'lı ı"k• . d f l k K . t l onu gayet guze gor um. şekilde dalgalanıyordu. l\1ejer bu feci manzaradan kurtul- y~rdu Anvers, 8 (A.A.) - Visden gel-

ıncı e a o ara rıs a K · · ·· d ·· ? · 
il \i~ . . . .. . - ımı gor un Bu korkulu ve iğrenç manzaranın manın çaresini, gemisi dalganın al· - Devam edecek _ mektc olan bir ticaret tayyaresi sise 
td~ erın.e d.ıktı. G~.ne şu~heyı - Ta kendisi.. Evet, o idi. Hem canlı hülyası, kalın kri taller içinde tındaki büyük cereyanların keyfi • r... • • yakalannrnk Anver yakıninde Loi-

<:ek hıç hır şey goremeyınce, de sağ ve salimdi. Hem de onu bu suların tazyikiyle sağa sola allanıp seyrine terk etmekte buldu ve kendi Atlantı ~ denızınde re tepelerine düşmüştür. Tayyarenin 
~~~ru tes.kin etmek lazım geldi- göıleri~le gördüm. . . duruyordu. ·- kendine: . Bir Ingiliz gemisi buz içinde bulunan üç kişi ö~m?ştür. ~~n-
D llıettı. Ve: Meıer, bu mana ıfade etmıyen Suların cereyanı bu ıgrenç man· - Evet, dedı, suların kuvvetlice- k'"tl . !arın ara ında MesnJerı Marıtım 
(j()~Stuın Otto -dedi- Allah a~ cevap üzerine arkadaşını ani bir ha- zaraiı ,.;l,.llllü kapalı köprüniirı lİ7e· reyanları bizi bu heriften kurtarabi- u es ne çarptı kumpanyası mukm·elfıt servisi idnre 

t\lc. itru söyle, delirdin mi? reketle geriye doğru itti ve o yere biz rine sz-. k <.·~m i ve demirlerin arası- lir. Londra, 8 (A.A.) -Bir ingiliz ge. mccli i reisi Paul Andre Bourgier 
~; Otto kristal plak üzerine zat kendisi geçti. na kıstırarak bırakmıştı. Cesed cnn· Mejer uzunca süren bu düsünce- mi inin Atlantik denizinde bir buz bulunmaktndır. 

~~ duğu bakışlarını hiç kımıl- Fakat o da kristal plakın üzerine lı imı~ ~ibi nyakta duruyoı V! zaman }erden bir an için kurtuldu. v; teles- kütle 'ne çnrptığı bildirilmektedir. Danzig, 8 (A.A.) - Danzigin O-
~· Acaba korkunç bir hayalin nazarlarını dikince durduğu yerde zaman suların ağır tazyiki kristnl i:opun başına geçti. Etrafı kontrol Ynpurun vaziyeti imdilik tehlik~ zerinde uçmakta olan bir Polony 

ı uaı bakışlarını felce mi uğrat- titremeğe ha ladı. Bir an için alnını plakın üzerine ölünün kafasını nk- etmek istiyordu. Otuz ayak kadar li değildir. a keri tayyaresi d~n~ze dilşmüş ve 
t oğuk bir ter tabnkası knplamıstı. settiriyordu. derinlikte bulunduğunu tesbit ettik- Au onia ve c fontclnr> ismindeki knybolmu tur. Danzig limanına men 

<: vap alamayınca arkndası- Mejer korkunç bir hayalin takibine :\1ejer ~orkudan d:~in" yu!muş gİ· ten sonra Teleskop aynasını çevirme transatlantikler knznzede vapurun up bir vapur iki Polonyalı tayyarc-
\lndan tuttu ve onu kuvvet- uğr mı§ gibi ıtiratle köprüden ayni- bi ses ~ıkaramıyordu. Sıe başladı. Gayri tabii bir ey gör • imdadına gitmişlerdir, ı ciyi kurta'1ltağn muvaff k olmuştur. 



fSAHIFE 6) (ANADOLU) 

ATATÜRK'ür~ AZİZ HATIRASINA ____ K _A o_o D_N 
a D 

.... --... Yazan: Oa Dnönü 
Türk Tarih Kurumu tarafından neşrolunan Bel- alemler açmıttır. Bir milletin en büyük kaybı, ken· 

]etenin son çıkan onuncu sayısı, Ebedi Şef Atatür- dine itimadını kaybetmesidir. Cumhuriyete kadar 
kOn aziz hatırasına tahsis edilmiştir. Belletenin bu iki yüz seneye yakındır ki, bu memleketin okumuı 
sayısında, Milli Şef 1nönünün, tanınmış münevver- geçinenleri, kendi medeniyet kuvvetlerine inanma· 
lerin ve pı of esörlerin Atatürke aid yazıları bulun- dan konuturlardı. Türklerin milli hayatını hara· 
maktadır. retten mahrum etmek istiyen bir yabancı edebiya-

, Makiyaj 
18-50 yaş arasında 
nasıl makiyaj yap

malıdır 
Cumh urreisimizin yazısının bir kılişesi Bellete- tın zehirli telkini, en dikkatli olduiunu zannedt-n 

nin ilk sahi! esin dedir. ilim muhitlerimizde bile yerleımitti. Türk Tarih 18 yaşındaki kız soruyor: Makiyaj 
cAtatürkün aziz hatırasına> başlığı altındakı bu Kurumu, Atatürkün huausi alakası ve tesiri saye- yapabilir miyim? 

yazıyı aynen alıyoruz: ainde, tetkiklerinde batlı baıma dütünür ve büküm 50 yaşındaki kadın da soruyor: 
cTürk Tarih Kurumu bu nüahada bir toplantı verir bir müstakil zihniyetle temayüz etmittir. Makiyaj yapmakta devam edebi-

tertip etmit oluyor. Buna hepimiz hürmet ve mu· Bu milli kültür için büyük kazanç ve çok sağlam lir miyim? 

9 Aiustos 1939 ÇARŞAMBA 

PLAJLARDA 
---------· •---------· 

Sıcaklar, çoluk çocuk halkı 
plajlara döktü 

habbetle, k09arak geldik. Cemiyet kurmak, cemi- bir esaatır. Kurumun, kırk yıllık hurafeler ve sabit Asrın cemiyet kavaidi her ikisine ' 
Jet içinde konutmak Atatürkün sevdiii bir adeti ve fikirler karıısında tereddüd etmeksizin, hakikat- de ceveb diyor ve ilave ediyor; fa -
çok buauai bir mahareti idi. Bu toplantıdan onun leri bulmak ve aöylemek cesaretini muhafaza etme- kat gayet hafif olmak şartiyle. 
ruhu tadolacaktır. Bize bu fıraah verdiii için de aini iateriz. Türk Tarih Kurumu, Türk milletinin 18 ynşıııdaki kızın cildi incedir. 
Türk Tarih Kurumuna teıekkür etmeliyiz. medeni kabiliyet ve hizmetlerini, insanlık aleminde Fakat genç k1zlar bu cildlerini çok 

Türk Tarih Kurumu, milli kültürümüz, kültürel tetrih ederken yeni neaillerin temiz ideallerine de çabuk yıpratırlar. Çünkü güneşin, 
terlti,.emiz, için birinci derecede faydalı bir mües- taze can kattığmdan emin olabilir. rüzgarın, soğuğun derilerini kuvvet-
aemiz olmuıtur. Genİf mikyaata entemasyonal net- Sevgili Ebedi Atatürk! leştirdiğiııi zannederler. Halbuki bu 
riyata, eski eserlere ve vesikalara ve arkelojiye da. , Tarih Kurumundan beklediiin makaadları biz ve zan Yanlıştır. 18 yaşındaki kız deri-
yanan arattırmaları, ilim ve ideal ufkumuzda yeni bizden sonra gelecekler, atk ile takip edeceğiz.• sinin inceliğini ve gençliğini muha _ r 

illllİ•••lllİİlll••llİl••••••••••••••••••••••••ilm••••ılııll••ıııiıll••lli faza etmek ihtiyacındadır. Bunun i
çin başvuracağı tedbirler çok basit 
tir. Atatürk ve tarih tezi 

1 YAZAN 
ı_AFET 

1 
uzun ve ekseriya fasılasızdı. 

----------------.... cTür~ler bir aşiret olarak Anado-

Haftada bir defa deriyi fırçala -
mak, yüze ma aj yapmak, gülsuyu 
ve portakal suyunu karıştırarak 

( 4-5 gül suyu 1-5 poıta kal suyu) bu 
mah!Uller yüzii yıkamak, alt göz ka
pakları üzerine birer damla tatlı ba

Tilrk tarih kurumu as başkanı Bn. 
Afetin de yukarıda bahsi geçen bel
letenin ayni sayısında, (Atatürk ve 
tarih tezi) diye bir makalesi intişar 
etmiştir. Bu yazıyı da aynen sütun -
larımıza alıyoruz: 

Atatürk, Türkiye için bir tarih 
devirdir. Türkiye cumhuriyeti tarihi 
O'nun kurmasiyle başladı, cumhuri
yeti kurdu, onu on beş yıl en verimli 
idaresiyle yaşattı, büyük işlerinin ü
zerinde milletinin sevgi halesi için
de ebediyete intikal etti. 

İnönü O'nun için diyor ki: 
cDevletimizin banisi ve milletimi -

zin fedakar, sadık hamisi, insanlık 
idaelinin aşık ve mümtaz siması eş
siz kahraman Atatürk! Vatan sana 

luda imparatorluk kuramaz. Bunun 
başka türlü bir izahı olmak lazım -

1 dır. Tarih ilmi bunu meydana çı -
karmalıclır. > diyordu. Etiler Anado

ı !unun en eski devlet kuranlarından 
biri olduğu için, O'ııun zihn;ni en çok 
işgal eden bir bahisti. Accba, Akde -
nizin kaybolmuş ve yaşamış olnn e -
ki medeni:reti ile Tilklerin alakası 

nedir, suali sık ık tetkike vesile ve-
riyordu. Dünyanın muhtelif yerlerin
de, bilhassa Türkiyede otokton halk 
ve medeniyet getiren halk kimlerdir? 
Tilrklerin cihan tarihinde ve mede -
niyt-t aleminde rolleri ned:r? 

dem yağı siirmek. 
Bu tedbirler 18 yaşındaki genç kı

zın güzel ı·engini muhafaza etmek 
için kafidir. 

50 yaşındaki bayan ise sıhhatine 
çok itina etmeğe mecburdur. Gıda . 
sına dikkat etmeli, çok yağlı ve çok 
eti iyemekler yememeli, içki içme. 
meli, bahnrat kullanmamalı, ayda 
bir defa bütün vücud adeleJerine 
masaj yaptırmalı. Yüzünü fırçalama 
lı. Haftada bir iki defa yüzü mey -
va sulariyJe yıkamalı, cildi beslemek 

· Bu sorulara cevap vermek kolay için hormonlu bir krem kulanmalı. 
1 görünmiyordu. Kremi yUzde bir saat bırakmalı. Son 

cllakimiyeti Milliye> (Ulus) mat- ra •yüz üsünger kağıdiyle silmeli. 
baası bu sorulara cevap veren ilk Sabun cildi tahriş eder. Onun ıçın 
notları bastı: 

. . . yüzü her alin sabunlamamalı, arasıra 
Türk tarıhın n ana hatları kitabı giizellik maske i kull ı 

Yeni gazino ve plaj 

Küçük iskeleye toplanan bir grup 

b" ·1 h r d b anma ı. 
ır c ı t n ın e unu tak ip ederek ba Ası Jmakiyaja gelince 18 yaşında- t 

mi? sıld~. Yalova kaplıcalarında Türk ki genç kızın, 50 yaşındaki bayanın 

minnettardır . 
Bu cümle berşeyin ifadesi değil 

İlave ediyorum, Türklük tarihi O Ta~ıh Kurumunun hazır bulunan üye makyajı gayet hafif olmalıdır. Son 
büyük başa mintettardır. lerıne Atatü~·k bizzat .~iyaset etti. moda göze çarpıcı renkleri kullana-

0 Türkiye için bir tarih yaptı. ~na~atları kıtabı bu muzakereler ne mazlar. Yanaklara hafif bir krem, 
Türklük için ise tarih yazdı. Bu ta- t ıcesın~e hazı~l~nıp ~asılmı~tır: . . fakat penbe bir renk, ince ve bol 
rih yazmasında O'nun yazıcısı ve be- . Atatürk, butün Türk tarıhçıle~ını pudra. İki dakika sonra pudrayı sil-

r aberce okuvanı oldum. Tarihte ta - bır kurum etrfaında topladı. Onu meli. Dudaklara sürüle aç k b" " k d" .. k k . . n ı ır 
k. en ı yu se ve ynkııı hıınayclermde · ·ı b t . ı t t 

lebesi idim. Berabeı· okuduğumuz ·ı alarak yazılarına bir &öz gezdirdi. .. • . .. . . . ruJ ı e u uva e amamlanır. 
. hukumetın buyük yardımı ıçınde ya- 18 • d· k' k ı · taplar sayısızdır. Bu çalışma 1929 Ve memnuniyetini beyan etti. İsti_ . . ~aşın a ı genç ız a, ellı ya 

şatmak ve çalıştırmak ıstıyordu. O hd k" b . k ki da başlar. Türk Tarih Kurumu bu rahat etmesi için kendisini yalnız hı . . . şı a ı a) anın sa ınaca arı şey -
çalışmalar neticesinde do<rdu. Ku - kt zaman Başvekıl olan Reısıcumhur ler şunlardır: 
_ ··-ı 0 ra ım. 1 t l ·· ü b 1 l k 
rum ilk llongresini (1931) O'nun ya- Böylece Atatürkün son gördüğü h~nı.e non uç~. ı~ma a~ın Y~ .ın şa Koyu dudak boyası, 
kam alakası ve takibi altında başar- kit B il t ld ıdı oluyordu. Hukumet lşlerını ko ~ Kir]>iklere rimel sürmek, 

ap c e e en > o u. t kl k"t ·k· f d 
dı. Türk Tarih tezi ilk olarak bu kon- cBelleten> adını o koymuştu. Bu n.u~ u arı va ı ' ı 1 şe arasın a ta- GündUz göz kapaklarını boyamak, 
.,.,.ede ortaya atıldı ve miınakaşa e- At tü kil d" ı k rıhı meseleler de yer alıyordu. Kaşları boyamak. 
... mecumaya c a r ın er en> At tü k b"' .. k d it · 1 • 
dildi. Memleketin butün tarih mu - d" b k t o a r uyu eve ış erı arasın ıye ir öşe açmış ım. yazılar da mühim bir zamanı bizzat tarihi 
allimleri, tarih alimleri, bunda ha- O'nu dinlediğim gibi Belleten sayfa- T' A V.SJ• YELER 
zır bulundular. :Mekteblerin dört larına geçti. Bugün O'nu dinlemek

etüdler yapmak için ayırmıştı. Çün- rt 
kU O, bizzat tarihten büyük intiba-

ciltlik tarihi bunun sonunda mey - ten mahrum oluşumun acıları için - · 
lar ve dersler almıştı. Kurtardığı * Çiçeklerden çıkan tuvalet suları 

dana geldi. deyim. O sesi ki, ben senelerce işit-
milletinin büyük işler yaptığına ka- - Her gün kullanılabilecek bir" tu

Türk tarihinin anahtarını ve Türk tim ve dinledim. Artık O'nu işitme-
nı. ı"dı' Kurdugw u devlet g·b· · d v valet suyu yaılmak :çin çok 1·ası·t bı'r 

!erin medeniyete hizmetlerini tetkik mekten duyduğum ıztırabı çekiyo - · ı ı nıce e - u 
letlerı·n Türkler t f d k ld usul vardır. Lavanta gül, ."ahut her-

etmek ve yazmak vazifesi Tarih Ku- rum. Çünkü O'nun gür ve daima ha- ara ın an uru u- ·' 
w t "ht d w . hangi intihab ettiğiniz bir çi"egw i 90 

rumunun başlıca işi olarak Atatürk kim olan sesi kulaklarımda çınlıyor. gunu ve arı e yaşa ıgını görüyor - 1 Y 
d derece ik 'spirto içersinde on beş gün 

tarafından verildi. Her dakika O'nu işitir gibiyim. u. bırakınız . On beş gün sonra bu m:.yii 
Hafriyat, işleri O'nun teşvik ve hi- O'nun son günlerini hatırlamakla Büyük devleUer kuran ecdadımız süzünüz. Ve ağzı kapalı bir şişP.yr 

mayesiyle başarılıyordu. Hasta ya - bu yazıma başladım. büyük ve şümullü medeniyete de sa- koyunuz. Çok güzel kokulu ve çok 
tajlnda, dahi, Türk Tarih Kurumu - O'nun için ne kadar yazsam, bü- hip olmuştur. Bunu aramak, tetkik serinlendirici bir tuvalet suvu elde 
nun işleriyle alakadar olmaktan tün duygularımı, bildiklerimi, işittik- etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek t · 1 • e m ş o ursunuz. 
zevk duyardı. Bir gün Trakya büyük lerimi bitiremem. bizler için bir borçtur, diyordu. Türk Güllerle, çok güzel kokan bir t:.ı-
lerinde son çıkan eserlerden bahset- Bu yazımla, Atatürkün tarih tezi çocuğu ecdadını tanıdıkça daha bü- valet suyu yapmak ta kabildir. Çok 
miştim, o kadar alikadar oldu ki , üzerindeki ilk çalışmalarını hatırla- yük işler yapmak için kendinde kuv- miktarda gül toplayınız, tüveyçlerini 
co çıkan eserlerden bana getir gö- mak istiyorum. 1928 yılında, Fran - vet bulacaktır. O yakın bir tarihte ayırınız. Ve şişenin dibine zeytinyağı 
reyim> diye arzu gösterdi. Bir kaç sızca coğrafya kitaplarının birinde, göç etmiş olmakla bu vatanın hakiki batırılmış pamauklar sannız. Bu pa
parça eşyayı müzeden alarak saraya Türk ırkının sarı ırka mensup oldu- sahibi olamaz. Bu fikir tarihten, il- muk yatak üzerine bir tabaka ç!çek 
getirdim. Bay Fethi Okyarla görü - ğu ve Avrupa zihniyetine göre ikinci men yanlıştır. Türk brakisefal ırkı koyunuz. Ve üzerine ince tuz ekiniz. 
§ilyordu. Eşyaları istedi. Hepsini bi- csecondaire> nevi bir insan tipi ol- Anadoluda ilk devlet kuran bir mil- Şişenin ağzına beş altı parmak me
rer birer gördü. cDevam ediniz, duğu yazılı idi. !ettir. Bu ırkın kültür yurdu ilk za- saf e kalıncaya kadar bu suretle bir 
