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14 Tem muz bayramı için gö 
rülmemiş derecede muazzam 

hazırlıklar başladı 
'-~~~~~~~~~~~~~~J 

Danzig, Polonya için Mühiındir 
.ıı::cı:~ı:::s:.c.~.=~..ı...i ı: . .:...::: • .:,..::t:.~:!.ı ......... ~ ..... 

MİLLİ ŞEF 
r (Deyli Teigraf) gazP.tesinin Ankara muha· 

birine bey an atta bu!undu 

Türk- lngiliz dostluğu 
sulhü koruyacaktıt 

Balkan antantını teşkil eden devletlerin de, sulhu 
korumaktan başka emelleri yoktur 

Türkiye müstemlekeci değL • 
ır 

Dahilde sulh, 1 

hariçte sulh 
Orhan RaluQi CÖKÇE 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraç· 
oilu, Meclia küraüsün:den irad ettiji 
aon nutku ile ıu t&rihf .... buhranlı 
ailtılerin içindeki Yaziyetimizi bir da
bk t.arih etmit oldu. Bu nutuk, sulh 
severler cephesinde, hükUn:ıetler na
DUAa iracl edilen outUkla.r halkaları

na, Akdeni:ıin bu noktaaından Tür
kiyenin sesini de ilave etti. Bu nutuk, 
ayni zanıanda bizi akılları aıra en· 
clifeye düıürerek aiyaai yolumuzdan 
ayırmak için biçarece tehditler M• 

vuran totaliter matbuatın bayağı se
viyedeki neıriyatına bir cevab kly • 
illeti de tqımaktadır. Biz, aiyaaeti -
llliziıı problemini, Türk ve insan ola
.rak a1il bir ahlik ve karekter üzeri
ne vaır;ettik: 

Dahilde sulh, hariçte sulh ••• 
Şükrü Saracoilu, meclis kürsüaün-

d ı Londra 10 (Radyo)- Türkiy~ ra , Türk milletinin , Ingiliz milleti 
e ya nız kabinenin mesul bir siına-

•ı olarak deiil, bütün Türk kütlesi- Cumhurreisi Ismet Inönü , Deyli için samimi ve kalbi bir hisle müte-
nin ideallerini ve kararlarını konu. Telgraf gazetesinin Ankara muha- hassis olduğunu kaydeylemiş ve 
••n münevver bir Türk vatandaıı 0 • birini kabul etmiş ve beyanatta bu- sözlerini Balkan antantına intikal 
inak dinledik. lunarak Türk - lngiliz dostlui'unun ettirirken , Balkan devletlerinin de 

Sulhün nihayetsiz nimetlerini se· sulha dayandığını söyledikten son- - Devamı 10 nuncu aahifede -
viyoruz. Dünyanın eriftiii medeniyet 000*000-------

Ve teki.mülün, aaırlaruı devamlı. ni
hayetsiz fedakarlık ve çalıımalllrl 
ile doiup l'eldijini idrak etmiıizdir. 
Sulh, inu.nhiın bahçelerinde bUtiln 
~detlerin çiçek açbiı, yeni yeni ne· 
•illerin kutlar ıibi cıvıldatdıkları bir 
devirdir. Bunu aevmemek, bu haki· 
lcatıan iıık&r etmek Ye bu kafi de • 
illnıif ail.i, onları J1kmaia kalk • 
ıırı.ıc, tarihi •• beteri bU:rük blr sad· 
da.fak ve cinayet tetkil ed•r. Ha -
;::Y• Vekilimizin ıö•terdiji en Y•· 

lniaaller meydancladll'. 

• .lial"J>den en aonra çıkan Tilrkiye, 
ıçl!lde bulundutu çok elinı, çok ağır 
flll-tlar- .J:.- • .b. _, "b" k 
~· • r.,..auen, yarını ır yu ı• ı ısa 

t\ill' .bıüddet zarfında mamur. mede· 
~ileri, teıkilltlı bir vatan kunnuı
... · Elbette ki, böyle bir devletin si· 
"•'4!t• l'e 1 •ulhe matuf olacaktı ve Türki-
il.' kendi nefsinde ıeçirdiii tecrübe 
)'\llc hU~tın dünya milletlerinin de bil
e. 

1 
hlt' ıstırap içinde bulunduklarını 

e. lll~Yınc:a, benelmilel lleındeki fa. 
e. 1Y•t e•• l · Ö ı·· \oe "' -• arını ve ııarını. ıu z u 

d• blinalı Parola ile tebarilz ettir • 
l• . 
bahild 1 • 
b· • su h, harıçte sulh .. 
Ql~ b""tü 

Yunak topla tısı 

Bu?gar kra:ı Bo·:is, s~kollarla Yu· 
nakları teftiş etmiştir 

... .. :'.'.'. 
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MareŞalımız 
Teşekkür ediyor 

Ankara, 10 (A.A) - Genel Kur

may başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, Hatayın anayurda kavuşması 

münascbetiıyle her taraftan almak
ta olduğu tell~re teftişte bulundu
iundan ayrı ayrı cevap vermeğe 

imkan bulamadığından ordu ve 
kendisi hakkında gösterilen sevgi
lere teşekkürlerinin iblağına Ana
dolu Ajansını memur etmişl~rdir. 

C. H. Partisi 
Teis vekili 

Parti teşkilatımızdaki yeni şekil 

üzerine, Valimiz B. Etem Aykut ri

yaset vekaletini, idare heyeti azasın

dan avukat B. Ekrem Orana bırak -

Mongol hudutlarında 
Sovyet asker/erile Manciho ve Ja-• 

pon askeri arasında harp 
devam ediyor 

mış ve ark:ıdaşımız, dünden itibaren 
Ru• askerleri 

reis vekili olarak çahşmai"a başla -
Tokyo, 10 (A.A) - Domei Ajansı maktadır. 

mıştır. Malüm olduğu veçhile, büyU;c 
aşa~ıdaki tebliği neşrediyor: Diln şafakla beraber Sovyet top. 

kongre, İznıire müfettiş olnrak ls - çu.su fasılalı ateşe başlamı..+.-, ox.. 
japon • Mançu kuvvetleri Hosten :i~u • 

tanbul mebusu B. Bahtiyar Galibi leye doğru japon kıtaları savao ıa. 
göndermekle beraber villyet idare ırmağının karşısında Tnoro ve Bul· hasına varmış ve japon bataryaları 
heyetinde ayrıca, İzmirlilerin seç • sagal tepeleri üzerine yerleşmekte Kala ırmağının garb kıyısında.ki Mo. 
tikleri aza içinden müntebap bir re- ve bu ırmağın kenarlarındaki saz - gol mevzilerini bombardımana bat t. 

hk ve bataklık araziyi buraya girmiş lamıştır. 
isin de bulunmasını kabul etmiştir. 

Ekrem Oran , yıllarca Parti işlerin
de fedaklrlıkla çalışmış, memleket 

meselelerine karışmış münevver bir 

partilidir. Tebrik eder, vazifesinde 

olan son Sovyet :- Moğol milfrezele-ı1 japon avcı tayyareleri de on iki k~ 
rinden temizlemektedir. dar Sovyet bombordıman tayyareal 

japon kıtalan arazinin kumlu ve düşiirmi1şlE>rdir. 

bataklık olması ı:ıebebinden ileri ha- Bombardıman saat 21 de nihayU. 
reketlerinde güçlüklere maruz kal. lenmiştir. 

nıuvafialdyet dileriz. ooo*oou-------

R • b 00000t Fransız-lngiliz iş birliği 
ı en rop 

Hitlerin malikane- Fransa fl riciye Nazırı Jor j Bone 
sine gidecek T ulusta mühim bir söylev verdi 

T ulus, l O (A.A.) - Cenup de-ı B. Bonnet, Fransız siyasetinin 

Roma, 1 O (Radyo) - Alman
ya Hariciye nazırı V on Ribentrop 
bugün Berlinden Salzeburga hare
ket etmiştir. Orada bir hafta kadar 

kalacak ve müteakiben Hitlere mü

laki olmak ~ere Bergezııadone gi
decektir. 

Manisa valisi 
Kazaları teftiş etti 

partmanları radiı·al sosyalist fede- esas ve inkişaflarını anlatırken, bir 
rasyonunun bir ziyafetinde nutuk 
söyliyen Hariciye nazırı B. Bonnet, 
Fransız milletinin ve hükumetinin 
kalkınmasından stayişle bahsetmiş 

ve Fransa demiştir, pek tabii olarak 
bu fedakarlıklarının ve gayretlerinin 
semeresini toplamaktadır, nitekim 
1ngiliz milleti Fransız milletinin kal
kınmasını hayranlıkla gördükten son 
ra Fransız - İngiliz iş birliği bir kat 
daha itiınadlı bir hal almıştır. 

senedenberi F ransanın muhtelif 
memleketlerle olan dostluklarının 
çok daha ziyade kuvvetlenmiş bu· 
lunduğunu tebarüz ettirmiş, Türki .. 

ye ile akdedilen anlaşmanın kıymet. 
ve ehemmiyeti üzerinde bilhassa 
durmuş, Sovyetler ile yapılan müza .. 
kerelerin de yakında meıud bir neti
ceye varacağı ümidini izhar eylemiş
tir. · 

- Devamı 5 inci sahifede - ı 

lng · iz tezgihları" 
Bir sürü harp gemisi daha inşa etmekle 

dünya rekorlarını kırıyorlar 

lngiliz Donanması 

Manisa, 10 (Telefonla) - Birkaç 

a-Undenberi teftiş :çin kazaları gez

meğ~ çıkan valimiz B. Faik Törel, 

Salihli, Alaşehir, Kula, Demirci ve 

Akhisar kazalarında bütün işleri tef

tiş, yapılan yolları tetkik et

tikten ve bundan sonra yapılacak 

olanlar hakkında lazım gelen 

emirleri verdikten sonra avdet etmiş
tir. 

Londra, 10 (A.A) - İngiltere har ni kruvazör, bir depo gernısı, mü
hiye inşaatı tezgahları, bu hafta, teaddid torpido muhribi ve denizaltı 
umumi harp rekorları da dahil ol- gemisi ve iki tayyare gemisi çıkara

Vali, elektrik tesisatı hakkında da mak üzere, bütün inşaa trekorlannı caklardır. he .' u n hadiselerde daiın• sul-
l'rle llıd endiıeler taııdık ve ihtilaflı 
ı.:"~~arın hallini, daima sulh yol
•hıaıc1ı ~radık. Bu açık hesaplı ve 
l•ti.rı 'L •

1Y•aet tarzıdır ki, Türk dev· 

Yunak toplantıaına sahne olan Sofyadan bir &'ÖrünUt alakadarlarla sıkı temaslarda bulun- kırarak üç kruvazör denize indire_ Halen inşa edilmekte bulunan de-
Sofya, 9 (A.A) - Kral Boris, resmen açmıştır. makta ve bu işe büyük ehemmiyet ceklerdir. nizaltı gemilerinden altısının bu sene 

e ourü k"' .• • P•te,.· n u nıiimtaz Ye mueasır 
1 aetirdi. •. 

- Devanu 6 nci Sahifede -

bugün prens Kiril, hükumet azası, Kral, büyük kilise meydanında atfeylemektedir. Önümüzdeki aylar içinde de, İn_ içinde itmam edileceği tasrih edil -
Yugoslavya maslahatgüzarı, yük- toplanmış olan genç Yunakları ve Valimizin bu meşkQr gayretleri sa- mektedir. Yedi denizaln gemisi de 
sek devlet memurları, generr.l'• r ve yabancı memleketlerden gelen So- yesinde bütün vilAyet ve kazalar ih- giliz tezi'lhları, cduçe of york:. ye 1940 da bitirilmiş olacaktır, Ayrıca 
büyük bir halk kütlesi huzuriyle kolları tefti§ etmiş ve kilisede yapı- tiyaçlarının az zamanda temin olu- camiral Beatty> isimlerini taşıyacak yeni model dört denizaltı gemisinin 
c Yunak> ların 9 uncu toplant11ıru - Devamı S nci Sahifede - nacaj'ı kuvvetle umuluyor. i olan 85 bin tonilatoluk iki zırhlı, ye- daha inşası derpig edilmektedir. 
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Vlehmed ağa 
iRFAN HAZAR 

'S ll U l!:dJ lÇ» li U u U u lbJJ \9" Şiş! parçalarından 
, il .. • • fena hrılde yaraLanmış 
Yeni malı ul buğday 15 İmtiyaz'ı şır-Yamanlar, Mezar!ıkbaşmdan geçerken, önünde dalgın adımlarla 

yüı iiyen uzun bcylu bir köylüye sealendi: 
- Hoş~eldin Mehmed ağa 1 
Köylü döndü; Yamanları tepeden ttmağa kadar ta§ktn bakışlarla 

aüzdü: 
- Hoş bulduk beyim. 
Dedi. 
- Ne 7.amanrl nberi seni görmemiıtim Mehmed aia! 
- Eh, şöyle böyle on iki yılc:!anbarj beyim. 
- Ne vat· ne yok köyde? 
- Güzellik beyim. 
- Çoluk çocuk? 
- Duamzla meuruller ~yim. 
- Alışverişler nasıl gidiyor? 
- Şükürler ohun beyim, ırfrzel güz el ya_ yıp yüriirl!~ .... 

Yamanlar, Mehmed ağanın bu gen·ı nikbinliiine canı sıkılmıı gİ· 
biydi. Tanı Allahaısmarladık deyip d e köylüden ayrılacağı sırada, köy 
lü dayı Yamanlara döndü: 

- Sizde ne var ne yok beyim? 
Dedi. 

Yamanlar, öksürük aaf1ariyle dolu olan göğsünü körük gihi 
çekti, ve sonra, 

- Ah Mehmed ağa, bilaen ne kadar mustaribim! 
Diye inledı. 
Mehmed af a, endiıeyle .ordu: 
- Haata mıaınız beyim? 
- Hayır Mehmed aia 1 
- Çoluk çocuk rahatsız olmasın beyım, 
- Hayır Mehmed aia ! 
- 1,Jeriniz bozuk gitmesin beyim? 
- Hayır Mebmed ağa! 
- Eh beyim, ba~ka neden sıkılıp batıraınız? 
Yamanlar, gittikçe asabilefİyordu. O, birdenbire, 

- Muharebe var diyorlar Mehmed ağa t Diye baiırdı. Dünya mu
harebesi! Senin bundan haberin yok mu? 

Mehmed ağa, beyaz ve uzun dişlerinin heyeti umumiyesini tam bir 
huzur içinde Yamanlara eöatererek aiır aiır güldü. 

Sonra, bir daha gilldü ..• 

Yamanların arbk tahammülü kalmamı~tı; ciddiyetle, 
- Neye giilüyoraun Mehmed aia? 
Dedi. 

- ŞaftYol"um ıana beyim! 
- Niçin Mehmed ağa? 
- Hep sen böyleain beyim! 
- Naaılım ben Mehmed aia? 
._ ........ ! 

- Söylesene Mehmed aia? 

- Darılma beyim emme, aen her zaman dünyayı kapkara 1rörüraün 
Ye öltimden de ürkersin! 

- Ben mi Mehmed ağa? 

- Evet beyim sen? Gel seni bizim yaylaya götüreyim. Orda bir az.· 
cık aeni istirahat ettireyim! Şu tahta kutulardan ciyak ciyak çıkan 
Y•yraralara tıka kulaklarını beyim f Bir müddet için l'•zete de, kitap 
da okumayver be beyim! •• 

- Sonra Mehmed aia? 

- SOllruı, eğer harp oluraa canla bat üstüne be beyim; ~ideriz 
oraya da! .Eskiden yıllarca süren böyle laf muharebesi yoktu! Kan 
muharebesi vardı! Nereden çıktı bu tahta kutu!arın kancık laf muha
rebesi! Alimallah, radyo mu diyorlar, kadyo mu diyor} r lıu kutulara; 
hepsini baıtan baıa kırasım geliyor be beyim ... Gel seninle yayla:> 
aıdelim; dinJen orda birazcık be beyim ... 

Mehmed ağa, gene gülmcğe başladı. Bu gülüşte dünyaya metelik 
vermemenin bütün manası yafıyordu. 

O eanada Yamanlar, kendinden ümid edilmey~n bir çeviklikle Meh
med ağanın iri ellerini tuttu. Onu göiaüne, yanaklarma, dudaklarına 
götürmek ihtiyaciyle yanarken, kendi kendine mütemadiyen töyle 
.öyleniyordu: 

- Evet, Türk tarihinin aııırlardanberi sarsılmayan ve bir aarp kaya
yı andll'an narr.a~lt'.'ip ruhu, bu cins köylülerde yaşıyor!. Onların elleri 
üpUlmeğe de ter; onların elleri ..• 

-Hoşgeldin Mehmed ağa! 
• . .. 

- Ne var ne yok köyde Mehmed ağa? 
Mehmed aiayı tanıyan ihtiyar lzmirlilerden ba:ı:darı, bir kara gayfe 

içmek için onu Abdülkadirpaşa kahveaine doğru gütürüyorlardı. 

-~--------~ooo*oou-~-----------

Ne müthis? Ege vapurundaki kalabalık 
• 

Yaz mevsimi münasebetiyle Dev

U r lada karı.ısı ile ya- lP.t D niz yolları vapurlarında fevka~ 
lade kalabalık yolcu vardır. 

gün sonra gelecek 
B .... lediye reisliğ. yü s~k mak mlar 

n .... zdinde teşebbiiste bulun(lu 
Civar vilayet ve mülhakattan pi-ı ofisinin piyasaya ihtiyaç nisbetinde 

yasaya az buğday geldiğ ' için ekmek buğday aaına ve satışma başlıyaca
fiyatının yük::. lmesine mani olmak lı ümid olunuyor. Şimdiki halde lz
maksadiyle belediye reisliği tarafın- nıirde ekmek neviler·, eski:.ine nis-

bet le biraz bozuk çıkmaktadır. Bu-dan teşebbüslerde bulunulmuş, top- h 
1 

b -d 
. . . . . rıun sebebi, yeni ma su ug ayın 

rak mahsullerı ofısının bır buhranın henüz piyasaya gelmemiş olmasıdır. 
önüne geçmek maksadiyle S.lolarda- On beş gün daha bu -çaziyetin devam 
ki stok buğdaylardan bit· kısmını her edeceği, ondan sonra yeni mahsul 
gün piyasaya çıka1 arak satmasını buğdayın piyasaya gelmeğe başlıya· 
istenmişti. İstanbldada ayni vaziyet cağı anlaşılmıştır. O vakit ıyı nevi 
vardır. Ve haber aldığımıza göre top- ekmek satışı da tabiatiyle başlıya

rak mahusulleri ofisi, !stanbulda ek- caktır. 
mek fiyatının yükselmemesi maksa- Toprak mahsulleri ofisinin, İzmi
diyle piyasaya her gün ihtiyaç nisbe- rin günlük ekmek ihtiyacını karşılı
tinde buğday çıkarıp satmaktadır. yacak miktarda piyasaya arzeclerek 

Belediye resliğinin, vilayet maka- satması hususunda yapılan teşebbüa, 
mının de!Aletiyle Ticare ve Ziraat belediye reisliğince tekid olunmu~ 
Vekaletleri nezdinde yaptığı teşeb- Ye bu mesele için silratle karar alı
büse henüz cevap gelmemiştir. Ma- narak tatbikata başlanması istenmiş
mafih bugünlerde toprak mahsuller~ tir. 

---------OOO*OOOı---'"_,__ ____ __, 

Fuar hazırlıkları 
Iran povyonu güzel 

bir eser olacak 

Çocuk Yurdu 
15 Temmuzd ... -ı Buca· 

d11 acılacalı 
.# 

Fuarda inşaata geceli, gündüzlü Vilayetin kaza ve köy okullatın -
<levam edilmeğe başlanmıştır. Devlet daki yoksul ve zayıf çocuklar için a
paviyoniarı inşanb hummalı bir şe- çacağı Kinderhaym kadrosu da gel· 
kil atmıştır. Fuar sahasındaki inşaa- miştir. Şimdiye kadar Kincerhayma 
tın mühim kısmı, temmuz sonunda gitmek için müracaat eden çocukla
ikmal edilmiş olacaktır. İtalya dev- rın miktarı, yüzlercedir, fakat bunlar 
let paviyonunun, diğer paviyonlar dan 100 tenesi ldnderhayma ka.bul 
arasında büyük bir bina olacağı anla- edilmiştir. Kinderhaym -önce de yaz 
şılmaktadır. Bu paviyonda İtalyan- dığımız gibi - 15 temmuz günü Bu
lar 940 Roma beynelmilel Fuarı pro- cada hususi idare tarafından satın 
pagandasına geniş nıikyasta ehem- alınmış olan Sarı güllü Hasanın bah
miyet vereceklerdir. çe köşklerinde açılacaktır. Burada 

İtalya paviyonunnun yanı lıa~mda bir doktor ve muallim nezaretinde 
'Fransa: de\ı'let pt\vh.•önu inşııı. olun- bakılacak, sıhhat kazanacaklardır. 

dıaktadır. Bu paviyonun inşaatı da ccc**»>---
epey ]erlemiştir. Polonya paviyonu 
inşaatına da başlanmıştır. 

İran hükumeti. geçen sene İtalya 
paviyonunun bulunduğu yeri almak 

Mühim bir yangın 
25 bin lira zarar var 

teşebbüsünde bulunmuştur. Bu pavi- Evvelki akşam Halkapınarda bil· 
yon, Puar gazinosu yakınındadır. yük mensucat fabrikasında yangın 
İran devlet paviyonu, büyük bir eser 
olacaktır. · 

çıkmış, itfaiyenin gayretiyle söndü -

rülmüştür. Zabıtaca yapılan tahki · 
Fuarda iş bankası ve Sümerbank katta fabrikanın 7 numaralı maki -

paviyonlarında hazırlıklara b şlan- nesinin süpap yatağından yangının 
mıştır. 1~ bankası paviyonu tadilen 
inşa olunmaktadır. Sümerbank bu çıktığı görülmüş ve makinede işlenen 
seneki fuarda muhtelif fabrikalar yapağılara bir kıvılcımın sirayetin. 
mamulatı için geniş mikyasta propa- den ileri geldiği anlaşılmıştır. Yar.
ganda için bir yer kiralamıştır. Bu- gın, yağ içinde bulunan makineye de 
rada bol ziya oyunları ile geni§ pro- sirayet etmiştir. Fabrika Ünyon si
paganda yapılacaktır. Trakya pavi- gorta ş"rketine sigortalı idi. Zarar 
yonu hazırlıklarına da ehemmiyetle miktarı tahminen 25000 lira radde -
devam ed'ldiği Trakya umumi mü- sindedir. Tahkikata devam olunmak
fettişliğinden gelen malUmattan an- tadır . 
laşılmıştır. Fuar kupası maçları için . 
1 ·tan bul bölgesi henüz cevap ver
memiştir. Organizasyon yakında ta
mamlanacaktır. 

Körfezde gece 
• • • 

gezıntısı 

---saasssssaa:ıı--~-

}raman1.ar kampı 
Büyü!~ alaka görüyor 

ketler 

Rzsmi bir iş' ar h?-nüz 
yo~ 

Nafıa Vekalet;nin şehrimizdeki 
imtiyazlı ecnebi şirketlerden bazıla
rını satın almak üzere karar aldığını 
yazmıştık. Hükumetimiz, sermayeyi 
millileştirme prensibini bütün mem· 
lekctt~ tam manasiyle tahakkuk ettir 
mek üzeredir. Dü nyapbğımız tah • 
kikata göre ' bu hususta şehrimiz na
fıa müeaseaeleri baş komiserliğine 

henüz biı· işaı-da bulunulmamıştır. 
Maamafih Önce ~u ve elektrik şirket. 
lerj tesisatının kıymetleri tesbit edil
mişti. Onun için sattı müzakeresine 
başlamak ilzere şirket direktörleri -
nüa yakında Nafıe Veki.Jetinee An· 
karaya dave tedilmeleri çok muhte
meldir. 

--,-aaasaaaaaı ..... ----

Bir hizmetci kız 
• 

botu/muş 

Çeşme kazasının Alaçatı nahiye
s ·nde yeni mecidiye mahallesinde 
Mehmed oğlu 6 yaşında ôzeı· Varol, 
babasının dükkanından aldığı zeytin 
yağı şi~~ iyle yolda ilerlerken ayağı 
k<lyarak yere düşmüş ve şişe parça
larından ,yaralanmıştır. Çocuk fazla 
kan kaybettiğinden tedavi altın.a 
alınmıştır. 

---«C«**~:n---

B u 1 gu~ca ç·ft~iği 

Araz.' 
ba I . 

tevzi ine 
netcak 

Cumaonısı nahiyesinde Bulgurct 
ç ·ftliği aıazisinin bu 'Çiftlikte ve c; 
var köylerdeki toprak.;ız halka tev 
zi edilmesi, Maliye Vekaletinden şeh 
ı·imiıdcki alakadarlara bildirilmiş
tir. Kısmen ziraat bankasına int'kal 
etmiş olan bu çiftlik aqzi inin satışı 
ziraat bankası ile iflas masası ara
sında vukubulan antant üzerine dur
durulmuştur. Banktı. müdürlüğü, bu 
arazinin köyli!ye temliki takdirinde 
bedelinin ne smetle alınacağı mese
lesini tetkik etmektedir. Yakında bir Denizde 

ol orak 
Karantinada 

bu 1U 11 cJ U karar verilec.e k ve sonra arazının 
İnönü cadde.ııinde topraksız halka tevziine başlanacak-

tır. · 
Avukat B. Hüznünün yalısında hiz
metçilik eden Yunan tebaasından 
Sakızlı J orj kızı Lemauya, denize 
dü$erek boğulmuş ve cesedi deniz
den çıkarılmıştır. 

---ece**>»---
Alivre satışlar 

lhracatcılar vazıyeti , 
görüşec~kler 

Üzüm ve incir mahsulJeri üze
rinden tek tük alivre satışlar başladı
ğım yazmıştık. Fakat bazı ihracatçı~ 
!arın dış piyasalara birbirinden düş
. ..:ün fiatler arzetmeleri yüzünden bir 
'ereddüd devresi başladığını alaka
darlar söylemektedirler. Hatta bu 
ıı.rüzden İngiltere piyaaa•ından şeh
rimizdeki alakadarlara gelen bir kaç 
mektupta ihracatçıların birbirinden 
~üşkün fiatle Ofertoda bulunmalan
ıın sebebi de sorulmuştu. 

Haber aldığımıza göre alivre s:ı
'ışlar mes'elesi üzerinde müzakere
c bulunmak üzere İzmir ihracatçıla 
ı yakında mıntaka ticaret rnüdürlü

;ünün riyasetinde bir toplantıya da
vet edileceklerdir. 

Bu toplantıda fiat mes'elesi de gö
·üşülecektir. 

---00000---

Askeri k~mplar 
Talimlere intizamla 

devrrm ediliyor 
Birinci ve ikinci eı·kek liselerinde 

ki askeri karrıplarda askeri talimle
re muntazam devam olunmaktadır. 
Kampta birinci lise talebesinden 420, 
ikinci lise talebesinden 1050 talebe 
vardır. Kamp 23 temmuzda sona ere
cektir. 

Tecim lisesi ile Kültür ve Ege li -
seleri talebesine aid askeri kamp , 
dün Kızılçulludaki çamlıkta açılınış
tır. Kamp, yirmi gün devam edecek
tir. Bu talebe kampı için icabeden 
çadırlar temin olunmuştur. 

---«««OOlt •ıt·----

----,.......0000--.,...~-

4 numaralı orman tahdid 
kom·syonu 

Orman umum müdürlüğü 4 nu· 
maralı Eskişehir tahdid komisyonu 
hukukçu azalığına 200 lira ücretle 
İzmir avukatlarından B. Reşad Hızıı 
tayin olunmuştur. 

----000---0--
Manisa zeytin bakım 

memurluğu 
Burnava r;iraat mektebi mezunlu-

1-ından B. Halil Aşkı 108 lrra ücretle 
:\1anisa vilayeti merkez zeytin bakı11:1 
memurluiuna tayin edilmiştir. 

---000~-~ 

Orman yangıniar.ı 
Mevsim münasebetiyle ormanlall 

da küçük bir tedbirsizliğin büyilll 
~·angınlara sebebiyet verebileceği na 
zarı dikkate alınarak çok tedbirli 
hareket edilmesi lazım geldiği ve 
yangın zuhurunda genişlemesine 

meydan vermeden söndürmek, zara 
rın önüne geçmek için civardaki bil· 
tün köyler halkının yangını söndür -
mei-e çalışmaları İzmir orman çe • 
virge müdtirlüiünden millhakata bir 
tamimle bildirilmiıtir. 

---« « 40) > ··--..,.,.-

Gelenler, Gidenler 
İzmir mebusu B. Nazmj İlker, Ay

dın mebusu B. Şakir Şener Anlcara
dan şehrimize gelmşilerdir. Devlet 
hava yolları posta tayyaresiyle An -
karadan şehrimize gelen ve bir gün 
kalan Kütahya mebusu B . Vedid 
Ôzgören ile Afyon mebusu B. Cemal 
Akçin gene tayyare ile Ankaraya , 
Gümü§hane mebusu B. Edip Servet 
İçele gitmişlerdir. 

-----00000---

Bay Ferit Atrek 

tan Me 'ımeJi Dün İstanbuldan gelen Ege va-

İzmir kültür direktörülüğü, kör -
fez içinde Efe$ vapuriyle bir gece te
nezzühü tertip etmiştir. Tenezzüh 
saat 20.30 da başhyacak, ikiye ka -
dar devam edecektir. Güzel bir caz, 
temiz ve ucuz bir büfe temin olun -
muştur. Geziye öğretmenler, yakın
ları ve tanıdıkları iştirak edecekler
dir. Gezi tarihi mehtaplı bir a-eceye 
tesadüf ettirilecektir. 

