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ITALY A 
lngiltere ile akdetmiş ol
duğu Akdeniz anlaşma

sını bozacakmış! 

Moskova Müzaliereleri Dün Basladı 
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İNGİLİZ - JAPON 
Müzakereleri dün sabah Tokyoda başladı 

Japonya, ortaya ye-,;i mes
eleler atmak istiyor 

Jlpon imparatoru, Yokokuda limanında toplanmış olan 
275 parça harp gemisini teftişe gidecek 

iki sii!<ii:ıet amili 
Hamdi NUzhet ÇANÇAR 

Bir iki ııündiir ATI'11pa havaımda 
dikkate ıayan bir ıUkW.et ve miili
Yenıet var. Mİ.iter Çemberlayııin aon 
deldiraayonu cbir taarruz halinde 
lıııiltere bise yardım edecek m'• 
eııdifeıini kalblerinin en ıizli kllfe
lerinde duyan bazı mütereddjdlere 
ltat'I bir emniyet ııetirdiıtıl ıibi taar
l'llz heaaplarını lnsiliz mUdahaleai· 
ııte ıUpheli ıekline iatjnad ettirenle
tl de kendileı<'ni toparlanuya, yarın
ı.; f.,cf iikibetlerini daha realiat bir 
tÖ~\, ınUt~J.,~ya •••ketti. 
tıı . n aoı m ıayemenn, JUplıe yok, en 

•aaıtı amili itte budur. Fakat mem· 

"llııiyetle kaydede~'m ki, bu ıüku
rıet •e millayemetin devam etmeie 

lkiıi de teyid edjlmeie muhtaç 

Japon donanma11 
rilşmeden sonra neşr~dilen bir tebliğ bazı meseleleri müzakere etmişler· 
de şöyle denilmektedir: dir. Müzakerelere pazartesi a-ünü ife. 

BB. Grnigie ve Arita Tiyençin ha- vam ed ilecektir, 
disesine müteallik umumi mah;yette -Devamı 5 inci sahifede -

' ---·---· ----• ' •' • --·Z·-·-·-·:U 
~-----------------

d
. . . h aponyaya gonderılen bazı madde-
ıanamesını a· I ı ere anbargo konacak mı? 

zırııyor 
İstanbul, 15 (Telefonla) Satye 

binası tahkikatı son safhaya gir-
mi•tir Müddeiumumilik, tahkikat .,. • 1 

dosyasını baştan başa tetkik ede· 1 

rek yolsuz luk iddianamesini ha-
1 zırlamağa başlamıştır. 

Ciano 
Bir kaza atlattı 
Paris, 15 (Radyo) - İtalya hari

ciye nazırı Kont Ciano, bugiln Bil
baoya gitmiş ve 13,45 de tayyare il e 
Madride dönmüştür. İtalya hariciye 
nazırını hamil olan tayyare, Paraka 
istasyonuna in rrken yanlış bir ma
nevra yüzünden hafifçe yere çarp
mış ve tekerleklerinden birini düşür

müştür. 

Ko~t Çi&._np, ııeneral Franko tara-

Teklif hakkında mütaleaaı aorulan hariciye nazırı Hul makamında 
Vaşinırton, 15 (A.A.) - Ayan 1 fından yapılan teklifi müzakere et· 

meclisi~in h ~ric iye encümeni, japon- ımiştir. İki taraftan birine karşı fark 
yaya gonderılen bazı maddelere am- gözetici tedbirler alınmıyacağına da-
oa go konm sına da'r Pittman tara- - Devamı 4 ncii Sahifede _ 

-----•••***>>•-----

ita/yanın cevabı ~u.::i:.:'.duiunu ittiap eden iki de Danzig' te vazı· yet 
olan bu haberlerden birinci.ti Polon· 116 ' 
Ya Se Almanya ara11nda bir müza. Almanlar, kimseye dan1şmadan lYJ.Ofa nın raporuna göre, bu cevap 
ı..,re baılanııcını bildiren bir teı.ru, k l k lsvic, reyi tatmin etmedı· 
ikiııcjıl de umumi bir ihtilat vukuun. Q S ker l a mp ar Ur U YO T lar 
~:- ••Paııyaıı.m katiyen bitaraf kala· Varşova, 15 (A.A.) _ B. Bek ve den mürekkep bir kamp tesis etmiş Bern, 14 (A.A) - Federal Kon- nüz ikametgahını terketmediği, ita). 