memleketimizin kültür tarihi zengin Kendisine gösterdim. Bu böyle mi- manlarda, iklimi milsait olan Orta tabaka pamuk, bir tabaka çiçek ko
liiini daha çok bulacaksınız> diyor- dir? Dedim. Asyada idi. İklim tabii şartlar dahi- yunuz. Ve her tabakanın üzerini tuz-
du. O'nun son gördüğü kitap da cHayır, olamaz, bunun üzerinde linde değişti. }ayınız. Şişenin nst tarafını fazla ko. 
cBelleten> oldu. meşgul olalım. Sen çalış.> Taşı cilalamağı bulan, ziraat ha· kukulu yediveren 'gülleriyle doldu-

15 birinci teşrin 1938 cumartesi ak Dediler. yatına erişen, madenlerden istifade- runuz. Yalnız bu gilllerin kurak bir 
şamı idi. Saat 7 ile 8 arası beni ça - Ben tarih okutma vazifem icabı Yi keşfeden bu halk kütlesi, göç et~ havada toplanmış olması şarttır. ş~. 
ğırttı. cBu akşam kendimi daha iyi olarak 1929 da çahşmağa başladım. meğe mecbur kaldı. Orta Asyadan, şenin üzerini ağzına kadar 90 dere
bisaediyorum. Ankaraya yakında gi- Tarih sahasında çıkmış en yeni ki - şarka, cenuba, &"arpte Hazer denizi- celik ispirtoyla doldurunuz. On be~ 
debileceğimi ümid ediyorum> diyor- tapları Atatürk getirtti. Bunlarla nin şimal ve cenubundan olmak üze- gün bırakınız. On beş gün sonra is
du. Çok sevinmiştim. Gene Tarih yeni bir kütüphane kurmuştu. Mem- re yayıldı. Gittikleri yerlere yerleş- pirtoyu süzerseniz çok güzel bir tL1-
Kurumunun faaliyetinden malUmat lekette tarihle uğraşanları etrafına tiler, killtilrlerini oralarda kurdular. valet suyu elde etmiş olursunuz. 
almak istedi. Doktorların tavsiyesi - topladı. Herkesten bir fikir dinliyor Bazı mıntakalarda otokton oldular, * Hasır şapkaları parlatmak ve 
ne söre, kendisini çok yormamak is. duk. Her vekil ve mebus arkadaıları bazılarında otokton olan diğer bir temizlemek için eski bir diş fırçasını, 
tiyordum. Kısaca istediği malllmatı Atatürkiln yanından çıkarken yeni ırk ile karııtaıtılar. Avrupada tesa- içerisine yüzde 25 amonyak ila\''ı 
verdim. Bu meyanda Belletenin ye- bir kitap koltuğunda oluyordu. On- düf ettikleri ırk tipi dolikosefal idi. edilmiı ispirtoya batırarak sürmek 
ni çıkan nfı -':asını da söylemiştim. ların hülisalan toplanıyor, AtatOrk tra 1{ , ) . nadolu. Mısır, Ete meden'~·ct- ı :~:fayet eder. Bu mayi saçla-

, cOnu g.,tir &"örme;.. · · -~im> dediler. kendi okuduJrn kitaplarla beraber bu !erin:n ilk kurucu'"n Ortııasy::ı bra nn şapkaya temasından hasıl olan 
Bılletellin M sayılı nüsha~ını ı1ine h~!~ ... lr.ı t .. •!:.:: ed'yo: :J. (':llt~ma -0......~hıacu .:ı~::.de- lekleri de çıkarır. ;Yalım piraz 

lakelede bir baıka &'rup. le' 
Son günlerde gene birdenbire ar- mektedir. Hiç olmazsa pazar ~;,., 

tan sıcaklar, halkı serin yerlere plaj- ri lnciraltına bir vapur da işletil jltİ' 
tara topladı. lirse, muhakkak ki, bu plij~ ,,. 

İnciraltı plajları, Karşıyaka ban- fade edenler artacak, daha rah~. 
yoları, Ç~şme yAlnız pA7.arları değil, yahat imkanını da bulmuş ol~ T;;ı.t 
hemen her gün doludur. Resimlerimiz, pazar günU ~ 

Bu sene bilhassa lnciraltı plajla- altı plajını dolaşan foto muh•~ 
rına rağbet artmıştır. Bir gazino in- iımail Zorlu'nun objektifine 
,sası ve yeni tesisat, yerin güzelliği manzaralardır. 
ve vesaitin bolluğu halkı oraya çek-

kuvvetli sürmek lazımdır. Doktor 
*Parmak kenarındaki tütün leke- M Ş KJ U UR 

lerini çıkarmak için parmakları sı k · EV ~ 
sık taze domatesle oğmak k adar Dahili butalıklar •• aJ 
güzel bir çare bulamazsınız. ikinci Beyler eobk Ne-

* Çok yıpranmıı bakır eşyayı te- H T
1 

e)f!fo!'_ .. ~"J.!~ 
. l k i . t • k , k 1 aıta annı ~ f mız eme çın uz ve sır eyı anıa- _,, h" ,_ .... , -••_....-~ ..... 

.,. fJl'ıfllıCt- nA 1 K • e t" V 4 ••• Y"~ 
tırarak bir mahlQt yapmalı ve bu · yık .... 
mayile bakırlan kuvvetle uğuştur- yıkamalıdır. Bu suretle 
malıdır. SoDl'a kablan •oiuk ıu ile,Lkırlar tertemla ve t•PyeAI 
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Seyahat notları :22 

Manisa muallimlerinin 
Hatay dönüşü 

- Bu aldığınız eşyaları geçiremi
ftıc:elcainiz. 

- Bu da ne demek~ 

----·==-Edirnenin • 
ımar 

planı 

Alpulluda büyük bir 
yangın oldu 

iki kunduracı, b:r aşçı ve 
bir bakkal dükkanı 
tamamen yandı 

Edirne, (Hususi) - Edırnemizin 

Kuyucak yolunda 
kamyon devrildi 

iki yaşında 
dü, 

bir 
6 

köylü kızı 
yaralı var 

••• 
oı-

[Denizli'de 

Bir ustabaşı pen· 
çereden d~ştü 

Zavallı adam başı 
parcalanarak öldü , 

Belediye otobüsleri çok 
rağbet görüyor 

Denizli, (Hususi) - Buradaki 
tabakhanede feci bir kaza olmu§, 
T cvfik isminde bir ustabaşı ölmüş· 
tür. 

Hadise şudur: 
Gaziantepte bir tüccara ait mal· 

lar debaghanenin üst kısmında denk 
edilmis, bağlanma ameliyesine ge • 
cilmiştir. Ustaba:::ı Tevfik, bu denk
leri bağlarken, ipleri dağılmasın diye 
fazla sıkmış, bunlardan biri kopmuş
tur. Tevfik, ip kopunca arka üstü 
yuvarlanmış ve kenarında bulunBu-

• 
ğu pencereden de düşmüştür. Zaval 
lı ustabaşı kafası parçalamak derhal 
ölmüştür. 

Belediye otobüslerine rağbet 
Belediyenin getirttiği otobüslere 

halk fazla rağbet göstermektedir. 
iki otobüs daha getirtilecektir. Eski· 
den 25 • 30 kuruştan aşağı gidile 
miyen fncirlipınar, Bayram yerine 
kadar otobüsle seyahat yüz para, beı 
kuruıtur. 
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Sevahat Not/~ Ba tık'ın kilidi: • ( ÇİMDİKLER lll'VAHJ• DET T ı• N• 
Yunanistan da 
b~kaç~ün ~ ~~~ J ~ Ha~ deilikod~u~i~~~~~~~~~~~~~ 

Mehmed Aldemir Evet bütün dünya ailesinin mü~ YAZAN: M. SIFIR 
( lzmir Mebusu) tereken ağzına alıp sakız gibi çiğne-

A tina, - Balkan memleketlerini Baltıkın strateı·ik ehemmiyeti diği bir dedikodu başladı: Vahidettin Yusuf lzzettinin 
katledildiğine kanidir 

dola§mnyı düşOndilğüm znman uil. Harp!.. 
lerini konuştuğum için evveıa Yuna- Gökkubbenin altında bu dediko-

nistann uğramnğı uygun buldum. Alman ,,.anın Danzigte gösterdig., i duya iıtirak etmiyenıer, sadece Çin-' 
Trakya sınırından Atinayn kadar ' JiJerle Sovyet - Mançiko hududunda - 6 -
böyle bir ihtiynçla karşılaşmadım; lSrar, bir İstila planından bulunanlardır. Çünkü ~nla.r, zat~n Bu yüzden nice padişahlar tahtla - pek samimiyet ve muhabbet be.le· 
b ·r çok inwanalar Türkçe bildikleri gi ilansız ilamsız ve habersız hır harbın rından mahrum olmuş ve gene nice miyor idi se de düşman da deiildi. 
bi kendi aralarında da dilimizi ko- Jog., Up gelmektedir içindedirler. Çinliye; veliahd ve şehuıdeler saltanat hırsı Mevkii ve yaşı itibariyle, kendi NJ. 
nuşuyorlar. Hele TOrk do tluğu öy- - Bir dünya harbi ba,lıyor, na kurban edilip az mı boğazlanmış tanat makamının meşru ve tabii bir 
le kökle~miş. Türkün sadakat ve ci- Danzig, Baltık denizinin en ehem- best şehir kaldıkça, Vi tol nehrinin Deseniz, !İf kapaklı gözlerini ağır ve boğulmustu ? •. Vahidettin, mü ta namzedi addediyor, o makamı bir cm 
vanmertliğine güvenmek ve inanmak miyetli bir tratejik noktası olarak döküldüğü yerde bir emniyet garan- ağır size çevirerek, afyona hasret Ieasından hiç de zevk almamakla be- evvel ihraz etmek için uğraşmak )ü
halk tabakaları içine 0 nisbetre ya. telakki edilebilir. Bu şehre askeri O· tisihal:ndedir. Lehi tan, bu nehrin iki çeken dudaklarını yava§ yava§ kımıl. raber Aliosmnn silsilesinin tarihini, zumunu hissetmiyordu. O, bu iti•-
) ılmıştır ki, dünya siyasetini ancr.k ]arak kim hakim olursa. o yalnız Le- kolunun teşkil ettiği maniadan isti - dalarak, size, bilhassa veliahdlık makamına kavuş. m<ma ve hadisata terk etmİ§tİ. 
kulakdan öğrenebilen basit bir köy- histana hükmetmekle kalmaz, ay - fade ederek, ve Danzigle şarki Prus _ Çok iyi -diyecek- biz tam iki tuktan ve saltanat sevdasına kapıl- O gün de, Vahidettinin behia 
lü bile size bu duygularını kolaylık- ni zamanda Litvanya, Letonya, Es- ' ya arasında mahsus muvasala yol - senedir boğufuyoruz. Bizimle hiç dıktan sonra, büyük bir dikkat ve ıne mevzuu yaptığı hususlara ait tah· 
la ve sevinçle anltır. tonya, Finlandiya ve hatta 1sveç'i hm olmadığından, Vistol nehrine alakadar olmadınız. Faked timdi, rakla, hem de bir kaç defalar oku - si mütalealarını gerçekten tam biı 

İtalyanların Arnavudluğu işgali ve bile doğrudan doğru,>'a tehdid eder. dayanır. Pomeranyanın şark budu - derde mütterekiz haydi bakalım muştu. Büyüklerin küçüklere reva safiyet ve samimiyetle bildirmifti. 
Bulgarların asla tahakkuk etmiye - Danzig, Baltık denizinin şark ve mer dunu mUkcmmelen himaye edecek harbin sefasını bi.:az da siz sürün! gördükleri cinayetlerin, küçüklerin Bunun içindir ki, Vahidettinin, da
cek olan yer iz taleb ve hülyaları k~zin!~ ~üyük bir kısmını kapatan bir mUdafa a i temi ')'aratabilir. ~u Harbin olup olmıyacağı meçhul. büyüklere karşı gösterdikleri ihanet- i~e.~üdürü _Refik beyi baş mabeyi

0

n
ö11ünde varlığının rnuhnfazasını Tür bır kıl ıttır. suretle Lehistan, esaslı km'\"etlerml Fakat asrımızın orijinal muharrirle- lerin esbab ve avamilini en ince te· cılıgıne tayın etmek hususunda, ız· 
kiyenin pilrilzsQz dostluğund.a bu - 1939 martındn biri tecavüz siya- garpte tecemmu ettirir, oradan gele- rı, ferrüat ve tafsilatına varıncaya ka- har ettiği arzuya derhal itiraz etmiı 

•lan Yunanistan için bu dostluk baha seti gütmiye başhyan Almanya, Dnn- cek bir Alman taarruzunu püskür - s· . h b" be h , dar öğrenmişti. Tabii, simdi o da ve bazı hükümetlerde vükelaya bile 
b:çilmez bir kıymette görülmektedir. zig şehrinin Çanakkale ve Cebelüt- tür. o· ı~~ ar ı, ~:.,.arp~I tt I korktuğu bazı fiil ve har~ketlerin - tekaddüm ettiri1en ve çok ehemmi-

Yunan dahili geçimsizlikleri esna - tarık boğazları ile mukaye e edile· Umumi harpten e\·vel, Baltık deni· . dı~ekaıhye hzatenl .a ı hopa al ı ar. den kuşkulandığı veliahdına karşı, yet verilen bu vazifeyi Refik beyin 
d T" k. k d d h • tı· b" t . h Şım ı ve ane erın, rsa arın, lb k' . . . d .. w k .. l :..· sın a ur ıyenin aldığı koruyucu va- ce erece e e emmıye ı ır s ra- zınde Almanya yalnız Rusyayı te - . h l . ,. • c ette ı, emnıyet ve ılıma goste- yapamıyacagım açı ça soy em.i'~ı. 

··k k ld - k ,. ı k . . "d" 1 tıcaret ane enn yegane sennayesı, . . } . d' B h kl .. t l t • • • ziyeti her Yunanlı şükranla size tek- teJı no tası o uguna atı o ara dıt edıyordu. 1938 ve ıg-39 ha ıse e· h d d"k d d remez ve samımıyet ussedemez ı. u a ı mu a ea ve avsıyesmı• 
rar eder, durur. kannnt getirmiştir. ri gösterm :ştir ki, Memeli'n ilhakı, ~D~·nke . .1 

1
° usu ul r. k . • • . Nitekim, veliahdının kendinden Vahdettinde bir hoşnutsuzluk uy1m. 

Mıh d ı Al l\ı 1. 1 . k k 1 . u u spe.nyo aı en, ensesmT _ı h . d h I • d d w h' d. . . • • ver ev etlerinin çıl~ın bir ih- manya, eme ı e e geçırere Almanyanm Baltık nıemle et erı ,~ k ·.1a azıya e itti atçı ara yar ve tarar- ır ıgını ısse ınce, samımıyetinın 
tirasla akıp gelen istila emelleri kar- Baltık memleketlerine doğru bir ta- dahilindeki f:ıliyeti ve Danzia- üze- ~ıyara . ; . . . . tar olduğunu ve ondan şüphelen _ takdir edilemediğini anlamış ve on 
şı ınnda her kilçük devlet gibi birnz arruz üs ü kazanmış oldu. Meme!, rindeki i tekleri geniş mikyasta b!r - Galıba kısa hır tatıl bıle geçıre· rnekte ne haklı bulunduğunu, biraz dan sonra da, bahis mevzuu işleTe ai\ 
tereddüd geçiren Yunanistanda şim şarka doğru uzamış bir üstüı-. Bu Alnınn plfLnı için bir basamnktan baş niyeceğiz. "vvel açıkça anlamıştı. '">lan kanaat ve mütalealarını söyle. 
di derin bir emniyet hnvası esmek - mahiyetini ele Danzigin işgalinde:ı ka bir ~ey değildi r. Bu pl iı. •n gayc::ıi, Diye düşünürken, Arnavud Vf. Mecit efendi, söz arasıı•la büyük -nekten sakınmıştı. O esnada yeni pe 
tedir. sonra. gösterecektir. Baltık denizi ile, sahil devletleri ü - HabeJler rle; biraderi Yusuf fzzeddin efendinin O:fisahın hemsiresi Mediha Sultanın 

l\lektubu yazarken Atinanın her Serbest şehrin bulunduğu arazi- zermde t .-n bir h§.kimiyet tesisidir. _ İtalyanlar bizi harbe sürecek- bir ustura ile damarlarını keserek in 1ahidettini tebrik ve ziyarete gf'l • 
caddesinden ellerinde musiki alet - gayri muntazam bir masclles ş ek - Alman donam;ıa mm toplnrı Dan- 'er, ondan sonra kahramanlık nitan tihar ettiğini ısrarla söylemiş ve bu ~esini fırsat addererek hemen v~ 
lcri, şarkılar söyliyerek çeşid çeşid lindedir. Gnrp yani k. \ ı s şeklinde - zige yerleşti ı ·, Stokholm, Kaunas, 'arını kendi ana vatan çocuklarının rnretle onun katili olduğunu hemen le s raydan nyrılmıstı. 
elbiseler giyinmiş gunıblar geçiyor. dir. Bu mü cllesın ka" iesi Lknz'g R.ga, Tnllin ve Heb.nki şeh irlerini "'Öğüs erine takacaklar. \emen herkesin pek iyi bildiği En·ıcr Osmanlı tarihinin son sahifeleri-
Bunlar memleketin muhtelif semtle- körfezi:\e uzauır. Mü eJle cıjn re 1 Le a) ni derecede tehd'd edebilir, Al - Diye hom:ırd:ınmaktt'dırlar. >aşayı aç~k~an açığa ı:nüdafaa ve ilti- 'li karartan hadiselerin yegane ya-
rinden ırelmişlerdir ve 4 ağustos re- hi tan Pomcranya iyle Şarki Pru - manlar Danzigi bir taarruz üssü 0 • Japon çocuğu, harp oyuncnfu n .. 

1
7'ilm et~ı tı. Hele, hır ka~ sene e~- rntıcıları olan bu iki kardeş, iıte 

0 
jimini kutlulama bayramı mera i • ya arasına girer. Tam burada Vistol !arak kullanmak surefyle Tallin ve oynıyarak yetismekted=r. fransı.:- ~I, velıah~ Yusuf lzzeddın efendı- iÜn ve 

0 
dakikadan itibaren baıbaşa 

m"nde y~r alacaklaıdır. Bütün cad- nehri iki kola nynlır. Bu mOselle. Hel ink'yi itant altınn aldıktan son- "'OCU~u bonbon yemekte. fn~iliz ço.,nın hastalıgı esnasında., Sult.an Meh I Ik 
d ı - - - d R ermi erdi. 1 iş olarak yeni veli· e er taklarla, muhtelif ve zarjf in '-'üksckl!g· i 60 kilometreyi geç - ra F inlandiya körfezinin mahrecini .. uguw ise spor yapmaktadır. lrıe eşada ansızın hır emrı hak va 