Veı·em mücadele cemiyetinin Ya
manlar kampında 81 kişi vardır. Bu 
hafta 15 aile daha kampa çıkacak . 
tır. Pazar günü İzmir Müstahkem 
Mevki 'komutanı general Rasım Ak
toğu ve belediye reisi Dr. B. Beh~et B. Osman Keresteci dün 

Lise musiki muallimi değerli bea 
tekarlarımızdan Bay Ferid Atrek, 
kendi mesleğine dair musiki tetkikatı 
yapmak üzere yarın Viyanaya gide
cektir. Arkada,ımı:za hayırlı seya -
hatler temenni ederiz. 

öılr.irdüf er purunun bütün kamaralan ve güver-
· r ) 1 ··th' b' · t 1 teleri yolcu ile dolu idi, Etrüsk va-Gr ac a mu ış ır cınaye o muş- . . 

tur. 6-7 temmuz gecesi saat birbu - puru da Mersın hattından aynı yol-
çukta l'ı·lanın Balıklava köyü hal • cu izdiha..-niyle gelmiştir. 
kından Hüseyin oğlu B. Mehnıed Şe- Haber aldığımıza göre çarşamba 
ner, bağ kules:nde karısiyle yatar - günü fstanbula gidecek Ege vapuru
ken hüviyeti henüz nnlnş1lamıyan nun bütün kamaraları, daha cumar
biri tarafından atılan tabanca kur - tesi gününden itibaren yolcular ta-

---00000----
ZABITADA şunu ile başından yaralanarak öl - f d k. l t B · _ ~ . ra ın an ıra anmış ır. u vazıyet 

dürülmüştur. Had se tahkikatına Ur- . . m•••••••ı••-
1 ildd . 1•1.•. 1 k karşısında hıç olmazsa lzrnır - latan- Çakı ile yaralamak :ı m eıumum ıgınce e onmr:ş-

tur. Cinaye , esrarengiz b:r mahiyei: bul haftalık seferleri, ikiye çıkarıl- Karşıyakada Fahreddin paşa cad-
nrzetmektedir. malıdır. desinde sabıkalı Ahmed Özgiden, 

B. Nar!ir Uys;ıl Hıfz1ssıha meclisi 
sarhoş olarak arabacı Rağıbı çakı ile 
yaralamış, zabıtaca yakalanmıştır. 

Uz, bazı misafirleri ile Yamanlar şehrimize geldi 
kampına çıkmış, orada bir müddet is Ege mıntakasındaki geyim eşyası 
tirahat etmişler ve kapm müdürü R. 

Ô satışları hakkında Hızım gelen teşki-
Atıf zgüraydan kamp işleri hak - ıatı tamamlamak için merkezle te-
kında malOmat almışlardır. Yaman- masta bulunmak üzere birkaç gün 
lar kam.pı, bu yıl da pek ~ok zayıf evvel lstanbula gitmiş olan Sümer
ve tebdılhavaya muhtaç kımselerin b k l' malla d* ktö ·· an yer ı r pazarı ıre ru 
hayatını kurtaracaktır. B. Osman Keresteci, dün şehrimize 

U«OC\•n-- avdet etmiştir. 

Memleket hastanesi 
başhekimliği 

Şehrimiz Memleket hastahanesi 
baş hekimliğine tayin olunan Sivas 
nümune hastahanesi ha~ hekimi ve 
operatörü B. Dr. Cevdet Gönende 
şehrimize gelmiş, dün yeni vazife· 

lzmir limanının bir 
haftalık ihracat? 

----o(')OOOO cc «»>ıtıt----

Belcd: ye reisi faafiyette Uşak vapuru 

sine başlamıştır. 

Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz T d · ·ı U k 
dil b h k ··1t·· k 'd k f ersane e tamır edı en şa va-

n sa a u urpar a gı ere uar d·· d 'tı'b K b . . puru, un en ı aren ara urun 
ınşaat ve hazırlıklarını teftış etmiş- f ] · b l t y 
. se er erme aş amış ır. apurun ta-

aBşmdan yaralamış 
Zi!"aat Vekaletinin Burnava zey. Vilayet umumi hıfzıssıhha mec- Bucada Tepe sokağında lsken- hafta içinde 522 ton üzüm, 9 ton in-

tincilik istasyonu müdürlüğüne ta - !isi dün öğleden evvel Sıhhat ve fç- der Genco, taşla Osman Beyt.ş'u cir (Almanyaya), 459 balya pa -

26 Haziran • 1 Temmuz 939 hafta 
İzmir limanından yapılan ihracata 
dair acentalar birliğince bir istaf s. 
tik hazırlanmıştır. Buna nazaran bir tır. Akşam üzerj de fuar komitesi be- ·r· "n b t. ı ·· d b · 

mı ı mu ase e ıy e on P-"Un en erı 
lediyede toplanmış, fuar mühendis K b tun f l · 1 kt ara u se er erı yapı amama a 
ve mimarlarına belediye teisi yeni di- idi. 

yin olunan İzmir ziraat mücadele re- timai muavenet müdürü B. Dr. Cev- ba§ından yaralamıştır. muk (923 balyası 11talyaya, 136 hal-
isi B. Nadir Uysal, yeni vazifesine det Saracoğlunun riyasetinde Sıhhat Kadınlar arasında yası Romanyaya), 893 ton palamut, 
başlamıştır. Mücadele iıleri Ziraat müdürlüğü bina!!ında aylık mutad Karataş tramvay caddesinde Ba 307 ton palamut hülasası, 365 ton 
Vekale'tinden gelen bi remre görevi- oplantısını yapmış, vilayetin muhte- "an Müzeyyen, Bayan Emineyi döğ- tütün, 36 ton tütün kırpıntısı, 340 ton 
layet ziraat müdürlüiünce ifa edile · ır sağlık işleri üzerinde müzakerede mÜJ ve tırnakla yüzünü yaralamış- bakla, 513 ton arpa, 168 ton zeytin 
cektir. bulunarak kararlar almıftır. 1 tır. ya§'ı ve 27 ton deri ihrac olunmuştur. 

rektifler vermiştir. 
---00000....,...--

Cezaevinde bir vak'a 
Umumi hap·shanede Kadri kızı 

Pazar günü sabahı saat 3,30 ve> Glllsüm, cezae\'inclf odacı Abrlullab 
3,55 de şehrimizde iki hafif zelzele oğlu 8ii!Pymana hakaret ettiğinden 
olmuştur. +ut"ı'l'" .. ' 11r 

Zewze/ 
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Almanlara göre in- R 1 ·ı· F .. k 1 . ltalyan matbua~;~ 
giliz-Alman an- US· ngı iZ • raDSIZ muza ere erı h:iy=~~:~i.~t: 

1 ., muhtemel bidiaelerine kartı teli 
(aşmaz ıgı b• •• dd t d h •• kt• müphhaacevap,tekkefilve,Uven, 

Hitlerin bir kaç ay evvel, İn&'iltere ır mu e a a surece ır Mehmedçiktir. Diplomuiça}ıfır. Ga. 
ile Almanya arasında 1985 senesin- zeteci yazar, düıman durmadan ku· 
de imzalanan deniz anlaşmasını fes- . durur:. ~aka.~ h~rteyi balledecek, en 

hettiti malOmdur. Mukavelenin bil. Dün, Pazar olmasına rag" men, Kremlin sarayında üç saat devam eden :,on~~ -:.:~ec~eh:,::.w•ko~ 
ktimlerine göre, bu teaih veya tadil, kynıd~ !..1• On ' . ısın ti 

b · · • k t • • en ıaıaır un tarihte tereff · ancak iki tarafın da muvafakatiyle • . uzun ır muza ere cereyan e mıştır tihanl • • !.nünde d • ıd~~ 
yapılabilecekti. Fakat inı'il!z muk.a- ar ~ermq, o a~a ..,-
velesi Hitler tarafından bir taraflı Moskova, 10 (A.A) - Milşahidler Moskova, 9 (A.A) - BB. Molo • yında Molotofla İngiliz ve Fransız görüşmeler sonunda iki tez arasında man w ta ve ıırtı ıeyrelmlf olan 
olarak feshedilen ilk mukavele de- son Uç &'iln zarfında üçüncü defa o- tof, Seeds ve Nag&'iar, bu akşam iki sefirleri arasında Uç saat süren bir bir yaklaşma kaydedilmiştir. Fakat var~ıgı=~ •w• alın .• 
iildir. Esasen ayni &'iln, on sene mild- larak müzakerelere devam edildi - saat 45 dakika &'örilşmüşlerdir. BB. konferans akdolunmuştur. Müzak~- bir taraftan yalnız Fransa ve İııgil - ~-'---~~n bah t~-~~ ~,?mı, 
d · · ~· · b t kt d" Mil k l · · · · . toprUUIU'UIUZın aruumaa cıger • etle akdedılmıı olan Polonya muka- .ını eyan e me e ır. za ere e- Strang ve Potemkmın de ıştırak et - relerde Potemkin ile Sir Vılyam St- tereyi deiil fakat ayni zamanda di- Jeriınize r,.kiyoru 
ve) . d t h d"l · t' Da Al rin ilerlemekte olduğu zannedil - 8 M ' y- z ve gururumuz, esı e es e 1 mış ı. nya, - . tiii bu &'örüşme, B. trangın oıko- r&n&' hazır bulunmuşlardır. ğer bazı devletleri de alakadar eden kaburga kemiklerimizi r•tırdatıyor 
ın i · ı d"ğ' mektedır r- • 

mankyanlınl, 11 ınebJt.e lvermb. e ı ı fzlam1an Ayni ~Uııahidlere &öre araları bu vaya geldiiinden beri yapılan gö - Paris, 10 (A.A) - Havas ajansı müzakerelerin mudilliii ve diier ta- Biliyoruz ki, Melunedcijin dipçi· 
u ave e er n uy e ır tara ı o a- Y • • • k d U • . • .... -•---'- .::..-•--- k"' k d" I .. 

rak f h dilmes· k d 1 lunması lizımgelen tarafların ve 1 rilşmelerın ne a ar zaman 8 rece- bu sabah Fransız dıplomatık mahfıl taftan da yapılacak anlaşmanın çok gı, açıuu::aa agu.uuuı ope ıt ennı 
tır ki ebs e okta ~:e ~ d adar a ışkmdış- halli icabeden meselelerin çokluğu ğini katt surette kestirilmesi henüz !erinden aldıiı malQmata göre Moa- sarih hükümleri havi olması icabetti claiıtmaia yeter artar.Biliyonız ki, 

, u n erın e uraca e- ~·ıd· f 1 Fr ı ~· . . . . Tral-.adan ileri Akd !_..ı __ ••t 
iiliz. dolayısiyle birkaç i'il.nden evvel ka- daha mümkün deaı ır. 1 kovada B. Moloto i e ansa ve n- .ı ıçın görilşmelerın hır kaç zaman •r.. . . re, . enuueu o e-

tn tt bir netice alınması mümkün deiil-ı Moskova, 10 (Radyo) - Dün pa- riltere mümessilleri arasında cu - daha devam edeceti pek muhtemel lere ıozlennı dilmıit olan bu tarihi 
riltere reçen ayın sonunda Al- dir zar olmasına rağmen Kremlin 3&ra- martesi ve pazar günleri vukua relen addolunmaktadır. aoyun merci çocujunda, dünyaların 

:::r;~:d:ubirh:~::e::~: ::~::~ . Çı·n za~erden 1 Az ı·stı·yorlar.1 ~!v~.kıa.:untv:':,n:.:: 1na-ilf• hUkOmeti, Alman hükumeti- reti vardır. 
nfn mukaveleyi fetih noktasındaki Bu millet onu aalonlarda, tahta. 
kar!lrını naziklne, fakat pek açık dan oyuncaklara bindirerek, parlak 
bir lisanla tenkit etmekte ve Alman- • d • 00°*°°<> üniformalaft ile aobklarda, mera • 

yanın feafh için ileri ıUrdill'il mucip emın ır Bı·r it 1 an gazetesine göre ltalyan •İm yerlerinde dolqtırarak değil 
·~hepleri makul a-örmemektedir. İn- a y ' ~~i kanının ve verasetinin be,i : 
gılterenin bu notaıı üzerinde de Al 1 a ya neler gınde asker olarak doğurdu. Bunun 
duracak deiiliz. Fakat bu münaka- VC manya Ve Sp nya içindir ki, dünyada birinci asker, 

şayı bir noktadan dikkate llyik Japonya başka bÜ"Ük bir devletle Verilmeli İmiş? Tiirk Mehmedcliidir. 
gltı-cfük. 1 ' Uyku ve rüya)anm17.daki tath, 

Notanın tevdii, bir takım Alman k l acak vazİvefe düşfÜ Roma, 10 (A.A.) - Reato ~l mu) ~-hakik~ eul.hu ta!1a~u~.e~tir- h~~ dolu nefes ahnalar, birer dua 
gazetelerinde, İngiliz - Alta an ihti- Q T Ş l Q fam l y J Carbino gazeteEii töylc dcmektedır: mek ıçın vazıyctı yem bır goruşle gıbı, hududlarda uykuauz beldiyen 
lafını izah için yeniden vesHe teşkil Çungking, 10 (A.A) - Çin - ja- yiatı, Çin zayiatı ile ayni hizada, Danzig meı'eleıinin Almanya- mütalea etmelidir. Binaenaleyh Tu- Mebmec:lcije gidiyor. Ona daima ve 
etmiştir. Bu gazetlere göre, Alman- pon anlaşmazlığının ikinci yıldönü- 900.000 ölii ve yaralıyı geçmektedir. nın arzusuna göre halledilmeai, ha- nus, Cibuti ve Süveyş ltalyaya ve- daima, gökkubbe baki kaldıkça gü. 
Yanın şikayeti, İngilterenin Alman mü milnasebetiylP. bir nutuk söyli • Diğer taraftan milli konsey aza - lihazırda Avrupayı tehdid c!flen har- rilmelidir. Malta gibi İtalyan toprak- veneceğiz. Bu Mehmedcik, ayni za. 
cbayat sahasına> müdahaleye cesa- yen milli Çin hükumeti harbiye na - sından Çengçen de ayni münasebetle bi uzaklqtırmağa kafi değildir. lan ltalyaya, Cebelüttarık gibi lapan- manda bugünün, cumhuriyetin Meh-
ret etmesidir. Sileks ıunlan yazmak- zırı &'eneral Hoyingçing, bu nutkunda bir nutuk i~a~ etmiş ve bilhassa şun- Faıist organı bundan "'ihverin yol topraklan ispanyaya iade edil- medcijidir, iyi dikkat ec:lilmelidir. 
tadır: ezcümle demiştir ki: lan söylemıştır: §Brtlannı aayarak töyle ~am et- melidir. İngilizlerin ancak o zaman :. 

Eğer İnailtere Almanyanın hayat - Japonlar, ellerinde bulunan 48 - Çin, ~941 d~n evvel muzaffer mektedir; .. . . .. denizl~rden .. s~rbestçe . g~çmelerini Oç gün evvel bü~ Türk askeri 
sahasını tanı lıayd ı •ıt il fırkadan timdiye kadar 81 fırkayı olacaktır, zıra Çinın ordusu, ıun reç cHakıkı hır sulh, sılahların tah- garantı edebılırız. Danzıg ıle Polon- IDU'ef&I Çakmak lzmır ve havaliain-

mıı 0 ı, ng_ ere e f ı l kt · ·1 kt d"d" "k ad" · '-' ı·~· k "d Al ilin l" de id" M·---1 Al d . t il Çine ıevketmit ve reri kalan fırka- tikçe aza aşma a ve ıyı eşme e - ı ı, ı tıs ı ıtuır ıgı ve yapıcı uzun ya orı oru manyaya ver e ı ve L .,,~ gülüyordu. M·-··•·-
r.ıanya arasın a en ıamım m na- d . il b' Ih d . . ·1m • . '-~ b I k k' .. 1 kl . · özl" erinci • -~ı 

8 b ti t 0 d di lan da Mançuryada tutmaja mec- dir. japonyanın or usu ıse g n &'eç - ır ıu evresıne gırı e.ı ım.ıuam- u meme ete es ı muatem e rı ıa- g e tetkik ve teftitlerinin ver. 
e e er eeu 1 e er ·• ·ı· · d k b t k hakik" b" Ih · · d d'I -1 'd" d''"'' • :_L . bur bulunmuı bir haldedir. Bu sebeb tikçe barb kabı ıyetın en ay e me nı veren ı ır ıu 11tenıyor e e ı men ır. 111 IDfanan ve ıurur; tasa.vur edi. 

Seıber 4•._Völldaeher Beobahter den dolayı Çine yeniden takviye kı. tedir. japonya bugün başka bir bü- oo*oo ' lemiyecek kadar vazih ve canlı idi." 
2azeteıinde .mi'iltere ile Almanya . . . 1 k · · O M-L _ _ı_ .... 
arasında bu hayat sahasına !nüdaha- tal~n l'önderm~len çok güçtür. . yük d~vletle karşı aşamıyaca vazı - A l e l .' en~~'i!' topunu1!, .tüfengl. 
led b D.., h" b" 't"JAI d ı Japonların Çın topraklarındakı za yettedır. sı sız şayıa ar nın, makineaının, her teYınm batın· en a9'Aa ıç ır ı ı ııu nıevcu o - da 

1
j._.; ... • • inde b" daha ,_._ 

madıtuıı )'azmattadır. 00*°° ' .-.... ın ıç ır YOKJ&• 

S Y 1 r IDlf ve onu uyanık, ııbbatli neteli, 
Bu yazılar, biraz da, tnrtltereye on agv mur ar imanlı, iyi yetiftirilmif, derbaJ "lk 1-

Almanya ile tekrar anlaşmak için pırette vazifesinin bütün İcapbmm 
hayat aabaSl üzerindeki Alman iddi- Daha diJ.n, Alman yanın Danzig' i yerine ıetirmeie amade bulmu tu 
•.larının tanınmasını teklif mahiye- Erkek yüzünün açık hatlannda t!t.: 
tındedir. Hayat sahası billnJifi gibi, Rize - Hopa şosesinin mühim bir işgal edeceğini bildirenler rüz eden bu heyecan dolu aevinç, 
müstemleke için kullanılmakta olan • mare!aldan tafarak içimize dökülc:IÔ 
Yeni bir tabirdir. Ve bu hayat saha- kısmını harap etti bugün ne dtyorlaı-? ve bizi tardı. 
sının hududlan da artık anlaşıldı. , Kudretli Türk kumandanlar 

Filhakika Almanya, Çek•Jslovak- Rize, 10 (A.A) - Son günlerdeki tur.. . .. .. Pari., 1 O (~ .. A.) - f~garonun B. Von Ribentrop, on beı güne ka- elinde, elbetteki Mehmedcik, bö~: 
Yaya ind"rd·~· d rb d b şiddetli yağmurlardan sonra pazar l edı koyun sebze ve meyvalann- Londra muhabırı, gazetıelıne telg- dar Londraya gelecek pek yakında ye•:-ı:..:ı_:_ bö" le L---la by 

ı ı.ı a e en sonra u . . . d d . . b' r 1 k h d K. fla b"ld" . • ~ .. ~ y DllZll'_nm11 u-
istllA emellerini tahahkkuk etti't"mek kazası ve Ardesen nah~y~si ıçın en a yırmı ın ıra 1 a~ar. va~ ır. öp ra . 1 my~r: . Vartova ile Berlin araaında görüı- lunacaktı. 
Yolunda adım atmak ilzere ikendir geçen Rize - Hopa şosesının 58 ve 80 rü ve yol zaranda ellı bı~ lıraya ya- Bır kaç gundenberı L?ndrada AJ. melere başlanılacak. Mebmedcik, Tür 
ki mukave tl k 1 1 t H metre uzunluğundaki iki parçasının kındır. Yıkılan yerlerın mükellef man propagandaaı, teıkın tarafdar- B""t"" b . la . et" • k ~-~un em-

, me e arşı aşm ş ır a- 1 .1 t . 1 . k l ak . . . b"" .. . . u un u fayıa r asılsızdır Fa- nıy ınm kahraman bekruidır Muh. Yat h 1 1 . .11 ti Ç seller a-ötilrmüş ve 9 muhtelif köprü ame e ı e emız enmesıne ve muva - arını t vıye ıçın utun gayretını ka ' · t I b" L-- tlakar- · 
k ı ıa aksı iç ned krlıren dmı " el r e - ile başka"& Uç deg· irmeni bir ambar kat geçit teminine çalışılmakta olup sarfetmektedir. kat itin f8Yanı yd ve ayni zaman- ~?1~ ırka•~p,kumu onun sün • 

oa ova oma ı ann an A manya "r ' d ah" "h t" b"" ·· b · guaune vıı za1ı1ar ..:L.• uht 
b 1 . . . ve bir ev yıkılmış ve şose üzerinde yol ve köprülerin tam olarak ancak Gazetecilere, birbiri ardına ıöyle a en v ım cı e ı, utun u §ayıa- f • Kaul m e-

u teıebbüs erinı tahaklruk ettıremı- 1 b"J - . h . . h he 1 .1 k ed' 1 b d d h "k" h fta I tem za er cf"1enklen takacaktır ve 
Yecekti. Fakat İııailteren!n bu istila muhtelif uzunlukta on peş heyelan iki ayddal yapı a ı ecegı ta mın edıl- a Fr er verı mel t 'l~r :h""k" l . Aar1ın, un an b adı ı0 a .. e·~ı bundan, tek Türkün ıüpheaj yoktur 

. . . vukua &'elmiştir. Nüfusça zayiat yok- mekte r ranaız ve ngı ız u umet erı, manyanın ya n a anzıgı •••-- • 
sıraaetme karşı vazıyet lll!nası, Al- 000..,00 B. Van Zeeland'ı B. Hitler nezdinde edeceğini bildirenlerin ilhamı altın- aaaao 
InanJan köpOrtmOftQr. Şin:di anı ·yo- d bir teıebbüse memur edeceklerdir. da yapılmasıdır. Mu-•arıof 
ruz ki, tnriltereden chayıat !&hası:. r'. ·ı · t . .. ·, a ı· t - 000*000 ':!~ .. ; .) y 

::\:::~1;i1l:ıe:~~~~i~n;::y::~::.1me~!-. r ı ıs ın e u z ye 1 1 D Paris'e gitti ~ ta yan onanması Sofya, 9 (A.A) - Mebusan rnee. İngiltere bunu yapmadığı için Hitler lisi reisi B. Muşanof, bir hafta kal. 
l98& mukavelealııi feshetmiş VP. şim- • • • r ı · . l k 17 mak ilzere, bu akşam Parise hare. 
dide Alman matbuatı, İngılterenin Tedhışcılerın ıaa ıyetı aza ma ta ı·k:ncı· rı·losu, şarkı" Ak Jenı·z ket · etmiştir. 
ntedenlyet için tehlike teşlcil ettiğini • h d . . ' T ı aı --------~-----
:?nyaya anlatmıya çalı,ıyor. İkide ve rıaziyet sala cı oğru gıtmektedır çıktı R d 
ır, hayat sahaıındaki Alman chak- . . b" k h"d' . . gezintisine Q YO haberleri• 

larının t aha f .1 Kudüı 1 O ( A A ) - T edhısçı- ır te a ıse cereyan etmıt ve hır 
te il >b anınması P sıra .ngı te- I . faal'' f "tfk . azalmakta-ol- Arap polis, diğer bir Arap polis me- Laıpezia, 10 (A.A.) -Otuzka- Roma, 10 (A.A.~ - Şarki Ak- mizin devamı 
bild" 

1 anımıya hazır olduldannı er~n ıye ~ ~ı. 1
d çe, .. selal muru tarafından öldürülmüştür. dar gemiden mürekkep ikinci İtalyan denize hareket eden fılo 45 parçadan 

tad ~ek fırsatını da kaçı~amak- dugundan Fılıstın e umumı ıa Çete reisleri ile asilerin lideri Ab- filosu şarki Akdenizde bir gezinti ibarettir. Bu filo, 12 ada açıklarında - 10 NCU SAHiFEMiZDE -
~ilt:r:r. Ve anlaştıkları .d,8k.ıka~a fn yüz tutmuştur. . dülkadir Hüseyin, ecnebi memleket- Y8:P~ak üzere buradan hareket et- manevra~ ya~acak v_e on beş gün --------------
leri ile tekrar medenı} etın dırek- Yalnız buaün Samarın yolunda lerine gitmişlerdir. mııtır. sonra yerme donecektır. l11yı teessüf beyan edilmektedir. 

nden biri olacaktır. ~oo ·~ , .. oo°*oo Karar suretlerinin ikincisi, sulhtı 
Ba.şkalannı bu derece tıı~fderun T p h• ' M •ıı k • tehdit eden tehlikeleri ve bu bakım-~~rrıa.k ~addızatında bir safderun- urşu ve er iZ l ı"" Offl l te dan memleketin taşımak mecburi_ 

ı~ Ur. Bız Almanlara babpr vere- • yetinde kaldığı yükleri kabul etmek-
'7 e lı:ı, çıkmaz itler peşinderlirler. le beraber hükOmetin siyasetini ve fe 
dık bıı hayat ıabaaı fikrini b•rakma- j b• t ft J k • dakarlıklannı vatandaşlann yalnız 
l' tt;a, ne imparatorluğun~n l'Inni - aponya, ır ara an uz aşma ıs- rransanın miJ.daf aas. ı . . bazı bir kısmına yükletilrnesindeki hak-
ı:~~nı tehlikeye koymak istedıkleri k d. v t ft 1 ? r i ıç ın sızlığı protesto etmektedir. 

l'etf~~~~le, ne ~e n:ınsten.~leke.vaı.i- tef en, ıger. ara an De er yapıyor• mühim kararlar aldı Memleketin emniyetini temin et-
kt 4 fflrmegi dil~ilnduklen şar- Tientsin, 10 (A.A) - Bır taraftan 1 bi tutulmuştur. mek, ayni zamanda silahlanma mas-
lla ı~Pa devletleri ile snlıışmaları- İngilizlerle vukua gelmekte olan ha- Bazı japon karakollanndan Sov- Paris, 9 (A.A) - Umu~i ~iş ko~- Yi alakadar eden kanun projelerinin raflarını karşılamak ve ekonomik m11 

n Yoktur. ER diseler azalırken diğer taraftan im- yet vatandaılanndan bir takım su- federasyonu cC. G. T. > mıllı komı- tanziminde C. G. T. nin fikrini al _ vazeneyi idame eylemek için komite 
_ A. Ş. ESM tiyazlı mıntakalar hudutlarında Sov alleri havi bir listenin doldurulması tesi, bugün toplanmıştır. . . maktan vaz geçtiği için hüktlmeti aşağıdaki tedbirleri teklif etmekte-

=oaaaa yet vatandaşlarına karşı yapılan mu- tal . . . C. G. T. genel sekreterı. B. JOUha- tenkit eyl . f dir. H d amele rayet aiırlaşmıı ve gösterilen ep edılmıttir. Bu lıstede ezcümle uks, millt komitenin sendıka hare - . A em.ışır.. . Kambiyo kontrolU, hususi menfnnt 
L en erson güçlükler artmıştır. şu sualler vardır: . ketlerine karşı yapılan neşriyatı pro Mıllı komıte ikı karar suretı kabul lerin tazyikinden iri kalacak bir 

Ondra' elan "Pariı' e İmtiyazlı mıntakalar hudutlarından Mo~ol. hududu hidiseleri hakkın- testo için toplantıya ?ağrıldığını bil- etmiştir. . . . . . . merkezi teşekkill vasıtasiyle kredi -
• • &'eçmek mecburiyetinde kalan Sovyet da ne bıliyorsunuz? dirmiş ,1936 da mUhım surette yük- Bu karar suretlerının bırıncısınde nin tanzimi, fiyatların kontrolü, bil-

P • gıftı vatandqlarından bir çoğu vaktiyle Gazetelere yazı yazıyor musunuz? selen sendika menaublannın şimdi de parlamentonun, biri umumi af, ikin- yük inşaat işleri yapılması .. Beru:1· .. 9 .. (A.A.) - lngilterenin İngilizlere yapıldığı veçhile çırçıplak Niçin mülteci telAkki edilmek üze- ~ene ayni hızla miktarlraının azal - cisi yaşlı amelenin tekaüdü olmak il- Bu karar suretlerinin kabulilnden 
lobd-..1 uyuk elçiıi B. Henderson, soyulmuı, bir kaç saat karakollarda re müracaat etmiyorsunuz? makta bulunduğunun doğru olmad!ğı zere, iki milhim talebi bir hal Jö!Ure- sonra C. G. T. milli komitesi içtima-
-~ buıaya ıelmiftir. alıkonulmuı ve aıkı bir isticvaba ti- Niçin Japonları sevmiyorsunuz? nı söylemif ve 1938 den beri amele- tine raptedmeden dağılmasından do mı tatil etmiştir. 
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Ona "sevgilim!,. diyebileyim! olclu OZOM BORSASI PARA BORSASI Bugünkü p!ogram 

Temmu:a 1139 SALI 

!ana, iiıtünde tavuı tüyibıdeıı dum, odamda, duvarın ti yakında Be)arad, 9 (AA) - Yuaollav J Z 1\1 J R A N K AR A 1639 M. 1SS Koa./120 K!~ 
mmaplar tıtrıyen udlarla, camgö- duran gilınilf kandilim olsaydınl Radikal bil'liji nı•kez idate lr.oeıit• T. Aı. Q. 

1
e.