s t 1 ri 1 il 1 · t" "' k. Id w kd" d k d' · b ~hd Mecit efendiyi bir hayli çeki•tir-nna esere Ye s s enmış ır. k r kupatır. Bu suretle Sovyet donanma 1 1 w ı· ı o ugu ta ır e en ı yerme e- :r 

Milli vahdeti kuran general u mez. En a-cniş yeri 70 ilometrec ır. tı- Y n co"u~una ge ınce, ıırtına · · M d wı S l"'h"dd' f rnişlerdi. Söz gu .. nün meselelerine ve 
.m.e - nıın bütOn faliytini imkansız bir ha. • ·ı 1 k ·· •f ·ı M sşıncı ura ın og.u e a ı ın e en· 

taksasa karşı derin ve samimt bir Danzig arazisi 1 ·894 kare kilometre "'CC rı en par 8 unı orma ı e us "le.inin tahta iclası tasavvurundan da bilhcıssa ittihatçılura intikal edince, 
00 . B le getirir. Memelin işgalinden sonra · · "' ·· ··vüs yaparken kılın bağlılık var. Cidden Metaksasm hı- sathmdadır. 4oo.o ınsan yaşar. u 'iO ını varı yuru • demi malumat beyan edişine de !Vlediha sultnn coştu, köpürdü. Göz-

nun 250.000 i nefsi Dnnzigdedir. A.lmnnya ile Letonya arasında 20 rı b"caklarına dolaşmakta ve gülüne, e demeli idi? 
zur uyandıran idare sistemi sayesin- kılometre kadar bir mesafe kalmış - '•ri döndü. Ve bir baykuş sesiyle bir 
dedir ki 'Yununhlar dUnyayı arıın 

siyasi havanın tazyiki içinde milli 

birliklerini kurmuşlar, aralarında 

sürüp giden fikir ihtilaflnnnı kökün
den kazımışlardır. 

Her ;•erde Metaksasın yağlı boya

dan yapılmış fotografı altında bir 

Vistol nehrinin belli başlı iki ko • tır. olm.aktadır. Bu hareketi, Talat pn§a}ı himay" 
1 1 ay i söy cnip çırpındıktan sonra: 

Alman çocuğu da sel.im vermek- tmek filcrinden başka neye hamlo· lundan sağdaki kol serbest şehrin 

sağ hududunu teşkil eder. Nehir 
BiltOn bu şartlar dahilinde bir st- •e me,guldür. lunabilirdi sanki? - Şah kardeşim, sakın inanma· 

rnteji Ussa olduğu kadar, Baltık de- Çocuklar bu hal içinde yetisip bü. Halbuki. Yusuf lzzeddin efendi- yınız, dedi. Bu hamiyet ve hürriyet 
nizi içinde bir pol:tika noktasından i"rlerken, beri tarafta muhteşem nin asabi bir buhran neticesi olarak inhiaarcılarına, bunlar saltanatı le .. 

zisini biribiriııdeıı coğrafi noktadan Danzighı ehemmiyeti pek çoktur. arp ilahı da ba ına tol.gasını, ınrtı ,. ıpkı babası Abdülaziz han gibi, ken. niyyenizin hakimiyetine, milletin 

oldukça nyn bir şekilde iki kısmr. Filvaki, Dnnzig serbest şehir karek- zırhını gerinnekte, kayısını. kılmcı li hayatı_n_ a kas. d_ ettiğini Vahidettin mukadderatına musallat olmuş Afet· 

deltnsındaki ikinci kol Dan2lg arn-

D · h terini muhafaza etmP.zse Baltık deni- :r .ı k ı b l d F k ayırır. Danzig limanı \'e anzıg şe - nı ve hançerini düzelmektedir. :ı~ ~=- guze .' ı_Yor u. a at bunu lerdir. Uzun söze ne hacet. İ§te hü· 
· k k d d Burası arızalı zinde muvazene kalmı,,·acaktır. Yal '-ıldıgı hald tt h t l k d" · k'" d ı çok vecizeleri okunuyor. c4 ağustos rı şnr ısmın a ır. J Uf 1 l k ı ld w .. h ::ı e ı 1 a çı mm en ını umet ve ev etin vaziyeti iıte 

b. 'd" B" k 11 d nız denizde de<"il, Baltık sahillerin- UK arın apa ı 0 uguna fUP e .. ·- ·y k S ]"'h 0 dd' f d" · · !" ' l'eJ"imini seviniz. O gün mı•lt"'ı bı'rlı· - ır arazı ır. ır ço yo ar ve e - c ~ıgnı ere e u ı ın e en ıyı ıc "" milletin ve b 0 lhassa b 
mı.r'-·ollnı:·ı ı"le ke ı"lmı" cıtı·r. Demı·r."ol • ele de Danzig kudretli bi rscd vazife- yoktur Fırtına alametleri de basla , d b l 1 d .. ~ 1 ayan ve me u .. 

"' '>' • • - asavvurun a u unmn arın an mu. } ·· · . · B .. d·ı · b .. ·· ğimizi kurduk.> cMilli birlik istik - larının en mühimi Danzig şehrini Le si görmektedir. Öyle bir sed ki Al· mıtlır. Yağmur ve dolu ile karışıl 'evellit bir infial ile. intihar hadise- ~~k~m ıurrıyeı\'· . u :~~e ı erın ~tu~ 
Hilin koruyucusudur.> histaııa ve şaı·ki Pru yaya bağlar. man taarruzunu durdurabz:ıecek ka bir nesne batlarsa vay zavallı insan ine bir cinayet ~ekli vermek, bu su· ı ırt ve k emel erı { ~~lı ~~ubmıyeyı 

Daha buna benzer birçok iyi söz- Serbest şehrin ..,ark kısmı bir çok ka- biliyetedir. lığa, vay!.. etle ittihatçılardan istediği g-ibi bir uyu ma :
11

Yal nız eni 1 :.rını ukva • 
1 ı . . . k . . ' k 1 w . . w• tan ve mı ete meşgu gosterero ... er \'ar nallnrla çizik çizik bir hale gelrn!ş Danzıg lımnnı ve Danzıg 6rf ezı Dün bir dostum omuzlarını ıil. ntı am a magı Wemıyor degıldi. Bü . · t• b k I d k k k 

·v l ı k · d" , '"k b. d . Abd""Jh . . mımıye ı aş ·a arın an ıs anma , ı unan ı ar i ·tısa ı snhada da çok bir ovndır. ni nezareti altında bulunduran Le - k ek •öyle dedi· m ıra erı u amıdın Mitat h"· · t t" . k d·ı . 
1 l B l . . . • er :r • k d l urrıye ve meşru ıyetı ·en ı erıne \a ışı}•or ar. iltiln gö leri, bataklı - Danzig, harpten evvel çok ehem · histan a keri ve bahrıyel.sı yalnız I H h ti . , ıaşa ve ar a as arına yaptığının bir .. h b k k l dow 

ı k l B . . - arp azre erı ge_yormu§.. mun asır ıra ma ve zeva e gru arı urutuyor ar. uğday ihtiyaçla- miyetli olan gnrnlzonu ile kuvvetli Lehistanın rnenfantlcrını mi.idnfnn ı>t . b ki G l .... .. •nini, o da Enver pasa ve arkada • . ... ki cJ"kl . il O l l -
rının yüzde altmışını dnhilden teda- bir mevki idi.. \"istol nehri sayesinde mekle kalmıvor, a\•ni zamanda Bal- Gelsın a ım.. e ecegı varsa, go- 1 - t 'h... . . k sbu~u c 1 erı zav~ 1 ~ma~ 1 ıgı 

'. . :. recegw•ı de var?. nrınn yapmagı, 0 arı ı cınayetı te · ogup atmaktır. Acız hemşırenız, ya rik etmeleri, Metaksas hükumetinin alınma ı güç, Şarki Prusya cihetin - tık devletlerının ukOtunu, normal 1 w k ~ 
1
.. d" d d w ·ı h b .. .. 

i abetli siyasetine olgun bir misal - den Almnnyayı bir Rus tnnrruzuna inkişaflarını \'e istiklalllerini de ko - - İyi amma-dedim- onun görece. rar ~mngkı pe\' ah.ad ar~u e ıyordu. rılndınw egı } l"katt
1
a . ugunud? 1 m~r~1ı: dir. karşı himaye eden tabii bir mevzii l'Uyor. bir §ey deiil, asıl göstereceii ıey nen • a 1 ettın, 0 sıra a za- 0 ugu te 1 ı ·e erın en ışe erı ı e 

lzmi.ı fuarınn gelmeğe epi hazır- teşkil ediyordu. Thadee Kirkien mühimdir. ~an ve vazi~eltin böyle güç bir t~eb mustaribim arslanım. Biliyor mu· 
lananlar var. Fakat biraz daha pro - Serbest şehrin stratejik ehemm! - (Paris - l\Iidi) ÇiMDiK. 'üsü&"craya a kışmaya şöyle dursun sunuz ki, Enver paşanın bir gün olup 

hatta bunu tasavvura bile müsait ol- to taht ve saltanat.. paganda yapmamız Hlzım. lzmirden yeti harpten evvelki devre nisbetlc --------------- d 
u.\•rılırken aldıg~ım birçok. brocOrlet·i · u l" ld - - ma ığını da biliyordu. Böyle oldu· Vahidettin hemşiresinin biraz u-

'11 tamamen değişmiştır. ıun um 
0 

uga 1 d k ı k ğu halde, acaba niçin veliahdına !·u zunca süren bu heyecanlı hitabetini 
uğradığım yerlere dağıtıyorum. Ya- üzere o zaman Danzig, kuvvetli bi! spanya a ararsız 1 

gibi ~eylerden bahsetmi•ti. Maksadı kesti. Şeytani bir tebessümle: rm Patrasn giderek zirai vaziyete knle idi. Bu vazi'-·eti bir tarafa bı - . . ır 1 
"' neydi acaba? - Emin ol hem~irem, dedi, nıi .. gözden geçireceğim. Diğer ınektu - rakılırsa Danzig bir vilayet, ve Ü - Yüz sene içinde ispanyada sanırım ki yiazden fazla ısyan olmuıtur. ı.. H k"k k l l k h b d • 

a ı aten mera a değer bir ha· et ve mem e eti şu arp a iresın-bumda epiyce şeyler yazmak istiyo- çüncil derecede bir limandı. panyollar oenerallerinden bazılarının sünün siyasetine muhalif olu.. d d b K k bb"• 
• İse ir u.. urnaz Vahidettin, açık- den urtardıktan sonra, ilk teşe u· 

Bugün ise, Lehistanla yirmi sen~ ıuna bizim kadar hayret etmezler. b" · ·ı.. b b 1 f h a rum. 

k çası ır entırı~a çevirmek istemişti . süm u musi et erin re ve im asıP 

1 milşterek bulunduğundan az:m şekil- Eş:ı.sen iki senelik •ivil harbin bidenbire çatlak•ız bir ahen •e S . . . b f I k Ş b e 
Sinir hutalıldan mütehusısı amımıyetıne ir türlü inanamadığı rnatu o aca tır. imdilik sa ır v D k de inkişaf etmiştir. Burası Almanyn tccanüsle nihayetlenmesi beklenemezdi. Veliahdının gerek şahsına ve gerek- sükunetle o güne intizar, dikkat ve 

O "tor nın eline geçse, kuwetli, ve Lehfstn- ispanya hiç bir uman tam bir vahdete sahip olma•nıtır: V.il&yetler se ittihatçılara karşı olan muhabbet basiretle vekayii takip etmekten bat" 
·ız· T J nm bütiln deniz faal"yetini silip sil - arasındaki rekabetler menfaat ve parti rekabetlerini teıdit ediyordu. b ....., .. 

Smaı )ya regu ve mer utiyetini bu suretle anlamak ka bir §ey yapamıyacak vaziycruv 
- pürecek kadar tehlikeli olur. Danzi · Bugu··n, ı·spanya muztariptir. Yeni bir bayata alııma11, mütecanis •• d B d 1 c1r·--

on an sonra da icabına göre davran· yiz. ütün bu edik eriniz te •~ 
Memleket hastahanesi Emrazı ı ge yerleşen Alman topcusu, Danzig devamlı bir ~n§a programına inkiyat etmesi lazımdır. mak ve bilhassa Mecit efendiyi itti- yapılacak ve millet, memleket .. 

ki . k" b' .. h körfezinin içinde bulunan Lehistanm Bu gu'"ç bir i"'tir. . h 1 .. .• d d . k M d'h l d .• ı .. a ıye ve es ı asa ıye mute asaısı . •· atçı arın gozun en üşürme için e ı a su tan, yaıın an unıw 
D 1 ·ı z· T I lk" ·b Gdynia limanınm mahrecınl her an ispanya siyasetinin bugünkü hadiseleri dıt tercihler hu•usunda bir l db 1 b k b. 'kl kl d flr-

• • için kapatabilir. Vıstol ne r nın hu- ·ıht·ııa· ftan ziyade bir iç n:zam güçlüklerini ifade eder. h 1 k d 1 1 k lk p kl I ... -ı. 
r. smaı ıya regu ıncı ey·ı . h ı · a acağı te ir ere ir zemin ve esas mıyaca ır çevı i e yerin en 

a<ıkagında ~5 Numaralı huıusı mua- sule etirdi-i halici tıkar, Lehistanın azır ama üşüncesiy e, bu hadise- ayıp a tı. arma arı pır ant•-~~. 
yenehanesande hastalarını muaye- g g Hiçbir zaman ve yerde, sivil harp liberal bir rejimle sona ennİf da· lerden bahse lüzüm görmüştü. Ve züklerle dolu elini havada sallıy~~ 
ne ve tedavi eyler. ( normal iktisadi hayatını tamamen ğildir. Dağılmıı, rakipletm:t olan cemiyet wuurları ancak otoriter bir İ§te o gün aldığı cevaplarla da onun - Ah şevketlim, diye hail'-;. 

dumura uğratır. rejim altında nizama girerler • Sivil harb tukin edildi m~ hemen dai· kendisine kar~ı gösterdigw alakanın Sözünüzü kestiğimden dolayı rıı.SU _ 
Zayi 

İkinci erkek lisesi birinci sınıfm
dan almış olduğum 981 numaralı tn~. 
diknamemi kaybettim. Yenisini nln~ 
cağımdan eskisinin hükmil yoktur. 

Toı balı sabık tnpu memuru 
Osman oğlu Salfıhaddin Otku 

1----0peratör---.. 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi baştat.ibt 
2 inci 'Eeyler sokak furun kar,ısı 

No. 25 

Almanya, Danzigde çok kuvvetli 11 _ _. _ 

ma galip şerikler arasında otoriteyi nihai •urette ele seçirmek için bir derecesini, mahiyet ve manasını da görünüz hemşirenizi. Dilim vas-
bir deniz Os U vilcuda getirdi mi. • b 1 0 • • d ı·ı k ,.. • h" ı ı ... w • _.,.. 

. k . . ld kararsızlık devreıı aı ar. evrımız e, ı en atı otonteye u ıp o • güzelce öğrenmişti. Mecit efendi hiç yor söy emege amma, yüregun Y--
11 Danzıg mer ezt bır vazıyette o u - 1 k . d "l"hl ·1c • di 1 d d d .. ı· O -"O 

1 k k mak demek, mem e ehn or uıunu ve aı a arını, ı tıu •uata arın de kendine sadık bir veliah eğildi. ığı için soy ıyeceğim işte.. il""~ 
ğu için. Ba tı denldizi:in ~üb~ilnB şaltrk j kontrolün il elde tutmak ve otoriteye imanı aıılıyan ve yayan kalabalık B"I"' k · k .. k h · k d E Ali h k uıı IP7 v eorta kısmını 0 UısU gı ı, a ı . . • ı a ıs ma amma goz oymuf aın a ar nver paşa a or~.s .. '._-

i . . kadrolann teıkıl: demektır. bir düşmandı. ve tahtınıza sahip olacak, butuP h 
sahillerine yerleşm ş olan bütün mı!- 1 b .. ·• • t"1- 1 i devresinde bulunmaktadır. Ve H Jb k h k'k h d V h.d d d k d. b 0 ı,eocr-dfd d ktl spıtnya ugun reJım H ııuarsız ı ı a u i, a ı at iç e a ı el'.· ne anınızı a en ıne ırer ~ 

letleri de teh e ece r. · t' b' h · t• h ' d" E k' hd t · · k t k bUI d tinin hüküm v~ tasavvuru gibi de- yapacakm•s .. Şehirlilerin sözle-'"·• .. Bununla bertıber, Danzig, bir ser- vazıye ı ıraz usuııye ı ~·~ ır .. s ı va e ınııya ına e a. ~ en C?P 

--------~~~---·• kıraliyetç: ananeler, gençlağın bır kıımanı cemeden merkezıyetçı ve ğildi. Mecit efendi o güne kadar lıiç bakılırsa, bunun kararı çoktan fı Jt 

Eıeksı•r Şahdp •oıyaliıt temayüller, vilayetten vilayete deiiıen ihtiyat ve mistikler ve bir tesire kapılmamış, hele Vahi.Jet miş. Fakat sahhk makamını kK,) 
ldli•a meselesi kar1111nda Frankonun nihai kararlarını tahmin etmek tinin tahmini gibi. böyle b~r tesebb:i 'le Enver aralarında pay ederrı.e Sf1 

Basur memelerini gi· 
derir, Kuı,veti, Erkek
li 6i, İ,!rtihayı nrttırır. ., 

imkansızdır. Frankonun ist:calden ve 1reli•i güzel hareketten çekinen sü hatırlamamıştı bile.. ittihatçılar leri için tatbikine geçilemc~kOalt" 
bir adam olduğu nalatılıyor. nezdinde kazandığı me ·ki ve ~ördü- arslanım, hfıla sabırdan ve su 

ispanya istikbc1İnj henüz kat'i bir taahhUde bağlamıı değildir •

1 

ğü hürmeti, ancak tıı-rhive VI'' tf'var.u- ten bahsediyorSUl"'tıZ. k"""' 
Lucien Romier umı, dürüst ve b;tAraf hareketlerİnt" - Davam ,,.,ıer:ı 

LE FIGARO 1 borçlu idi. Vahidettine karşı da .-;crçi (Yeni Sabahta 
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Büyük faciası 

1 aris - Soir gazetesi yazıyorl 

Dünyanın gidişi 

(ANADOLU) '(SAHiFE 9} 

Akdeniz 
ve harp 

"Allaha şükür,, 
elimiz armut top· 

lamıyor,, 
İtalyan dskeri tayyareleri Akde

Kutuplardan röportajlar 

Her vıl otuz bin balina balı
ğı avlanmaktadır 

En vahşi kapla:ıların avı, Balina baiığı avının yanında 
çocuk oyuncağı mesabesinde kalır 

iki senedenberi harp umacısı millet
lerin rüyalarına girmektedir 

. nizde, bugün ancak bittikten sonra 
bahsedilen manevralar yapmışlardır. 
Mütehassıslar neticelerden pek mem 
nun olmuşlarmış. Bundan böyle 
Akdeniz iizerinden ftalyanın rızası B 