74 
M. 

16195 
KM./20 

beiı tepsiler ıçinde hediyeler, kınnı- Çabult olunuz berrak aaatlar, hay- si ve icra komitesi, bugün Belgrad- et M. j. Taranto ll 19 Sterlin 5 93 
zı nilüferden, mor zanbaktan çe- di en hafif papuçlannızı giyerek, 8 - da birlikte toplanarak parti reisli~e 13 Albayrak 14 SO 14 50 Dolar 126 6575 Kw. 
lenJder getırdıler. Benim .ana vere- nlar gibi, babdaki çiçeklere, aüneşm ekil T ............ m· f 10 j. Ko•n 13 &O 13 8o F. Franaı 3 355 :r. A. P. 31.70 M. &'61 Koa./20 
celt bir §Cyim yoktu. Ben, çıplak a- meyva bahçelerine kotunuz. ... •. ee'ftLL"·~ ~ ıe~Llf~~-

6 66 
"w· 

yaklarına yüzUmU ıiırdüm. :., rartinın • 111s. ft!lsı sama ..-,~ 114 yekh Liret 
Sana, üıtiı inciler ve yakutlarla Sevgili parvatim, keşke sıkılı yum- kil Stoyadinoviç ile diğer Bekiz me- 698814 1·1 Dinldi ,nta İsviçre F. 28 5475 TORKIYE RADYO DIFOZYON 

i lenmiş muhteşem elbiaeler, etra - ruğun üatünde titreyen ve ıtaldıyan bus, radikal birlijinden ihrag edil- Florin 67 2325 POSTALARI 
fında ıu kelebekleri işlemniı sırma- mavi kanatL §ahin, tulgamı süsliyen mittir. «s93978 1-2 Umumi yekUn Rayşmark 50 885 TOR.KiYE RADYOSU 
lı halılar getirdiler. Benim tana ve- ak sorguç, belimde sarkan, ıimşek •ut1t1•ı . V U.......a ~kia 193878 1-2 pa..J - Belga 2l 525 12

.
30 
A~~ RADYOSU. 

retek bir şeyım yoktu. Ben, ~llerimi gibi çevik ve yok edici bir kılıç, üı- A k · dır. D hmi ı 0825 
12

.
35 

Türk muz;~ 
çıplak ayaklarının alhna koydum. tüne .relen oklan geri nçratan bl- . V omısyonu No. FL ra .. ~ 

Sana destilcr içinde gülyağlan. ta- kan, tehlikeden koruyan camgöbeği Vıli_yette Vali B. Etem AykutQ 7 1 ı Leva 168 1 - Hicaz pe§l'evi 
raplar, binler~ at ve deTe verdiJer. muska olea)'dun. reialiiincie topl&D&D ay koıniqoa-. 8 ıı.ao ÇekolloYak ki'. ~ 8821 2 - Bedriye Hoıgör, hica• 
Benim sana verec k bir feyim yoktu. Çabuk olunuz berrak ... tlar, çe- ıu kararlan almıttır: 9 12,71 Pe~eta 14 081 ıarkı, ailam11 gülmttı 
Ben bütün hayatımı ayaklanrun al- vik ceylAnlar gibi koıunuz. Cünctin Aiustosun 16 inden itibaren tu'baı 10 14,71 Zloti 28 8415 8 - Nobar hicaz ıarlQ. mflm· 
tına. serdim. , larl~rına, ormanlarına ulaıınız. Ey 940 sonuna kadar av mevaimi aer- 11 17,71 PeJli'Ü 24 8425 tezlç aokınla 
Ş razın hanende~n. madeni ~ benı eeven gece. Ey bana doet olan besttir. Bunun haricindeki aylarda 884 çu•al incir 9 ti Ley O 905 ~ - Ahmed Rasim rut, bir 

•plı NC)tfann terefıne etlenee yapı· karanbklarl Celinla, gelini% iti, ben yalrıız zararlı hayvanlar için ıflrek- 230538 eaJd yekiln n 
890

1: •önlOme bir hali peripmma 
yo lar. Onlann, mavi minareden, •· de Parvatiy. cıtevqilim:. diyebileyim. avlan yapılacaktır Dinar • MI 1 - Kuıtafa Nafiz hicaı ~ 
aa n 11araran bahçev. ebeden nal.. - ltlacl ....a.L&........_.a __ - • 231222 u ., ·--- Ya 3' 62 kı, •öfsOnde a~ılmıt 
e r- -7'R- A\'cılar kul0b6nden vesıka &'•tire- • •-
m ylerilcl, ~na hoı ~llyo~.,A .n..· _,_ ,,.. cek olanlara yeniden av tezkeresi ve- Zahire borsası lnet kr. 80 61 8 - hicaz uz umaili. 

ı ıa .. r, cam uuneuııuar ••u• a.. General Kazım D'rik . Ruble 28 9025 18.00 Memleket aaat ayan, aJam. 
c it Datılan gettellilt mahvolacak. . . rilecektlr. f ! MIR Tt meteoroloji haberleri. 
Dalıalann altında kaybolan gtiD!I Traky~ u~uml mfltettişı general Av ha)'ftnlannm 9*falması için 300 ton lnıtda7 4 2S 4 21 Eıha mve tahvil&t tıaertae muame- 18.11-14 MUzllı: (BHthovea )ethıcı 
bir böcek kabuğu gibi, daiılan gü- K.Azım Dırlğıa funn aCJl}ma tı6n • buı llllMabla bu Nte avlanma 35 balya ....-• 41 U le 7okt1ir. ıefonf - Pl.) 
zeUik, udlann mhirli süllfleri, .az- nınde hazır ~ııl~ .ozv~ 28 a • yuak e4iletektJt. 4700 kilo yapafl 14 14 19.00 Prorram 
Yatlannın t&.aıına ~ tolr tstosta fzmıre geleceğı ve bır hafta Urla kazasın~a~i Yılanlıada. hu- ti.Ol Mflzfk (Vlttall _ Sabon, ıa-
evvel mahvolacak. •Y lf!hit, flY Meb- alacağı haber &luımıttır. ıuıl av mahalli ıWhH edilmiştir. muharirr - ba Mhipleıiadon - lan JakuH ThJbaud. Pi.) 

mtd Ali. . oo*oo 2 - Fazıl Ahmed Aykac -mıbua. 4 - M. Zekeri:wt - Tan pzetesi 19.15 Ttlrlı: muzitf 
YaldıElar, kalaydan aynalar aibi B b • ı •ğ • k muharrir- aahibi _ 20.00 ilremleket uat a7an, aJau 

pa !anacak: sevinç " pnır w asın ı r l ı on 3 - Kemal Ünal -mebus, muhar - 5 - PeylUl)i Sefa - Muharrir - .,.. meteoroloji hab~lert 
du ·ar ve çıilaklanmur, •nin hülya- - rir- Ltanbul DUDtakuı haysiyet di- t0.15 Xonuıma 
lar na yetiımeden enel aitr bir 4 _ Sefik Ozdesıir -meJ:nıt, Baba • ......, ull aaı 20.30 Tdrk muzflf (IO&lik proa • 
taf ı "bi denbde kaybolacak, ·~ Ali, • b • • lık gazetesi sahibi- 1 - Enil T ahıin Til - Akpm nq- ram) 
ey Mehmed Alil gres ı 1 ttı 5 - Cemal Alfı -meb111, -Baıtin riyat miidiirü • Ankara racb'on 'khl• ... Y• 

Yaldızlar acıkh ıuret• yok ola- razeteai sahibi- 2 - Ömer Riza Doirul- Muhar- •• lleyetl 
c Lu pn vo teref, ineuıJıian bütan 6 - Ethem Hidayet Alnmur rir - 11.10 Konuıma 
baht ve kaderi atnin için atk içtiiin -muharrir- 3 _Refik Ahmed SevenaiJ _Mu- 21.11 N•ll pllklar • it. 
Ç w n Juymetine •rifrMden ~k eY• / k k 1 •d h • 21 10 Q k ...._ ta~cll-~ongre mer ez Ve mJDta a ar J are 7 - Ali Ekre mUpklıgil -Son Poa- amr - . · r e .. ...-a prosrram1nm 1\ 

v çayırın otlara ıilii biçilecek. fl1 t ta l'azetesi sahiplerinden- Yedek ua: mf • Gluck, Beethoven, Var-

~1 ~ mta~~· mların üstünde, mor hey' etlerini eçti 8 - Ali Naci 'Karacan -İkdam ıa- 1 - Mitat Cemal- MuharriT- ner H. Ralfl Bedi Y6net~en 
aeteai sahibi- 2 - Halit Fahri Ozansoy - Mu· 21.45 MUzik (Radyo orkestrası • 

z nbak, mezar kenar~~a, ~lt Aabra 10 (A.A)- Bum Mrlltl yakın arkadaoı ve milletin haldkt göz Yük•k hayaiyel cliTanu banir • tel~ Huan Ferit Alnar) 
1 vdalıların; korku etıılerin lcalbiD- koape8i INaCin Dahili:re Vekllettl bebefi olan MUlf Şefimiz ve Reisi- Aali azaı 3 - Raaim Ua - Haber pzeteai 1 - Gluck: ifijenra aulil'd• 
d rıs:r ·~ar .. zl . k .. nda· . Mlonunda toplama" .. Dahiliye ... cumhunımuz İsmet İnönUnQn her ve- 1 - Nafi Atuf Kanıu -mebus , sahibi - UYertUrU 
h ~ca .er . ende eruı. \Kail ,f • ıf ~ lt'll Faik Öztralıı: •watnla1d ınıtlm aile ile matbuat ve onun hürriyeti Ulkü renel dlrekt~ril- lmılr nnntabn idare he,etine: 2 - Beethcrnn: WriDcl Hllfo. 

.duzuntu' bi a,~ıan, eeı • de konpe7i açmı9tır: baklanda bize ne güzel denler ver- 2-NecibAJJXOçUka-mebus,mu 1 - Haydar Riltdil - Meb'uı, nl de maJDr 
ç Actyaıböc~~ ._,' ~ ~uyur. fta1i Sayın Bq•eldltm ._ am arbdaf dilim heptnfz bilirsiniz. Matbuatın Jlarrir- Anadolu pzeteei sahibi ve 8afmu- 1 - Vapvr ıMııal •Yeril • 

eı e~ICl'l m ... ı.p&a. .. •-- har iri ..n 
raklan ·· ·da· t....." hül-~ • uu prenaipleri emek~ doinı 8 - Necmedclln Baclak -melnıa • r • • ,.,.. 

Y · 1 ~lbi~ .. L Blrilıııll 81111111 .._,. ... , an f ıften a Ji pimiz Ak•am ba.....,aba:l'l"lrf· 1 - Ralinl,,... · Ae•iılele _. l!l 80 llazfk (mama aell • Pi.) 
y r taır erm MI llQC uçar -s li'... t • • ı · ··a·· .. 

A it lar bU h d' · · la makta bahtiyarmı. Bitila naemlellet i~fn milll ve Yatanı •az oldutunu 4 - Reşad Nuri Güntekin -mebus, ze eıı yazı ış erı mu uru - 23.00 Son ajana haberleri, maat 
t tt lınk kova~l m,~~-lan e-~~~~~--n mathuatmm kıymetl: mümeuDlerini hatırlatmak benim için bir borçtur. muharrir- 3 -.Hakkı Ocakoğfu •Yeni A.ır ..ııam, alrrillt, ~ -nt 

l lE Oi an ~ D 90iUJLJBnD• • e t • 8a ~, • 
da sevin, çocuklerm ıöal.rind., •· ~rada ~· bar arad~ .-'lmlamalda Çahtmalanmızda muvaffakiyet ve 5 _ Halil Nflat Be>Qlpe -aebmı, ~e •ıŞe :muB:l-' ın -Y . A ___ .kut bonau fiJ'at} 
adet ölumün kolları •••aday ...... ltU)lk •1r ank ft iftihar cl~o- ilabıt tdlenni tdarim. Si&lui bir muharrir- .. - v et uı1m- em .t"Yll' sa- 23.20 MOt.lk (cazband. PL). 

Eier ıiz daha ~u tada hlly ..... l'\UL kere daha sat&'l ve ıevgl lle aelAm- 6 - Hüseyin Cahlt Yalçm -mebua, IHbi • 28.65-24 Yarinki prosram 
ve bu ahenklerdeıı ™km..1m..a. ~ !'fathuatııa ebe.....,.tlnt "harta Iıyuak ruzname ıılucibillce .işlerimi- ınua,m. • 5 - Sırrı Sqh: Hal~ Seai u- ......... __ 
n1 ne iJe ~1:>' Jiın ey • .,.ai)ilD~ ettırmek için ..W.t,etll dtllerd.a n devam fçln tonf!'e reaiaftı intiha- yedek azaa lııp Ye Bapnuharrıtl -

Mektep!erin tamiri - Kızıl bal ve m~yve iJ.. ook kuvvet)i ıazter ftiUlmft ve bat- bµıa davet ederim. 1 - Zeki Mencl A.mlan -mebuı • lmür PHDtab• bayaiyet c:liftm-
- Senin hoıuna aitmek içiD ae ya ta ona dördüncü kumt diyenler de . Ankara, 10 (A.A.) - Basm bir. muharrir- na, ult ua: Lftı ve ortao~uJların tamir vı d ... 

pa)'tm) olmattur. liji konsreei eurüa Mat ıo da Da- . 1 _ Hayrettin Karan • Meb'uı malzemesine aıd havaleler Maarif 
_ Zilleri v '-- - ,_ 

1 
t" Biz kuvwtlerhı teaddildllue detil hili7• Vekiletindeki konfva• a. 2 - Muvaff adk Kenemencıojlu -a- Türk Dili gazetesi sahibi • ' Veklletinden ıehrimiz .kfUtur direk-

e &av"" e 11. . • • • janı umum mil f1ri1. tQ lO""' lmi_..1,. T · d __ ,_ - Saçlarına ne takayım) bırl iıne v onun Türkıye Büyük lonunda toplanmıştır. . 2-Hamdi Nüzhet Çançar-Ana- r .... ne •e ~""· atil evr~-
- Y eaemin, iaci ve -bir nnbak Mlllet Meclisinde t celli ettiğine 'Bu toplantıda Bapekil Doktor Re- ~ - Sabrı Bay•ui -ajana müdür· dolu pzeteai netriyat umunı mB- de tamir itleri ıüratle t.amamlaı .. 
- Panrıaklarına ne süreyim) · kail ol :.ığumuz için böyle bir ita- fik Ba7claa ile Camhariyet halk lermden.- . . dürü • ıcakbr. 
- Kınanın özünü, aii)iin ~he- dede bulunamayız. Fak t onu vazi- Partili idare bey'eti azalan, Parti ~ - ~lll'hall Cıhıd -Xöroilu raza.. 3 _ Rahmi Balaban _ Fikirler mm • 

rıni. fe Ye mesuUyet ortalı c arak tanı- müstakil grupu reis vekili Ali Rana tesı Phib1- mecmuası netriyat müdilril. M zuniyet 
_Seni ne ile IÜale,JeY.İ• eevp. nımakla ehemm yetini ~aha g'lzel Tarkan ile •e•leketimtzde 'her dil- 6 - Ahmed lhun T~~· -me • Yedek aza: Vlll)'et idare heyeti asa11Btlan il. 

lim > ve daha amimt Hrett.e ifade ettiti- de çıkan gazetelerin murah'haılan bwa. U7&1Uf aaseteal aahıbı- 1 _ V, f' e·ıa _ Be Rami Olkça• bir &J ~- .,. • 
- Tavua ve ~ renkleri mia inanuu:. ~mı içindir ki mat.- hasır bulunmakta idiler. 6 - Rifat Yüce -lzmitte gazete .... teıi eahibi~ ı l e raama saze- rilmlPk'. 

ile bvat 111iat.lpler17Je her tenuuıta ba Dahiliye vekili Faik ôztrakuı kon- bibi- 2 Et M nd A ..J,_ ~ 
. kt d . b .... tf d ·~-t - em e eres - Yvuı aa- .l."1 
- Ya seaill ele beni •YMen için n.o ayı aıma ve sara awe • • et- &T• meea..u ~an '" ltlreklf alkıt- :Merkez idare heyeti ve yüksek atesi sahibi - B. Muammer Balcı• 

seni nası.l ev yiın) tım ~e ed yorum. . larla kHıJt~nen natkundan aonra, haysiyet dtfanları asalıldm intiha. '-Ktsnalettinlfi~ .. Yeni A.ır 
- Aşkın bütün tatlı iz!"•. il Bır daha tekrar edeyım: Memleket yapılan teklif kabul olunarak kongre batıaı alteakib mıatakalar ic!are Jae nepiyat nriidürU _ Trakya köy btırosu ıeflırlnden B. 

• aeu ırı e. ve millet fflerintn me1ullyethıi bera- rlyaeetine ~aik Oztrak ve kongre yeti ve haysiyet divanlan azalıkları Adana mıntakuı idare heyetine: Muammer Balcı, mezuuiyetlı Bdtr-
~. ~. ne ohmlu: ber v.e ~1l§tereken ta.şıy~nız. Sizi d.e kAtlpU~len~e de Anadolu Ajansı seçimi yapılarak, ı _ Cotkun Güven_ Muharrir_ neden phrfmlH .. ımlftfr. 

ketU h« •bah teÇlllıa öıdil\im bir kendımız kadar vazifeli v• m .. a&ıb- mulıarrır~ Kerami Kurtbay Aebra mmtabu ~ be7• ı, _ Buri F.rkm• • E.p tel. 
tutam fesliyen, bilejime lıalttlimı )'etli biliyGruz. Hür, fakat ciddi ve ile Haber •a1etui muharrirleriaden tine: sahibi _ PJe 

1 

mücev~~li bilezik ol.,.._, ıvekarlı, ~e~Ua rtkMk mmtaat- Yekta R&l'lb HÇilmitle_..ir. t - Nuuhi Baym. Meb'ue, nıu- .3 - Alıpı«;d RC!Qi Börejir • y • 
Sevgilim, ketke llemerimtn 7.ıa. lerine daıma dıkkat ve hilrmet eden Xeııere riyaset divanmın böylece harrir • ni Adana pzeteli .Wbi • KmlçaDu ot()fıla durak yeri 20 

Sablık Ev 
~ -.çalı, ~ 1ablmnn matbuat medent ve ilrGet Gir id&N- tepkkllGnG takiHn verilen takrirler 2 - Kn>alettin Kami Akyüz 4-Fuat Akı.,- Yeni Merqı p, No. la aabhkbı ~ • 
uıtüne koyduğum mis koJr:uiu yel- :niıı aala m4ıtaiai olmı,ywtı bir 7ar- taavib edilerek merk• idare ltey'eti _ Meb'ua. muharrir • :zeteai tahibi - " D ~ AU""'ı 

aandaJ "' 9dmn lrm u- dımcıdır. riyaaetlne Ulua -....llarriri Ye An- 3 - Mümtaz Faik Fmik •UM 5 - Nuri Cenç- lskenderun. 

ANA Samim! irptlannızda, doinı ve kara ıaeb'asu Faıüa Batkı Atay, __.. netriyat midüril. Adana mmtalran hayaiJ"et dlftm. 
hflanOni,yete makrun teııld~ k.e idaN hv'eti .ytır..k ~ 4 -Na,it HUla UJai. Mubu- na. aali asaa 
ancak fayda " kuvvet bulwu. Ha- divanı aza ve yedek azalıJdanaa da rir • 1 - Nevut Geven • Tflrk Mil •a- M. ŞEVKJ UllUR 

onm 1'lr ~tır ~ .reketlerimizle mi daima hu 7oWa •iıdaki mualalaaııar aeçilmiıler- 5 - Meki Sait F.aea. Muhanir. tul a&Jaibi- Da1a81 h·••+•u m1te1aauu1 
r---:W.~tp-._--.. -,-.-.---n·lrl--..1 teıvikten hali kalaıamafa çallflYO- dir: Anh• mıata'-•ı ha~ cB- 2 - Rdftf! Ata • Halt Dfli l'Hete- llriacf BeJler eokak No. Q 

ruz. Bu kadar mlhim ve kavv.W bir M9'k• w ... •J'..ıı nnma, ub m: il ahibl- T.le1- Ne. J286 
llAt1>U B'DşT'O DKTEJI unsurun Uzerble alc:bjı btylk •e ifa- A.ti uaı 1 - N.Nttia Anma - Ul• mu- S - !!leY1't Bayar -Ulus ••zetead H.etalanm Sallahtua lta.u. •• 

l1Wlwld ..,=: ... 4'IM aı a11ç hizmeti memleket ve millete ı _ Aıım Us -mebus, vakit ra _ harriri • ... -;;..;D;•;•;••;;•.;•~m;;cl;.•;;h;;if;ed;•;.;;..il~•;•;cıiiıİİd.İİİİhİİİi ~"·al.,. maaye•e •d .... 
HAMD1 ..n..- l"llur.&• en faydalı bir ıvette .ita. mıılıiia ttetni bqmaharrtrf, 2 _,. Hahmahman ~Ölmen ..ııı 

... ..,..aa&. ,,_.,,.,__ ve onun mlntesiplerbtin ıeref ve ft- 2 - Ahmet Şükrü Esmer _ Xel>'u. - Muharrir· 
bam Dl, aıetnı lllalllfadhrlat aft- muharrir- 3 -:- Fazıl Kurtit • Mam muhar-
dafaa, meılekdqlar arasında nauha- s - Abidin Danr • Jıf eb'us, mu- rJrleriaden • 
denet ve tesanQdl -.·n va cm1ann btmir- Yedek aza: 
hal ve ltiaini tamim ~80.ilmeli el- 4 _ Sadri Briem • lf8b'1111, .. ,.; 1 - Sa~ttin Sönmez - Ulua 
bette çok arzu edilir bir teYdir. rir • muhanir!ennc:len -

Btı.Y1l'k mlllet mecliaince kabul edi- 6 _ lbra]J.tm Al&attla Glfta.K• . 2 -:- Serif Arzık • Ajam mulıar-
len 8511 nU'llltlrah ltuın btrJ:fi ka- .._ muharrir • nrlerindea • . 

IDA1tl:9~ Wll ,... .......... .... 
c ... ~ .......... ,,.... 
hl9Nf: mır - &l>MJlf 

NU:raN: .rH . ............. =-s 

AB ON B lll&AlTl 
Ftlltlt lMJO, Ala arltlt ,_ ....... ınunu ltu arzunun tatlnhıtnı Dtfhdaf t _ K._i ıc.rt11ay • ıbaclola lh-. Fle~dye AbclulWı • Olldı 

"~•lktlıü' ıt. '--- .. ~- mu amr erın en • •• · auu.... O -IHHND .ı;&aa ml4Arhma•m, maııurt.. t.tanbuJ mmtaa W.... be-
emri icabıdır.. . . . . ı - BeHa &aiab i'ılMf -aon..-. 't1ne: • 

h1maa • ı 'ıbtlw tflll ...,.., Cuıhari7et?mızın m4e11111wmat.- aaı.&pleriHen -
1 
_Hakkı T: k u Vakit 
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Yeni n1 6 ea heyeean ve kahkaha haftaaı 
n mı-vaffakıyede devam ediyor 
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(ANADOLU) 

• ,Dahilde Su h, B s· ı·w .. k A ' HAİ SIN' Hariçte Su:h 8SiD ır ıg on· 
1~.·rı·i·p·e·.--.. _. ________ ........... -_:-1·5·0·_ ... _ ............ __ .... ç.~cv-·i ... re·n··.··-K"!i ... 'ıı""!i!9"'o~R·A--L~ .......... ~. ~-e::r~;7~~ ~;;i .. .!~:::.~ . .,- gresı• bı•ttı• 

_. ANT SVOXU t'lluttı'! anlAşmalal', bizttn ~i~a~\\ -

Erka"'nı harbı.yeı· umumive reisı· general Jofr, mahke- ınitainw9'erYep1en•iplermeı..w 
'J - Baıtarafı 4 uncü uhifetle - ı A' dülhahk Rendaya, lbiveldl dok-

ııh vermİf midir? Uhibis- •tor ftetık ~aydAm \'e pllr'U genel sek-me reisine. R ,ca eder im, bu tr a j 'k sahne ye nı ayet Kat'iyyen hayır! Totaliter matbu- Yedek aza: reteliiine kongrenin :rük f' k hürmet 

d h kk d k at '+e prqpapatla ıe1Mkdlbla b\ı 1 - Rarıp Yaıun•n •Kilis ıtzetesı ve taıftnlerinin arzına· nid takriri it-
V~T İRİZ e, a ım a ne arar a.ırsanız aahadaki bütün ianadları maIWrıdur. sahibi- tifakıa tasvib eJiemıstir. 

allntz! dz~verek yat'Vardl Fakat onların, bizim hareketimizi 2 - Fehmi Barlas - Yeai Adana Mutahhaalardan Hilmi bil:met, 
-' baıka tllrHl tel&kki .e lıtit11üni~le Wıuhartir"- Türle gazetecilijinin i t ali için 'ir 

- Oen~raı Jofr' Bu sözlerinizle j Maz11un geheral - Ö) !e de olsa, her şeyı tesbit etmek mecburiyetin- ınutalea etmelerine eaaaen imkan ~ - Nihat Tangüner _Türk. Sözü hareket noktam olan ba81n birlill 
lavaairi wı. Htretmek llizumunu ıiz ) alnız benim davamla alakadar' deyiz. k h. n lı . k" 11 b. neı.ı~n\ m6dürti- kowrresinin toplanmasını temin eden 
..... tdltfniz anlaplıyor. de iı ı t sbit edeb "lirsinız. Halbuki,, Maznun general - Çok ileri gidi- Yo. tu ve ıç f ~ eaız , 1

' on r. 
1
12 Trabzon mıntakaaı idare heyetine: hük'Omet ve ıpattiye kontr"ettin min-

._ h lht bir mana ifade etmez ortaya daha ba.tka meseleler de çı- liyor sayın reis! Yilksek makamab~ «çemberleme» dıye tanıf ettiklHı " 1 - Ali Rita Gtinıoy - Gürses ga- nel ve 8ayğılannın bildırılrnesini is-
Val (L) ı kaNınıa ! . ınesulıyetlerini tesbit etmek mevkı- kiliz aiyaaetine ittirakle itha meyliye zetesi neşriyat müdürü- temiş ve nıakamı riyasetin teklifi (h~e 

leia - (0.neral lofre hitaben) Reis - Şimdıye kadar defaatle inde değisiniz ! i:ck:lenli. Bu lııymetaiz n ıuursuzcıı 2 - Bekir SükOti Kulaksızoilu - rine kongrenin lzh~r ettiği ytl'ksek 
... akıtana&. maıınunun anlattıtı ıöyledii m ırıbı size tekrar ediyorum ı:eis - Slzde, oı dunun . yü.ksek ayretler bir tarafa, cihan umumi Yeni Yol gazetesi sahibi- tazim hislerlı\e kongre divtuunın ter-

re:van etti. ki, gerek ordunun emniyeti ve ge- erkanındaıısınız. Amma, şımdı_ bu- fklrının ve vicdanmm takdir ettit" 3 - Nur· Eyüpoflu - Olcay gaze- cOmıtn olması gene ıt!kışlAtla kabul 
a•ral ıott-- Hiç eksik ~le- rekse vatanın ıellmeti hakikat huln rada vatana ihanet etmekle mi.ltte- hakikat ıucl•r kir TQrki79, cdahildf' tesi tabibi- edihrtt~it. 
a1a&kapmız, maalesef an- oldufu l'fbi meydana çıkma&il\dadır: him ola.rak karşımızda bulunu~·or.su- ulh, hariçte aulh» prensibinin tabii . 4 - Nuri Ahmed Çemşit - Yeşil Kongre, iılznatnesini:!eki fnAddelt?-
1ta.ı teyan etti. Maznun general - Bız de aynı nua 1 Bınaenaleyh, mahkemenm ta- hir neticesi olarak, sulh& korumalc Gıreson gazetesi sahibi • . . k •• t 

1 
k ,_ 

k . n· d d -ı.a k" et kt '- 1 -' ~ u takt k hav • 5 rın milza eresını amam ıyara KOng anan ,.neral - M:Qnakaoamız- anaalteyız. ıs e or un'11l -·- ıp me e uu unauıı • " - flanuna, aulhU tutmak asmı:rle pnP. - Tallt Akyazı - Gflrses cue- d . · . . . 
•• tanda cereyan etmeıi esef meti ·çın çabalıyoruı. retinizi mucip olmamalıdı. ! . ı ken41ei si•i sulhpener blan bir cep· esi sahibi re ba§kanı ahlhye v~kllı F~ık Ozt-

e •k bir hldlae delildir. Aııl Relı - Ordunun yClkaek makamı; Maznun ıreneral - Sayın reıı. Bu he 0 ih k bnlt • lftl.zon -tabla -..~ •a- rakın muvaffak\yet dıleklebyle ıfte-
•aıtıı elan ellMt, afae bir meıul t6t- llfçolmaua ikinci mektubunu& ise- inişe devam edersek... . .. .. .. J:ı~: .:ndl :Gttefikf olaa ltir na ult aaaı ıalaine nihayet vermiftir. 
tert111a halde IGılerlmt nasan dık- rine tertibat almalı ve eaıu~uta ma- Reis - (Maznun g~neralın s?zu~ e"'9tl lıtlll etlne&l ıibi ahl&k namı 1- lsmail Cenani Orla .. Allall ra- A.1'k&l'a, 10 (A.A.) - Ttırk ~•sın 
•• almamanıstlır. al olm•lı ldl. Vakit henUı ceçme- keserek) mahkemenın veçhesı,. b~\- a .. J'IUl• nefret bir mahiyet t• ta etesi sahibi - birliği kongresimurahhaslan şereft-

- (General Jotte bakarak) mlfti. tün noktalarda taayyün etm,:ştır. ııya eon Arna .. dluk hanbtl rö7 2 - BilAl G6ylk - Gtııel onl• ta- ne butdfl Aft1t:a~al)Alasta pllrtf ten~l 
,...._. (L) nln ikinci mektubunu General jofr -Sayın rela lÇok rica İniş ne demekt"r? . İnü:dedir Öt d be • d vam eder 7 etesi sahibi - seltteteii 't'ekıH !on~Mak Mb\tsu 
i l mıT ederim bu trajik aahney~ ıon veri· Maznun general - Mu~ake~enın hadiaeler ·d e end rdıad: l·-lat 8 ,,._ Şuknt uyıur - Halk ~azetesi Halfl 'nirkmen tatafındat'ı bir 8fl~ 

b d d tmesıne ımki.n e me"r an u. uu l 
v&l Jofr - Birazda tiddetli niz de, hakkımda ne karar iıterMniz u tarz a evam e l'attnen Tilrklyenb\ lıta~a Ulrlll he ~ahtbi - eiyafeti veri tni~ır. . 

,...... alınız 1 Yalnız, ıu casus kadıncıta toktur. Asıl davadan aynhyoruz ~a, 'l"eket ettttealhl iatiyenler alumnuts" Yililı: a•a: 1\u :Ziyafette ~a§vekıl. Dr. Ref1it 
( .... una hitaben) ıhıde ıöz ıöylemek fırsatını vermeyiniz! mevcud olmıyan mesuller aramaga ha Setetin ya hir ıinsi maksaddan. ı - Fuad Kaya - Xatfideniz ga- SaYdam ile Dnhlıye vekth Fiik Özt-

kala•• kopyam •ar mıdır? Casus kadın -.. Evet, kendintıle kalkı~oreun~~ ! . . vahud da' fula n~i gltMit hit saf" zetui sahibi _ rak, rlyase\.icuMhur umumi kl\_i~i Ke 
M paeral - Vardır. Fakat, beraber daha dU.ne kadar her feYf Reıs - Sızınle hıçbı~ zaman anla~ yet~n dofmut ol•eafallı ı!yliyehll' 2 _Veysi Aksıtn - Karadeniz ga- mal Gedeleç, MUnakalAt vek lı AU 

aahiJette olmadıtı için meh - ltendiılne teslim etmit oldul\lıtuz ka- şamıyaeaitız. General Jofrlc aranız riz. etesi başmuharriri _ Çetinkaya, N-afıa vekili Ali Fuad 
...... IMINa... dıncık ! dakl milteselsil taahhüd, insanı hay- halyanln Akdeniz de lwnnak iare 3 "- Bahadır Dtlbrer - Erzurum Cebeıoy, Gümrülc ve ınhisarlar Vek li 

Beaıt doayaya koymadı- General jofr - Hayreti Sayın "*"' retlere düf:lürmektedir doğru mu? dili heromonyanm, eakl ~a im \tayolu neşriyat müdUrü - seçilmiş- Itair Karadeniz, Ziraat ,. eldJi l\Iuh-
ı ! Bu kadını bu tekilde ıGylıtmeltle Mazıtun general - General jofrle -paratMhıta De karıtık pllnlal'n'lı hi erdir. lls Erkmen, parti müsl:a'iil grup re·s 

1111••• ,.neraı - Bata yalnız yasifenfsi bihakkın ita •ttiiinlse ka- müteselsil taahhüd mevzuubaht~ liToraz. ltalya on lld adalarda yer Kongre, seçimlerden s-onra alkı§lar vekili Ali nana Tarhan ile parti ida-
1 '9bde clelfl, bende de var- inde detilainiz 1 elamu l Beni alakl.dar eden, ordu- leımiı, Ualer k\ırtnufhn'. Set.b,. Ba' <\rasında okunan ve Mi\\t Şef ismet re heyeti aealan da hazır bultınI'nuş-
dıı., _amıı:t mekt111Mı doqa)'a koyma- Bela - Karanmız, sabit olan de- nun manevi tahıiyetidir! kanlara çıkmıf, Arnavudluğu iatilr l.nöntıye, bUyOk miilet mecllsi reisi lardır. • 
dı l&ilı lat"nad edecektir. Bu itibarla, - Devam edecek - ~tmqtlr. Sehebf .. Arnawdlutun han 

a.s.- tk1n1.d• lnk&r etmediğini- oo°*ooo . rr ıri senet kayn•klttı, 'hansı lbbhit Fransız -lngiliz iş Alman gaıetcleri 
&e tin, keJfiJet tahakkuk etmiı de- l .

1 
f'; ve genit toprakları vatdır ki? •.• 

f ildir. gı tere ransa Arnavudluk, olea ola&, aaclk6 blr b'"'ır ı"öı· Rumen n:illeti ifin 
General (L) ........ Ben o kanaatte n • hn~mbtattb" •. ~~~::_cnıt•~·., Be•llke~~-=alplellr~ı. 6 

detfum. Bu mektupla, mahkeme dos.. .... ıı;,.. •-Y ... .. .- na., -Baıtarafı ı iaci aahifede - y :Z%dıklattl1ı flti mi 
ratnıtta bulunınadıkçe, bir deli1 sa- nin eıiri olmakta IU'&r cöaterirlerse, B. Botmet, bundan eonra Ftan- alıyorlar? 
Jllatna.. E b dh . /. ,. bı·ıe ha·vr•te Jiisu .. re· hurAda batlıyacakbr. o ltalya ki . ;ız ıiyasetinin hedefini de töyle izah ~ AA) Al 

.... ._,En bUyt1k tnesulfyet, gene- n e ltı~er J ~ a ; . hastaca bir ihtirasın bütün karekte- ~tmiştir: Bukreş, 10 ( . . - mahy~ 
ral Jofre terettüp etmektedir. C"-k Jar?C~de sı·fa"'hfanmlŞ ardır .. i:.tik tezahürlerini göstererek bey Bizim arzumuz, dünyada, bir de- nın Bükreş elçisi, Romanya Harı-

<a.......t (L) ~· hitaben) icap ~ - - nelmilel siyaaette mtitemadiyen zik- receye kadar eiyMi emniyeti idAme dye nezaretine Alman gazetelerinde 
idem, casusluk meselesinde ve şahit Paris, 10 (A.A.) - Havaı ajansı- yatışma siyasetlerini öne sürebilecek Hklar yap~ıf, taahhütlerine aykırı tmektedir. lnaanlann, her aabah. ç\kan bata makalelerin Romen hal-
llflOtiyle dln(le)nece~slnlz t na beyanatta bulunan Lord Rother- vaziyete geçmi, addedilebilirler, "ki hareket etmıı, doatlannı yutmut, İm· ~ududlannm emniyeti için em:life kına bildirilmeeinden dolayı teelleiir-

eneraJ L - .ou meselenin, he- . • memleketin tayyare inşaatı ve silah zaamı yalayıp perendeler atmakla hisleri ile dolu olarak uyanması ve'lerini ifade etmit ve bu makalelerin 
llltn burada tevakkuf etmesi mürec- men, ezcümle demlttlr ki· 

1 

itnalitı en bedbinleri bile hayrete •anınmııtır. 'l!u devletin Balkanlarda ':>unun mütemadi bir aurette deTam Romenler için yuılınaclıiını ilBve 
tıhtır. !lra, daha ller ye vanhrsa, - Dansls meselesinden bir harp düşürecek bfr mertebeyi bulmuotu.,. ·irid oynamak ve Akdenizde bir uç. ..tmesi imkansızdır. eylemiftir. 
~Uyük mahzurlar çıkacaktır. çıkacatını ıannetmiyorum. Fakat bu tan öbür uca aadece kendi baTraimı İşte bunun içindir ki eebir ve KöseİTanof\un nerlin seyahati 

1lelı - O "halde, erkim harbiyei sözlerlmdin Ff'ania ile inıilterenln D O k t O r dalıalandınnak iıtemeıine karıı, ıiddet uıullerine ve tahakküm ~b- münasebetiyle Alman matbuatında 
'1~Umlye rfyasetlne gönderdiğiniz il Ahi ol ndaki faaliyetlerini B,, B /ıce ı. Uz ıkh batında olan ve iatikli.line qık üslerine mukavemete azmetn\İf bu- çlkan tefsirlerin llomen gazeteleri 
lltincl tnektubu tey1d etmek mevkiin-

8 
va 1 a~ma ~ u llzım reldlii mana- C Q C 'u K 1anei. ~kdeniz devleti eli kolu bailı ıunuyohız, ve ğene bu sulh gayesi tar~fmdan ~ktı~s eclilm~.si üzerine 

de deli19fnfz! ııgır aşırma an • talabıhrdı!.. ledir ki aıkert kuvvetimisi attırma- *fır bu ıekılde bır teıebbwıte bulun-
General (t) o noktada değil, bu 11 çıkanlmamalıdır. Haatalıkları mUtehaaaıaı Sulh, bir kaç :yıl önceye kadar Mil mıE liEımdır. muıtur. 

11ttattenın tamlkinf dotru bulmuyo- lnrlltere ile Franunın mOaell&h Hastalarını 11,30 dan bire kadar 1etler cemiyeti ,abaı altında, bir ta. _ Bqtardı ı İllcİ sahifetle - A.omen matbuatı, Almanyanın 
l'Ullı da ondAn. kuvvetleri öyle bir aevfye;yı eriımek- Beyler sokağında Ahenk matbaası lcım taahhüdlere iatinad ettirilerek y k l Revieioniıtleri bir kere c:laha teşvik 

lttt. - Dotru olup olmadığını, si- tedir ki, b\l iki devlet timdi artık yanında kabul eder. tutulmak iateniyerd•. Halbuki hadi- Una tOpıantJSI etmİJ olduğunu kaydeylemekteelir. 
ı11ı kadar b:z d~ takdir edebiliriz. .eler bu sa"r"9tleri akim bırakmq ve 
'b lıtaznun ~enetal - GDnlerden- A Al•I. r' ·ı sulhü, kuvvete iatinad eden yeni hir ·an bir ayini m6teaklp toplanbyı Arı•antin 
tt1 ılt111ı:lenegelen bu nıesele, sizi • l TlnQf r eSÇl er ~~a~~zaıyona hailamak, 7'l_Di •al- 1çan bir nutuk nöylemiftir. Ktal bu 

"11 dava mevzuundan uzaklaştırdı, y A k hu aılahla l»eklemek z~ti haas1 nutkunda Yunaklan ayni Eaıtıahda /&ti/tldlinin J 23 ı1n~t1 
'hıı zamanda, mahkemenin harp di- enı· n ara olmuıtur. lıte, meselenin rubu ve ai- ,,abancı memleketlerden gelen mü-
taaı oldufunu size unutturdu. y~setllblıl daha sıkı bir tekilde fa - -nasit teşekkül mümessillerini ve has yılJönÜmÜ 
t '-ta - (Hiddetle) mahkemeyi M f t " al yete tetiren zaruret ve ical»lar. !aten kardet Yugoslavya Sokolları- Buenoe-Aireı, 9 (A.A.) ...._AP. 
:k~ı edenler, bir ict~ müfrezesi de- c! rUŞa magazaSl Sulhe &tıkız ve hunun ftindho ki, nı muhabbetle eelamlaımttar. jintin, busün iatikllliAitt 12.J tlm:O 

ldır. Biz burada, bır davaya bak- Yeni Kavaflar rar•ısı No. 9 a nakledild>"w-inden itabında ailaha aarılarak, erkek ve Yutlaklar ve Sokollar müteaki- yıl dönümün& kutlulam'tht. Reiııi-
lta•k için toplandık. Fakat bu dava- "' r 0 kahraman bir millet halinde dünya- '>en aaray bahçesinde ~ralın önünden c\ımhlll" Ortim, büyült ltilieede }"aJ»o 
>'• balarken, ayni ~amanda meyda- ıayınmüşterilerime bildiririm nan ibret alacaiı bir hal'bi ......._ie Jeçmifler ve billhare Fhir sokakla- ı.n ayinde bamr bulunmut. bul\\t ıntl 
~ ~n delAIJf büytlk bir dikkatle 1 Telef on: 22 ... 4 de hazırız. rmda da dolaşmışlardır. Halk bu teakip IS bin kitinin ittimk ettiti 

bit etnıek ıellh"yetlni de haizdir. Orhan Rahmi GÖKÇE en~~rt tiddel1e ltarşılamışhr. bir Mkeri aeçid fNmi Y6Jnlm'lfbr. ---.-.....- .._...,. __ .. ----
" = - tln kamarasını buluncaya kadar ol- karşısında meeuıniyetini apabı ~- Be. üe ihrM ·~ mu~fakı- llh ~~~ezeye talim ettiii*\(t zş.-

Jukça müıkülat çektim. Kamaranın lışıyordu. yetin yaratımı oldugu neşe ıle: ıtıan ıkiaı de biai neteli bir tehte • 
kapıan ıaçar açmaı: hatır ve ha)'9- - Allah, A~h pşıluak te-Y tat- - YebLdk. y~aladık. sıelimladılar. 
le aelmiyen garip bir manzara ae hu 1. ilk defa olarak böyle prip bir Diye bağırdım. :·. 
karşılaıtım. Kafası aargılar araanda hadİ8e lle kartı'*"10f'Ulll· _ llueini ele mi) Romanımızın eeae mntuu ü• 
sıkışmış inleye inleye bağıran bir vü- - EY•'*- •• tı IWıA wbh'UU _Evet.. 2erinde büyük rol oynl)"9CH fllhei· 

gr : 

~ .... RARENGİZ DE· 
~•RltHnınn-·• ........... ft .. llHl lHIHHIHHllllllHtlH... • 

IZAL Ti GEMİSİ : ............................... . .............. _ ...................... . 
Y 3 

~ cüd, yatak üzerinde uzanmışu. Bat- görnıedlafa 11\l l.tt> - Bravo, fa}"ahı takdirsin 1. yetleri yakındatl tarutnak için a;a-

~-~C•~==~~===~=~~=====~~~ ~n~~ı~~~~~ -~~~~~~- ~~~d~~~~~~~~·~~~ 
3 Yazan• di. lngilizlerin karıel madam TÜi'- nun ~h ile )'(ltünl &tatttil. çük blnaıuına ptürdük. Gemi ıü- rtıeii münatip göıdüıtı. 

a... • • • ** net, hiç dojumun eaaoı ve ıetitapJa.. - NeMden bihdiled ' vatiai bizat tehkikat1a m91gul ol- Brieeak k'A bo hı idi lu d 
lll ~- üzerine elfmdeki pasapor~ demem rt içinde inlemiybtdu. Bll acıklı man - Pinden ıtıaia bafladı. p· . ik .. 

1 
... ~ b 

0 
u n d n 

~ hYri ihtiyari bir daha dikkatle - Neden) zara karpaında nezakttt •bı derhal - ~ltAll.:· Madam Tirmet düşman devletin ıçır . 0 ~cuce>. a a ını taşıyor" ~· 
~·· cllay ve bayan Runnen) ..... Çünkil madam Turi'ıet erkekçe ayrılmak lazımdı. Fakat vazife buna - BiE ee~timi&ıe de~ ede- bitaraf bir devletteki konsolosu \di. Bu .cücenın katline sebep olan ~a.la-

't ~ dikbtimi celbetti. garühneıi doğru olmıyan tehlike!t müaade etmiyordu. cek miyiE) Möay5 :ı~~t ise kons~loshanenin ~yı, saçları karışık ve kaba old~ 
lt-t ""-et bir an~ telifa düttil fa- bir nziyettedir. Elimi uzattım. Kadının çehre.ini - E:nt .. Fakat lepenyaya .... ce 8ekreterı ıdı .. ~vullar ıee mühim dan dolayı (aatnan saçlı) teemıyf! • 
~beli bir illllln olacak ki. me: - Müteessir old~rn. Fakat b.!ışka kaphyan örtüyü kaldırdım • . °?i'1· ğiniz ~e. Maltaya ~ıllllt. e~ ~olu ıdı. ~r~ant ~rp harita- dilen vu~u~t !8hidi Mınvemn al--
~ bıuhafaza edebildi. Ve benı c;ah! yok, ~mıekllğırn llzım. tn\ln acıklı .. tırapları altında ınlıyen lan, butün AkdenıEm sahılleriyle be> 21ndan dınlıyelım. 
le~ hoiMata blluıb. Bu yeai- - Fakat bu kadın sancılar içinde ihgiliz Tutnetin refikası madam ltıtiliti ve fttlhMn'leıieft Mh~ raber edaları ihtiva eden deniz hari- Nieanın sekizinde cüce 8tis90k at
d"hı llıliliıtCe.inin d8r'IM çatma ol- kıvranıyor. Doğurmak ütet""'1!r. !utnetin ç~hreainde earı. beyu kı- madan\t iyice t.IWaktıaa -.on- Mları. düşman denizalhlahnın deniz kadatı satnan saçlı Monral'I ite bera-

'fı 11 ~. - PekalA mademki Mit !'u. ıP.t vırt&k bir ı.akal Yardı. ra baV\lllan ile bew.het ....... il mu- islerini gösteren muhtelif vesikalar, ber Gros Mari namındaki mikrosko
...... ~duran kaptana dönerek: buraya kadar gelecek vaıi~tl yok• Doiutn ıatırapları derhal zail ol· allak mel'divenine ha~ fiıen dilşman devletleri donanmalat1nın oik takip gemisine binmi,Iett4i. Gros 

~i-.aanı Tumet derhal buraya tut ben ayaklarına ltadat .ııl~t tet- du. Söade madem Tumetin ~ehreei- küçU~ h)'t~mm w~. v. 3 i~a~hı olAn liman ... körfezlerin Mari gemisi gayet ltü~ölt ve fakat do 
~ kikatıını yaparım. ni. biran içinde sertlik ve mnt!yemet süvmW wetnintn ~ "-'""* krokileri vardı. !\anmanın en saA-lam awı gemilerin-
F'~t • Bunu e6yler taylemeE birinci mev- gibi biribirine anı iki renk kapladı. dunnut c:ltıtbinle hareı.bllWa alt~ EsirleriMizi Cezair limanıııa R'Ö- den biti idi. Tealihatı bftf ande, birt 

tı"- .. ~Ptan anlamamazlık yolla· kiin meidfwnlerfnl ıOretle inme~ Atkarndarı ~len bu garip manza- edi~. ftitat: eonra c1en..ıa «e- türdük. ikisi rl.- metin Vf! iradelt-rin~ arkada otmak üzere iki seri ateşli 
~~ ditleriyle ezıdiii mana- batladım. O anda möqö Tumet se-- ra)'ı wöten yolculat kahkahayı ba&at- miılnln da'l'l!ı'dtl "'*tewiwth W.- hakimdiler Mant"viyatların1' kati- topbm ibaretti. Bu ~rnile.. harbi u-

~~ lreliıBelerle beni Jtan .. ri bir hareketı. lln&~ ~mek itte- ken, ben de bu herifi mrla ltatnara· nu~ult. K.,laıt lıMm .. ılltHıt yen ha1f", cr•tmf"miıııti. mumid• tahte~hitletin takıhab i-
"""""' ""':"'aal. di. Tabii mUeaade etmedim. Karan- dan dıtarıya çakardım. - Niharet _.Winiz. dedi, merak Cf"7.a~r ~A.,.rf l:un'l"~"tı~nıııı ~ ~in inşa edilmi•tl 

hk. ...._m ia'•f e- lak koridorlu lçiade ma•• Tunı. • Gdmbü6 kaptana bu prip hldiH edirotdmn türülmek üzere eairleritnizi mü~I- ....._ n.vam f'decek -



CSAHIFE 6) (ANADOLU) ,.,.... ___________________________________________________________________________ .,_; ________ ...;_ ______________________ ~----------------------------....:.:....::.::=::::..:.::~:...::.:::_ ____ __ 

· Türkiyenin sulh cephesine iltihakın-
dan, Almanlar neden memnun değil? Holivud bu yaz Pa

rise taşındı 
Sonya Heni, bütün Parislilerı şarırttı. 

O, şimdi ince bir kız o,muştur 

• 



Seyahat notları: 1 

Manisa Muallimleri 
Hatay yolunda 

Se)r~hat nasıl kararlaşh · Manisadan 
hareket. yollarda neş'eli saatler 

(ANAD,OLU) 

ıMareşalınKuşada~ 
sında istik hali 

Alman müzelerindeki kıymf~tli 
tabloların bir kısmı satılmış 
Hitlerin emri üzerine (125) şah eser ahlaka 

mugayır görülerek sürülmüş .. 
Halk, büyük aakeri Bundan bir kaç ay evveldi. Bir Modiglianinin küçük bir kadın diglianiyi teklü etti. Almanya Oll11 

COfkUn tezahürat la hafta tatil~ esn~sında malikanesine portre~i pek ehemmiye~li ~ir fi ate memnuniyetle kabul etti. Fakat 1981 
yerleşen Hıtler ış odasında çalışıyor çıkacagı söylenmektedır. Bu tablo- de Alman eksperleri küçük bir tablo 

karırladı du. Yazmakta olduğu lüzumlu bir nun müessir bir hikayesi de vardır. ile büyük bir tablonun deiiştirilditi-
Kupdası (Hususi) _ Kufadalı- nutku bir kaç dakika . için .bıraktı. 1920 senesinde onu Gualino satın al- ni ilin ettiler. 

lar buaün ~alarında gördükleri bü- Sevdiii .resimlere ~~nzıyen. b1: resim dı. ı:aıya~ maliyecisinin gözden ~üş- Belki Luzepnedeki satışa da karıo
yük kumanlarmın sevgisi ile nqeli birdenbıre ~özlennı çekmıştı. Mev- mesı üzenne eser müsadere edıldi. mış olan bu zararlı eksperlerin bu
ve tqkın bir gün yaf8111ıtlardır. Ma- zuun aşikar cüretine ra~en çok a- Mussolim, Berlinde milli galeride gün de Modiglianinin portresi hak -

Yıllarca anavatandan uzak kal- Fakat burada bir kaç kompartman reıalın lzmire tqriflerinde Kutada- k~demik olan bu eser, hır Yllanı te~ bulunmakta olan Michettiyi elde et- kında ne dilşOndüklerini biz de et-
ınıı bir yurd parçasını ~örmek aşkiy- ayırtırız. Endişeye lüzum yok. sına uğrıyacağını öğrenen Adalılar hır etmekle ~eı~I yan çıp~ak bır mek istediğinden ona mukabil Mo - renmek isteriz. (Pari Suar'dan) 
le Maniaadan kopan uf ak bir çii Beş temmuz sabahı Gazı okulu - bir lrtç gündür misafirlerini kartıla- kadını gösterıyordu. Bitler bır an bu :111111111111111111111111 ... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ........................ "''ı 
Hatay yoluna dotru akarken, yol in- nun bahçesinde kazalardan ~elenler mak için hazırlıklarda bulunmakta reaime dikkatle baktı .. Onu çok mü- S::ş l\JI n cdJ a n 1:11 P~ n n ~ ~I a fn !. 
tibalannı kısaca gazeteye yazmalı de toplanmış, herkes neşeli sessiz idiler. kemmel buluyordu.. ~ ~ U U \\:.:il 
faydalı buldum. Bu suretle bütün ar- ıreçen bayatta biran için kendimizi Bu sabah mareşalın lzmirden ha- Hitler reaaam: :.11

""
111111111111111

•
11

•
111111

• 11111111111111111111111111111111 • 111111• 111111111111111111• 11• 111111111111• .. 11 .. i 
kadatlan da beraber bulundurmata' işlerden hayat kaygularından uzak- reketini haber alan halkın bir kıımı Kendisi de, yaşamak için bizzat Cumu·diye üzerinde kalan seyyah 
Ç&llfacafım.. laftll1Dlf oluyoruz. Vilayetin 460 kendilerini kartılamak için Selçuğa resi~ yaptığı zam.an dikk. atle .ha-

B • ..::ı. 1 d •• ı A il b Deyli Telvaf ~azetesi hususi muhabirinin Oslodan yazdıiına göre, Bu sebayate nasıl karar verildi: ö~tmeninden ancak 33 kişi bu se- kadar gitmiıle~dir. ü,. ~ ~isafir sa- tır ar. Roma a .w.ışe . ~J a ıran .Mandahl adında . . . . . . . . . 
Otuz Uç kieiden ibaret Manisa ka- yahate katılabiliyor. Bir gezi komi- at onda huausı otoray la maıyetlerin- yalnız bırakılmasını istıyen adam, a 

1 
genç . bır ın.~.~ızm Fa.nar~ak cumudıyesın~n en yübek 

ıa ve köylerine yayılan arkadaolar tesi seçiyoruz. Başkan eksper Celal deki generallerle birlikte Selçuk il- bir Alman tarafından yapılan bu çıp ~ Y asında ~uavenetsız ve olum tehlıkesıne maruz kaldıgı buradaki 
lluıl harekete ••idi. Buradan batlı- Güraoy yardımcılar da Enver, Sekine tasyonunu ıereflendirmiıler ve ken- lak kadını büyük bir sanat eseri di- a;a

1 
r~s~d ıstasyonunun telsizle verdiği haberden anlaşılmıştır. 

1alım. Şeref. dilerini istikbal için daha eabah er- ye tasdik ediyor. Alman devlet reisi- .e sız .1•~syon.u,. Turteg.? se~~h iatasyon~n.dan süratle imdat g6n. 
İmtihanlar arasında mesleki net- Gezi için uf ak bir konuşmadan kenden iıtasyon önündeki cumhu· nin katlan birdenbire çatılıyor, yü- derılme.sını ıstedığınden ~ort kışı araş~rma ıçi'h derhal yola çıkmıf'br. 

riyat i in maarif müdürlüiünde top- sonra istasyondayız. Arkada§lar bl- riyet meydanında toplanan bet bin- zil kuvvetli bir memnuniyetsizlik Cum~dıye~in her :arafı 8~8 ve mütemadıyen yatan karla &'Örünmemekte 
ç . . . ribirlerini uiurluyorlar. Sallanan den fazla halkın ve köylerden gelen :.fade ediyordu. Bitler düşünüyor ki ve Cumudıye ilzerınde sogukluk sıfırın altında 9 dereceden aşafı bulun-

lanmıı bır ıkı arkadaşın daha gel- k"" 1··1 · h la . . 1 · d maktadır . .' . . . . şapkalar mendiller arasında tren yol- oyu erın atı~ .nnı sormuı ve cot- Alman müzelennın mahzen erın e · . . . . 
nıesını ~özlüyoruz. İzmırın ve .?t!anı- landı. Fakat balık istifi bir yere yı. kun tezahürat ıçınde otomobillerine bu ~ördiliilnden çok farklı bir zeki Mandahl ıJe arkadaşı John Mılls hır kaç i'Ün evvel Turtea-oya va~ 
sanın çok iyi tanıdıiı ve sevdiği Ma- iıldık. binerek Kuşadaıına hareket etmiı- eseri olan tablolar vardır. Orada, fil- olmuşlar ve S temmuzda sabahleyin Cümud\f-4;~" :ioiru hareket etmlt-
nisa kültür direktörü Rauf !nan bu Yoldaı lerdir. hakika, korniolerden çıkmış fakat he lerdir. 
bir kaç dakikalık bekleme saatini Toplanmak bir yerde olmak için Kuşadasında büyük mareşllarını nüz yırtılmamış, kendilerini her tür- B • h } J • it • · t d 
h hep avakta ve kompartıman arala- görmek için e.rkendeıı yo.llara dökü- lü mecburiyetlerden uzak ve serbest ı r ma a eyı a • us e en ayı 

issettirmemek için bir taraftan ma- .; ı h Ik h 
rındayız. Şarkı söylemek ~stiyoruz. en.. ~ • şe ~ın ~ışın~~kı spor saha- addeden artistlerin tablolan bulu - Pariste geçen sabah çok enteresan bir hadise olmuş, bir ayı bütün 

•asında işleriyle meşgulken, diğer ta- Ses dağılıyor. Bereket versin şen ve ;ı onunde mısafırlerını karşılamış - nuyor. Bunlar Alman ve Fransız sa- bir mahalleyi hem telaşa düşürmüş, hem de kahkahalara boğmuştur. 
raftan Manisa öğretmeni olup halen neşeli arkadaşlar ayakta kal~anın ıardır. natkarlarının eserleridir. Meseli: Mösyö Teddy Michaud tarafından yetiştirilen ve bir çok filmlerde 
Hatayda bulunan Latif arkada~tan ıstırabını gidermeie, yolun nasıl Spor sahası önünde istikbal me - Liebermann, Corinth, Corith, Kokos- rol almış olan .Miraka jgjmli yüz kiloluk muazzam bir ayı geçen sabah 
rell\liş, Hatay 23 nisanına ait bir des- geçtiğini anlatmamağa çalışıyorlar. rasimi yapan bir bölük askerin önün chka, Gaugia, Matissin ve Van Go- zincirlerini kırmağa muvaffak olarak kaçmıştır. 
te iotografı uzatıyor. Bakıyoruz, ko- Yılan ~ibi kıvrıla kıvrıla ilerliyen den ieçerken hatırlarını sormu~ ve gh'ın, bir buhran esnasında kendi ku- Ayının sahibi Mösyö Teddy Michaud Pariste bulunmadığından hay. 
nuıuyoruz. Biraz sonra ili ve ediyor: trenimiz, tütün, buğday bostan tarla- nasılsınız demiştir. !ağını kesen o deli ressamın eserle- vanı sıkısıkıya 2 zincirle duvara bağlamış, yiyeceğini vermesi için dı 

-Bu sene kazalara yaptığımız lan ve nihayet ufak tepeler arasında Halkın coşkun tezahüratı ara • ri.. artist Eugene Perrotya rica etmişt\. 
seyahati son defa Balıkesire yapa- ilerliyoruz. sında askerin gür sesi: Almanların Führeri dilşilnüyor. Hayvan uzun müddet zincire vurulu olmaktan sıkılmış ve hayat ıa-
caktık. Bunu uzatalım. Uzatalım Ha- Somaya kadar sade bir düzlük, ye _ Sağol 1. - Fransız ressamlannın tefevvuk hasının böyle tehdid edilmesine sinirlenerek zincirlerini kırmış ve ta. 
taya kadar. ~illik.. Bir endişemiz var. Direktörü· ettiii bu sanattan çarçabuk kurtul - palı bulunduğu küçük kulübeyi de kırarak bahçeye çıkmaia muvaffak 

Hep beraber: müz, Rauf İnanın mezuniyeti gelme- D
5
iye yüksb~lmd iştKir. d 

1 
mak lazımdır. Bunlar tereddi etmiş olmuştur. 

f k . B" . 1 B 1 k . k d . aat on ır e w:ıa asına ge en resimlerdir. 0 1 d h k k . . 1 p - Muva ı . mış. ızım e a ı esıre a ar eşıy- .. .. . . . • . sıra ar a ayvana yeme verme ı~ın ge en Eugene errot bu va. 
Demek :çin yanş ediyoruz. Bu it~ le areliyor. Amma efer bugun de ce- ':>uyuk mıaafır, denız kenarındakı Satmak yahud yakmak: ziyeti görünce telaşa düşmüş ve hayvanın harekefne mani olabilmek 

•Yl'llan arkadaşlar ilk tetkiki çok ç:-ı vap gelmezse, Balı kesirden geri dö- l.,elediye gazinosunda istirahat <"!ttik- Hitler, kat'i bir emir vererek: için kalınca bir sopa ile burnuna vurmağa başlamıştır. 
huk bitiriyorlar. Ve bu seyahatin en necek. Bu dönüş olursa hepimiz il- ~en sonra adadaki birlikleri teftiş bt:· «Bir kaç sene evvel, Henri Heine, Bereket bahçenin dört tarafı çevrili olduğu için azgın hayvan soka· 
UC\l'a en u;ypn tekilde on be§ günlük züleceiiz. vurmuı ve Sök.eye müteveccihen ha- Thomas Mannın kitapları nasıl ya- ğa fırlıyaı:namıştır. Her ne pahasına olursa olsun ( dışarıya kaçmata 
halk ticaret biletiyle yapılabileceği Bu ilk yazıda arkadaşlanmızın por reket etmişlerdir. kıldı ise bütiln bunlan da yakınıZ> çalıoan ayı başıyla duvarlara vurmağa başlamış, kuvvetli pençeleriyle 
''e bütiln seyahatin masrafı otuz lira relerini çizmık bütün şen ve şakrak aaaoo demek arzusunu hissetti. Fakat bu taşları sökmeğe çalışmıştır. O kadar sert darbeler indirmiştir ki, hır evm 
olacağı anlaşılıyor. harekitını tespit etmek yazıyı daha Ay -1? nda sefer daha ihtiyatlı bulunarak, bel- duvarını sökmüş ve ev yıkılmak tehlikesini göstermiştir. 