olmadan kimsenin deniz veya hava- av 
dan geçcmiyeceği sabit olmamış. Bu • • 
belki acele hiiküm vermektiı. Hiçbir Mılyonlarca lıralık 
zaman bir manevra bu neviden kati 

hükümlere meydan vermiş değil - servet ~retiri:r 
. dir. .. ' 

Fakat ltalyanların , askeri bir nü -
mayişte bulunmak isterken, bunu iç 
denize intizar ettirmiş olduklarına 
dikkat edelim. Neden manevra''I 
Alplerdc yapmamışlardır? 

Çünkü Alpler bizim için oldu
ğu kadar onlar için de bir maniadır. 
Çünkü sonbahardan itibaren bu dağ
lar karların ablokasıı altında kalır. 
Alman orduları majino hattiyle ve 
Fransız orduları Siegfried hattiyle 
karşılaşırken ltalyan ordula;ı da yük 
sek dağların tabii hattiyle karsıla~a- . 

~--- caklarclır . Harp harekatı ancak Ak- Sağda Balina avına mahsus bir vapur, aolda ıiıirilmİ§ Balinalar 
Umumi harp sahnelerinden denizin şimal ve cenup kıyılarında Ancnk, en vahşi kaplanların avını , bulundukları elektirikli toplar, infi-

Büyük hnrb başlangıcının 25 inci 1 deniz üstünde cereyan edebilecektir. balina balığı avının yanında çocuk laklı zıpkınları balinalara atmakta ve 
~ıldönümü bizi ciddi urette düşün - Bunun haricinde her tarafta hiç ol- oyuncağı kaldığını söylersek bu avın onları eskiye nisbetle az zamanda 
ceye evkediyor. İmparatorluk Al - mazsa uzun müddet durgun harp. korkunçluğuna dair bir fikir vermiş öldürmektedir. 
manyası dört seneden fazla devam Onun içindir ki daha ilk tehdid - Harp sanayi inde bulunuruz. Her tehlikeyi pc inen göze alan 
edecek ve medeni dünyayı bu kadar !erden itibaren, Fransız genel kur- 150000 kilo nğ.rlığında bir hay- ınotörler , daimi surette ana gemi il e 
feci surette alt ü t edecek olnn, dün- kul1ıant lan gl1' c Prl· n van tasavvur ediniz . Yalnız denizle- ir tibatlarını muhafaza etmekte "Ve tel ınayı şimali Afrikadaki müdafaa u ~ 
Ya hnrbını açnlıdnnberi bir çeyrek rin değil, karaların da en büyük siz telgraf balina avında çok işe ya -
asır geçti. tertibatımızı büyük ölçüde kuvvet- bu balıktan çıkar mahluku olan bu hayvan, yani hali- ramaktadır. 

O devirdenberi, hatta harpten son- lendirmiştir. Burada büyük bir eser . .. na hiç de çarçabuk kendisini insan- Bazı kumpanyalar, balina avında 
~n dn, milletlerin hakiki sulbü tanı - tneydana getirmiş olduğumuz•, söy- Bır kaç yıl once Londrada topla· ların eline teslim etmez. tayyareler de İstimnl etmektedirler. 
llıamış oldukları, daimi bir istiklal lemek te bir sırrı faş etmek olmaz. ~an bali~a balıkçılığı kon~eransı, ~a- Onun deniz üstündeki ölümü, çok Tayyare gök yüzünden balina kafi-
endişesi içinde tehlikeli bir ha vat ya- Onun ·ç· d' k" l 1 'd A ima balıgı avının makul hır hadde ın- koı kunçtur Büyiik bir sahayı kan· lelerini derhal görmekte ve bu mın 

J • ı ın ır ı genera ronsı e v- . . . . . . . · · · 
lamaktnn kurtulamadıkları söylene- d k' f · l . Akd . . dırılmesı ıçın ıcap eden tertıbatı al- 1ar içinde bıraknn muazzam balık takayı telsizle vapura bildirmekte -
b rupa a ı te tış erıne enız sahıl- ' d" Ö 
ilir. Bu yirmi beşinci yıldönümünde l . d ba l mıştı. bir taraftan da yavrularını zıpkın - ır. yle ki, az zaman zarfında mu-

tarihin en kahramanca miicadelele- erın en. ~ amışt~r. . . . Bu konferansı böyle b!r t~rtibat !arın tesirinden muhafaza etmiye ça- hasara edilen balinalar kaçacak b ir 
fnden birini anış son derece hnz in Bazı ıhtımallerın hızım kadar ıı ı- almıya sevk eden sebep, hıç hır fark lıgırken, diğer tnrnftnn da balıkçıla- yer bulamamakta, ve yelkenlilere tas 
~·r hatıra teşkil eder. Harpten yir- .cilizlerin de meçhulü olmadıiı fÜP- :gözetnı •. k~izin ~itili, e~kt"kl~. ~üçük nn üzerine ıstılır ve hazan onları ka- çıkartacak derecede seri yol alan mo: 
ltıi sene sonra ayni hareket noktası- hesizdir. ftalyan manevraları bizi veya ~u~uk b~lmn kafılelerın~.a_:cı- yıklariyle birlikte yüzlerce kulaç de- törlerın ergeç pençesine düşmekte _ 
a "arılmıs olduğuau düşününce in- hava müdafaamızı k b"l ld - k . ların oldurmesı ve onların tabıı ure- rinlikteki denizlerin dibine batırma- dirler. • • a ı o ugu a . . l k b r . . . ı 
an munzzep oluyor. dar çabuk tamamlamaya sevk etmek ~es~ne mrn~ ~ a~~ . ~dı~a cınsmı sını da bilir. mala~ harbiye işlerinde 'Ve sa -
İmparatorluk Almanyn~ının me - · · . . ay etme erı ey ıyetı ı ı. On, yahud on beş yıl kadar hali- bun fabrıkalarında da balina yag- ı 

ıçın tam zamanında vukua gelmıştır 1935 · d · · k · · · · l" · · · ' Uliyetleri bitaraf tarih bakımından .. .. .. • · senesın e cemıyetı a vam na gemılerınde ıhtısas yapmıyan av- g ıserınının ve sabununun nefas.eti 
<at'i surette sabit olmuştur. Ve ha- Ve bu hususun goz onunde tutul - balina meselesiyle meşgul olmuş ve cı hakiki balina avcısı telakki E"dil- itibariyle her yerde aranmaktadır. 
İiselerin hiç bir tnrafgirane tefsiri duğunu biliyoruz. Unutmıyalım ki, bu hayvanı, üç, yahud dört ay sü- mez. Yirmiye yakın Norveç kumpanya 

Bosnada Avusturya Macaristan ve- .. ·· h lkl d. d'l k k 1 ··dd · · l Çık hakikati tadil edemez. Avrupa- somurge a arı te ıp e ı emiyece rec: . o an muay) en av m.u etının y EN 1 y A p URLAR sın~ muazzam servet ere garkeden 
1a normal bir nizamın tesisi için lü - liahdını öldürerek umumi harbe se- hava bombardımanlarından çok ça- harıcınde avlıyanlara katı cezalar ~1 d h" l"k l b balınaların avlanmaları hakkında 
l bebiyet ,.eren Prencip l t'b" k . . ı' o ern tec ızata ma ı o an a- d 1 1 'dd. b' k 1 
·lınılu yntıştırma . arzusiyle atfetmiş buk paniğe kapılabilir O 1Ja b' · _ er ı ıne arar vermıştı. . . ev et er cı ı ır arar vermez erse 
ılnbiJiriz, fakat bir nesil sonra bile, gide zayıflam:dyle 1918 zaferinin 1 . 1 ." ı r. ı~ı~ Ancak, son yıllarda tekniğin a- lınn vapurları fabrıkaya benzerler. söylendiği gibi yakın bir atide on -

··eı·mı·ş oldug-u bl'ı'tilıı u·· mı' tleı· l edır. talyan generalı Crazıanının b" ·ı · · · · B 1 b 1 k N h"ll · l l" 'lıesuliyetleri unutmıyn hnkkımız yok • <. e su· _ . mansız ır surette ı erı gıtmesı balına un ar oş o ara orveç sa ı erın- arın nes ınden mahrum kalacağımız 
llr. Alman diplomasisinin suçlu ya dUştü. yapt·ı·g~. meza~ım .~vrupalıları hayre- avı sahasına da intikal ettiğinden, den kalkarlar ve beş, altı aylık daimi gün gibi nşikurdır. 
otu Fransuva jojef Avusturya_ Ma- Harp sonrasının bu kadar inkisar te duşuren hır suratle müslümanlar cemiyeti akvamın balıkçılara verdiği bir balık avından sonra merkeze vüz *** aristanını Saraybosna cina;·eti Sır- uyandırıcı inkişafımn derin sebebi arasında yayılmıştır. Müslüman ta- dört aylık av mevsiminde, balıkçı - yahud yüz elli bin varil balina ~lığı -------------
'ııtan aleyhinde sonuna kadar istis- buradadır. Renlitelere göz ~·ummak baalarımızın bizim yumuşak idare - lar geniş ve kuvvetli teçhizatla hare- yağiyle avdet ederler. 
~ara sevketmek, bitaraf ve diirüst i~eal _ s~hasına. b.ağ~anma.k . istendi. mizi tercih ettikleri söylenebilir. Fa· kete geçerek, eskiden bi~. yıld~ avla- 2000 balinanın saydedilmesi, par-
Gel"ika topraklarına tecavüz etmek \ e hadıseler bızı kımscnııı önlemek ı. t b h Ik h" b" b" . dıkları balıkları, bu defo uç, dort ava r::ılanması vapurdaki hususi ima _ ~ ... a u a ın ıç ır zaman ızım _ . . - r- ~ • 

Atatürk ve 
tarih tezi ~ nıenevi kuvvetleri Avrupa silah iktidarında olmadığı realitelere ir- zafımıza hükmetmemesi de lazımdır. sıgdıra·~>Ilmektedırler. . lathanelerde eritilerek onların yağ • 

<11\lveti.,,·le tahakküm etmek istiven- ca etti. cMukaddes hodbinlikler> in Bun "t" d"l kt d' Halıhazırda, senede otuz hın ba- ]arının cıkarılması ve bu yac;.farın - Baştarafı 6 ıncı aahifede -
J J _ a ı ına e ı me e ır. 

1
. _ ~ · o • 

~l' alc,,·hine auaklandırnn bütün di- yeniden uyanışı, iktisadi ve siyası re Ce . . . . İt l d . h ına avlanmaktadır. Eger bu aded varillerle şişelere konması, vapurun kısefal ırkın miimessilleridir. Biz 
J " 1._b ti h _ f 1 rısı ıçın, ayan enız ve ava .. .. .. d k" il d d d .. .. .. 

~l' hatfılar olmuştur. Fakat vaşa - ~ e. er, ususı men ant er ara.sın- kuvvet} · · l" k t' 1 l onumuz e ı yı ar a a evam eder- sefer anında vukubulmaktadır Her bugunku Turkler de onların çocukla-
)\ J d k 1 erının ıya a ı ne o ursa 0 - . •. •• .. . 
ak lil.zım oldugw u için , milletlerin a ı ayrı ıklar, sonra en ıııuhtelıf ~e un Ali h .. k .. b" . d 1. . se. modern teknık dunya yuzunden iki tarafta asılı duran miiteaddid mo rıyız. 

, a a şu ur ızım e e ımız ar- ı· . . . . - .. ·· · 
ııanı ve emniyet içinde çalısma,·:ı killerde devletlerin iç hayatlarını 'llUt de · · İ ·ı· F ba ına neslını azar azar kaldıracak torbotlarıyle bu seyyar ımalathane İşte Atnturkun tarıh tezi kısaca 
Q • .J vşırmıyor. ngı ız - ransız d k · " · · 
liyaçlnrı olduğu için harbin uyan- alt üst eden ihtilal ruhu, bütün bun- fonanması, iki milletin birleşik ha- eme tır. hakikaten görülmeye değer. boy le hüliisn _ edılcbıl.ir. 

1ıtınış olduğu kin ve gayızları hafif- lar enerjileri süratle tüketmeye, en va kuvvetleri Akdenizde muzaffe _ .. . A. V • Balina balığına tesadüf edilir e- . Hast a~·atagındn hır gün gene ta-
tıneğe ve söndürmeğe çalışıldı. emin doktrinleri yanlış çıkarmıya , ,. ne mukavem t d b·ı· l M Otedenberı balına balıgı avıyle dilmez, motörler derhal denize in- rıh v edıl kurumlarının çalışmaları 

ko l 
.11 ti . a e e e ı ır er. anev- N 1.1 _ k d N .. . d d 

() kadar haşin bir enerJ'ivle bog· uş h. ü. met eri ve _mı e erı . düny.anı~ , pmak ve t kl"t h b . ı orveç ı er ugraşma ta ır. orve- dirilmektedir. Motörlerin mücehhez uzerın e urmuştu. 
J _ _ raya a ı mu are enın za- . T b k La .k h'll . T 'h · llş olan mı"lletlerı·n barışmaları 1·m- ıçınde bocaladıgı munevı ,.e :;ıyası f . . k be f çın oen er ve vı sa ı erı hal- c arı tezı olgunlaştı onun üze -

erını ırmızı veya yaz tara a at- k b . · · .. · ' 
tlına inanmak istenildi. Medeniye- karışıklığı art~ıracağı ?~ced:n ma- fetmek kolaydır. Hakiki bir muhare- ı u av sayesınde zengın olmuşlar- T k kt r~nde yurilmek, durmadan çalışmak 

bugünkü inkişaf merhalesinde lQm olan tecrübelere gırışmege Se\·- bede, şartlar değişir. İtalyan cmüte- dır. .. . o yo pa ı ve ~azı~1dır. Bazı imansızlar olabilir, 

l'kes için musavi hukuk, karşılıklı ketti. hassıslan ına bunu söyliyelim ve Yuz yıla yakın hır zamandanberi reakSİVOn)arl un ar yol kesenlere benzer; aldır-
~t. kollektif emniyet prensibi Her neye mal olursa olsun ihtilat- ihtiyatlı olmalarını keindilerine na- balina avcıları şimal k~tbundaki ha- · :~~·ınız :. diyor~u. D~l üze~inde b:ı; 
<erine enternasvonal cemi.,,•eti bina lara mani olmak arzusu o kadar umu ~ihat edelim. lık mıntakalarını kendı aralarında İngiliz_ japon paktı, Va~ingtonda • a çalışmak ı:ıterdım. Dıye de ıla 

.J J k' k d" · · l k · • ) d" :ı; ve tt• tılek mümkün olduğu ümidi beslen - miydi ı, daima en mm aynı o an Galluı - lntruigeand ta sım etmış er ı. ve Moskovada hesap etmediği iki e ı: . . .. . ~ 
llarbın ertesinde, yeni bir dünya ve merhale rneı hale, muvaffakıyet Bu mm takalardan harice çıkarak netice verdi. Atatürk mılletıne büyuk ınkılnp-

~anuııı yoktan yaratmak icap edin ihtimallerini itina ile hesaplıyarak Yirmi beş !'lene fasıla ile, fetih ve av avlamıya kalkanlar, kanun naza- Cumhur reisi Ruzvelt japonya ile lar hediye etti. Bu inkililplardan bi-
bu işe girişilmek istendi. Millet- sulh muahedelerini tahrip eden bir istila devletlerine karşı arni hür dev rında ınesul tutulurlardı . aradaki ticaret muahedesini bozdu ri de tnrih üzerinde oldu. O'nun kısa 
cemiyeti bu cömert teşebbüsten Almanyanın cüreti karşısında gev- !etlerin birliği teşekkül ~tmektedir; '! alnız 1904 senesinde Karl Lar- Bu ticari bir zecri tedbiri mi anla~ tarihçesi. b~dur. O fani bir insan ola-

idu. Bu cemiyetin vazifesi sul - şeklik gösterHdi. Ancak askeri kud- bir çeyrek asırlık bir ara ile ayni se~ adlı bir gemici, cenup kutbiyle tıyor? Hayır, fakat bu Yaziyet, ona rnk t~bıatın czeliw kanunu~a tabi 
idamesine nezaret E:tmek, har- retini tamamen yenilemiş, tatmin edil mnddi ve manevi şartlar içnide ayni o cıvarda yaptğı yeni istil. -;afatta, bu- bir hazırlıktır. 01?u. ~ a.kat ynr~ttıgı eserelrıyle Türk 

ltıani olmak, bütün ihtilafların memiş bir İtalyanın yardımını te - facia kendini gösteriyor, fnknt bu de- ralarda mebzul miktarda balinalara Japonyaya Çinde her şey müsaa- rnılletmın k~lbınde -~·aşıy~r . v: yaşı
h Yoliyle hallini temin etmek ve min etmiş , merkezi ve Şarki Avru- fa yeni olan bir cihet daha vardır ki tesadüf edince, Norveçliler pupa yel- de edilmiyor. Birleşik Amerika dev- yacnk. O, Türk kültur tnrıhının ynp-
assa milletleri git gide artan as- pada mutlak bir hegemonya kurmak o da sulhcu milletlerin hadiseler tn- ken cenuba doğru açılmaya başlamış !etleri birnz geçikmekle beraber.. rakal~r~n.ı doldurdu. Tarih O'nun c-
teçhizatlarının ağır yükUnden hususundaki eski cerman hayaline rafından gafil avlnnmalaırna müsa- lardı. lngiliz. Japon paktı ayni zaman- erlerı ıçın yapraklar açıyor. 

"tarmak için umumi sflahsızlanm:ı yeniden bel bağlamış bir Almanya ade etmiyeceklerdir. 1939 da, küçük Filhakika müteaddid kumpanya- da, lngiliz - Fransız • Rus müzake- Üoktor 
azırlamaktı. BUyilk Cenevre mil· emrivaki karşısında kaldığı zaman - farklarla, 1919 hareket noktasınn ları milyonlara garkeden balina ba- relerinin kararını tacil ettiği gibi gö-
'esi vazifesini tahakkuk ettire_ dır ki Avrupa uyanabildi. donmüş bulunuyoruz. Fakat bugiln lığı avı, bu tarihten sonra daha şa - rünüyor. Bakteryolog 
i, çilnkU ona emrine verilmiş 0 • lki senedenberl Nnsyonal • sosya- realitelere şuurla intibak etmiş ma- şırtıcı ve daha geniş mikyasta devam İngiltere Tokyoda bu pakt1 imza A. Kemal Tonay 