Yalnız şunu kaydedeyim ki, bu o- Cl k T hl "k · bn ild" ~il ü ·· · d k fazla uzatacak. Bunu ikinci yazıya i de maliye nazın kont Fon Kro~igl e ı enın uY ug n goren cıvar a i halk derhal pencerelere 
tuz liralık seyahat öğretmence oldu- Bı·r yu·· zme havuzu Chverinırle yaptığı geçen mülakatı üşilşerek ellerine geçeni hayvanın üzerine atmağa başlamışlar ve her iu için otuz lirayadır. bırakıyorum. Enver bize yol notları- . 

hatırlıyarak sadece: taraftan atılan bir çok eşya ayının etrafına bir duvar çektikten sonra 
Yoksa bir tüccar bir doktor gezi· nı yazmak için haritalı bir defter d~ 

Yapı l ı.vQr - Bu tabloların silratle isviçrede mutaarrız hayvan da :şin saı·pa sardığını anlamış ve birdenbire bilcum-
şiyle değil. ğıttı. Akhisar istasyonundayız. İçi- _, satılmasına karar verdim. Eğer de- larını keserek oraya yatıp uyumağa başlamıştır. 

Bundan başka otuz lira ite Hata- mize katılanlar, bizi uğurlıyanlar mok.rat amatörler bunlan zevkleri - Bütiln mahalleyi tatlı bir heyecana sürilkliyen ayı akşamleyin hay. 
Ya değil, daha bir çok yerlere de uğ- var. Eskişehir bütün yazılan yerler- Doğumevi mütehassısı ne uygun buluJIOrlarsa satın alsınlar. vanat bahçesi memurları tarafından tutularak yeniden zincire vurul-
rıyoruz. Ve bu paranın on yedi bu- den evvel davranarak programını Bunlar bize iyi Alman resimleri a- muş ve hayvanat bahçesine götürülmilştür. 
Çuk lirasını üçüncil mevki on beş gün da geldi lacak parayı getirec'ektir. H d 
lük bilet ücreti hesaplıyoruz. Kala- görmüş okuyoruz. Akhisardan Balı- • d. ç" nJ· n. /"\ OT USU 

k . 11 k Avdın, (HususAı) - Aydın beledi- Bundan lıaqka beynelmilel pazar- ı n 1 l ! lJ nı Yemek ve yatak: Bu haber Mani· esıre te e gelme te olduğumuzu .; Y _, 

8 d 1 b b·ıd· d"k H b 1 tl . 1 ·.·e çocuk milqavere "e bakım evı·nı·n da Matisselerin, Van Gogh'ların ve Fransızların en zengin ve büyük mOstemlekelerindcn biri o!an Hin a a çok yayı mış, herkes biri irine ı ır ı . ava u u u ve serın. yo - • Y y 

bu 1 t H k 1 .. - 1 - uzun zama· ndanberı· mu··nhal bulunan diğer elan ete uğramış ressamların diçini 100.000 kişilik modern bir ordu hazırlamağa karar vermiştir. ı nu an a ıyor. er arşı aşan og- cu ua-umuz şen geçiyor; her günkü · 
ıtiraz kabul etmiyen kıymetler oldu- Bunu tem ·n için bir çok Fransız makamları ve bilhassa reisicumhur 

retnıen • b - k k B h f'f · mütehassıslığına Dr. Remzi Ulutaş · ogucu aıca yo · azan a ı sE>rın ğunu Hitler de bilmiyor deiildi. bir senedenheri faaliyete geçmişlerdir. 
- Hataya ıridiyor musun? A • tayin olunmuştur. 

bir rüz~ar esıyor. 125 ahllkaız tablo: Milli müdafaa İ"in konan yeni vergiler saye::ııııde büyük bir par-' '<>P-
- Henüz karar vermedim. Şimdi Aydının bir doğum evine ih- Bu .. 
B i . f d 1 işte timdi bütün arkadaşlar Kırk- tiyacı vardır. Haslahanemı·z·n do_ suretle, Hitlerin tardettiği lanmış ve harp, malzemesi stokları bir kaç misline çıkarılmıştır. , 

azan ıına esna ve ost ar da Fransız ve ecnebi sanatkarlarının H' d" i c-a k J b" t f b "k d 400 t·· soruyor: ağaca gelirken Manisa şarkısını söy- ğum mütehassısı bulunduğundan hu- ın ıç nı e uru an ır ayyare a rı ası sene e mo or ve 1&0 
- Siz de Hataya gidiyor musu- tilyor. Bağlar bağçeler arasında ç1p- susi muhasebe ve belediyenin milş- 125 modern eseri Lu~P.rnede ote nas tayyar~ yapmağ'a başlamı~tır. 

nuz? lak dax. eteg~ine yaslanan Kırkag·aç t k b" d - b k . k yona] salonlarına dagılarak müzaye- Diğer bir çok fabrikalar geniş bir harp endüstrisi faaliyeti içinde"'•· 
15 ere en ır ogum ve a ım evı ur de . k d • 

B t . t' 1 d h f d l ı - ·· ı · ;ye on u. Jıqn1aktadır u arada bir çok mütalealar ve göründü. Her taraf bostan, ü un, ma arı a a ay a ı o acagı soy enı- "" · 
ftlUlahazalar var. Kimi 23 temmuz- yer yer harmanlar, burada da bizi yor. Aydınlıların bu diklerlerinin sıh 'Fransız ü~tadları, Gauguin, Pic&s- Harı• vergi i ismiyle Hindiçinide bir senede toplanan para 140 ,.u .. 
da · hat Vekaletı'nce dı"kkate alınarak ta- o~, Natisse, Van Gogh, Marie Lau- yon franktan fazladır. Fakat masrafın 400 milyonu bulncağı tabının e-

gıtmeli idiniz, kimi fuar biletin· uturlayan ve aramıza katılan dört penc· Vl · k .. h t "tib 
ılen f d hakkuk ettı'rı"leceg~ı·nı· umanz. ın, amme ' şo re ve 1 ar dilmektedir. aydalanmalıY ınız? Diyor. arkadaş çıktı.. veril k 1 ı t" d ·ı 

Bir ka,. güıl sonra dı"rekto .. rlu··kten Parti reislikleri: .• ece ayrı sa ona yer eş ır ı er. Fevkaliide silahlarla mücehhez 100 bin kişilik bir ordusu buluna<'ak 
b ~ Gene arada sırada ekin tarlaları . Dıger ressamlara da hemen hemen H' d" . . k i b k d k a· · k ·· 1 .. 

b
u. istin kU""eden r1• 1·ıe çıkması 1·ç111 d 1 .1 Parti baskanlıklarının valılerden Fra . ın ıçını, as er a ım an en mı ço guze mudnf:ıa edebilecek bir ., • • gözOkü'-'or. Bunlar arasın a a ~·eşı • nsız ressamlar de e d ır t .; ı ü · ı· · B S b · Çı 1 rec sın e e- memleket haline gelecektir enıenni mektubu alıyoruz. örtülü kadınlar yag·ız çehreli erkek- a ınması zerıne va ımız · a rı - hem · t ·1d· n· b · 
B' t k t· ·1 .. k 1 b k l k ve- mıye verı ı. ünyanın ilUın 30 b J · ı· • j. k 

lih_ır de program ,·ar. Seyahat ta- ler trene el sallıyan ve gazete c!iye k~l·t?~rbı 
1
1 dy?n ur~. Ba~tn ı Men büyük tüccarları eksperin yanında . • fl np-1 JZ 1Ya Iymetinde koca 

1
1 tenınıuz. bağıran küçük çiftçiler dolaşıyor. a e mı e .e .ıye reısı · em - yer aldılar. Aralanndaki mücadele-
ık h drese •·ermıştır Alma Andumaıı i·minde bir İngiliz misi, mahkem'-'"'e müracaat ede-

tı· amlede 460 öğretmeni olan 1'unele giriyoruz. Pencereler kapan- • · . nin ciddi olacağı belli oluyordu. O- ".J 

~~ Viliyette bu seyahate f>ir hayli - dı. İkinci tuneli de geçtik ~ıındi. 1ştP. . B. l\.1:~ndres 931 yılındanbberı kpar- rada, en büyük beynelmilel satışla- rek ingilterenin en meşhur dan<ıi)zlerinden mis Rut Etting aleyhine 

b 
ı katılır diyoruz. Ve otuz kişiyi aşağı Balıkesir ovasını •rnrmnğa baş- tı teşkılatında çalı~mış parti aş an- ra alıqm 1 1 ü l d 1 80.000 ingiliz liralık bir tazminat davası açmıştır. Bu davaya göre, 

Ulu hklarının valilere .verilesiye kadar bı"r ço"k ışı 0 aln ar, m.hze ert en gke.en dansöz mis Almanın kocasını kandırmış ve kendisine olan sevgisini d Yoruz. Çarşamba gOnü Manisa- lndık. Sazdan evler köyler geçiyor. . .. _ a ıcı ar ve nı aye zev ne 
.,,Uan hareketle Balıkesire, orada bir Arkadalllar oyun havasına geçtiler. ılyonkıırul haşk:ınhgı yapmıştır. uygun b" t bl ·· k - ·· b' çalmıştır. 
• tı k " A d b. k"I t - d ır a oyu gorme ıçın ın- H lb k" mis Alma k 
... alınarak 6 temmuzda Kütah. !çimizde her dem neşesini kP.ybet- Y mm ır ı ome re uzagın a lerce kilo t 't kt h · k" a u ı oc:ısını sevdiğini ve kendisinden ayrılmak iete-
.;tya bir ılıca vardır. Yazın aydınlıların meyen met re gıtömüe en h ıç çe fın- mediğiııi iddia etmektedir. 
~ k ve sonra Eskişehir, Ankara, meyen iki arkadaş var. Birı Mani~alı . k sana ama r meş ur pro e- t 
d n arada ik

1
• giln kalınııcak bura - Enver, diğeri Kırkağaçtan Şeref. So- mesire yeri olan ılıca yerme, büyü sör Ve t · d Şimdi bütün ngiltere bu davanın neticesini merakla beklemekte. 

an Kay . ~· b" h .. b 1 d" n urı var ı. d" J\i serı, Adanaya geçecegız. 13 ğucuktayız. Denizden irtifa 422 bu- ır yüzme avuzu tesısı e e ıyece Satı, ır. 
len Ustosta da lskenderundayız. Gidi- rada l\fanisanın yakıcı sıcağı yerine ta a~vur edilme.~tedir. ':alimiz. B~y Saat \5,30 da satış on derece kı- . Bakalı~ı, mahkeme çalınan bir koca için hakikaten 30.000 ingiliz 
ıı t ve hareket olunan günler hııriç tam mutedil bir hava.. Sabrı Çıtakla dun bele.dıye resımız- zışmış bulunuyordu. Reich hükume- lırnsı tnzıuınat kabul edecek mi' 
dö:~Ya da iki gün misafiriz. Nihayet Bir kaç tun el daha geçtik .. Bah - le ılıcaya giredek tetkıkat yapmı~_- ~inin mümessT doktor Hopsin vazi- Resimde, bir kadının kocasını .ç.almakla itham edilen Mis Ettingi gö-
h v ş başlıyacak bu da Mersin, Kon. kesir geliyor, dediler. Bu tclçşla Sa- lar ve tasavvuru uygun .. bula~ak et~- fesi çok müşküldür. rilyorsunuz .. 

8011 e Afyonda birer gün kaldıktan lihliden Rauf bugün için aldığı şap- de devam olunmasını soylemışlerdır. Saat 12 25 d V Goghun portre- ) • 1 • d k h 
lec::. 2o ternnıuzda Manisa.ya dönil- kasını da uçurdu. Bu suretle köylü Ayrlıll belediyesi bu işi başarmakla si bütün ~atısı~ e::hemmiy:etli tab- ng i!Z 0 İOYUOUn nasi 3tı 
lekt b~u arada üçüncü mektup mes- çocuklara bir hediye verdi.. Aydının çok mühim bir ihtiyacını kar l;su 175000 ~sviçre frangl gibi yilk- l\Iclburıı üniversitesi beden terbiyesi direktörü Fritz Duras tarafın. 
hay t ır hazırlığı hatılatıyor. Niha· Balıkesirin bir çiftçi yatağı olduğu şılıyacaktır. sek bir meblağa yükseldi. Gaugninin dan kadınlara şu nasihat verilmektedir: 
lasy:n:a.r~ket günü geldi. Akşam is- karşıdan belli.Şehrin her tarafı sarar bir tablosu 5.000, Picassonun kadın İki yatağın sıhhat için daha faydalı olduğuna şüphe yoktur. Biltan 
lık Ve ınıyoruz. Biletler için kolay- mış ekin tarlalariyJe dolu. Arada Sl- Satılı ~l motörsiklet portresi 36.000 bir cliğer tablosn \'Ücud uyku esnasında tam bir isirahatc muhtçtır. Eğer uykunuz de-

"k nezaket görüyoruz. rada a-özilmüze koyun, sığır sür!ile- 80000 franka çıktı. rin değilse yanı başımızda mütemadiyen öksürün bir adaınln beraber ya-
l'ıllki t~tndan rica ediyoruz, bize ya- ri, harmanlar, çarpıyor. Tren durur- Rudge markalı beş beygirlik te· Tabloları satın alanların isimler~ tarnazsın·z. 
)'er ay ~nde toplu olmamız için bir ken ben de kalemimi durduruyorum. miz kullanılmış bir motosiklet satı· gizli tutuldu. Fakat Van Goghun, M. Bundan başka şunu hatırlayınız ki b"z yalnız nğzımızla ve burnu· 

l}j" l't sa. İkinci yazımda Balıkesirde kalı~ımı· lıktır. isteyenler Karşıyakada Hay- Frru1cfort adında büyük bir AmEri-ı muzla nefe:; almayız. Cildim:.z.de teneffiis :çin tah'i havaya muhtaçtır . 
.,orıar ki. 

-Bia b · l zı can landırmağa çalışacağ':m. dar Edene müracaat etsinler. O: 1 O kan koleksiyoncu u tarafından atın Biııa('na '"'·h nyııi yatakta ik; adamın tl'nl'ffli"fi a\·rı ya akta olduğu 
ı.ınu İzmir~ toıt-.,•<>'llP"iz. Avni Albner 1 a'ı'"'<l•<-• "''l".,,.tiiJmektedir. kadnr kiifı değildir .. 
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D .ışünmeden ser- Novosti g_zetesine gö .. e r 'ff P' r. '?'a?Wa7?rl'1VWll ') ,,. -So r--::zatesı"nden 1 
1 ÇiMDi 'L , < · ·· ·- . A;· ~ _ 

güzeşte atılma! · · ı:.. D · 
Hıt'P-r bu sözu 

tutacak mı? 

1 ürk - /ngiliz askeri mü- Bir cevap dnzıg macerası. 
• •• •• zakerelerinin esasları münasebetiyle nın ıç yuzu 

Bizi... Ol-han Rahminin, Pa•ar 

Hiç şüphe yok ki, bugün dünya- T k d nüshamızda, bar İtalyan •azetesine 
nın en tehlikeli noktası Danzigdir. Ür iye p tavyare endüstirisi kuru!a- cevai)ı vafdı. ltal1an ve lev•ntialer!A/ b .. tl " 't l • 
Çünkü orada olup bitenler meydan- Kartıyaka kahvelerinde oturmuş, bu m an Z a ı er l ı~ a :yan 
dadır. Fakat Hıtler Danzigde bir is- ca k, Süveyş müdafaası bize makQe:yl oku, ... Ye karnıfUJOI'~ 
tila tahiyesi kullnn ıyor. \ e şiıphe- Bazıları kızarıyor, kızıyor ve ho- l k t ı d • l 
•ız kullanmıyacaktır da.. bırtkı acal ... mış murdana homurdana bir ,eyler söy- arı on ro e ıvor ar 

Şehirdeki nufusun ekserisi Al - lüyorlaı'cb. lçlerlade bazıları da ali- .Z 
man olduğundan Danzig senatosu sa ( cN~vo.stb • Zagreb, 8~6-93~) halinde kendi sahilleriyle deniz yo· IUyördu. Bu Plenler, Rumlar, Fran- -
dece, ve pek basit bir sekılde Alman- gazetesınde Londradan çekılen bır liyle kesilmesi ihtimalini dikkat na- sızlar, hakikatte diğerleri ile beraber Bu gu·· nlcrde b t h . d 1 
Yaya b .. gwlanrnak ı'sti'y.ecek ve bag .. la- teli'raftaıu haber verilmektedir: zarında bulundurmak mecburiyetin- "" ser es şe :ın ıvar arın· a topyekun le•antinlerdi.. Bizdeki 1-
nıyor da .. Leh1iler buna mani olmıya <İng:ltere ve Türkiye genel kur· de oldukluından her şeyden evvel talyanların mllllJetperverlikleri, ta· d • ı 
mecbur olacaklardır. Çünkü Danzig mayları araıunda Londra ve Ankara- depolar ve ambarlar tesisi icap et· hiiyet Uaerine müeueatir. Hepal de an garıp şey er SIZlYOr 
olmadı mı Lehiatan boğulmuş de • da ) apılan müzakereler."' tatbik edil- mektedir. Bunun için ingiltere ve tathau frenri cinainden, aeem kırma- Londra, Berline kat'i ve meıru bir İki taraftan da kazanç. Oradan da 
mcktir. Lchiatana lngiltere ve Fran· mesi muta1ı1avver bulunan plan için Fransa daha flmd'den ambarlar te- sı 1rit.klirler. Ekeel"iya Fransıaca Ye teklifi havi bir memorandom verdi .. elini, o diter memleketlerin pek fyl 
sa yardımcı çıkacaklardır. Esasen bu Sovyetlerin dahi i§tiraki behemehal ıisi mecburiyetinde bulunmaktadır- Rumca konu~urlar. İngiliz hükumeti Almanyanın iktı- tanıdıtı hami elini, BUkreıe uzata-
yardım, Leh1ilere pek ihtişamlı bir tazım olduğunu göstermişlerdir. lar. Bir İtalyan hana aynen ıunları aöy sadt vaz yetini düzeltmek, hatta ye- cak. 
ıekilde vadedilmiıtir. Genelkurmaylar arasındaki m6- 2 - Boğazlardan Süevyşe kadar lemltti: 11i bir deniz pakb kararlattırmak Hayati aaba nasariyeai evveli, 0 

Öyle aörünüyor ki, HitJer İ§in k l ri ti J 
1 

• "t olan kara yolunun ve Arap d(lnvn- c- Bfz kamımızm doydua...· werf için derh&l milzakereye bas1r oldu- sahada oturanları köle etmekten iba. 
böyl Ja w k t t' ecı· F 2a ere e n ne cı ınmeı nı ın11 ea.. ., , 11 

.. J 

icat eld <:aiJnj anb ~e ır; J ı. da kıp Rusya ile dahi müzakereler ha,. aının emniyeti, ingiliz ve Fransa kı- biliriz. Faılst palaYl'alarma bakarak, tunu &'Ö.Sterlyor. Yalnız evelemirde rettir. 
ki ~--aruk~lor0. 'ı ted. un ban .. 0k~!1 ır h acaktır taatının iştiraki ile, Türkiyeye bıra- bazı ıaıkmlar bir JıUlyaya kapılsa • bazı şartlarm bulunması llzımdır. Bütün bunlar da gösterir ki, Lon-

. • ~ve 1 a a ıye, ugun u va- Y • kılacaktır Türkiye Franaa ve inail- lar bile, aklı baıında olanlanmız, bi- Bunlar öyle şartlardır ki, bugfln mü- dra ile Berlin arasında kolay kolay 
zıyetın fevkalade tehlikeli olduğunu lnziltere ve TUrkiye genelkurmay- t b : 1 d K d • . ze miaaflrpe-erlik •6ate-n e•-...... tekabil itimadın teıiai i .. in bunlar.ı müzakere olma& •• Çünkü ikili de •"'· söyledi . . ereye 01raz ar an ara enıze zır- •" . • ... , &ın...- T ~ 

l 
:
1 

D . . ları arasındakı müzakereler net:ce- mek milsaadesini verecektir. Fakat fl, aaadeti, cUnefı, nimeti, ı1ı, raha- çok JUzur.ı vardır. l'l dilden konuşuyor. 
nııı tere, anzıgı Almanyaya · d h 1 1 1 k' k . . .' t hllrrly ı bol ı b ı k Berlin ne cevap veriyor? Londra iktıaadl ittifak te]d'f edf. 

ilhak t!tmelt için bulunan, ve huku- dıın e.b aaıtt' o an an aıma i ı ısım- buna So
1 
vyetler·n

1 
r.ı~~sının dahi ınzı- 1ı, kime~ h otan u mem

1
d e ~t-

k
A --L• • h I l an ı are ır. mamı azım i'<' dıi'ınden bu husus e, 2ev 12, aya ımız ve m emız, Berlin buna kızıyor.... yor, Berlin, devletlerin kendi etrafın· 
ı ZeY1U1ın azır anmıı o an vasıta· . . . . . d ba k hi hl 1 1.. d dö ı · · k d' · •Ab 1 la kat' la k kah l w k 1 - T!lrkıye, Fransa ve ıng ltere Turkıye tarafından heni\z tamamen e11 f a ç r şeye a &kadar ol- Berlin buna Oç t}omurtu ile cevap a nme erını, en ısıne ı.a i oma. 
rı, ı o ra u etmemege a- 'l b' l'kt T" k' d bü ilk b' k d'l . - . . B U Tü k t b'' . 'k lannı tahayyül ediyor "ar v . t' ı e ır ı e ur ıye e y ır tay- abul e ı mış deg.ldır. Fransa, in- mayız. ur n r a uyeli veaı a· verdi. · 
o.=..1! ı~~d- d L b" .. L yare endüstrisi tes:s edecektir. Tür- rilt~re ve Sovyetler arasında kat'i Si verafnler, bir yığın İtalyan, bu Evet, İngiliz memorandomu, Ver- Londra Berlinle beraber cçalış. 
~ı a~ eme&, utun e- ,_. F ·1 k lk 1 w h d l hiatanı almak demektir. Çünkü Le- Kıye, ra~ısa ve i~g tere tayyare uv pnkbp imzaRH dan sonra Fransa ve vea ayı a maga azır ır ~r.> say cdikt:ı:.sının yıldönümilne tea1'- mak> istiyor, Berl'n şu dünyada ne 

histan Danzias'z 8 . vetleri i.Çın Türkıye toprakfarında i!- n ter f lolaı mın boğazlardan ICa- Daha geçenlerde de, bır balyan varsa kendisinin olmasını, istiyor. 
• ı yaşıyamaz. ına - 1 . . k • T" ki ka ld' dlif eden bir günde verildi. Bu neza-

~naleyh buna manı' olmalı H'l tica yer en ınıaınna mtısaade edı>cek- ·acl n'ze rn"irurlarını temin edilmiş as erı, ur yeye çıp ge •. Her şeyı· kc.ndı' malı tela~kkı' edı'yor. 
yız. ı e · F k · 1 l d 1 k d' rd .. • ketlı' bır' hareket de&iJdi "' ile, aaçmeıanan _;,rzler -'dı • tır. ransa ve Bilyil Br.tanya harp oluı •cakt r.> - ta ya a açı • ıyo u- umıt- • . 

--- ..-- ~ e ., rmama · l"k .. t • k d d · b' Sonra bu htı d i kt Fransızca ve inaiJizce: cDUnyanın lıyız saz ı , gos erlf ar aun a erın 1J' , mu ra, en :& pa ı me- o 

Vin.ton Çörçil Hitlere: Mihver propagan. c n l\kalenin korku ve ııbrap var. Halk, yavaı ya- clesinin layık oldutu bütün ebem- işb 'rliği> deniyo 'Almanca cAvrupa-
- Dütünmeden aerıüzqte t I _ .1:11 vaı hayvan eti yemeie baıladı. Onu :niyet ne ~ıygun gelmiyordu. da tefevvuk> diye cevap veriliyor. 

ma. 8 ı da faaliyeti :n üda f aaSI da bulabilen kend'sini bahtiyar ad· Hatta Alman resmi gazetesi VoeJ- Bundan kurtulamıyacağız 1 
Dedi. Hitlcr, fnailiz devlet d _ ediyor. Ben, Habeıiıtan harbine de ·isher Beobahter bu ingiliz notasını Alman nazileri Danzigten vazgeç. 

nın. bu naaihatını tutacak mı; ;;:r •ıtirak ettim. Kahra'?'an mi~islerimi- oir nevi tahrik gibi telakki etti. miyor. Bugünlerde se best şehrin dı-
Jn1gıltere ile Fransanın kararları sar- Balkan:ar ve Arap )ir F rans:z Qaze~e- z!nd,'klHa~e, askerlerml sCSriinee ae- Çilnkil bu, Almanyanın yüzde yilz vaılan arasından garip l>ir şeylersı-
aı maz derecede kati olduiuna kana- '-" ır ı erı dehtet •e kwkuyu gör.ey- ~etd ii teri mevzuubahs etmiyordu. zıyor. Orada silah kaçakçıları teka-

at getirirse, Hitler 0 zaman bu nasi- lık Üzerinde ça' l • si nİn v.erdi Qİ haber ı diniz, kahkahalarla cülerdiaia. Almıııı metalibatı o haldedir ki, süf etmiş bır halde. 
hati tutar. ....., Dün, kahvede bir zat anlattır unu bQtün dünya isterse, bu gene D ğer taraftan, Almanyanın, ha-

Hitler, kendisini aldatmakla isti- şacakiar.' Atin:ıdan C«JOUrnal cles Debnb - «Antalyada bir kunduracı çırai•ı lmaz! nçte çalışan 15.000 Alman uşağını 
fade temin eden bir çok adamlardan Paris, 1-7-939) gazetesine çekileli ;cendi sanatında kullandığı bıçakla Nazional Zeitung gazetesi ingllte- çağıracağı söylen:yor. Anlaşılan bu 
malumat alıyor. Doğrudan doğruya Bayan B. Tabouis yukarıdaki ser- bir telgrafta Çanukkalenin müdafaa ·•kiz ıilahlı ltalyan neferini kaçırl· e ile Fransaya, boyuna Yur,oslav acemi efrat, Siegfried hattına veya 
haber ahyor, diyorlar. Fakat buna le-vha altında cOeuvre> de aşağırlakl ı hakkında aşağıd~ ki tafs'lit veril- nııı. lUğdayını, Romen petrolOnfi satın al- şark hudutlanna gönderilecek. Bun· 
zor inanılır. Çünkü Hitlerbir~okde- mUtalealan ileri ı(lrme'ktedir: mektedir: Yürek mi dediniz, ll&maıallah, lıkları için sitem ediyor. lar, oraya geçenlerde kütle halinde 
falar fngiliz ve Fransız devlet adam- c:Mlhver propapndası hakkmtla 1'ark le menabiiaden altöan naaın _....._ kir • - aıa bl•l'P hall'at! •h•nu•a teea- c6nde!1lml' olan aoc1 ve berber ••!\ 
larına doğrudan doğruya cevap ver- akdolunacak konfeı ans için büyül< rnata göre Çanakkale, İstanbul ve i - Trabluıgarp harbinde Şeyh Sünu ilz ed'J or~unuz ! Diyor. onlarına iltihak mı edecekler? 
di. hazırlıklar yapılması husu_ unda e • tanbul boğazının müdafaasına mah i elli bin askerle koskoca 1taly... Almanlu ok dar ileri aıidiyor. Ar- Bu böyle olurken, Alman nbitleıi 

Mltecavizin cesaretini kırarak mirler verilmiştir. Bu konferans onli· us olm k ilzere )'akıı da inşamn1t lrdusunu b...Lad etmitti. Hali v• k pazara gitmek için de hak yok. Alp hudutları üzerinde italyan ordu. 
tehlike~ uzaklaıtıracak bir tek şey mUzdeki hafta zarfında Vi) anada baıalanacak olan müdafaa hattı Geli 1ala İtalyanlar, Habeıistuun iç ta· oksu, nihayet bütün orta Avrupa sunun manevralarını takip (yahud 
var~ ... o d~, kararımızın açık ve göz- toplanacaktır. Bu konferaı sta Müs- boludan baolıyarak ~an~kkaleyle da ·aflarına gidemediler. Hatta. Trab· ucludtlarına: cHususi av ma..'1alli> kontrol) ediyorlar. 
le aoruJebilecek tekilde olmasıdır. lümanlıktan ve Araplıktan tıahsedile vanacaktır. Bu hat üzermde meşhuı usgarpta bile .. ziyet böyle.. li~ c levhalar mı asac:ıklar?. Büton bunlar, §f1phe yok ki bize 

L lntnmiıeant cektir. Konferansa Almanya b&rıciye Çatalca istihkamlan bulunmaktadır Vaktiyle ltalyan makamaıı meı· Alman planı esasen çok sarih. tesir yapmak için yapılıyor. 
• :. nezaretinin Gobbelaı mınaup aenı ... Askeri bakımdan bu hat büyük bir urdu, Şimdi onun yerini palavrası Almanyn, Romanyanın bu~dayını. Biz, bütan bir dikkatle bakıyoruz, 

Bir kaç haftadanberidir ki, Danzig lerin, müalümanlık Aleminde propa- ehemmiyeti haizdir. Bu hat Gelibo- ,fdı. etrolünQ yalru2 kendisi alsın, ona fakat ne soğukkanlılığımızı, ne kara-
1le ~hiatan aahil boyu için tehlike ve 8'anda aervisinin ve Gestaponun Su- !uya hakim olan yayla ve yollara. is- Durup dururken bize çatmaları hım olan sınai istihsalitı gene yal- nmızı ve hatta ne de il midimizi kay. 
tehdıd edici bir mahiyet almıfbr. riye ve Türkiyede istihbarat servısle- tanbul ovalarına ve iatanbut boiazı ~ize ancak içkilli bir neaneyi hatır· ız kendisi versin 1 bediyoruz .•. 