\'ası\alnrdan çok yilksek işler gör list ve faşist kudretinin kuvvet yoliy nevi kuvvetlerin uyanıkhiı vardır etti. lamakln Avrupaya büsbütün kendi· 
lınek istendi ve verebileceğinden le genişelmesi tehdidi karşısında bu - ki, o zaman mevcut değildi, ve ~u T EH LI K E sini verdi~ini ve uzak sarktaki hare Bul&flcı, aalgııı hastalıklar 
as1 talep edildi. lu;nuyoruz; iki seneden beri harb u- dakikada malUm olan tesirlerini o Eskiden balina balığı avı çok teh· ketini bu siyasete bağladığını göster mtltel!asıa 
ilJetler cemiyeti, sulh siyaseti, macısı milletlerin rUyalarına giri - zaman göstermiş olsaydı hiç şüphesiz likeli idi. Her yıl balıkçılardnn yirmi di. (Verem ve saire ) 

"lttif emniyet, adil esaslar üze- yor ve onları bir harp çıkhğı tak - medent dünyaya harplerin en milthi- otuz ki"İnin balinalara yem olmaları, Fakat Moskova Japony2yı b ir Bumahane po)i.a karakolu ,... 
enternasyonal iş birlii'i gibi dirde kuvvete kuvvetle mukabele et- şinj tasarruf etmek imkAnını verir- alelade vukuattan ııayılırdı. numara dü!!man olarak telakki etti- 1ltnda 741 

'nden beklenen yüksek ga~·e. mek üzere hızlı bir tempoyla silah- di. BuR:Ün ise böyle ölümlere pek en- ğini bir daha gösterecektir. T t'"Jl'fon- 4115 
birlikte yolundan Çlktl, ve git lanmaya sevkediyor. 1 "1'rvı>.0 der olnrak ras!anıyor. Pari.a,.,. Soir cc 2 • ~ • 
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Danz g e An1iral ar.an Manisa muallim- lzn1ir Sicil Ticaret Sattş ilanı . 
J\T J ·ı J ~ tr lzmir sulh hukuk mahken 
ıvo ta torpitosı e n· leri'nin Hatay lvıemurluğundan: den: 

• 
ın 

Hariciye Nazırının Tedhiş siyaseti giliz suların-:z hare• 7 .. .. •• Tescli edilmiş olan (Türkiye iş İbrahim Etem ve Hat ice ; Ali Hı. 
Danzig, 7 (A.A.) - Asayi i ih- I et etli a o_rı u şu bnııka~il İzmir şubesi) namına imza 1 dar. ve Arife ve AdeviJ : ve Eşr~f. 

lal ettiğinden dolayı 18 ay hapse . - ;;ı.. §tarafı 7 nci S hilede - saliihiyetini muhtevi beyanname ti- şayınn mutasarrıf olduk arı izmırd 
eh L 8 (AA) Ch hkA l P l 1 .. "'k .. Parıs. 8 (A.A) - ~olt::ı. torpido d ld"k d t k hl k l Gu'"zelynlıda 41 1 k l t k' 

beyanatı 
ungtioıang, . . - e- ma ·um o an o onya ı gumru mu . . . e sıra J- ge ı ·çe neşre eceğiz. care a n unu ı üm eı1ne göre sici- ' sayı ı o a ; n · ı·n 

kıal ajansı bildiriyor: Son günlerin fcttişi Lipinski 9.1 O haziran gecesi muhrı~ı Frnn:.ız fılosu başkumanda- -A. Yazayım ben o gazeteyi se- lin 2561 numarnsında knyıt ve tescil 4 l·o. tajlı iki büyiik bir k llçGk od.1'ı 
h k 

nı Amırnl Darlanı hamil olduğu hal- · b" tb h h mü im hadisesi ha kında tefsirler- kendine Alman te'"meni süsü vere· , . . . . . verim. "..'ğretmenlerc çok kıymet ve- edildiği lit'ln olunur. ve ır mu n ı nvi 600 lirn kıym • · 
d b 1 Ç h k ·· k la l d Ge rngıltereyc hareket etmıştır. Amı- .. e u unan in ariciye nazın Dr. re hucum ·1ta rı mensup arın an 1 . •1 fil ti k ren, hcın mun vvcr1er, hem halk ga- muhammencli ve yine ayni sokafr•ı• 
\Vnng-Chung-Huı, beyanatta bulu- bazılarının nezdine g"derek onları ra dıngı .z ~sunun n 

1 
ns do yh·ano- zetesidir. ı B kö~e inde 4 No. tajda mukayyet ~ ,,. 

k d 
. . k Gd . . . sun a yapacngı manevra ara a azır . ~ -- eyanname nara em ıştır i: engen ve cıvarında gezıntı yap· b 1 ~ kt Defterı uzattıgım bayım kafilemi- ev üst altı odayı ve mutbahı ve çama 

J A 'k · w "k 1 B bb.. u unac.ı ır. · k ı· S 1 hl - apon - men an tıcnret ve maga ı naa ça ışmıştır. u teşe us zın ses ra ıçcsi a i i öğretmeni şırhaneyi ve avluyu havi ve (:GO(IJ 
seyrisefain muahedesinin feshi Ame- akim ka1ması ve askeri mahiyette eJ. Nazmiye Öter.. İzmir sicili ticaret memurluğu lira kıymeti muhammeneli evler ı 
rikanın bi.ıyük Okyanusta 'Vaziyeti de etmek istediği malumata muha· Bulgar meb'usfarı - Yallah yazamıyacağım. Çok resmi mührü ve F. Tenik mahkemece verilen iza lei şuyu k~.r 
':: _ş~re~!ni r:ıuhafaza. etmeğe .azmet- taplarında~ şid~etl'.. bir. lisan.la. m~· Moskova' da karşılandılar sıcak, sonra ben size yazar yolla - imzası ı·ına istinaden 18-9-939 tarihine mJ · 
tıgmı goıterır. Amerıkanın bır adım kabeJe gormesı uzerıne Lıpınskı. nrn. sadif pazartesi günü saat 15 t izm"r 
daha nta!a ·beynelmilel anar iyi iza- Hitler ve Cöbels aleyhinpe tahkirke- ~1oskova, 8 (A.A.) -. Bulgar - Fakat bir dakika evvel lütfede- B sulh hukuk mahkemesi snl;nunıi 
Je ve mütekabil ulh ve emniyeti ye re başlamıştır. Bunun üzerine hü- p~rlum~~~osu azasından . hır ~rup, ceğinizi vad buyurdunuz. eyanname satışları yapılacaktır. nu artbrmacl. 
niden tes "s edeceğıni kuvvetle ümid cum kıtaları mensupları Lipinskiyi reıs ve ılı .M.~~ko_fun rıya~~tı~d~, Kafile başkanı sokuldu: . . . . . yüzde yetmiş beş nisbetinde bedel, .. 
ediyoru· yakalamı lar ve bunun bir Alman Sovyetler bı~~ıgı zıraat sergısı~ı zı· - Haydi yaz bir şey, olup git • Tıcaret sı~ılını? 1.880 numarasına rildiği surette taliplerine ihaleleri 

Dr. \Vong-Chug~Huı Amerika teğmeni değil Po1onyalı bir giimrük yaret etmek uzere buraya gelmış ve sin.. kayt ve tescıl eclılmış olan beyanna- 1 k k f kd" 
' • · t sy d ··k k 5 t · t ib" T .. k" . b k . yapı nen a s t ırde sabş on b 

nm harbe girmeden uzak arkta ve- milfetti i olduğunu nnlamışlardır. ıs. a on a, yu. se . ovye rıyase - Durun yazılanları okuyayım. m~ muc ı_nce ur ı~~ ış. an ası ız- gUn daha uzatılarak ikinci arttırma· 
yn dünyanın herhangi bir kısmında Bu adnm, mezki'ır hattı hareketiy]e d.ıvanı sekreterı Gor~ın. ~rot~~ol §':- Hem ben yalnız kendi başıma olma· ~ır şubesı .namı?a ı~ıncı derecede sı 4-10-939 çarşamba gllnU saat ıo 
sulh üzerinde ciddi bir şekilde mües- Danzigde gümrük müfetti liği de- fı Barkov, Voks cemıyctı vekılı Hcı- yınca yazamam Mektept d .. 1 • ımzn selllhıyetinı hnız olan muhase- . . 
. w . w. . . . . . fetz ve oosta lçi A t of olduğu · . h . · e e şıır e b · MU · Ev • •· f" T da yıne dniremızde ynpılat"aktır. 

sır olmıyacagını ılave etmi tir. gıl casusluk yapmnk ıçın geldığını İş.. e . •w. n on rımı ep sessız yerlerde yazarım. ~cı nır ren 'e serns şe ı a- G • · k 11 u 1 · d h k 
Çin milletinin Am "k ·ıı . bat eylemiQtir. halde Bulgar elçılıgı memurları tara- - O halde k .. l ld w hır Meleksoy ve gene mezkOr sicilin n~_rı men u er zer enn e a 

erı an mı e :>' f d k 1 ço guze o ugunu ta11ebınde bulunanlar elJerindcld 
tine aart !maz bir emniyetı" olduw _ ın an ar ı anmıştır. tahmin ettigwimiz kalem· . . . l 2089 numarasına kayıt ve tescil e- . . .. gu mızın ı eme. d .1 • . . resmi vesaıklerıle bırhkte yirmi gUn 
nu tebarüz ettirdikten sonra Dr. Müddeiumumilik, kaçırma te§eb. si için işte size boş ve tenha bir yer ı mış olan beyanname mucıbınce . . . 
\Vang-C ung-Huı Amerikanın ja- busu hakkında da aynca tahkikata BaJgrad Peşte buyurun.. ' şube namına birinci derecede imza ıçınd.e d~ıremize mllracnntlan lAzıın· 
pon nskeri r"cali 

1tarafından ~zak başlamı tır. Bu tahkikat henüz neti· ""' • • . Çekildi, aradan beş on dakika geç- s~Ulhiy~tini haiz ?l~n ~üdür munvi- dtrir Aksı takdirde haklannda tsp~ 
şarkta ticaret ve iya et vadisinde hu celenmemiştir hav l /:.attı rr.erasımf e tı, geldi. nı Cabıt Erel ve ıkıncı mildür Rifat 

8 
c 

1 m~lOm olmadıkçn paylaşrrın 
sule getirilen kesmek~i layiki ·veç~ - Yazdım amma, bu iyi değil Ozandan, Cahit EreUn bankadan ay- dan. h~nç kalacnk!ardır. Müzayede· 
hile takdir ettik t.-n sonra jnoonya iJe Bir taraftan tahkikat devam eder CÇ? dı Ben size sonra yollanın. · n_lması hasebiyle temsil salahiyeti - YC ıştırnk ct~ek ı tey~nler kıym~tı 
ticaret m ahedesini feshettiğini kay- ken diğer taraftan Lipi nki Hitler ve Belgrnd, 8 (A.A.) - cMarleb Espekter Celal defteri aldı oku- nın nihayet b~lunduğu :·e diğerleri- mu~ıammenenın ~ .yeclı buçuğu nı • 
deylemiştir. Göbelse hakaret etmekle mahkeme~ Macar irketi tarafından ihdas edi- du: nin başka vazıfelerc nakılleri dolayı- betınclc pey akçeısı v.cya millt b r 

----
0

- ye scvkolunmutttur. len Bclgrad - BudapeQte hava hattı - Güzel gu""zel f • · t siyle şube namına imza saJahiyetleri banka teminatı irae etmeleri )Azım· :w :>' • • •• y1 ış e.. I . 
dün merasimle açılmıştır. - Durun ben kend' k ka mamıe olduğunu bildiririz. dır. Gayri mcnkuJJerin v~rgi vesaır 

Ameri.~ , Japon 
Tica1 et n:uahedesinin 

f l'sh 'nd~n sonra 
Kongkong, 8 (A.A) - Chekini. 

ım 0 ~ayım, Ahi b · 'k" · ud·· ı · k k " ü'--11 f' ti · t 1 • Muhakemede Danzig ayanının Budapeşteden hareket eden ilk diyerek okuma-a b ı d ren şu emız 1 ıncı m ur il - anunı m l\l:: e ıye erı sa ıc1 ara v 
mümessilleri hazır bulunmuştur. Po- tayyareyle Macar hava müsteşarı 19 temmuz ~39.~ş a ı. ~erine tayin ?lunan Ali Salt Günenç % iki buçuk dc~IUliye ve. ferağ har~· 
lonynnın siyasi mümessiillJl j de ha· Hubert Algay gelmiş ve burada hü- Kardeş: ıel Salih Evınin ve muhasebeciliğe lnn alıcılara ~ıd olup ıhale _bedc ıı 
zır bulunabilirdi kumet mümessilleri tarafından hara- f şte ne~e dolu · . . . b'I . tayin olunan Osman Salmanın ~ube def aten ve pcşınen ödenecektır. · ~ gezışımızm ı gı, bi . . . .., . . .. 

retle karşı~nmıştır. sevgi, samimiyet toplı d.. .. .. namına rıncı derecede ve servıs Şartname .. 8-8-039 tnrıhınden ı tı· 

r jansı biJd;riyor: --------- Uzak yakın kard ylan. b~~ub!~·· şefliğine tayin olunan Celnl Yetgi- baren herkesin gör.-bilmesi için açık 
• ~ erı ırı ırıne . . . . t 

Mehmed Etl
"'man zincirleyım sıcak b" bav nfn ikinci derecede 1mzayn salahı- ta ve gayn menkullerın evsafı ~ar· 

J a on - Amerikan muahedesinin 
fc hi hakkında haberler veren ve 
t f irlerde bulunan cNorth China 
tar> ismindeki Amcrıkan gazctc~:

rln ntrnı 28 temmuzdan beri japon
lar tarafından men 1 miştir. Bu g:.ı
zetenin imtiyaz mı ll·ası haricine 1 
gönderilen bOtiln ııu hular müsadere 

T z • • an esı 1 
l~te her sah d ır ~·· l .. yettar olduklarını ve mumaileyhi- nnmelerde yazılıdır. 

:w a a yen ı açı an cag- . 
lıyan kayna w 

1 
can . .1. ~d mm 1880 mımnrnya müec sel beyıtn- lhnhıyi nıüteakip müşteri tayi 

evı sevgı ı yur u- . . . . 
muz tatlı dönu··

5 
1 l nnmedekı §Craıt daıre ınde \'e banka edilen müddet içinde ihale bedeli'! 

.. ( ·' yı mıyan yoru mı- r· l . 
yan dimağlar... ırması a tına koyacakları ımzaların vıermediği veya veremediği surett 

edilmiştir. 

Konak cnddesi meserret ote!i 39 ·40 
Mevsimlik en RÜzel kumaşlar gelmiştir 

Müıterilerimizin bir kerreı cörmt!lerini taniye ederiz •• 
--~000 .............. llm:llm ...... llil ......................... ... 

uzvelt 
Dün yüz kanun 

imzaladı 
Vnşfngton, 8 (A.A) - Ruzvelt, 

11.ongr~nin tatil dene ine girmeden 
evvel kabul ettiği yilz kadıır kn!lunu 

imzalamakln gUnU geçirdikten sonra 
u u'i trenle H ·dparka hareket et-

m" .. tir. 

Rel !curnhurn mnlikfinesinde bir 
knç gün daha evrak imzalama~a de
' m ettikten sonra gelecek hafta so
nunda cTusaloo a:. kruvazöriyle Nev 
~ orktan hnr.cket ederek Amerikanın 
ş malt garbi sahillerinde on gün ka
dar ilrec k olan bir eynhnte çık2-
cnktır. 

---~o 

ltalyao 
Manevralarının 

neticeleri 

Ordu hasta bakıcı hemş1reler oku
luııa ,. it ha zı izal1at ve ol{ ula kayıt 

v~ kabul şar~h,rı 
- ~ 

1 - H s.ta b&kıcı hemşife yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve
kaleti tarzı.fmdan (Ord hastn~kıcı ~m ireler okulu) nçılc.u§tır. 

2 - 3433 yılı kanun mucibince bu oku:<lan mezun olacaklar, 
anemur olup tekaüd"ye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelfü nıe~buri hizmetlerini Ordu hal'• 
tahıınelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki 
b'itün Gıhhi te ekküJler kendilerine acık olacaktır. 

4 - Tnhs.il müddeti üç sene oİup, bu müddet içinde okurlara 
:ı~·cl.ı 5 lira harçlık verilecek ve ia~e ve ilbaslnrı tnmamen okula a!\ 
olr.cıııktır. 

5 - O'ku1dan mezun olaniar, barem kanununa göre 17.5 asü 
m:ıastan ba~ln.mak üzere maa! alacaklar ve bu miktar gitti.lıçc çoğa.la· 
ca.ktır. Bu zaman dahi iaıe, giydirme ve barındırma orduya ait ofa. 
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata haşlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları funlardır: 

ft) 1 iır~dye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Tür1' ırkından 
bulunnıck. 

Roma, 7 (A.A.) - Büyük mnnev- b) Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimcfe vazife gönn<'• 
1 alar bttJün bitmiştir. Dünden beri ğe müsait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
düşmnn la tcmM halinde bulunan or- tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 
dunun mot hi fu·kaları bu sabah c) Yası on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olmamak. 
kat'i harekete eçmişler ve tayyare- d) Kendisi, ana be.bası iffet ehlinden olmak {Bu vaziyet polis• 
Jeı·in de m{ · heretiyle bir kaç • çe tcvr.ik C'Uirilerek evr ka bağlanacddır.) 
at içinde kat"i neticeyi almışlardır. c) En az Orta okul tahsilini bitirmİ§ olmak veya bu derecede 

Alp dağlarından inen ve vadileri tahsil gördüğünü isbat etmek (Tasdikname suretleri musaddak olarak 
takip ederek tecrinonun on kil met. ek~necddir.) 
re ~·akınlarına kadar inen düşman f) Evli veya nİ§anlı bulunmamak (Evvelce evlenip bo!ftnanlarla 
ku\'Vetleri Chisone nun şimalinde kocası ölmüf olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
Ce ... ana be Ulzioda, Chisone üzerin- mfübit evrak keza eklenecektir.) 
de l:il.in fenetrelle de, ambnropio ve s) Sıhhi 1&bebler dıtmda okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
Oradiern da, Doire ve Rnipaircde ve evlemr.ek suretiyle veya diğer İnzibati aebeblerle okn!dan çıkanfd1~ 
imalinde Cenis dnğı i tikametinde yahut altı ıenelik mecburi hizmetini yapmadığı veya {am~mlamadı~ 