. Maamafih, Danzig meselesi yeni rinin iatihbaratçılan iftirak edecek· na hakimdir. •atar. ltalya, tarihi, siyaseti, kuneti cllem müıteri, hem müstahsil!> 
bır dava değildir. lerdir. ouoa e her,eyi ile mademki 9u bizim bil ooo*o'>u..-------

•e ~~:~~~~cdt~:.~: ha!i:~::r:0~:~:ı:ri~:0p;.g~.d~.;:. Kosova muhare· ~~!~~~dc:,r:,~ı~~::d!t:~::ı:-,.~:~ lngiliz fudbol kafile reisinin Türkiye 
~arla alnıak niyetinde idi. O aünler- teokilitına menıup olup ayni vazife- besın· ı·n yıJdo•• • ma onlannkinden Gstün olacaktır. h kk d k d • • • •b 1 

e, Almanya, cebirle hareketten yaz }erle muvazzaf olanlar dahı ilave o- Kunduracı biçafı1le man:erli 8 a )0 a ay ettiği JOtJ a 8f 
!~~edi~ini ve Danzigi işgal edece- lunmalıdırlar. •• •• d 1 •talyana kOYalıyan J,ir Türk, eline Bundan bir müddet evvel bir lngl- spor cihetile alakadar olduk ve pek 
T9~41dhıatana açıkça hiaaettirmiıti. Bu konferans Balkanlardaki yeni n unt un e. ailahını alınca, ıüpheaiz ~.eksen liz futbol takımının lstanbul ve An- çabuk öğrendik kı, futbolde cTürk-

e ~~pılanflAlman - Leh anJa,. -vaziyetten ve Hatayın Framıa tara- taneaini kovalar. Hele aııkıan atmak karaya l'eldiiiW ve burada bir kaç ler oyunlarını iniriliz ~sulünd~ inki-
muırun ır tara ı olarak feahinden fındau terkolunmaaından Alman T!lrı.h"ı hak·ı katlara :ııamanı, bir selsin!. maç yaptığını hatırlarsınız. oaf ettirmeyi ziyadesiyle arzu edi. 
baı1M mana çılcanlaınaz. propagandasınd&n ne ıuretle iitil'a- •· 4MDIK l\IiddJeseks Wandeser~ :smini ta§ı- yorlar.> 
hicl~ j;ısı0n so~larına doğru çıkan de edeceği meselesi ile meşgui ola- b kl • b• 00000 1'ı- yan bu kulübün reisi Bav H. G. Ala- Maahaza Türk hayatının diier 
• ~ r. anzıg naayona1 - sosya- caktır. e enmı'\i en ~r Hol d b b d .k. a . . liltl le L hl J 1 VU U yaz :vay ura a ı ı maç esnnıtır. a ıngı- cihetlerinden bir çoğunu da müıa-

erıy w e er arasında çıkan can- Konferansın nihai gayesirıe arelin- •• f Hzce hitabelerde bulunmuş, l;unlar- hede ve tetkik etmiye fırsat bulduk. 
:r.ıazl;~a~ ~~man>:anın silahla mü- ce: Alınan haberlere göre Hitler İeCa VU Z. p • ' t d la kartılaşan kulüplerin oyunlann - İngilizce konuşan Türklerin bekle-
cak es ıçın 11 vesıle olacakh. An- konferansta Arap dünyasının ve B 1 d 1 · 28 h · artS e aşın 1 dan oldutıı kadar i~llz Tflrk renç diğlmizden daha çok olduğunu gör-

. ıunu da teali.m etmek lizımdır mı'hver ı'çı'n' mücadele etm·,a.e ha'8ır . .e gra gaz.. ete erı, azıran - Baıtarafı 8 meı aahife. de - J ,_ Leh huLzı b "'• • h d f d K ha lerj arasında baş ıyan doPtluiu da dük. Türkiye mekteplerinde ecnebi 
&ı, aumetı u meselede çok ı A 1 d ok ·ı k tarı ıne teaa u e en osova mu · rene kendisinı' tanıtmadan dol .. azimli harek . o an rap arın em rası ere ar11 be . . l d" .. .. .. 550 · · aş~ı. tebarüz ettirmişti. bir dil ötrenmek mecburidir. Öğ-ren-

t
. Leh et elatnuftir. Leh hüktime seferber haline retirilmesi huıusun- re sı.nı.n fyı '-al~ndumunu.n .1 ıncı Bir bara girdi. Bir genç kızı dansa T · J ı. memur nna karıı yapılan d b. k 

1 1 
d ıcnesını ev"' a e netrıyat ı e te- davet etti Ayni aat, aymıs rar~tesinde n- ditimize göre talebenin çofu iLgiliz-

tahr'kl rd d Ja D a ır arar a ma ı ır. 't tm kted' ı · giliz ·Türk doıtlutundan ve nıemle- ceyi tercih etmektedir. Bir çok iş a-
ı e 

1 
en ° yı anzig aenatoau- Berlin, bugün Kont Ctano vı Mus- aı Ca et ı ıd er.k taf 'llta .. Beraber dans ederlerken geno kız ketlmizin üzerinde bıra'ktıtı intiba- damları ve meslek sahipleri ingiJiz. 

n~~~~ tu.tu. yor vJme 0• radaki Alman solı'nı· tarafından kabul e.11·1ecek o- K ze e erde 
0 

unhan besı. . go~~ yıldıza baktı ve: h d bi kt a)&UUIU'Ul Le 11 mey a e v ıt lardan ba ae en r me up zAnder- ceyi hususi surette öğreniyorlar. Son 
...:;& ın laıııne P . ıy~- hli güm lan lbrriısuud mümessilinin Romayı ldos~vaovada .~,mubı' arkiıırı· s~nnı~ tt'a ı - Keri Grana ne kadar çok ben-•... memur rım aen aunayı reddet- . . . . . o ugu 3 .. z 11 ı ıı ra-

1 
d dl miftir. bir kaç sene içinde Türkiye rok de-

ti. zıyareü ı şirmektedır. Mu.saolıni kiyle büyük merasim ve geçit resmi z yorsunuz, e · Taymlsin 1 temmuz hrlbli aayı- iiımlftir 
Leh hüküm f D . .. Lk• h ki ve Cıano lsnissuudun mllnıessiline, yapılm&thr. Bu merasim münuebe- -Ben Keri Oranım. sında çıkan bu mektupta deniliyor Bir k~ç ıene tadar Tflrkiye ılmdl-

e 1' anzııuc 1 a a- H'tl · 'dl · ü blh 'dl Kız vıJdıza ıaıkı ıaıkı baktı ve randan feragat etmek niyetinde ol- 1 erın vaı enne m ~a .vaı er· tiyle yapılan neıriyat arasında cPoli- J n n ki: kinden daha mühim bir endttırtrl ve 
madımm al!ık b'ld' d' de bulunacaklardır. Hıtler ıbnlssu - tika> gazetesinin 28 haziran tarihli sonra haykırdı: c lıliddeleakı takımı ile Tftrklye- fabrika memleketi olacaktır Cum-

•· -... ça ı ır ı. d 11· ·1 A bl . - Had· d 1 ' . . • Beklenildiği gibi LehliJerin verdik u un mUnıesa ı ı e ~a stana pro- aayııında çıkan hır haımakalede ıöy- • 1 ora an ya ancı· den Londraya tımdi avl.\et ettim. huriyetin her tarafından muazzam 
Jeri cevap ne Danzifı senatoaunu •• paganda malzemesi ~önderllmesi me le denilmektedir: UoHtüi Türkiyeyi ilk defa ziyarıt eden ingi- yeni fabrikalar kurulmaktadır. 
ne de asıl onun efendisi olan naayo- sele.sini aydınlatmııtır.:t c ... Kosova muharebesinin vukuu !iz takımı blslz. TUrkiyenln binya ve fabrikaya ih-
nal - aosyalist Almanyayı tatmin et· direktifleri hakkiyle yerine ıetirmek anına kadar miJletin meçhulü olan Bakteryolog Buradan ptırdltfm inti\,aların tlyacı bUytlt eldufundan m.rilfz en-
medf. Danzigdeki tahriklere devam tedirler. Lehlilere yapılmakta olan müstevli Türk, her mUıtevli ıibi, iyi A. Kemal Tona, baılıcaıı Türklerin inailtareye ve in- döstriıi için burada mflblm fırsatlar 
edilmekte olduğu gibi, bir çok ıube- baskınlar devam ediyor. Danziai Le- hareket etmemi9tir. Türkler uEBldar- Julataea. alım •utabtılat giliz milletine karp çok ha:-aretli vardır. 
leri son zamanlarda prkt Prusyacfan hiatandan ayırmak için yapılan ha- dan ıelmif, çadırlan ovalara dikmiı. attehama doıUuk bealedilderidir. Eu dostluk TUrkiyenin bina ve fabrikaya lh-
getirilen cturisb lere adam akıllı zırlıklara da devam ediliyor. Naayo- hem hayata, hem de namusa tecavüz yalnıa lnaillz - TUrk paktından ileri )erinde sanıimidirler. Yeni endOstrl 
takviye edilen S. A. kıtalan zorba· nal .. aoeyaliıt Almanyaıının tanın - ebnif, en büyük mukaddeeata ve (Verem ve saire ) aelmiyor. Türkiye efkln umumiye- teıisahndan bir çoğu ingiliz firmala-
lık hareketlerinin arkasını kemıemek mıf mümeuillerinin iıtirakiyle kıym~tlere uldırmı!br: Fakat, belki Bal!!'llıNne polie brakoha ,.. sindeki bu dostluk duyruı11 pakta te- n tarafından temin edilmiştir. Ttırk-
tedir. yapılan c Alman kültür hafta- de !ur~. 0 zamankı ~n~lanmımn amda T•T taddüm eden zamanlard~ dahi mev- )erin &'österdlği bu dostane hisslya· 

. Direktif almaıı için aeçenlerde sı > hakikatte Lehler aleyhinde netıceaı olarak tarafı ~iden mmal- T eJefon: 41 15 cuddu. ŞOphesiz misakın akdi De tın kal'fl!Pllda ingiltere ile sanayi ra-
Hıtler tarahnclan davet edilen Dan- büyük bir kampanyadan bqka bir tat olmuı bir kırbaç klı.:. bu duyp ziyadesi ile artr.ııştır. Her bıtası bir kat dalıa kuvvetlendirile· 
zig naayonal • aosyalist lideri, Leh ıey deiildir. Bu kültür haftuının a- Geçenlerde Berline gidip Ribbent - TOrk bize karşı miaafirpenerliğin bilir. 
gazetelerinin yımlığına göre, müte- na parolası c:Danzig bir Alman ,eh- ropla ıörüıen milletler cemiyeti Dan aöylemiftir. ın haddini gösterdi. Nereye gittik- İngiliz iş müesseselerin· }Azım ae-
~adiyen kargaplıklar çıkarmak, au ridin cümlesidir. zia komiseri Burghartd, inailiz ga- Dava, Lehiatarun parçalanmumı e söylenen nutuklann mUtebariz len makamlarla sıkı tem~sa retir • 
yısi bozmak ve etrafı velveleye ver· Danzigde vaziyet yalnız mahalJi zetecilerine verdiii beyanatta, Dan- hazırlamaktır. aoktası, iki memleket ara~ın':!a sıkı mek için icap eden tedbirlerin alın-
ınek için emir almııtır. bir ehemmiyette deiildir. Danziıı- zig meıeleainin caerbeat tehrin htt- Moakovada çıkan bir rabıta tesisi arzusu olmu,tur. masında ihmal gösterilmiyP-cektir 

---..1..ltım.z:taıı=LAJc..i..' :s.....A...m.enı1UJ.1)Jaıı:Lh en fazla ler bahil mevzuudur. dudlarını çok atmakta> oldujuau Doyçe Saytunadan Tabii biz ın ziyade zlyaretımizln - De•aau ıo Duaou ..ııİfe4e.:. 
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Jolio Küri müessesesinde 1 saat -
Nakl~den: ** 

·T abiatte mevcut olmıyan maddeleri 
yaratan moder_n kimya 

Ihtiya1· sihirbaz başını iki tarafa Fizik · sallıyarak "o menhus kızın eli ko- aleminde bir nuhut tanesi, bir transatlantik ve 
insanların eline geçecek olan cehennemi k.uvvet 

nuşur gibi olmuştu. Daha bu yüz- Son yıllarda fen aleminde görülen 

d k k d ••k "l k d d • yenilikler, cidden üzerinde durulma-
Eğer yaralarının bakıldığı tedavi en ÇO an 0 U ece " e l ğa şayandırlar. Pariste Sirbona mer-

kedild iği, bir yere yatırıldığını ve bel- -23- but olarak açılan yeni la.buratuarlar-
İ de hayatının kurtarıldığını gör- da, maddenin cevheri aslisinin araş-

rnek istiyorsan, şu sualime cevap Nur~ddin derhal gözlerini kör fel- -Hayır! Seninle konuşacağım şey tırılrn .... sı h~:;usunda adeta yarışa çı-
ver: Iahın üzer ine dikti ve: ler çok ciddidir. Bunları kimse bilmi- kılrn!ş gibidir. 

Kızı kim kaçırdı ? - O köpek nasıl dedi- mirace ne- yecek, bizi yanyana kimse görmiye- Bu Hlboratuvarların mühim bir kıs-
Yaralı bir inilti halinde cevap ver- ler söylüyor't cek.. . mı, meşhur Fransız alimi j olio Ku ri 

di = - Doktorun gelmesine kadar ya- Siz ne tarafa doğru çıkacaksınız? ile karısının idaresi a ltında bulun -
Süleyman bey .. Ömer paşanın oğ- şaması imkan haricindedir. Meğer - Şimdilik aşağı Baladdaki evi - maktadır. 

lu.. ömrü varsa!. Kurşun karnı içine doğ me gideceğ:m. J olio Kuri ve arkadaşı, ya lnız a-
Yaralınm etrafını saranlar hayret ru adam akıllı işlemiş.. - Geldiğimi kimseye söylemeyin. torn'un a~li maddesinin mürekkeba-

ve dehşetle bağınştıJar... - Yazık.. Gönlüm isterdi ki, tam Ben de sizden evvel evinize vannı~ tiyle değil; bu mürekkebatın en kil-
- Ömer paşanın oğlu ha!.. Bu al- sıhhatin i bulduktan sonra onunla. bir olacağım ve shi bekliyeceğim. çük parçalarının tahlil ve tetkikiyle 

çak lığı o yaptı ha? karşılaşayım. Kör fellah derhal ayrıldı. İki saat de uğraşmaktadırlar. 
Yaralı gözleri ile işaret etti: Sonra ihtiyar babaya döndü: sonra Nureddinle karşı karşıya gel- En modern teczihatla süslü olan 
- Evet!.. - Ahmed "Hayr ben merd bir a- miş konuşuyordu. bu yeni taburatuar!ar önünde, zaval-
Nureddin, dam gıbi söz söyledim. Ve kararımı -Söyle bakalım Mehmed Ali. Fa- lı Piyer Kuri ile Madam Kuriyi ha-
- Yeter! bildirdim. Yarından itibaren çöllere kat evvela yaralının vaziyetini anlat. tırlamamak mümkün değildir. 
Diye bağırdı ve doiruldu. Deli- bir eşkıya olarak atılacağım. !ki ar- Sonra da söyliyeceğin ciddi şeylere Onlar, bugünkü keşiflerin ilk ana 

kanlı şimdi kudurmuşa benziyordu. k:ıdaşım Kahireye kadar g:decekler geçersin. hatlarını basit bir hangar içindP 
Baş p::ı.rmağını kanatıncaya kadar ve bu vaziyetimi Ömer paşaya bildi- - Herif, ahret yollarını boyla- meydana getirmişlerdi. Binaenaleyh 
ısırarak kısa bir müddet düşUndü. recekler .Hatta bu dakikadan itiba- dı. onlar şimdi sağ olup da kendi kızla-

- Yaralıyı Miracenin evine götü- ren eşkıyalığa başh:Yacağını. Ve araş- - Geberdi ha?. riyle damadlarının böyle mükellef 
rUnz. Sabah doktor gelinceye kadar tırmalara girişeceğim. Sen ne fikirde - Evet, sabaha karşı ölmüş. Za- ve zengin laburatuarlarda çalıştık-
onunla meşgul olunsun. İlk tedavisi. sin, sen ne yapacaksın? i:en yarası o kadar ağırdı ki mirace- larını görmüş olsalardı elbette sevi-
ni yapsın, parasını ben vereceğim. - İnsaniyetin ve babalığın bann nin merhemleri değil bütün Kahire- nirlerdi. 

Yaralı eski bir kapı üz.erine konul- emrettiği hareketleri yapacağım. Bu nin d'>ktorları gelse idi onu kurtara- İki yıldanberi Atom nazariyesine 
du ve kör fellah Mehmed Alinin yar- dakikadan itibaren Latife artık be- mazlardı. dair yapılan keşifler, bu müessesenin 
dımiyle Miracenin kulübesfne kal- nim kızım değildir. Onu evlatlıktan - Yazık oldu Mehmed Ali, 0 a- adını dünyaya yaydığı gibi, yeniden 
dırıldı. tardediyorum. Latife kızım oldui'u dam kurtulmalı idi 1 inşa edilmekte bulunan kimya labu-

Mirace kapıyı açarken: zaman sana verilmişti ve n~kahı sa- - Allah bilyüktilr Nureddin, 0 _ ratuarları da görillmeğe değer eser· Jolyo Küri atölyeainde 
- Hayır ola -dedi- bu da ne!. na kıyılmıştı. Şu hale göre hadise en nun için sen bigünah bir adamın ka- lerdendir. bir gram uraniumdan iki ton mikta- Maamafih bugünkü tetk 'katımız-
- Size yaralı bir adam getirdik. çok seni alakadar eder. Nişanlı ve nına girmekten kurtarıyor. Çünkü on Yeni kimya rındaki kömürün hararet derecesine dan anlıyoruz ki, atom parçalandık-

Sabah doktor gelincey~ kadar kanı- nikahlı olmamış olsaydı o zaman lann kabahatleri yoktur. Asıl inti- Dünyamızda beş yahud allı Alim muadil bir enerji alıyoruz. Eğer bu tan sonra, harici müdahalelerle onu 
nı durdurmak için }Azım gelen teda- doğrudan doğruya mücadeleye ben kam alacağın adam, .ııaidır. Ve bu- vardır ki yeni kimyanın mübeşşirleri enerjiyi muhafaza etmek ve icabın- hakimiyet altına da almak mümkün 
viyi yapmanızı istiyoruz. girişirdim. Fakat sen!nle nikahlan _ radadır. olarak gerek Avrupada, gerek Ame- da kullanmak imkan dahiline girerı- oluyor. 
Hakkınızı Nureddin tediye edecek- dıktan sonra bu vazife sana düşü - Nureddin yıldınm gibi yerinden riıc:dt ayni ideal etrafında çalışmak- se, en ~ilçilk bir atom parçasından Mademki yeniden maddeler iptaı· 

tir. yor. fırladı ve kör fellihı göğsünden tu- ta ır ar. . elde edılec~k ~lan harikulade kuvve- na muvaffak oluyoruz. Mesela, dün· 
İhtiyar sihirbaz, yaralının çehre- - Demek öyle ha? tarak bağırdı: Aralarındakı meml~ke~ hudut!a- ti. muhayyılenızde genişletebilirsi. yamızda gittikçe mevcudu kalmıya, 

sini görmek üzere eğildi. - Tabii değil mi?. Nikahdan son- - Ne demek istiyorsun? nnı kaldırarak tek bır vücud halın- nız . fostoru modern kimya kendi başına 
_Bu adam da kı·m V"' nı·r.m· yara- ra kızın başına gelecek olan her bir H . . de çalışan bu alimler, sonsuz mesai~ Yakında büyük bir üraniüm kütle- yapabilecektir. 

... T - atır ve hayalıne gelmıyen, sa- ı · t• · ld tt.kl · k ·fı · · · ·· · d · · landı acaba?. f.elaket ve hadiseden sen mesulsün. . . •W. 
1 
~r~ ~e ıc~sı e e. ~ ı erı eşı erını sı uzerın e yenı hır tecrilbe yapaca- Bundan başka uzvi sahada da yep. 

Seninle evlenmeden Süleyman bey na çok yakın. 0• lan, ıtım. ad ettıg1.n a- J.ırı.bırlerıne teblı .. g etmekte ve ayni g1z. Öyle umuyoruz ki bu tecrübeler- yeni nesicler yaratacak olan yeni 
- Ahmed Hayrın kızı Latif eyi ka- d l d b hi t tti f k tr f d k le evlenmiş olsaydı.Ve vaziyeti sarav. am ar an ırı, sana yane e . ı ır e a ın a muna aşalar yaparak den sonra yeni yeni neticeler elde e- kimyanın istikbali hakikaten mua"'-

:pranlarla sahrada müsademe ol- · .,. da geçimsizlikle bozulmuş olsa idi a- - Bu adam kim, çabuk söyle!. yem yenj meçhul ufuklara doğru deceğiz.. zamdır. 
~uş ve orada yaralanmış.. lAk .. te k b .. F k k Ah gitmektedirler. At ' ı h . . a a gos rme ana aıttı. a at ız - med Hayr, bizzat kayınpe- . .. . . A • om un parça anması ususunda Bır nohud danesı , bombardıman 

Mirace, başını iki tarafa saJladı = benden kaçmlmıyor, onu sen kay be- derin! . ~ olıo Kurının.. laburatuar mesaı- fizikçilerin gösterdikleri faaliyet şa- edilip de içindeki enrji tatbiki bir 
- O menhus kızın eli konuşur diyorsun. _ Ciddi mi söylü•·orsun !.. Latife- sını yakından gormek, ve onun Sor- yanı hayret bir şekil almaktadır. On- sahaya üra w dT k 

... ı·b· 1 t Z t b d d h " b d a·W . d l . d. 1 k g e ı ırse, onun uvvetl 
6 ı o muş u. a en u yüz en a a Nureddin yeisini gizlemiyen bir te- nin babası ha?. on a ver ıgı ers erı ın eme ve- lar, istedikleri gibi maddeleri kırıp koca bir transatl ti~. -k.. .. .. 
"Okka d'.kül k d h k s·1 · 1 h 1 a·· d .. t t an gı omursuz • .... n o ece yavrum, a a pe essürle: ı esıy e, e.r yı .. u. nyanın or ara- yeniden yapmakta devam ederken mazotsuz, benzı·nsı·z, elektrı·ksı·z ol. 
" k f lAk 1 1 - Evet. O alçak herif sana hi,.ra- f d p d l .... o e et er o acak... - Mutabıkız, dedi. "' ın . an arıse guzı e er akın etmek- bir gün kendi kendilerini parçalıya- duğu halde - İngiltereden Afrikaya 

İhtiyar sihirbaz bundan sonra, kim Nureddı·n bunun u··zerı·ne Ahmedı·n net etti. Ve bunu ispat etmeğe gel- tedırler k .. . t "h 1 d . d ·· t ·· b · ı k . Pr • .. . . .. . .. ra enerJı ıs ı sa e en yenı ma de- go ure ı ece tır. 
senin işitmediği bir şeyler kekeledi. kulübesinden çıktı v~ arkadaşların- dim. Onun hainl:ğini ispat etmezsem ofesor JOlıo Kurı, henuz kırk ler yaratacaklardır. Masal gibi bir iddia r Lakin haki
{ e y~raya konacak merhemi' hazır- dan birinin evine gitti. Bittabi bütün kellemi keserim. Evine kadar gel- yaşına girmeden hem N obel mükafa- Eğer seyyaremiz üzerindeki bütün kat olması için gece gündüz durma-
amai'a başladı. gece uyku gözüne girmedi Güneş elim. Her halde bir suiniyetim olma- ~nı kazanmış, he~ de Kollej de mevadda böyle bir infilaki sirayet dan üzerinde çalışılan ve büyük se· 

r Yaralı kulübeden ayrıldıktan. son- doğmadan bir saat evvel ya.tağından dığı aşikardır. Arkadaş olarak gel- ransa hoca olmuştu. verdirilirse o zaman arzımızın müd- mereler alınan büyük bir iddia .. 
a Ahmed Hayr kapıları açmış, Nu-. kalkmış oda penceres· . nı··m ve bakı.katı· ı·spat ettı·kten sonra Genç alime Iaburatuarları gez- hiş halini şimdiden düşünebilirsiniz! *** 

redd. k d 1 · · · t• ' ,nı açmış sa- mek · t d· ~· · · ·· 1 d·w· · k ın ve ar a aş an içerıye gırmış ı bah ezanını dinlemegw e b 1 t ıs e ıgımızı soy e ıgımız va it, 
Aral d ·· d . . alc . aş amış ı. da sa mim! bir dost olarak a.ynlaca- 0 d h 1 b ·· · k b. arın a musa emeye ~ştır etmış :Misafir olduğu evin sahibi henüz er a uyü ır nezaketle bizi 
olanlar da vardı. Nureddın ortaların- ğız L karşıladı. Ve çok sevdiği mesai arka-
da oturmuştu. uyanmamıştı. İster istemez bekleme- Nureddin o kaclar asabileşınişti ki daşlarından birisini refakatimize ve-

- ihtiyar babalık -dedi- dinledim ğe dmebc?ur. kaldı. Pencerenin kena- elinde tuttuğu sigarayı unutarak. bir rerek kendisi gene ilmi tecrübeleri-
nn a ır sıgara k k. t· w lni; kızını, yani nişanlımı Ömer paşa b 

1 
d ya ıp çe ış ırınege sigara daha yaktı. nin içine daldı. 

zade Süleyman bey kaçırmış. Kanun aş ~ ı. . - Mehmed Ali bu dakika.da ken- !simlerini dahi yeni duyduğumuz 

~~~~~~-ıooo*oov-~~~~~--

ltalyan palavra ve he- · 
zeyanı devamda! 

dfnlemyen kum sahrasırun kayıdsız k ~td~bı~~ .ıssı~ ve tenha olan so- dini kurtarmak istersem söyledikleri alelacaip bir dünya içinde mütema
ve §artsız olarak, adalet bütün şid- / a.b. ~n. ısı.~ed. oğru dikka

1
tle iledr- ni ispat etmeğe çalış, çünkü kanş- diyen ilerliyoruz, Her tarafta maki-

deti:Yle mevki meriyete l'irecek.. ıyen ırını_ gor il ve derha ta?ı ı. mam. neler, motörler ve elektrik lambala- G A Tu·· rk hı· laA fet• . h. . 1 ' 
Balat belediye reisi cevab verdi: ~u :da~ ~~~d~ellih Mehmed Ahden - Devam edecek- rı dolu.. uya 1010 ima YCSI a • 
- Yapılan haksızlık, affedilmiye- aş ası egı ı. Rehberimiz, bizi epey l>ir müddet t d b. A ap d 1 t• k ı k 

Cek kadar büyüktür. Çünkü hak.sızlı- .. ~ehmed Ali Nureddini pencerede Eleksı·r Şahctp gezdirdikten sonra Nihayet durdu; ın a ır r ev e ı uru aca mış 
iı işliyen h b. ·m. aib' b b d gorünce karanlıkta yaklaştı; selam b d ea ıa, ızı ı a a an verdi. ve, (N.ovos~i- Za.grep, 29/6/ 93.9). ga.- nin Berlini ziyaretinin ve Hı.tler ta-

e 0Yidir ve bedevilerin içtima! ha- · . .. . ~ D J • • • M - d ki R h b b Yatta taki tt•kl . prensipleri bi - -. Senınle mahremane gorüşmege oasur meme erını gr - addenin asli şeklini deiiştir- zete~ı a~gı. ad oh-İh a erınbaı .. ı- rafından huzura kabul edilmesinin 
ıiın P e ı erı geldım -Jerir, Kuı,veti, Erkek· mesine dair ilk defa yapbğımız ame- rin~ı sa ı esın eve. ı assa te ruz sebebi budur. Roma mahfilleri, ln-
ın· kadar bilmektedir. Öyle değil M. liyeyi anladınız. Bundan sonra yük- ettırer .. ek ve.r ... mek.te.dır:. . gilter.e ve Fran~anın hı'mayesı· altın-

ı Ahıned Hayr? - ahremane mi, pek ala ... Mi- t • . . . ı !l"'f . f' Id w ıi!ı. 1stıttavı arttırır. sek cereyanlarla igJiyen makineleri- cTurk hua etının hımayesı altın- da hır Arap devleti teşkili planını a-
~1-. Hakkınız var! Bilhasas Nured- sa ır o ugum evin sahibi uyandıktan ~ I ~ k miz vasıtasiy]e her nevi maddenin da ve ngiltere ile dostluk çerrevesi laka ile mevzuu bahis etmektedirler. 

b 
nın bu mevzu üzerinde inkar ka- sonr~ . ~n~~uruz. Çünkü so~ak kapu- % uı etnı~z bi h kkı Allah su kılıtlıdır sanıyorum. Bır dolaş ir muhasip iş arıyor başka başka maddeler haline inkıla- içinde büyük Arap imparatorluğu> Romada tebarüz ettirildiğine göre. 

ltöst r a var. rıza gel ' ~ bını .temine muvaffak oluyoruz. Hat- lbnissuudun mümessilinin Berlı'nı· bu plan, halifenin İngilizler elinde 
de" erıniyeceii bir iş oldu mukad - .. ;; ı ithalat, ihracat ve komüsyoncu· t b 1 'ata karıı ne yapmak lazımg-elir ? J b ı· C ğ f J 1 uk i-lerine vakıf, Fransızcaya iti- a ız, yeni ameliyelerimizdeki tabi- ziyaretinin ehemmiyeti> serlevh la o masından dolayı Atatürk tarafın .. 
ku~•<eddin oturdutu yerden kor stan u a a oğ u na, ~ referansları bulunan bir atte mev~u~ olmıyai - hiç ;ımazsa altında neşredilen bu haben!e de:n:'. dan 1924 senesinde lıiğvedtlen bil&· 

<4Ç bir hiddetle ayağa kalktı: 1 Sıhhat Yurdu muhasip İ§ anyor. ::~yaremız e- unsur ar mey ana ge- yor ki: fetin ihyası demektir. Bundan maa• 
.. ~:-d.Bu hareketi mukadderata mı 1 d M Müracaat yeri: lnönü caddesi ırAıyoru~k· ~ı· 1 . d ·ıh l c:Roma, 28 haziran - İtalyan si- da Roma, elde ettiği son siyasi mu-
.. ~ı.., Sahip ve mü ürü anisa· merı an ~ ım erın en ı am a an si mahfili . K h. . . 
.\lJ hıYoreun .. Yani Süleyman beyi 392 numaralı hanenin üst kabnda. jolio Küri Siklotron namiyle icat et- ya .1 F erı a ıreden gelen ve vaffakıyetlerın tesiriyle Türkiyenin 

a ın adal t• k tm k . l t•• Q ha Ü l - ' lngı tere, ransa Tu··rkiye v M k ' k tı· d . l . d .. .. ~ ti:vo e ıne mi ter e e ıs - ı opera or r n na.an tiği bir ıı.ıetle on milyon voltluk bir T·· k h'l" f .' . e ısı- es ı uvve ı evır erı uşunmege 
rsun? Bu d t . d rın, ur ı a etının h" . 1 b l d v d 'kka k 1 ?nez R a alet beni ta mm e e- cereyan istihsaline muvaffak olmuş d b.. ..k b. A ımayesı a tın- aş a ıgı ı t nazarına onu mak-
. uhunı . latanhulun tam ınerkez•nde hü. "S d• v • Ad a uyu :ıır rap d 1 · kil. d :Ye b ğ cıntikam intikam> di- eV Jglm am,, tur. Bu makine ayni zamanda Reli- hakk d ev eti teş 1 

ta ır.> . 
Süle,,a ınyor. intikamımı almadan, tün profeaörlere en yakın •• ucu2 um auaına meııfö şuallar neşretmek- b ·ıın akanlaştıklarına dair olan ha- Şam, 28 haziran - Önümüzdeki 

.,nıan be · huauat hir haatahanedir. Erkek ve R Y Y er ı e ço yakı d l"kad ] h f b 1 k la Ytır~kl Yın bütün akrabalannın tedir. l d n ana a ar o muş a ta uraya ge ece o n Maverai 
erini ın t k kadmlara ald her a.evi ameliyatlarla oman ar ır Ş · · ·Abd ilah al dan r h a em içinde bıra ma. Blitiln dünyadaki hastahanelerde H · . . erıa emırı u ın muvas atına 

_~at oturamam. idrar ,.ollan, nfu, lnır11n, kulak. mevcut bulunan radium miktarı, üç~ hık er şeyden e~el lngıltere ile dost burada büyük bir alaka ile intizar o-
dır. Sizi et, intikam almak, hakkınız- ı8s haıtaıklan ve ameliyatlan haa. YAZAN yUz yahud dört yüz gı"am olduğuna d ra.bıtaları tesıs edecek o.lan bu lunmaktadır. Fransa ve Lübnan ma'f, 
k.ınııı Yolunuzdan çevirmete hak· talaruı arzu ettilderi yüksek rnUte- ORHAN RAHMi GÖKÇE gör~, Siklotronun bir kaç sa.at içinde rie~btın başına ~avera~ı Şerıa Emi- ~~matı bu .ziyar~tin tarihini henüz 

Ah Yoktur. haaaıalara yaptırılır. Hiç bh- vasıta· Fiatı 50 kuru• k'l 1 di t . tfği dü ü dullah getırılecektır. ılan etmemıslerdır Matbuat en ziya 
1.,. lned Ha b • ltq YUrmadan dofnıca mUeueM- Y Uı loilarcab ra udm · hemın ~ 1

t. kış · lbnissuud hu plana muhalefet et- de, Suriye il~ Mav.erayı Şerı·anın bı·r· 
-llvl' fell "h Yl" u ıözlert s~ylerken y · k ç k f _ :ı b" b' n rs u ·ca. ın e emmıye ı ye 11\ k -n· Q Meh mise ıelecek hemt~hrilerime ua. enı çı tı. o ne is, cae ı ır d eb 

11
. 1 

1 
• me te olduğundan Roma - Berlin leştirilmesine müteallik olmak u··zere 

ın onda ast med AU falcı mfrace- e k ı ık u t ·ı· eserdir. Bütün kütüphanelerde zar a a ı 0 ur. mihv · d l tl · ·1 •tt•f k kd. F ·ı 1 · ı %ll.ıı. ...... f .... ..ı ere?kbca mbemb -bmb mı o •1 ı ıu• en .J'. • • k erı eve erı ı e ı ı a a ıne ransa ı e ngı tere arasında aktedil-
•Y-"le "' .... bulunur Sıze bır misal verme üzere 'unu k · t' B ·· R d• v · d b h d n dönüyordu. lıtanbu.1 Telefonı 23165 . kin . . arar vermış ır. ugun omaya mu-ı ıgın en a se en anlaşrna ile meş· 

söyliyeyim. Yenı ma elerımızl u v.ı!:alat eden İbnissuud mümessili - guldür. 



(SAHiFE 10 ) (ANADOLU) 

mberlayn, Danz g ha · 
beya atta bu unda 

ında 
1 1 Temmuz 1939 SAl.l 

Yakında Londrayı resmen zl· 
yaret edecektir 

Son Q'Ünle rde cereyan eden hadiseler, Avrupanın emniyetini bozacak Londra, ıo (Radyo) - Yugoslav- misafiri olacaktır . 
.._ ya kral naibi prens Pol, yakında bu- Prens Pola, hariciye nazırı Marka. 

bir şekil alırsa, lngiltere 'hemen harekete geçecek raya gelecek ve kral altıncı jo~~:~:!ç te refakat edecektir. 

• 
ı 

Londra, 1 O (A.A.) - Bu sa-lvaktiyle mareşal Bilsudeski ile bir tekrar bahsetmiş ve İngilterenin, ica- re tarafından yapılan beyanatı hatır- A ı 
bahki gazeteler, B. Çemberlayn'in muahede imzalamıştı, fakat gördük hında Polonyaya derhal yardım ede- !atmaktadır vrupa mem 
bugün öğleden sonra Avam kamara- ki bu muahede, daha beş altı ay ev- ceğini ve bu hususta teminat verdi- Bismark demiştir ki; 
ında yapacağı beyanat hakkında vel bozuldu ve Polonya hükumeti, ğini, Hariciye nazırı Lord Halifak- - Bir Polonya devleti için Danzig Ş • d • k d A •k J ·ı 

tefsirlerde bu.~un_m~kta ~e bu beya- 23 martta .~ü~~aa tertibatı almağa sın son .~utku~da söylediği gibi bu- hayati bir zarurettir ım ıye a ar merı aya mı yar 
natın çok kat ı bır ıfade ıle yapılaca- karar verdıgı gıbı, 28 martta da Ber- nun kat ı oldugunu söylemiş ve şöy- d [ d {ı / l •• d • / 

f k l. h k Vergenne, şöyle söylemişt:r: 0 ar t n ğını mütte i an söylemektedir. ın Ü umetine bir not avererek iza- le devam eylemiştir: . .. .. . . . an az.a a l gon ermış er 
Times gazetesine göre, beyana- hat talebinde bulundu. -Alakadarlar, belki de araların- - Vıstulun mansabı ıle Danzıgı 

tın metni, Fransa ve Polonya hüku- Şu tarihi zaptetmelerini, sayın da bir sureti hal bulurlar. Bunu biz, elinde bulunduran Polonya hükume- Roma, 1 O (A.A.) _ Avrupa F 
metlerine bildirilmiş ve bu hükümler Kamara azasından rica edeceğim. Di- sevinçle kabul edeceğiz, fakat son tinden ziyade Polonyaya hakim ola- r ansa 
metni ihtiraz kayıtsız tasvib etmiş- yorlar ki: Polonya hükumeti; biz- günlerde vukua gelen hadiselerin bu caktır. devletleri tarafından Amerikaya tev-
lerdir. İngiliz hükumeti, Polonyalı- den garanti aldıktan sonra, Alman- hususta pek itimad telkin etmemek- Voltaire de ikinci Frederie hita- di edilen altın ihtiyaçlarını tetkik 14 temmuzu kutla• 
farın, Dan.cigdeki haklarına yapıla- yaya karşı hasımane bir vaziyet ta- tedir. Şayed bu gibi hadiseler devam ben şunları söy !emiştir: eden Stefani Ajansının iktısadi bül-
cak tecavüzü Polonyanın istiklaline kınmışimiş; biz, 31 martta Polonya- eder ve Avrupanın emniyetini ihlal - Danzig limanını Pire limanına teni son alınan haberlere göre hali- mag"' a hazırlanlVOr 
karşı bir tehdid olarak kabul etmek- ya garanti verdiğimize göre söylenen edecek bir raddeye gelirse derhal tercih ediyorsunuz. Öyle zannediyo- hazırda fngı"lt r · · A 

hakı ~ b .. 1 b" k ' e enın vesaır vrupa . 
te ı bulundugunu ve bu keyfiye- u soz er tamamen uhtandır.> hare ete geleceğiz.> rum ki majestenizin hakkı var. Çün- d l tl . . Am "k k l d Parıs, 10 (Radyo) - 14 temmuz 
tin bu suretle yardım teminatını der- Nevil Çemberlayn, müteakiben Paris, 10 (A.A) - cPolit journab kü Avrupanın bulunduğu şu vaziyet- b~v e . 1erını~ erı a asa arın a şenlikleri bütün müstemlekelerdeu 
hal icra mevkiine sokacağmı kabul Danzig mes'elesinden Polonyanın gazetesinde Boussard, Danz;g hak- te Danzig limanı diğerinden çok da- ır mı yara tı ... n dolardan fazla para- ve Afrikadan heyetler g.elmektedir. 
etmektediı. almağa mecbur kaldığı tedbirlerden kında Bismark, Vergenne v.e Voltai- ha mühimdir. !arı bulundugunu kaydeylemekte- Hazırlıklar şimdiden başlamıştır. 

Times gazetesi, bu hususta ayrı- dir. Bu seneki şenliklerin emsalsiz olması 

ca a:P!i:~~ia:~:~ı:::;~il=~~:a~ Dünya Gazı· bulvarında f e cı· llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllİ:uu~ıliılıl11lttü;~ıilı1İ1
1

1ilıuiıimi'1111111 
kerelere başlamış olduğu hakkındaki Yürüyüş şam• L •• ) l 
şayialar t~m.amiyle asılsızdır. Polon- • , .., b uzum U 0 t ar 
)ahların ıntıbaı. bu şayiaların sahte pıyon ugu ·r kamyon kazas 
bir emniyet havası yaratmağa çalı- Lau"anne, 1 O (A.A.) - 200 ki-. l KASABA HATTI: • 
ş~nlar .tarafından çıkarıldığı merke- lometrelik dünya yürüyüş şampiyon- İzmir • İstanbul • Ankara yolcu treni her gün aaat _6,30 da hareket 
-zındedır. It·iunu bu mesafeyi 23 tıaat, 36 da- eder. (Bu trende Pazar· Cuma • Çartamba) günleri Ankara için bir 

Londra, 10 (Radyo) - Avam kika ve 35 saniyede kateden Fransız Hüviyeti henüz anlaşılmıyan 9 yaşında yataklı ve Eskitehir için bir yemekli vagon vardır. 
kamarasının bugün içtimaında baş- F1orimond Cornet kazanmıştır. İzmir • Ala§ehir yolcu treni her aün aaat 16,40 da Basmahaneden 

vekil Nevil Çemberlayn, Danzig me- Fransız Husson, tO adımdan Cor- bir ÇOCUk k~IDYOfi altında C3Il verdi hareket eder. (Bu trenin Manisada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
s-elesi hakkında beklenen izahatı ver- net'yi takip etmekte idi. la Somaya devamıı vardır.) 

· t' D Dün saat on altıda büyük Gazi volun bir tarafından digv er tarafına lzmir B d ·· • p • ç .... c ·· l i m•s ır. ünyf\ yürüyü~ şampiyonu ün- J • an ırma aurat tren, a:ııarteaı. arşamua uma gun er aa• 
Başvekil, iza.lıatında ezcümle de- vanı ilk defa olarak verilmektedir. bulvarmcla feci bir kaza olmuştur. geçmek istemesidir. Maamafib şofö- at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula cidecek yolcular için 

miştir ki: 00000 Şoför Denizlili Ali oğlu Baki Pulat rün, kamyonu süratle sürmesi de Bandırmadan vapur vardır.) 
- Danzig b'. Alman şehridir. Fa- K J idaresindeki 1 numaralı Denizli kam bunda amil olmuştur. Dün akşama İzmir • Bandırma yolcu treni Salı. Perşembe • Cumartesi - Pazal' 

kat, bu şehrin limanında yapılan bil- Öse Vanof .}Onu, yük yüklü olduğu halde Bas- kadar vak'a şahitlerinin ifadeleri aiinleri uat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle İstanbula aidecek 
tün tesisatı, Polonya vücude getir- p . />ı / f d mahan.eden Birincikordona doğru alınmıştır. Çocuğun elbise vazyeti, yolcular için yalnız Pertemhe ve Pazar &'ünleri Bandırmadan vapur 
ıniştir. Danzig, Polonya için büyük / ens O tara ın an ilerlerken yolun sağ tarafına geçmek onun bir işçi çocuiu olduğuna hüküm vardır.) 
bir ehemmiyeti haizdir. Danzige ve kcbuf olundu bt'yen 9 yaşlarında bir çocuğu ez- verdirecek şekildedir. AYDIN HAIT: ., 
do~ayısiyle Vistol nehrine hakim ola- Belgrad, 10 (Radyo) _ Bulgar mştir. Zavallı çocuk, kamyonun te- İzmir. Karakuyu. Afyon yolcu treni Pazartesi. Çarıamba • Cuma 
ca herhangi bir devlet, Polonyayı Başvekili Köse İvanof, bugün kral na. V h -Cuınarteıi a"iinlcri aaat :2,SO de hareket eder. (Bu tren Karakuyud~ 
Baltık denizindeu kolayca sürüp ata- ibi preı.s Pal tar.'.lfmdan kabul edil- kerlekleri arasında kalmış, başı par- ı Q ya paşa Burdur - laparhı ve Eğirdire 1riden trene mülaki olur.) 
ı:,.lir. \alanmıştır. Şoför kazadan sonra B f d'd A • ' İzmir. Nazilli volcu treni her ~'- ıaat 15 de Lareket eder. 

miş ve yemeğe alıkonmuştur. e gr a an tına ya ~ •..u• n 
Alrnanl r, simdi hile Danzigte kamyonu" durdurmuştur. Çocuğun ya- lzınir - Nazilli otoray her aUn aaat 18 de hareket eder. 

rakundir. Binaenaleyh kaybedecek nına koşanlar, onu can çekişirken gi İVOT lzmir ·Denizli yolcu treni her ıütı ıaat 10 da hareket eder. 
1 iç bir şeyleri yoktur ve olamaz. Po- Bi · SPİ '°lGSd görmüşl erdir. Kafa tası ezilen yav- BeJgrad, ıo (Radyo) _Mısır Hari lzmir ·Ödemiş yolcu treni her gUn aaat 18,10 da hareket eder. 
1onya ise öyle değildir. Bükreş, 10 (A.A) - Egki Ro - rucuk, az sonra ölmüştür. Hadise ciye nazırı Abdülfettah Yahya Paşn. İzmir - Tire - Ödemit muhtelit yolcu treni her ci1n aaat 5,45 de lia-

Hitler, D nzigin statukosu ıçın men - Qekoslm·ak ve yen,i Romen - tahkikatına müddeiumumilikçe el bugün Atinaya müteveccihen hare_ reket eder. 

Be!çikada 
Macar hududunda kftin halmei ka- konmuştur. ket etmiştir. Mısır Hariciye Nazırı, lzmir • Tire otoray her IPin saat 16,30 da hareket eder. 
sabasının belediye reisinin evine bir Suçlu şoför derhal yakalanmıştır orada üç gün kaldıktan sonra mem- TELEFON NUMARALARI 1 

el bombası atılmıştır. Tahkikata göre, kazanın sebebi, leketine müteveccihen yola çıkacak- Yangın ihban 2222 - 2532, Karfıyakaı S-055 imdaclıı eıhlıt 'I 20441 
Kafa tasından ağırca yaralanan be hüviyeti anlaşılarnıyan çocuğun, tır. Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, ıehir telefonu ınUracaat No. B,·r A m -.n tayyareci

leri ıde ı birisi düştü 
lediye reisinin vaz'yeti ümidsizdir. 2200, ıehirler arası telefon müracaat No. 2150, Elektrik ıirketi ı 2091 

~--------------000*00~ ~ 
Yapılan ilk tahkikattan, bomba _ Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası ı 2294, Karııyaka au idaresi t 

.. ld" t' o. u 
Brüksel, 10 (A.A) - Brükselde 

tertib edilen mi>in.;de bir akrobasi 
uçuşu esnasında yere düşen Alman 
tayyaresi yüzbaşı Wille tarafından 

nın Macar ordusunda kullanılan tip Ko t cı·an o 6105, Bsmahane istasyonu : 3638, Alı.ancak istasyonu ı ~134, Pııaa .. 
te bir bomba olduğu anlaşılmıştır. p~rt vapur iskelesi : 2854, Denizhank acenteai ı 2674. lzmlr au tirketl 
Suikasdın memleketteki ekalliyetler 3!HS, Taksi istemek için : 4040 

tarafından terub edncıi~i zannedu _ Ou·. n lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHUIU 
mektedir. 

00000 
13arse:onaya vardı ve te- B R f s T o L 

ıdare edilmekte idi. 
Başından yaralanan tayyareci has 

taneye götüruldükten biraz sonı·a öl 
mliştür. 

Belçika h va o:r:du unun kuruluşu 
nun 25 inci :Y 1 dönilmü münasebetiy 

Istanbul 
Mi1Ii küme maçları 

sona erdi 
le tcrtib edilen bu askeri hava teza- A k 1 O (A A ) B d 
h · ı · d k n ara, . . - e en ter-

ur erın e ral da hazır bulunmu::ı- b" · 1 d' kt·· ı·· ~ ·· f d tur. ·~ ıyesı geı_ıe . ıre or ~gu e eras-

B .. ı:k ı.· h Ik yonlar daıresı başkanlıgmdan: 
uyu .uır a k'"tl B l ·k • . u esj e çı a ve Bu hafta İstanbulda yapılan maç-

ecne bı tııyyarelerınin meharetli u ~ 1 l ~1'11" k.. 1 · 
1 

• ar a a ı ı ume maç arı sona ermış 
çtışHarını s~~re~mıştir. ve Galatasaray ile Demirspor 35 şer 

ava nııtrngınd ·ır ·· d f 

zahüratla karşı_andı 
Paris, 10 (Radyo) - İtalya Ha - teakiben General jordana ve Se -

riciye Nazırı kont Ciyano, bugün Bar rano Sunerle konuşmalara başlıya • 
-ıelona vası1 olmuş ve muazzam teza caktır. 

hüratla karşılanmıştır. Bükreş, 10 {Radyo) - Gazeteler; 
1talya Hariciye Nazırı, General jor !talya Hariciye Nazırı kont Ciyano -

dana ile Dahiliye Nazırı Serano Su _ nun Barselon seyahatinden bahsedcr
ner ve bir çok erkan tarafından is - ken, ~u seyahatin bir fevkaladeliği ol 

t
"kb 

1 1 
t madıgını ve İspanyol milletinin gös-

ı a o unmuş ur. t d'g-· t h"" t b' 1A • • er ı ı eza ura ın, ır azımeı neza-
Kont Ciyano, yarın General Fran- ketten başka birşey olmadığını kay-

ko tarafından kabul olunacak ve mil- deylemektedirler. 

Be yoğlunda 

OSMA Nİ 
SİRKE CJ.'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otekial 

B. Ömer Beng·~ 
. e mı ı mu a aa na puanla başta kalmışlardır. Bu iki ta-

zırı general Dems, Fransız hava kuv kı d h · · · ·11· k" K •• h d s . . m an angısının mı ı ume şam- t t ı 
.t:tlerı ~efı general Wuillemin, 1ngi- piyonluğuna hak kazandığı vesaik U a ya a, ıvas a se 

1 :z hava lrnvvetleri şefi maraşal Cy- ve mevzuat üzerinden federasyonca 

d i r 44 Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müperilerine kendisini 
sevdirmiştir ..• 

rille Nevvhall ve Alman hava kuv- tetkik edilmekte olup bu hususta he- b •• •• k ı 
Vt:tlerj müfettişi general milch hazır nüz verilmiş hiçbir karar yoktur. Her uyu zar ar ar yaptı 
lıJlunmuşlard l'. iki tarafın hakları kat'i olacak kara-

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar •• latanbulda 
bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde bulu§urlar .• 

Hususiyetleri çok olan bu otel!erin fiyatları da rekabet kabul etml· 
yecek derecede ucuzdur. 

rın tebliğine değin söylenecek sözle- Kütahya, - Çarşamba günü saat lan bir kaç vatandaş, belediye zabı-
rin veya intişar edecek yazıların indi 13.5 de başlıyan sağnak halindeki ta müfettişi Ahmed Vural tarafın _ lzmir ~irinci mıntaka tapu aicil o li Vİer V 
mütalealardan ibaret olabileceğini yağmur bir- saat kadar sürmüş bu dan kurtarılmışlardır. muh~ızlıeından: .. MiJli Şef 

- Baştarafı 1 nci Sahifede -
J.ncak sulh için çalıştıklarını ve Bul 
g!lri:ıtanın yakında Balkan antantı
na gireceğinden ümitvar olduğunu 

il ive eylemi~tir. 

tavzih ederiz. yüzden, Mecidiye mahallesindeki de Maddi zarar çok büyüktür. Kil _ . Guzel.~alı ma~allesının Arap dere 
re taşmıştır. tabya, elli yıldanberi böyle bir fela sı mevkıınde kam_ şarkan Muşaların ---00000-----

fngj/iz Futb l kafile 
reisinin int ·baları 

Türkiye Cumhurreisi , rnuhabiri:ı - Baştarafı 8 nci Sahjfede -
Hatay hakkındalc sualine de cevap Benim haı;ıl ettiğim kanaate göre, 

rrn 'ş ve Türkiyenin , bir müstem- lngiltereden Türkiyeye gidecek zi
. kecilik zihniyetinden uzak bulun- yaretçilerin hepsi de bu memlekette 
'uğuııu , Hataym Türk olduğunu hoş karşılanacaklardır. İşle gidenle

u itibarla ana yurda iltihak et- rin müracaatları do tane telakki e-
i k )!', eti.~in ilıkakı haktan dilerek iş birliğ; gösterilecektir. 
a b~şey olmadığını beyan ey- Yeni Türkiyeyi, dünya işlerinde 

1; t'., bir kuvvet olmak yolunu tutmuş ol-
··nü. sözlerinin sonunda tekrar duğunu takdir etmiye kafi gelecek 

- İngiliz dostluğundan bahset- kadar öğrendim. Türklerin dirayetli 
n ve iki devlet arasındaki samimi liderleri vardır. 

r 

· ı l'ğ'nin, Akdenizcle sulbü ida- Türkiyecle ingffzler için güzel 
ı-ttirmekten başka bir hedefi ol- fırsatlar olabilir. Bu fırı:ı.attan en g-e-

. . :m eylemiştir. niş ölçüde tahakkuk ettirmeliyiz.> 

Dere, kenarındaki oldukça kuv - ket geçirmemiştir. Mustafa Karabaglı Mustafa çavuş 
vetli duvarı yıkmış, yanındaki balı _ .:., garben Kasım veresesi şimalen Sulu 
çeye girmiş ve orasını tamamen ha- Sivas - Son yağan yağmurlar, mm ve Kası~_ı vere~esi cen~b.en kalyon
rap etmiştir. Civardaki evlere de hi.i- takamızda zararlara ve insanca za- cu ve doşemecı tarlasıyla mahdut 
cum ederek beşini kamilen yıkmış. yiata sebep olmuştur. e~ki ölçü il.e 25 dönüm miktarında i-
bir çog-unun da temellerini "erinden H f"k b v Sül · çınde zeytın ve armut ağaçları bu-

J • a ı_ e agı . eymanıye, Demir- lunan tarla Numan kızı Havvaoın i-
oynatmıştır. cı, Eldıves, Kızılvıran köylerine yağ 

Yetişen belediye zabıtası ve itfa - murta beraber dolu da düşmüş, mah ken ölmesiyl everesesi bu gayri ml!n-
:yesi, bu ederde ki halkı büyük f e - suıat büyük zarar görmüştür. kul ün intikalini talep etmişlerdi. ya
dakarlıkla kurtarmıştır. Gene Hafifçe bağlı Celalli nahiye? pılan araştırmalarda tapu kaydı el

Sultanbağı semtindeki Şengül ha· sinin Tepeköyünde, sekiz yaşında is de edilmediğinden senetsiz tasan-u -
mammı da su basmıştır. Hamamda- mail ile İbrahim kızı 15 yaşında Es- fa tahkamına göre muamele yapıla. 
ki kadın, çoluk ve çocuk, büyük bir ma boğulmuştur. 

caktır. Bu işin tahkik ve tesbiti için 
heyecan ve korku içinde, kendilerini Kayadibi nahiyesinin Söğüt kö _ 
hamarrı rivarındaki evlere atmışlar- yünde sel, bir çok mabsuıatı harap 22-7-939 günü mahalline bir memur 
dır. etmiştir. o nahiyenin Kızılova kö _ gönderileceğinden bu gayri menkul-

l !Y. Ti:. r 
\·apur a entası 
Birinci Kordon REES binan 

TEL 2443 
LONDRA HATTI 

cBELGRAVlA T> vapuru 5 tem-
muzda gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Ilull için yük alacaktır. 

cAdjuatanb vapuru 10 temmuz-
da gelip Londra için yük alacaktır. 

LİVERPOL HATTİ 
cALGER1AN> vapuru 20 tem

muzda Liverpoldan gelip yilk çıka
racak ve ayni zamanda Liverpol i_çiıı 
yük alacaktır. 

tnsanca zayiat yoktur. Boğulmala yitnde, Molla Alinin nişanlı olan k1ı1 de bir hak ldc.lla eden var ise on ~On da tahkikat günQ maballind~kJ nıe .. 
.ı çok kuvvetli ihtimal dahilinde o • Sulta11 boiulmu§tur ~zarfında muhafızlıi'ımıza vevabut mura mUracuatı JIAn olur uı 24tl 
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{SAHiFE 11~ 

Torba ı kaymakamlığından: • .... -- Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 
i Komisyon~ı Jlan/arı ~ 150 ton levn.marin kömürü açık eksiltme suretiyle satın alı-

lzmir Lev ~ Amirliği Satın Alma Komisyonundan • nacaktır. 
1 - lzmir mü tahkem mevki komutanlığınca go terılecek yerde 2 -.Kömürün beher tonu 18 liradan 2700 lira takdir edilmiştir. 

beheri 27204 lira 95 kuruş bedeli keşifli iki adet ıkisinin tah- 3 - İsteklilerin 21 7 939 cuma günü saat 11 de Çanakkale 
min bedeli tutarı (54409) lira (90) kuruş olan iki adet garaj müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracaatları 
inşaası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 4 - Muvakkat teminatı 202 lira 50 kuruştur. 

~ - İhalesi 17 T mmuz 939 pazarte~i günü saat 16da1zmirde kış· S 11 16 19 2378 
lada lzmir levazım amirligi satın alma komi~yonunda. yapıla- İ7.mir Mwtahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
cakt1r. Manisa Tümen Birlikleri için aşağıdaki evsaf ve hikemi mua-

S - Teminatı muvakkata akçası (:3970) lira (50) kuruştur. yene ile 2300 kilo sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 14/ 
' - Şartname, keşifname ve projeleri her giin sabah saat 8 den Temmuz/ 939 Cuma gi.inil saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin ihale 

12 ye kndar 'e 14,5 tan 18 e kadar İzmir l\Iı::t. l\!e\'ki inşaat gün ve saatında Manic:n 1 üm Satın alma komisyonuna gelmeleri. 
komisyonunda \e Ankar:ıda M. 1\1. Vekaleti Emakin inşaat Sade yağı evsafı: 
şube inde gorillebfür. Sade yağı sızdırılmış olacaktır. Acılık ve küf kokusu olmıycı.-

G - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduk!arına ve bu işi yapa- ;,ca;,;k;,;;t;,;ır:.;· ______ _.. __ ~-~ .... -----------
lıileccklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel İzmir .. ~nfia Bornova ASkeri Sntm Alma Komisyonundan: 
heyetinden alacak lan vesiklnrını göstermek mecburiyetinde- 1 - Tümen Birlik)erinin senelik ihtiyacı için ( 54645) kilo sade 
dirler. yağı kapalı zarfla eksiltm~ye konmuştur. İhalesi 2/ Ağustos/ 

6 - Ek.::iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün- 939 Çnrsrunba günü saat 11 de yapılacaktır. Umum tahmin tu-
cü maddelerinde yazılı ve lzmir miist. hkem mevki komutan- tarı ( 54(>45) lira olup ilk teminatı ( 4099) liradır. 
lığ-ına dilekçe ile müracaat ederek emniyetçe yaptırılmı~ tez- 2 - Şartnamesi her gi.in komisyonda görülebilir. istekliler şartna-
kiyi! vesikalarıiyle teminat ve teklif mektuplnrını ihale saatm- ınesini 2 lira 73 kuruı; mukabilinde alabilirler. 