:ddetli muharebelerden sonra Cese- yahut sıhhi sebeblcr dışında Okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 

tn ve Bardonnel:he vadi başlarını da ettirilecek mekt~p masraflannı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
f ... vet.ikaların tamamen dnmn olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefillı· mu ha aza etmcğe muvaffak olrnaksı ...... -

bir taahhüdname vermek. 
zın Alp geçidl~rindeki hareket nok-

8 - Bu eVTak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
talnrmı. ricat mecbur olmu tur. 

9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar bunlara Ankarada-
Bu e nada gı;ncrtıl Bastico, ordu- kil~r 1. M. Vekaleti Sıhhat i§leri daire$İne, diğer vilayet rnerkezlerin-

nun zaferine hiç şüphe kalmadığın- dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim ~decelder 
dnn harekatı durdurmu~tur. ve bu yol ile M. M. Velri.leti Sıhhat i§leri dairesine yollanacaktır. Mü· 

Krnl yanında velinhu, .Mussolini, racuetlann 25/ Ağuıtoı/939 da sonu alınmıı olacaktır. 
mareşal Dcbono, Balbo vo Graziana 10 - Taliplerin kabıal edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ile general Pnı·iani olduğu halde To- l ynİ makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 
r"nod mnncvraların son safhasında ı ı -- Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
1 ttZ1ı bulunmuştur. ıcrf edecekleri yol parnı;ı kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 

l\ı+ 'lta Torino civnrında toplan~ Sıhhat İşleri dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tu-
r0 k emri \"eril mi tir. Kenal orduyu rih eder.<ı~' ·.~.Ji... 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

• c.:ı teftiş edecektir. 29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 \1718) 

1 • Ö usulen şubemizi ilzam edeceğini be- gayri menkul t~krar 16 gün müddet· 
ı azmıye ner w d .1 1 · 1 cl!t _ Sakın g t . b yan ve aşagı a m mune erı mevzu e arttırmaya konulup bu arttırm~ 

nze eye vermcyın en . . · · · · !İze ha•ka y .. d w• ' ımzalnrının ta dikini rıca cderız. en çok bedel vercnm Uzerlerıne ıhıl 
·• azıp gon erecegım . . . . d 

( Bugu"nc k d .. •. .. · Türkıye ış bankası ızmır şubesi leleri yapılacak arada tahakkuk e ~ 
a ar ~ozumu tuttum 1 t 

F k t b k l d" · mzalar okunamadı. cek ihale farkı hiçbir hükme haee 
an~~ aş kası geme ı.) 2-Ağustos-1939 kalmnksızın vecibesini ifa etmeyefl 

ıger ar adaşlara · ı 5 k 1 k d 1 s· . uru u ama-a pu u. mUşteriden tahsil olunacaktır. Dntı:ı 
-: ız d ~~zı?·. İkinci müdür Ali Sait Güneçin imzası fazla mnlOmnt almak isteyenler dl\• 
Dıyoru:"'·. ~ımısı yazarım, diye at- A. Sait Güneç remizin 939/ 716 sayılı dosyamıa rrı11 • 

!atıyor, kimısı de yalnız adresini ya- İkinci mUdUr Salih Evinin imza ı racaatlan ıazımdH'. 
zıyor, S. Evin 

Avni Altmer Muhasebeci Osman Salmanın imzası re gene mezkur sicil verannamesW 
deki şeraite tevfikan banka namırı' 
birinci derece imza saHlhi) eti ıl~ 
ikinci mUdürH!klere tayin edilen J\11 

Sait GUnen ;, Salih Evin ve muhııse' 
beciliğe tayin olunan Osman 5111-
man ile ikinci derecede j!l'' 

za salahiyeti ile servis şefliğ'it?~ 
tayin edilen Celili Yetginin oııır 
münderecatını tamamen knbul iJ 
ikrar ettikten sonra bir nfishası ıa• 
konularak tasdik kılındı. Bin dol<t> 
yOz otuz dokuz yılı Ağustos nyınıtt 
üçüncü Perşembe günü. 8-8-939-

LJ l J d Osman Salman 
flQ ay YO Un Cl Servis şefi Celal Yetginin imzası 

kam ""On devrı.ldı· c. Yetgin 
T Genel sayı: 2053 

- Battarafı 7 nci Sahifede_ Özel sayı: 8-lOö 
olnrak şehrimize getirilmişlerdir. . İşbu 2 Ağu~tos 939 tarihli beyan-
1\Iecmuu nth kişiden ibaret olan ya- nnme altındaki imzaların zat ve hü
ralılar, belediye memurları tarafın_ \'iyetleri marufum tzmirde Samanis
dan sedyelerle memleket hastanesi- kelesindo kilin (Türkiye iş bankası 
ne nakleditmiştir. İzmir şubesi) namınn dairemizce bu-

Bu kazadan bir gün evvel valimiz gün bir sureti nhnıp bu beyanname 
tarafından otomobil kazalarını .. _ nin aslına ilsak edilen izmir ticaret 

on · .,. · 1880 d " }eyec k tetbirler ittihaz etmek - sıcı.ının numnrasın a museccel 
uzere "k _ t 'd b. . . 

Beledive rei ı·m· · b k 
1 
~ vesı nya mus enı en en az ırısi bı- Hnrç pulları aslına ynpıştırılın1$" 

• ızın nş ·an ıgında . 
bir komi~yon teşkil edilerek faalive- rı~c\ ~~reced.~ ~~mnk üzere mtlşte-
te geçirilmişti. Bunun ihtiyacını .bu re .1 <..ı ımza ı_ c_ ıl~l ı mku~mele ve 
hadise ile bir k d h 

1 
• \az ı ımzaya ızın ı mez ur banka 

tır 

İzmir UçUncU notor muhil~ 
resmisi ve Süreyya oıc• 

ene a a an nmış o- . . b . a· kt·· ,~ TI kk luyonız. ızmır şu esı ıre oru n • 1 Erol ve imzası 

2884 Mahalli idareler teftİ§İ: 
Geçen sene ihclas olunan ve köy 

odaları ile, belediyler ve hususi 
muhasebeleri haiz olan vilayetimiz 
mahalli idnrele:r müfettişliğine Ma
liye V kaleti müfetti ]erinden Rifat 
Şahin tayin olunmuş ve Aydına gele
rek vazifesine başlamıştır. 

----** 
Ingiliz-Japon 

Müzakereleri dün tek· 
rar basladı 

Tokyo, 8 (Radyo),. - İngiliz - jn
pon müzakereleri, altı günlük bir te
vakkuftan sonra bugün tekrar başla
mıştır. 

İngiliz sefiri, hükQmetinden yeni 
bazı talimat almağa lüzum görmüş
tür. 

Tokyo, 7 (A.A) - Domei ajansı
nın Kaifondden aldığı bir telgrafa 
nazaran japon kontrolü altında bulu
nan Honan Çin rnakamatı oradaki 
İngiliz - Çin kumpanyasına bir not:ı 
göndererek Sitasov madenlerinin hii 
kf.imete teslimini istemiştir. 

Bu notaya nazaran, bu suretle ma
denler idaresiyle amele arasında mü
temadiyen çıkan ihflaf ,.e karışık. 
lıklar nihayet bulacaktır. Esasen, 
şirketin mezkOr madenler üzerinde 
hiçbir tasarruf hakkı yoktur. 

servis şefi Cevat Konakçı ile bu ker-

~~--~-~~---~-
1 z mir Nafia mü ürlüğün en: 1 

Dikili hükumet konağının ikmaJi inşaatı 6454 lira .iJ kuruş :ke~ 
f>edeli ile ve 15 giin müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iste~: 
Jilerin 2490 sayılı ya.sa hükümlerine göre hazırlıyncakJan tenıinatf t'ı 
rı ile birlikte 25 Ağustos 939 Cuma günü saat 11 de vilayet Ntt ~ 
müdürlüğü komisyonuna baş vurmaları. Bu işe ait keşif ve ~rtnartl 
sini Nafia Müdürlüğünde inceliyebilirler. 9 18 (2 ~ 

Devlet Limanları iş etmes 
Izmir şubesinden: ıııı· 

Bahren :nuamcle yapmak istiyen tüccarların vapurun ,,urucl ı11'' 
dan evvel mektupla idaremizi malumatlar etmeleri aksi takdirde ıtı 
mele yapılamıyacağı ilan olunur. 9 1 O 11 (2~ 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığı Istanbu LevazıJJJ 
amirliği satınalma kom·syO" 
nundan: 2~ 

1 - Gümrük muhnfoza teşkilatı eratı için satın alınaca1' .. t ı 5 •. s8-" 
adet erat kaputunun kapalı zarfla 28/ 8/ 939 Pazartesi günU 
de eksiltmesi yapılacaktır. r ncJır· 

2 - Tnsmlnnan tutorı l 8600 lira ve ilk teminah 139~ .~r;bilir·0 
3 - Evsttf şartnamesi ve nümune komisyondadır. Gor~ r 249 
4 - f steklileriıı eksiltme saatından bir saat evveline k~ arıt u~ 

sayılı kanunun tarifi vcçhiyle hazırlıyacak1arı teklif m kt~P •8:" '') 

lata rıhtım cac!desi Veli Alemdar han ikinci kattaki konııs~B 281 
rneleri. 9 13 18 23 ( 58 

' 
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L .. z m u otlar rmır LeK;~n:s:o:~'i1~n~:~:·-ı Atma ! lstanbul be .. ediyesinden 

KASABA HATTI: Izmir levazım amirliği sntın alma komisyonundan: 
1 · ı b 1 - Kayseri hastanesi için 40 lira ücretle 8 lira tayin bedeli ile 
zmır - atan ul - Ankara yolcu treni her gUn saat 6,30 da hat'eket 

ede (B d iki birirıl i sınıf ve 30 lira ücret 8 lira tayin bedeli ile bir 
r. u tren e Pazar • Cuma _ Çar§amba) günleri Ankara için bir 

Yatakl E k" h ikinci sınıf hemşire ve '-'İrmi beş lira ücret ve 8 lira tavin be-
ı ve s ışe İr için bir yemekli vagon vardır. -' J t · ı deli ile üç hastabakıcı alınacaktır. 

L 2mır - A nşehir yolcu h-er.i her rUn saiU 16,40 da Basmahaneden 2 1 
nareket d (B · a;ı . d k d"l - steklilerin ellerindeki vesaik ve hüsnühal kag-ıtları ile Kay-._ e er. u trenın , .... :ınısa a a tarma e ı mek suretiyle otoray. 
.. Somaya devnm• vardır. ) seri askeri ha~taaesi baş hekimliğine müracaatları 

lzmir - Bandırma sürat treni Pazartesi • Çarşamba Cuma günleri sa• 1 4 6 9 2762 
~t 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek yolcular için İzmir lcvi\zım a•nir!iği satm alına komisyonundan. 
•ndırmadan vapur vardır.) J - Kuşadası rıirH·~;n;n ihtiyacı için 59500 kilo sı~ı:· veya keçı 
İzmir - Bandırma yolcu treni Salı • Perşembe • Cumartesi • Pazal' veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Hangisi 

tUnleri aaat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek ucuz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cıns ete her 
)olcular için yalnız Perıcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur talip tarafınd<ın bfr zarf içerisinde olmak üzere her üçüne de 
tardır.) ayrı ayn fiyat teklif edilebilir. ihalesi 21 ağustos 939 pazar· 

AYDIN HAlT: tesi günii snat on beşte Aydında askeri satın alma komisyo-
lzmir - Karakuyu - Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarıamba • Cuma nunda yapılacaktn·. Sığır etinin muhammen bedeli 16362 

iunıartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda lira 50 kuruştur. Keçi etinin 14875 liradır. Koyun etinin 
Ur-dur • fsparttı ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 2380(1 liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1227 lira 20 kuru~ 
lznıir - NRzilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. tur. Keçi ctinm 1115 lira 62 kuruştur. Koyun etinin t 785 
lznıir- ~ Nazilli otoray her gün aaat 18 de hareket eder. liradu. Şartnamesi Aydında ve Kuşadasında askeri komis • 
İzmir· Denizli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. yonlar-.la Ankara ve lzmir levazım amirlikleri satın alma 
t:ımir • Ôdemi4 yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. komisyonlarında görülebilir. Taliplerin teklif mektuplarım 
f tmir • Tire • Ödemiş muhtelit yolcu treni her gün aaat 5.45 de ha· kanuni vesikaları ile birlikte ihaleden bir saat evveline ka-

~ket eder. dar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 
lznıir - Tire otorıty her gün aaat 16,30 da hareket eder. 4 9 13 19 280t; 

1.'ELEFON NUMARALAR: t 

Pııt ! •ngm ihbftn 2222 • 2532, Karıı:rak.a: 5055 imdadıı sıhht ı 2046 

2~Üddeiumumilik : 2455. Polis : 2463, ıehir tf!lefonv rnüracaat No. 
li oO, tehirler aranı telefon mürauat No. 2150, Elektrik ıirketi : 20~1 
st'• gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Kar9ıyak& su idarf"Sİ : 
I> OS, Bsmahane istasyonu : 3638, Alı.ancak iıtaayo":lu : ~i34, Pua• 
a~ Tapar iakelesi : 2854, Denizbank acentesi : 2674. İzmir su ıirketi 

ıs, Taksi iıtemek için : 4040 
KÖRFEZ VAPURLARI : 

l l:tı.ıirden Karııyakaya ilk vapur saat S,3, da PasAporttan ge" e son 

6 ~- 11,30 ~a Konaktan kalkar. Kar9ıyakadan lzmire ilk vapur saat 
l -, aon vap•r da 24 tedir. Gündüzleri her yarım ıaatta bir karııhklı 
'P11rlar harekıet eder. 
l' ŞEHiR D>~ILI NAKiL VASITALARI ı 

" taınvaylar 1 "abahleyln ilk tramvay Güzelyahdan 5 te, ikinci tram 
~~! 9 da harek•ı eder-. Konaktan 6,20-6,20 dedir. Gece ııon tramvay 
d ~~lyalıdan 24,ilS le, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her beı 
•
0

11'.da bir trat vay vardır. 
tın 10Lii.Je : Bucı•, Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alaancak hat• 

il her gün muntazam otobüsler iılemektedir. 
I liA V ALI KATARLARI : 
I ııtıir-Buca ı S,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-I 7,44-19, 1 O 

ıs.~l' · Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,16·12,40-13,12-14,40·16,15-ti, 
1 ~0-20,10. 

la ~ar • Kartı:raka - Hacıhüseyinler : S,43-7,38-8,30-10.20-12,10. 
't 3·~4,50-16,50-17,47-19,30-2J ,25. 
~ • Menemen : 5,48 (Yalnız Cumartesi rünleri :13,03) 

Ç ENIZYOLLA ~I : 
de ~lamba günlet• aaat 12 de lııtanbula sür'at poatası. Perşembe 20 
d~ =-P~atası. Çarıamba 10 da Mersin sür-'at postuı. Pazar günil 12 
~ ... ~sın postaaı (Radosa da uirar,) Karaburull poataaı Pa:aarteai •• 

""-ıhe a-ünleri saat 9 da. 

1 
it ~l:MLEKET HAR1C1 : 

llt~~"'.n vapurları muntazam postalar : Çarıamba saat 17 de Pire. 
~ı. Venedik, Triyeste. Perıembe aaat 17 de Rados, Adlll1ar. 

.. N 1BETCI ECZANELER : 
ltıi" ~tarı kemeraltında Hilal, Karata,ta B. HabiE, Keçecilerde Yeni lz. 
~ ttadp•~arında Aari. 

t,~:İ~esi ' Kemeraltında ŞiEa, Güzelyllhda GüzeJyalı, Tilkilikte B. 
S.ı lıı:ıçeıınelCkte lkiçeımelik, Alaancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

t11l'lta~: Keıneraı•~ında Şifa, Karantinada B. E§reE, Kemerde Kemer, Al· 
tıı'-'hu.t~ B. Ahmed Lütfi, EşreEpaıada Eırefpaıa, Türkpazarından 

ç.r rıyet eczahanes:. 
ltl'l\ir hrnba : Ba~~uı-akta Sıhhat, Karataıta B. Habil, Tilkilikte Yeni 
~~' lrgadpazarınd" Asri. 

'11~\drı .tnbe: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Efref, Tilkilikte B. 
•i., ' lşl"efpaıada EfreEpaıa, Türkpazarından Cumhuriyet eczahane-

ı\,~~. ' Keme:-atınde htihad, Güzelyalıda Güzelyah, lrl'adpazarındıt 
il C~ 1~ftnelikte lkiçeımelik, Alaancakta B. Fuad. 

~~ııhüiiJı\ıi ı liıiıiÜülUliiıi ıililıliôii11111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111 ııı ı 
it l'>lır Mem.eket hastanesi Baş-
1ekim/iğinden: 

~tf u:rrı;~ Memleket hastahanesinin yıllık c l 0781 > liralık ilaç kapalı 
~~·~~ u 1Yleı gene Memleket ve E.şrcfpaşa hastahanelerinin yıllık ih
~~~ l<ı~•tıı kar§ılıyacak olan c 1 1500.> metre yerli kaput bezi « 7 500.. 
t~r 1 rk~.r açı~. eksiltme il~ 6 / 8 / 93.9 tarihinden ı 1 /8/939 t~rihine 
~"Utıtı gun muddetle yemden eksıltmeye çıkarılmıştır. Talıplerin 