dan en az bir saat evvel komisyona vermiş bu1unacaklardır. 3 - lst klılerin Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 

80·5-11-15 2300 göstennck mecburiyetindedirler. 
-.-.--.---------------------~--- 4 - Eksiltme.Qine İF-tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

J,mir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 3 üncü :nnddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı muvakk:ı-
1 - lzmir Müstahkem Mevki Askeri Hastahanesinin 28600 kilo talariyle teklif mektup1arını ihale günü ve ihale saatından bir 

yoğurt ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya kon~ 1 k d f B k saat evve ine a nr zmir ornova Askeri Satın Alma o-
muıtur. misyonuna makbuz karşılığı vermeleri ilan olunur. 

2 - İhaleai 17/Temmuz/ 939 Pazartesi günü saat 10 da Kışlada _______ _..,.,__-~-----1.;.1_1~6 2j 29 (2448) 
lzmir Levazım Amirliği Satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

3 _ Tahmin edilen tutarı (4290) liradır. l - Gnzier 5ıdekı Rirlikıer ihtiyacı için (81600) kilo sığır eti ka-
4 - Teminatı muvakkata akçası (321) lira (75) kuru tur. palı zarfla eksıltmeye konmuştur. 
5 - Şartnamesi her gün konüsyonda görülebilir. 2 - İh,,le~i 2/Ağufloe 939 Çarşamba günü saat 15 de yapıla-
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- caktır. 

termek mecburiyetindedirler. 3 - Umum tnhrnin tutarı 16320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün- 4 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi- 5 - lstekli!Pı Ticnret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika ib-
natı muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komis· raz l tmek mecburiye-tindedir1ır. 

yonuna müracaatları. 2 6 11 15 (2326) 6 - İsteklilerin 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya-
zılı vesikalarla teklif ve teminat mektuplarını ihale günü iha-

lzmir levazım amirliği aabn alına komisyonundan: lesi saatından bir saat evveline kadar makbuz karşılığı lzmir 
Maniaada bulunan merkez kıtaatının ihtiyacı olan 90 bin kilo Bornovada Askeri Satın alma komisyonuna vermeleri ilan 

81itr eti veya keçi etlerinden hangisinin fiyatı müsait olursa o cins et olunur. 11 16 25 29 (2449) 
terait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarf usulü ilP. ihalesi 
24 temmuz 939 pazarteı:i günü aaat onbirde yapılacaktır. Hepsinin 
tutarı 20700 lirndır. ilk teminat 1552 lira SO kuruştur. Şartnamesi 
Paruaz olarak komisyondan verilir. isteklilerin teminat makbuz ve 
nıektupları ile 2490 sayılı kanunun 2. 3 maddelerinde yazılı vesikala 
riyle beraber ihale günü ihale sa.atından 'bir saat evveline kadar tek 
lii ınektuplan He Manisa tüm satın alma komisyonuna vermeleri. 

s 11 16 21 2363 - t=if levazım amirliği satın alma komisüonundan: 
273580 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 

temt uz 939 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede lstanbul le -
V~ır.. arr irliği sabn alma komisyonunda yaoıl rakhr. H epsinin tah
min bedeli t 17639 lira 40 kuruş ilk teminatı (7131) yedi bin yüz o
tuz bir lita 97 kuruştur. Şartnamesi 588 kuruşa komisyondan alınır. 
isteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale sa-
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 27 1 6 11 2246 

İamir levazım amirliji aabn alma komisyonundan: 
(239350) kilo 11ğır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 

temmuz 939 pcrıembe günü saat on beşte Tophanede İstanbul leva
zım amirliği satın almn komisyonunda yapılacaktır. Hapsinin tahmin 
edilen bedeli 78985 lira elli kuruş, ilk teminatı 5199 lira 27 kuruştur. 
Şartnameı· 39; kuruşa komisyondan alınır. isteklilerin kammi vesika 
lan ile beraber teklif mektplarını ihale saatından bir saat evvel komis-
'\'ennelerl. 27 1 6 11 2245 
...._--~~--~~~~---~~---~~-------~ laınir levazım amirliii Sat. Al. Ko. elan: 

1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin (54000) kilo patates ih
tiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat 10 da kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Tahmin edilen tutan (3510) liradır. 
4 - Teminatı muvakkat akçası (268) lira (25) kuruştur. 
1 - Şartnamesi her ııün kom'syonda gorülebilir. 
1 - latekliler ticar~t odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

U>rmek mecburiyetindedirler. 
'l - Eksiltmeye iştirak ~decekler 2490 savılı kanunun iki ve üçüncü 

maddeler:nde ve şartname inde yazılı vesikları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatındnn ev\'el komisyona müra· 
~aatlan. 6 11 16 20 2892 

lt;ir levazım amirJiğij aahn alma komisyonundan: 
1 - İzmir Mst. Mv. birliklerinin (80400) kilo çubuk mnkarna ka· 

pah zarf usuliyle eksi1tmeye konmu .. tur. 
1 - İhalesi 18 Temmuz 939 salı gilnil aat 16 da lzmir levazım 

&mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
8 - Tahmin edilen tutan (14874) liradır. 
4 - Teminat muvakkata (1155) lira (55) kuruştur. 
15 - Şartnamesi her giin komisyonda göı nıebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika i'Ös 
'l termek mecburiyetindedirler. 

- Eksntmeye iştirak edecekler 24!>0 sayılı IC. nunun 2. 3 ncu 
tnaddelerinde ve ı;artname inde yazılı vesikalarile teminat v~ 
teklif mektuplarını ihal-0 saatındnn en az bir saat evvel kornis-

8 _Yona vermiş bulunaca~lardır. 
...........___ 29-6-939 tarih ve 42053 sayılıdır. 30 6 11 16 2299 

1 ~ir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
- l~mir Müstahkem Mevki Askeri Hastahanesinin (23900) ki-

2 _ lı° süt ~htiynr.ı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
l halesı 17 Temmuz 939 Pazartesi günü saat on buçukta Kış. 
ada iz.mir Levazım Amirliği Satın alma komis}•onunda yapı· 

3 l<'caktır. 
4 :. ~ahn:in edilen tutarı (2330) lira (25) kuruştur. 
5 _ enıınatı. muvakkatE\ akçası (233) liradır. 
6 - rartnarnesi her gün komisyonda görülebilir. 

stekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
7 _ tEk~ek mecbur'yetindedirler. 

.. sıltrneye i"'timk edecek1er 2490 sayılı kanunun iH ve üçiin
cu maddelerinde V'" şertnamesinde yazılı ve 'kal rı vf" temi
;atı rnuvakkatalariy)e birlikte ihale saatınclnn evvel komis-

ona müracaatla"'ı. 2 6 11 15 (2327) 

Bornova Askeri Sntm Alma Komisyonundan: 
- Bor v d ki Birlik ihtiyacı için (21000) kilo sığır eti kapalı 

zarfla eksiltm ye konmuştur. ihalesi 26/T emmuz/939 Çar
şamba günü saat 1 1 de yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı (5250) lira olup ilk teminatı (394) 
liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - lıteklilerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
5 - isteklilerin 2490 !ayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya

zılı vesikalarla tekli' ve teminat mektuplarım ihale gün ve 
ihale smı.tınôan bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Bor
nova Askeri ratın alma komisyonuna vermeleri ilan olu-
nur. 11 16 21 25 (2447) 

lzm.lr Müıstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
- Qinakka!e Müstahkem Mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 

aıağıda cins ve miktarları yazılı benzin ve yağlar kapalı zarf
la satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 31 , 7 939 Pazartesi eünü saat 11 de Çanakkale Müs
tahkem Mevki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Benzin ve yağların muhammen hede1i 59750 lira kıymet 
takdır edilmiştir. Muvakkat teminatı da 4237 lira elli ku
ruştur. 

4 - lsteklil rj 2490 r.ayılı kanunun iki ·ıc üçüncü maddelerindeki 
vesaik ve muvLıkkat teminntlariyle birlikte muayyen olan 
gün ve saatten bir saat evvel Komisyona müracaatları. 

5 - Mezkur benzm ve ynğlara ait evsaflar Ankara, İstanbul, İz
mir Lev.:ızım Aınırlikleri Satın Alma Komisyonlarında "e 
Ça.ıakkale Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonunda 
parasız görülebilir. 

6 - Postadaki vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 
7 - Mallar mukavelenin imzasından 25 gün içinde teslim edi

lecektir. ,.... 
nsi Miktarı 

Benzin <00.000 Kile 
Valvalin 5.000 c: 

Vakum 20.000 c: 

Mazot 50.000 < 
15 20 25 29 

E.e tri < t s:satı için müteahhit 
aranı ror: 

- Bodrum beled'yesinin Nafıa Vekaletinden musaddak 30,014 
lira 1 O kurus k~if bedelli elektirik tesisatı 28/6/939 tari
h;n~ n i•:bt;ren bır AV müddetle ve kapalı zarf usulü ile mü
nak sayaç karılmıştır. 

2 - Umumi inşaat ihale tarihinden itibaren on ay zarfında pro
je sartname ve keşifnamesi mucibince ikmal edilmiş ola -
caktır . 

3 - Bu ic:e ait teminatı muve.kkate bedeli 2251 lira 05 kuru~ur. 
4 - isteklilerin asgari 30000 liralık elektirik tesisz.tı yaptıklarına 

dair ehliyeti fenniye vesikası ibrnz etmeleri ~arttır. 
5 - ihale temmuzun 28 inci cuma günii ııaat on beştedir. Bod

rum belediye dairesinde yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununda ya

zılı şerait dairesinde teklif mcktuplarmı tanzim ile ihale ko
misyonuna vermeleri aarttır. 

7 - Bu işe ait evrakı fenniye 150 kuruş mukabilinde Bodrum be 
lediyesinden ve Muğla Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 
Bu hususta fazla maltımat istiyenlerin Muğla nafıa müdür
lüğüne ve Bodrum belediye5ine müracaat ederler. 

8 - Münakasaya tc ahhüdlü posta mektubile de istirak edebilir
ler. Bu hususta vukubulacak teahhürden mesuliyet kabul 
-::dilmez. 8 11 14 1 7 4840 2404 

Torbalının şehitler koyünde 775 lira 43 kuruş bedeli ke,ifli il& 
inşnatı 1-7-939 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltme,. 
konulduğundan isteklilerin 2490 a;) ılı kanun hükümlerine göre ı.. 
zırhyacaklan t minntlari1e birlikte 20-7-939 perşembe gunü saat 15 te 
Torbalı kaymakamlığından müteşekkil komisyona müracaatları illn 
olunur. 30 5 11 2287 

lzmir ili kültür direktörlüğün
den: 

lzmir ve mülhakatı ilkokulları 205 ton Somikok kömürü yirmi gün 
müddetle açık ek:siltmeye konulmuştur. 13 Temmuz 1989 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat 11 de ihale,,i yapılacaktır. Muhammen be
deli 4971 lira 25 kuruştur. İlk teminat 373 l radır. Bu işe aid şartname 
her gün da ·remizde görülebilir. İsteklilerin teminatları ile birlikte, yu
karıda yazılı gün ve saatte hilkumet konağında viluyet daim'i encüme-
nine başvurmaları ilfm olunur. 23-28-4-11 2180 

- Seydiköy belediyesinden: 
Başı boş bulunan işkali aşağıda yazılı inek sahibinin Seydiköy 

Belediyesine müracaatı ilan olunur. 

Cinsi 
İnek 

lıkali 
Yaşı 
9 

Tonu 
Beyaz 

Alameti 
Ay boynuz 

(2444} 

lzmir Lise veOrtaoku ar sa
tın alma komisyonundan· 

İzmir lise ve ortaokulları için azı 510, çoğu 619 ton Sömikok kömü
rü kapalı znrf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18 temmuz 939 
salı günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesi her giln killtür direktör· 
lüğünde görülebilir. Tonuna 24 lira fiat tahmin edilen bu ihtiyacın 

ilk ıeminatı 934 lira 20 kuruştur. İsteklilerin 2490 sayılı knnunun 3 cü 
ve 32 inci maddeleri mucibince hazırlıyacak1an teklü mektuplarının 
lB temmuz 939 salı günü saat 14 e kadar, hiikumette kültür direktör-
1üğ0nde satın alma komisyonu başkanlığınca makbuz mukabili teslim 
ahnncağı, saat 14 ten sonra verilecek veya postada gecikecek mektup-
ların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 30 5 11 16 2297 

lzmir i 
lüğünd 

hisarlar Başmüdür
n: 

Çamaltı tuzlası için muhtelif ebatta 1599.680 metre mikabı çıralı 
çam kereste pnzarlık suretiyle sabn alınacaktır. 

Kerestenin beher metre mikabının muhammen fiati 43 muvak
kat teminatı 5158.97 ]irt.ıdır. Şartnamesi Levazım şubemizde görüle
bilir. isteklilerin teminat paralariyle 26/ 7 / 939 günü saat 15 de b.,. 
Tiidiirlüği.imiiz komisyonuna müracaatları icRo eder. 7 1 1 f'J411) 

Dev et deniz yolları lzmir şu
besi Müdürlüğünden: 

Tamiri biten Uşak vapurunun 10/7 /939 Pazartesi gününder. 
it!2are1l mutat seferlerine baslatılacağı ilan olunur. (2442) 

zmir ·skan müdür üğunden: 
- Urla kazası merkezinde 100 göçmen evi inşaatının kapab 

zarfla yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 7 /7 / 
939 gününden itibaren on beş gün müddetle pazarlığa konul 
muştur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen ke_şif bedeli 476 lira 30 ku. 
ruştur. 

3 - İhalesi 22/7 /939 günü saat onda lzmir iskan dairesinde mü· 
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta ~artname keşifname vesair evrak her gün lzmir 
iskan müdürlüğünde görülebilir. 

S - Taliplerin yüzde yedi buçuktan tutarı olan 3572 lira 25 ku· 
ruş teminata ait vesaikle iskan dairesine müracaatları. 

s 8 11 1 s 2375 

1 1 A an 
M. M. Vekaletinden: 

1 - 1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine isa
bet eden ikramiye miklnrları aşağıda yazılidır. Bu paraların dağıtılış 
müddeti dört ay olduğuna gör-e malul ve şehit öksüzleri ellerindeki ve
saiklP. d~rhal tevzi koır.isyonlarına müracaatları. 

2 - Beher şehit ailesine 23 lira 30 kuruş verilecektir. 
Lira Kr. Lira Kr. 

1. Derece subaya 231 00 1. Derece ere 11 s 50 
2. < c 207 90 2. c « 92 40 
3. c c 161 70 3. c c 69 30 
4. c c 138 60 4. c: c 46 20 
5. c c 115 50 5. c < 23 ıo 
6. c: c: 92 40 6. « « 23 10 

11 13 15 16 18 ( 241 3) 

Kimyevi ve bakteriyoloji raporlan haiz yüzlerce aenedenberi 
sıhhate faydalan mücerrep olup lzmir • Çeıme ıoseıi üzerinde güzel 
manzaraıiyle meıhur 

Urla Malgaca içmeleri 

Açıldı 
r----~ ~ nı 

Doktor. müderris ffit';rhum Bay Raşit Tahsinin «Urla 
Mafoacıı ıçme suyu hakkında Kalispatın Şurprudel Zals 
su?'un~ ezher cihet rüçhandır.> buyurdukları bu su; müz
mın mıde ve bevap teşennüçleri, karaciğer. dalak hastalıkla
nnda müzmin safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, 
safra, kum ve taslarında, müzmin inkıbazda, sismanlık nak
ris ve §eker hastalıklarında, barsak, şirit, sulucan m

1

esane 
lyo~arı ilah .. gibi btin}'evi hastalıklarda seri ve şifa, bahş o1-
fldugu tecrübe ile sabittir. 

Urlo 1-ıialgaca içmelerinde 
Mükemmel odaları havi havadar güzel bir otel vardır. içmelere ge

lenlerin yiyecek ihtiyaçları gayet ehven olarak temin edilmistir. 
içmelere uğramak iiznrt': Basmahane civarında Belediye santral ga 

• ~:?;,::;1an h32;,ı:: g:şınaJı:. eden otomobil ve otobi.is vggır im r 



(SAHiFE 12) (ANADOLU) 

------------------ ~--~----------------------------------------------------~~----------~--------

1 
Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39 40 

Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Mvşterilerhnizin bir kerre görmelerini tavaiye ederiz .. 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez 
kasından: .~~~ · ~ · .1'"--~ ... -

Ban· 

Bankamızın merkezi ve muhtelif şubeleri için tahsil d··recelrri 
ile mütenasip maaş verilmek suretiyle müsabaka ile lüzumu Kadar 
memur alınacaktır. 

t - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz olmak 
]~zımdır. 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini mun
tazaman ifaya mani olacak derecede bünyev1 zafa veya 
arıza müptela olmamak. 

b) iffet ve haysiyet erbabmdan olduğu ve amme hidema
tında istihdam hakkından mahrum edilmemiş bulundu
ğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak. 

c) Yaşı 18 den a~ğı ve 3 5 den yukarı olmamak, 
ç) Lise tahsili bulunmak, 
ç) Fransızca, lngilizce ve Almancadan birine iyi derecede 

vakıf bulunmak. 

Lüks l\~obilya Salonu 
Hüsey:n Hüsnü Uziş 

Yeni Kavaflar çarfııı No. 29-36 
IZMIR 

Mevsimin güzel bahar gÜn)e
rinde minimini yavrularınıza te
miz hava aldırmak ve hos vakit 
geçirtmek için dünyanın ~n bü· 
yük fabrikuı olan 

Alman Phöniks 

Markalı son modeJ ve kübik 
:rarif, tık · te sağlam kapah ve a· 
çık çocuk arabası ahruz. Fiyat
lar rekab~t kabul ebne'Z derece
de ehvendir. 

Mafazamda rnevsiınin en tık 

zarif ve aailam yerli ve Avrupa 

Her çe,:d KARYOLA ve SOM
y ALARI gayet ucuz satılmak· 
tadır. Bir defa GÖRMEK kafi
dir. 

De tsche Le- · 
vante Linie 
G.~ B.H 
Hamburg 

DEUTSCHE LEV ANTE LlN!E 
G. M. B. H. 

.. 
11 Temrnuz 1939 SALI __ ...;.__ ... , ........ 
F ratelli Sperco. 
Vapur acentesi 
ADRIATICA. S. A. Dl "' 

NA VIGAZIONE 
LERO • 43 - Motörü 6/7 tırrihin

de saat 12 de gelerek ayni gün saat 
19 da Patmo, Leros, Kalimnoa, latan. 
köy ve Rodosa hareket eder. 

HAMBURG VESTA - İhtiyai 60.A. - Vap.,. 
. «Adana> vap. 5 temmuzda bekle- ru 6/7 tarihinde gelerek ayni gün 

nıyor, 8 temmuza kadar Anvers, Ro- saat 23 de Midilli, Selanik, Dedea· 
1~rdam, Bremen ve Hamburg için ğaç, İstanbul, Burgaz, Varna, Köe-
yilk alacaktır. tence ve Batuma hareket eder. 

cMilos> vap. 20 temmuzda bekle.. LERO 43 - Motörü 10/7 tari· 
ı:iyor, 22 temmuza kadar Anvers , hinde saat 9 da gelerek 11 /7 saat 17 
Rotterdam Bremen ve Hamburg için de Pire, Korfo, Saranda, Brindizi, 
yük alacaktır. Valona, Draç, Gravoza, Spalato, z.a., 

Tahliye: ra, Fiyume, Triyeste ve Venediğe 
hareket eder. 

cKreta> vap. 11 temmuzda bekte- ADRIA • 54 B. - Vapuru 13/7 
niyor, Hamburg Bremen ve Anvers· tarihinde saat 12 de gelerek ayni 
ten mal çıkaracaktır. gün saat 2 J de İstanbul, Pire, Napo-
ARMEMENT DEPPE li, Marsilya, ve Cenovaya hareket 

eder. 

2 - Müsabaka imtihan programı: 
a) Riyaziyat, 
b) f ktısad1 coğrafya, 

cESP AGNE> vap. 20-25 temmuza ZARA • 43 - Motörü 13/7 tari
doğru bekleniyor, Anvers (doğru) hinde saat 11 de gelerek ayni &Un 
için yük alacaktır. saat 19 da Patmo, Leros, KalimnM, 
DEN NORSKE MİDDELHAVSLİN- lsanköy ve Radosa hareket eder. 

1 JE OSLA 
~- - cBalkis> mot. 28 temmuzda Dün- ROY AL NEERLANDAIS 

c) Türk tarihi, 
c) Sosyoloji, 
d) Fransızca veya lngilizce yahud Almanca lisanlarından 

Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. 

T. C. Zı•raat bankası 1kerk ve Norveç için hareket ed~cek- KUMPANYASI 
ıtir. AGAMEMNON .. Vapuru 12/ı 
' IAMER!CAN EXPORT LİNES tNC: 7 tarihinde gelerek Amsterdam, Rot-

3 - idare merkezimizle İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapıla· 
cak olan bu imtihana iştirak edeceklerin 29 / 7 / 939 tarihine 
kadar şubelerde şube müdürlüklerine ve Ankarada memu
rin servisine müracaat ederek lüzumlu vesikaları tamamla
maları lazımdır. 

4 - imtihanlara Ankara, İstanbul ve lzmirde 9 eylul 1939 ta· 
rihinde saat dokuzda başlanacaktır. 

5 - Müsabaka imtihanını kazanacak talipler bankada iktisap ev-
' liyecekleri haklar ve tabi olacakları şartlar hakkında şimdi· 
ı den imtihanın yapılacağı. ı?tıhelerimizden malumat alabi -

lirler. 8 11 2416 

----ı-st-a-nb. ul Nafia Müd··rıilgün---
den: 

17 / 7 / 939 pazartesi giinü saat on beşte lstanbulda Nafıa müdür
lüğü eksiltme odasında ( 49641.63) lira keşif bedelli İstanbul Valide
bağ talebe ve öğretmen sanatoryomu ikinci kısım ikmali inşaatı kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmus.tur. 

Mukavele, eksiltme, bayıidırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak (248) 
kurus mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat tminat (3723) liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 40 bin liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair idarelerind~n almış olduğu vesikalara istinaden lstan
bul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını J 7 / 
7 / 939 pazartesi günü saat on dörde kadar İstanbul nafıa müdürlüğü-
ne vermP1Prİ. 27 1 6 11 4537 / 2215 

Akhisar Hususi Muhasebe me
murluğundan: 

Kethüda mahallesinden lsmil kızı Safiyenin muhasebi hususiye 
430 lira 56 kuruş vergi borcundan dolayı kethüda mahallesinde 
Köşk şoka~ında 83 kapı numaralı 5 oda ve bir miktar avluyu müşte
mil bir hah icar hanesi 26-7-939 pazartesi günü idare heyeti huzurun
da ihalesi iccra kılınacaktır. Talip olanların % 7 ,5 pey akçası idare 
heyetine ve izahat almak istiyenlerin muhasebei hususiye dairesine 
müracaatları ilan olunur. 9 11 13 2432 

Sermayesi: 
KURULUŞ TA RlH1 1888 

100 ,000 ,000 Türk liraıı Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Tic&rt her nevi BaLka nnıanıelelvl 

Para biı·iktirenJ~r" :.:.8.800 lira ikramiye ,-erecek 
Zirrat ·bankasında. kum.barlı Ye ihbaraız tasarruf heaaplarmcla en u 

60 füaaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qajıdaki plia6 
cöre ikramiye dağıtıl•c:aktu: .. ~ 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 c 600 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 • 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c so c 6.000 • 
120 c 40 c 4,SOO • 
160 c 20 • 3,200 c 
DİKKAT : ·Heaapıanndaki paralar blr aene içinde SO liradan qa.iı 

düımeyenler• ikramiye çıkbiı takti ~de % . 2.0 ~az~uiyle verilec:.ektit. 
Kur'alar senede dört defa, l E7l UI, l Bll'ıncı kaııwı, 1 Mart ve 1 H .. 

dran tarihlerinde çekilecektir. 

·------------------------------------------............ -----------------

~ cEksermonb V!p. 6 temmuza doğ- terdam ve Hamburg limanlan içla 
p·u bekleniyor, Nevyork için yük a - yük alarak hareket edecektir. 
illieaktır. ' 
~ cEksmoor> vap, 28 temmuza doğ SVENSKA ORIENT UNIE.N 
!ru bekleniyor, Nevyork için yilk a - VINGALAND •• Motarü 13/7 
llacaktır. tarihinde gelerek Rottcrdam, H&me 
! D. T. R. T. hurg, ve Skandinavya limanları için 
~ cSZEGED> mot. 8 temmuza d'Jğ- yük alarak hareket edecektir. 
:ru beklenivor, Tuna limanları için V ASALAND •• Motörü 27 /7 ta-
: yiik alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 
\ cTisza> mot. 27 tem~uza doğru R.?tterdam, Hamburg lima~lan için 

1 hekleniyor, Tuna limanları için yük yuk alarak hareket cdecek.tır. 
1 alacaktır. 

1 
cKassu mot. 28 temmuza doğru ZEGLUGA POLSKA LINIEN 

bekleniyor, Beyrut, !skenderiye ve LECHIST AN - Motörü 21 /7 ta• 
1Portsaid için yilk a1acakbr. · rihlerine doğru beklenmekte olup 
18ERV1ÇE MARİTİME ROUMAİN Anvers, Gdynia, ve Danzig limanla· 
l cDurostor> vap. 7 temmuza doğru n için yük alarak hareket edecektir .. 
·bekleniyor. Köstence Kalas ve Tulla 
: limanları için yilk e.lacaktır. )ERVICE MARITIMEROUMA!N 
j cDurostor:. vap. 4 ağustosa doğru .., ALBA ~IA : · Va~uru 3/ A-, 
:bekleniyor, Köstnece Kalas ,.6 Tu- gu~tos 939 tarıhlerıne d?gru. ~erek 
:na limanları için yük alacaktır. Malta, Cenova ve Marailya ıçın yol• 

I; Vapu I h k t tar'hl · l cu ve yük alarak hareket edecekdr .. r arın are e ı erıy e 
jnavlun,lardaki dP.ğişikliklerden acen. ll&nda~i ha~~et tarihleriyle aa .. 
:te mes uliyet kabul etmez. lunlardaki defııiklilderden Aceata 
1 Daha fazla taf~ilat almak için meauliyet kabul ehnez. Daha fazla 
]Birinci Kordonda 150 No. da W. F. tafrilat için &:nci kordonda FRA· 
IHenry Van der Zee vapur acentalı· TELLi SPERCO Yapur acentahiuaa 
1 ğına müracaat edilmesi rica olunur. müracaat edilmeai rica olunur. 

TELEFON: 2007/2008 Telefon: 2004 ~ 

... 111111111111111111111Hlllll111111HIUlllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. ~ 

! Taze, Temiz, Ucuz i 
! iLAç 1 
- -
~ Her türlü tuvalet çeşitleri ~ 
- -

T. Bank as n ~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
1 
:: Sıhhat eczahaneJi ~ 

1939 K. Tasarruf İkramiye Plô:n1 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 
~---~:::::::::==:=:::::===::=:::==:==:==:a 

K ' 1 1 Şııbat, 1 Mayıs, 26 Ağu&tos~ 1 Eylül, 1 ikinci 
ura ar: teşrin tarihlerinde çekilecektir 

,llllJI'' IKRA Mf YE LE R , •ııı ıı ıııııuuı 111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111111, 
-------------------------------------

1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
5 .. 1000 u 5000 " = 
8 

16 
" 
• 

60 • 

95 " 
250,, 

-
500 " 4000 " = 
250 .. 4000 " 
100 
50 
25 

6000 
4750 ,, 
625[) J) 

---
--
--

~ 435 32000 = - -
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1 T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bırıkttrmiş olu1az, ayni 

l~ .............. z.a•m•a•nad•a .. t•a•li•h•in•i•z•i~d~e .. d•e•n•e•m_.iş .. o•Iur .. s.u:.:,rm.1ı~azmA~•MM::ıa: .. imll1Mm .. ca .. a. .. •na 

Mevsiınin en yenilik· 
/erini bay?n kumaş· 
/arının er kek kumaş· 

larnun en eyisini 
lbralıint Karakaş 

lan alını=. 
Oılun pazarı N~. 12 --

_ Başdurak Bftydk Salepçio~hı hanı karşı!nı th ~ 
... llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll-

Manisa Sıtma mücadele reis. 
liğinden 

Miktarı 

Cinsi Ton 

Bir tonunun muham
men fiatı 

Lira 

Tutarı 

Lira 

--

Mu vak.kat 
teminatı 

Lira 

Motorin En az 50 en çok 60 70 4200 315 
Manisa Sıtma Mücadele mıntak~sı Karşıyaka şubesi için muktazt 

yukarıda miktar ve tutarı ve muvakkat teminatı yazıh Motorin yirmi 
dört temmuz 939 tarihinde Pazartesi günü saat onaltıda lzmirde Kar• 
~ıyakada Sıtma Mücadele şubesi dairesinde açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

Şartnameler her gün Karşıyaka Sıtma Mücadele tabibliğinden 
bedelsiz olarak alınabilir. 

F.1<.siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad .. 
,.:ı,..lerindcki ;;artları haiz o!maları ve muvakkat teminatlarını Karşıya• 
fa Sıtm~ Mücadele tabibliğinin müzekkeresiyle İzmir Muhasebe 
müdürlüğiine yatırdık!arını gösterir makbuz veya Banka mektup
lariylc: yazılı gün ve saatte Karşıyaka Sıtma Mücadele dairesindeki 
komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 7 11 15 20 (2396) 

Akhis~r belediyesinden: 
6480 liri~:esif bedelli Akhisar belediyesi elektirik fabrikası lo

kcmobili icin bit yıllık ihtiyacı olan tahminen 540 ton maden kömü• 
rünt: y<'pıl~n pazn.rlık neticesinde de istekli çıkmadığından 1 5 gün 
mi1ddetle temc:Hd edilmistir. 

ihalesi 20 temmuz 939 persembe günü saat on birdedir. isteKfile
rin Akhisar belediyesine baş vurmalare il3n olunur. 

8 11 15 I~ 2420 