httin e §eraitini görmek istiyenler Memleket hastahanesi baş ta
d tk e·İüracaatlan. 
a~i ltıuh tın.eye iştirak edeceklerin eksiltmenin icrasından evvel be
li .. ,~ il .. a~~enin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkata 
.~~ık ltt aç ıçın «809> lira kaput bezi için c 195> lira §eker için « 152> 
rç ,.uvakkat teminat mektubunu veya makbuzu ile müracaatları 
~ile de ınatı~ın mektup veya makbuzunu bir zarf içine diğer bir zarf 
Q,~fıl\ bi teklıfnmesini ve üzerine sarih adresinin yazılması ve bu iki 
~3~ İ~in r ka~f içine konularak üstü mühürlenerek zarfın üzerine han
~ tltih'; sıltrneye i~tirak edeceğinin derci ve ihale günü olan 21 /8/ 

~ltıen·ıne rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de lzmir vilayet daimi 
ı ıtıe :nüracaatları. 9 11 15 18 (2882) 

,İ~· ~~ir iskan Müdürlüğünden: 
tq~Q~ ihal Üt!? kazası merkezinde en fazla 20 §er adetlik parçalar ha

~t ~o: ~dılmek üzere 1 00 adet göçmen evinin inşaası açık eksilt-

ı \ıa\ıı ......._ Beın~ıtu~. . . . 
~~tt 8t\\~i keh~. evın muhammen k~şıf bedelı 476 l.~ra ~O .. kuruştur. Bu 

ltb1Jit şıf ve ~artname ve saıre evrak her gun ıskan dairesinde 

•i~\ .;;;;t~k~It'."o 121819 39 C um art esi gün Ü saat 1 O da iskan dair<· 
~tı -.......1 ie ~ı) komisyon tarafından yapılacaktır. 
''i~a~rı t: c~lılerin talip olacakları eN adedine göre % de 7.5 dan tu

t bttabltt\tıat ınakbuzu ile 2490 numaralı kanunda musarrah ve-
er lllüracaatları. 29 l 5 9 (2728'\ 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - 4441 ton Lavamarin kömürü alınacaktır. Kapalı zarfla ek

siltmesi Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Seıtınalma komisyo
nunda 1 l; 8 / 939 Cuma günii saat 15 de yapılacaktır. Hepsinin tah
min beJe!i 55512 lira 50 kuruştur. ilk teminatı 4025 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 26 30 4 9 ( 

İzmir Miiscahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir Müstahkem Mevki l\1erkez Birlikleri ihtiyacı ıçın pa

zarlık suretiyle (50000) kilo odun alınacaktır. 
2 - İhalesi l 0.'Ağu~tos/939 Perşembe günü saat 15 de Kışlada 

lzrnir Levc::zım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 -- Taliplerin ihale günü muayyen saatten evvel komisyona 
mürncantları. 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı 
Kib Cinsi 

10800 Sabun 
4500 Zeytinyağı 
8000 Çekirdeksiz üzüm 

- Diyarbakır Kor Birlikleri için yukarıda cins ve miktarları 
yazılı üç kalerrı erzak ayrı ayrı şartnamelerle ve pazarlık su· 
retiyle satın alınarnktır. 

2 - İhaleleri 12/ Ağustos/939 Cuınart~i günü saat 1 1 de Kı,
lada lzmir Levazım Amirliği Satın Alm a Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - T nliplerin ihale aatından evvel Komisyona müracaatları. 

lzmir Def ter da lığından: 
Muhammen B. 

Satış No. 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

(Darağaç - Şehitleı Banyo - 1506 No. lu 
(Sokak 3 tajlı olması lazım gelen 297.33 
(No. lu Arsa 
(Üçkuyular M. 3 No. lu Sokakta 24 eski 40 
(Kapı 48 - 20 tai Numaralı 1865 Ada 
( 6 parsel ııayılı. Heme 
(Reşadiye Üçku~·u1ar mevkiinde 22 Papu 

"( 14 Taj No. hı 1863 Ada 13 Parsel sayılı Hane 
(Reşadiye l çkuyular Çakalderesi Sokağı 
(23 Taj No. lu l 8i 2 Ada 2 Parsel sayılı Hane 
(Güzelyalı Maheilesi Karamahmud Çiçek 
(Sokağında 1311 No. lu 887 Ada 1 O Parsel 
(sayılı Arsa 
( Ückuyular S No. lu Sokakta 8 T aj No. lu 
( 1864 Ada 2 Parsel sayılı Hane 
( 2 inci Karantina M. Bülbül Sokağında 
( l 8 Taj No. lu 1745 Ada 14 Parsel sayılı Hane 
{Reşadiye Üçkuyular 1 inci Sokak 7 Taj 
(No. lu 1863 Ada 3 Parsel sayılı Hane 
(Re~adiye Üçkuyular 5 No. lu Sokak 54 kapu 
( 1864 Ada 1 parsel sayılı Hane 
(Birinci Süleymaniye M. 597 Ada 2 Parselden 
(müfrez Tokaydın sokağında 40 - 42 kapu 
(No. lu 172 M. M. Arsa 
( 1 İnci Süleymaniye Muharrem Sokak Eski 
(7 No. lu 591 Ada 9 Parsel sayılı 92 M. M. Arsa 
( 1 inci Karataş Katipzade ve Teşvikiye Sokak 

27 

(2-2/2, 29 No. lu 609 Ada 30 Parsel 197,50 
(M. M. Arsa. 

244 {Göztepe Mısırlı Cad. 371 Taj No. lu 859 

Lira Kr. 

237 86 

150 00 

48 00 

25 00 

83 25 

150 00 

159 00 

60 00 

23 00 

69 00 

18 40 

148 13 

{Ada 7 Parsel 1070 metre murabbaı Arsa ' 107 00 
245 ( Göztep~ Mısırlı Cad. 466 - 468 Eski 282 - 284 

(Tajlı 857 Ada 4 ve 16 Parsel sayılı 390 
(M. M. Arsa 

246 (2 inci Karataş Halilrifat paşa Cad. 87 Tajlı 
39 00 

(641Ada10 Parsel sayılı 137,50 metre M. Arsa 41 25 
247 (Reşadiye Üçkuyular 5 No. ]u Sokak l 863 

(Ada 12 Parsel sayılı 98.42 metre murabbaı Arsa 14 76 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 9 / 8 / 939 tarihinden itiba

ren 16 gün müddetle, nçık artırma usuliyle müzayedeye konulmuş· 
tur. İhaleleri 2418 1939 tarihinde Per!'!embe günü saat 15 de Milli 
Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri 
üzerinden r-; 7 ,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda M. Em
lak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan 
(\1\1'lUr, ~ 18 (2883) 

şartname- ilk 
nin bedeli 

1 ,70 2543,28 

1,49 2230,54 

ı ,00 1495,80 

muhammen 
bedeli İşin nevi 

33910,3) Taksim bahçe gazinosunda yaph
rılacak elektirik, havagazı, kalori• 
fer, sıcak ve soğuk su, mutfak, 
yangın ve sıhhi tesisat. 

297 40,43 Taksim bahçesinin deniz tarafın
''"'ki istinad duvar insaatı 

19943,88 Taksim bahçesindeki ~havuzun fıs
kiye ve elektirik tenviratı ile tak
sim meydanı havuz ve kaskatları 
clektirik tenviratı 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve şartname bedelleri yu
karıda yazılı i~ler ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmustur ihale 
16/ 8 / 939 çarşamba günü saat on beşte 1stanbul belediyesi .dai~i en
cümeninde yapılacnktır. Şartnameler hizalarında yazılı bedeller mu· 
~abili.nde lstanbui belediyesi ftin i~leri müdürlüğünden alınabilir. Ta
lıplerın 1939 yılına ait ticaret odası, ihaleden sekiz gün evvel fen iş
leri ~üdiirlüğüne mii.rncaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk 
temınat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre ha
zırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar lstan· 
bul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

1 4 9 13 5619/2723 

lzmir bölge san'at 
rektörlüğünden: 

okulu di-

Bölge San'at okulları ve Ankara inşaat usta okullımna alınacak 
parasız yatılı talebe pıüsabaka imtihanına 21 Ağustos 939 tarihine 
rastlıyan Pazartesi günü sabah saat 9 da okulumuzda başlana
caktır. 

İst~kliler l Ağustos 9?:J tarihinden itibaren her gün llbaylık oru· 
nuna hitaben yazılmış bir dilekçeye. 

1 - Tam devreli ilk okul diploması veyahud daha yüksek dere-
celi okul tasdiknamesi . 

2 - Nüfus ve aşı kağıdı. 
3 - 4 adet ve~ika!ık fotoğrafiyi iliştirerek ve İlbaylık kanalı ile

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

değildirler. 

Ücret 3 taksitte 150 lira nihariler ücretsizdir. 
Yaş haddi 13 - 17 didir. 26 30 4 9 (2635) 

Gümrük Muhafaza genel ko· 
mutanJığı lstanbul levazım 
amirliği satı alma koinisyo
nundan; 
1 - Gümrük muhafaza kıtaat ihtiyacı için 3500 bıkım kışlık el • 

lli enin 25- -89 cuma gOniJ aa•t 11 de kapalı zarfla ek~iltme:5i 
yapılacaktlr. 

2- Bunlurm tahmin edilen fiati 85000 lira ve mu\•nkkat teminatı 
2625 liradır. 

3 - Şartnamcı>iyle numunesi kom:!'yondadır. Görülebilir. 
4 - 1stekHlerin 2Ml0 say1 1 ı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacaklan 

teklif mcktublnrııu o giin eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar gal~ta rıhtım cacldesj veli alemdar han 2 nci kattaki ko-
misyona vermeleri. 5-9-14-19 5784-2816 

-=ı=-s-ta-n-:blll beled1yes!nden: 
itfaiye iç:n alınacak bir adet çelik ve otomatik merdivenli olomo· 

bil kapalı zarf eksiltmeaine konulmuftur. İhale 14/8/939 pazartesi 
günü aaat 15 de İstanbul Belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 17800 lira ve ille temjnatı 1335 liradır. Şartnameıi 
lstanbul Beled=ye İtfaiye Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. Ta· 
!iplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No. lu kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zrflarını ihale günü saat 14 de kadar f s
tnbul dimi encümenine vermeleri. 25 30 4 9 (5448/2634) 

Nazil .. belediye riyasetin en 
Nazilli belediyesince ~ehrin l-2000 mikyaslı imar haritası mevcut 

aşağı nazilli kısmının 1-1000 mikyaslı te viye mUnhnnilf haritasiyle 
meskun ,.e gayl'i meskun l 20 hektarlık :saha ının 1-500 mikyaslı hali 
hazır kadastro ve haritaların nhmı !şi 2490 nolu kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usuliyle cksiltmeğe konulmuştur. 

Bu işin bedeli keşfi 3000 liradır. Muvakkat teminatı 225 liradır. 
Eksiltmt> 21-S-39 pazartesi giinil saat 16 da Xazilli belediye bina. 

sında belediye cnctimeni tarafından yapılacaktır. Teklifler tayin edi
len günde saat l 5 ~e kadar Nazilli belediye reislığine verilmesi Yeya
hut po·ta ile bu saattnn evvel gönderilmiş bulunması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. Istekiilerin bu işe benzer iş yaptlk -
larına dnir almış oldukları ves:kalarn istinaden ihale tarihinden 8 giln 
evvel alınmış ehliyet ve 9B9 yılına ait ticaret odası vesikalarını teklif 
mektublanna koymaları luzımdu. ö-9-13-18 2835 

Zabıtname hulasası 
F. Solari Limited şirketi ortaklarının 30/6/ 939 tarihinde, şirke

tin lzmirde Atatürk caddesi 2 numarada kain yazıhanelerinde akd 
ettikleri içtimada: ŞirkC't umurunun tedvir ve idaresini, 1 / 7 / 939 ta
rihinden itibaren 3 l .' 1 2 , 1941 tarihine kadar devam etmek üzere iki 
Lnçuk sene imtidat edecek yeni bir devre için, şürekadan Bay Giu
seppe Solari'ye tevdiini ittifakı ara ile kabul etmişlerdir. Kezalik şir
ketin vekaleti umumiyesi, kemafissabık Bay Fernand Guys'in uhde· 
sine tevdi edilmi§tir. F. Solari Limited şirketi namına münhasıran 
imzaya selahiyettar olan zevat, Bay Giuseppe Solari ile Bay Fernand 
Guys

0

dir. 30.6.939 
Bay Giuseppc Solari şu suretle imza etmekte devam edecektir: 

F. Solari Limited 
Giuseppe Solari 

Bay Fernand Guys şu suretle imza etmekte devam edecektir: 
F. Solari Limited 

G. Solari Umumi Vekili 
F ernand Guys 

işbu içtimn zaptının lütfen na7~"1 itibara alınmasını ricc- vet>İ)P.
aiyle derin saygılarımızı sunarız. 
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Fratelli Sperco Olivier ve 
Vapur acentesi Şürekisı 
ADRIATICA. S. A. Dl LlblıTE'C 

Albano (ih~~~l)Gti-l?a~inde vapur aeellt881 
saat 8 de gelerek saat 23 te Midilli, Birinci Kordon REES ~inui 
Selanik, Dedeağaç, istnnbul, Burgaz, TEL 2443 
Varna, Köstcnceyc hareket edecek. LONDRA HATn 
tir. cAdjuatanb vapuru 10 temmuz-

Zara motorü 7-8 tarihiııde ı;aat 8 da gelip L;dra için yük alacaktır. 
de gt>lerek 8-8 saat 17 de Pire; kor- Lt E~POL HATTİ 
fo Port Ed 1 .. B . d . ,. 1 cALGERİA~h vapuru 20 tem-

• O C el, rın ZI, a ona, . 
Drnç Gr. . . S I t •; F.. muzda Lıverpoldan gelip yük çıka-

' , r <1\ oz.ı. na a o, " .. nrn. ı) u- . . . 
n1e ·r ···\. t ,. 1.• h 1. t racak ve ayn . zamanda Lıverp:>! .~ 

• . .• • f' \ t' , n ec gC> are '-e e- vü k ala k 
dece 1'..i··. . ca tır. 

c·aatta Di lla:i motörü 10-8 tari- -----------
hinde 'fa. 8 de geler€k ayni gün sa
at 17 ele i:.tnnbul, Pire, Napoli, l\far
ı;ilya ve Cenovaya hareket edecek
tir. 

Brioni motörü 10-8 tarihine saat 
13 te ge lerek ayni gün saat 17 de Pat 
mo.!'1 , Lero.!'1, "Kalimnos, istanköy, ve 
Rado~a hareket edecektir. 

Deutsche Le
vante Linie 
G. M. B. H 
Hamburg 

DEUTSCHE LEV ANTE LDHE 
G. M. R. H. HAMBURG 

Brioni motörü 14-8 tarihinde saat 
8 de gelerek 15-8 saat 17 de Pire, 
Korfo. Porto, Edda, Brindizi, Valo -
na, Drnc. Gravoza, Spalato, Zara, . «1\IilL'S> vap. 20 temmu~da bekle -
J"iyume. Tl'i.} este ve Venediğe hare- nıyor, 22 tenımuza kadar Anver:i, 
ket cclt cektir. Roterdam, Brem en ve Hnmburg için 
ROY .:. ... L NJ.;ERLANDAIS KUl\IP- yük alacaktır. 

p A~Y ASI c.Heraklen > vap. 3 ağustosta bek-
Hercııl cs \'apuru 7-8-93!> tarihinde lenıyor, 5 ağustoc::a kadar Anver.!I • 

gelerek Rotterdam Amsterdam ve Roterdam Bremen ve Hamburg içirı 
· ' . . . ' k yük alacaktır 

Hamburg Jımanları ıçın yük alara · T hl' · a ıye· 
hareket edecektir. · 

Pygmalion vapuru 21-8-939 tari- 1 v w 

h . d 1 k R tt d A t « thaka> vap. 10 ngustorn dog~·ıı 
ın e ge ere o er am, ms er - . 

l H b k 1. 1 . . tik IJeklenıyor, IIambnrg, .eremen ve 
c am, ve am ur ıman arı ıçın y A 

1 k h k t d kt
. nversden mal çıkaracaktır. 

n ara nre e e ece ır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 

Brageland rnotörü 15-8-93!> tari- ARMEl\1E~T DEPPE 
hinde gel~rek Ro~erdam, :r~mbu.rg cEspagne .. vap. temmuz sonların:ı 
\'e Skandınavya lımanl~rı ıçın yük do{;rru bekleniyor, Anvers (doğru) 
alarak hareket edecektır. için yük alacaktır. 

Vikingland rnotörü 21-8-939 tari-
hinde gelerek Rotterdam, Ilamburg ARl\fEMENT H SCHULDT 
ve Skandinavya limanlan için yUk D b 26 t d . « u urg vapuru emmuz a 
alarak hareket edecektır. b kJ · A R d B 

ZEGLUGA POLSKA KU~IPAN- e enıyor. nvers, .. oter am, re-
YASI men ve Hamburga yuk alacaktır. 

T. c.· Ziraat bankası 
~URULUŞ TA RJHI 1818 

Sermayesi: 100,000,000 Türk liraaı Şab. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banlca Muameleleri 

. ' 

Para biriktirenlere 28800 l:ra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 < 3,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 7o 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eyhll, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
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