cııu temm' eden -e ııeneral Fran m · · s b k dil Fr b sey bu sabahki toplantısında Bau yan makamlanna verı'len şifahı' no-
ko • • • uavını zem ec n ansız iJ. ve bunu yaparken serbest şehri idare • , 

Ya atfedılen beyanattır. yük elçisi Leon Gnoeli kabul etmiş- . . . Kont Cıano ~Iottanın it alyanm 'rirolda aldığı ted tada protesto kelimesi tasrihan zik-
Buır{inkü ATI'11panm en huau terdir. eden ve J.man cıvanndakı bütün ara- fından Şövalye nişaniyle talt if edil- birler hakkındaki raporunu dinle· redjlmiş olmamakla beraber Roma· 

~ol<t~aı, h(ç ıüpheıiz, Danziı aerbeıt Varşova, 15 (A.A.) - Leh matbua zinin sahlbi olan liman konseyinin miştir. miştir. . . da yapılan demarşın kat'i bir protes.. 
h•hrıdir. Bu ıehre aid her zaman için tı Danzig makamlannın Polon 

8 
• müsaadesini almaınlştır. İtalya hariciye nazırı, Pazarerte- Raporda şımdıye kadar Borzano- to olduğu, buna binaen basit bir 

.,.•d ihtilafın hem Polonyayı hem Al· Danzig nnlaşmalarını bir kerre :..ha Varşova, 15 (A.A.) _ Danzia- po- -Devamı 5 inci sahifede - da yerleşmiş 1ıiçbir isv:çrelinin he- - Devamı 4 ncü Sahifede_ 

ı,.,~Yayı tatmin edecek bir ıekil~e fhlAI ettiklerini yazıyorlar. Danzig lisi H!tleri tahkir etmek suçundan ------------ ------------

kılı: A.".":1panın batında D"':'okleım senatosu Krakau köyü yakınında Polonyalı işçi Teodores Borovskiyi B A R 1 K 1 
lehl'ık ı•b,ı aallanan en bUyUk harp Bitler a-ençliğine mensup bin kişi - tevkif etmiştir 

1 eaini ortadan kaldıracak ve *** · 
"hı" • ., «CC U>-----
d ı >:amanda dıier piirüzlerin de 
it"~" llyıal bjr zihniyetle ve daha 
... ~ aylıkla mütalea ve hallini müm· 
~kılan yeni b'r itimad havaaı doi
:ı: it ltıa veıile olacaktır. Vakıa mü
.;. "~ baılansıcmı mUjdeliyen tel
•e:!·h"beri bize yeni hiçbir ıey öi
lift IYor. Almanyaya atfedilen tek
J.. er "•ki Alman teklifler'nin hemen 
eıııeıı a "d' k b • d •aaııı Ynı ır. Anca u 1f e en 

fbti), rıokta ıuı'ur: Almanya Danzig 
led•ı:ıııııı bir kuvvet darbeıiyle hal
ltel~ eıi kend'ai için de pek tehli-

ı ol"ı, 'I "• ı ecefiııi anlamıf, onun ıulh 
lııı.ıııli.:ı:altere yolu ile de halledlle. 

Cet• • 
lıatı ıııı ve hetta &11eak bu ıuretle 
...._ ~dilıneai zaruri oldufunu kabul 
""•t• 1 lı,dd· ""· ıte yalnız fU ckabuh bile 
'~ >:atinde Avrupayı zehlrliyen 
lıır ..,,~~~lık havaaını dağıtnuya ma. 
"• ~ . '"' bir edım t.,,kil edebilir 

"" ıt'lı lıııh 
1
•1 arla t!hemmiy~tle kllrtılan. 

"-•rıııı.ıı ay kt·r. Kaldı k' bu defa ki 
l>ılıı. lek•;n,.,.;n.ı.; Polonyayı tat. 
d tııa•11f .,_. ••, ı::,,,. """ mUhim hatYe de var 
1İll.,, h·ı:'•">irde l''"r"n defaki tek. 
l' l ,.fın 1 tıırı 1) " o arak bu aefer Polon· 
~•leı. Yo~';:iı knridoruna aid b'çbir 
~ •r•:ı:id r. D•mek ki Alınanya 

'"ı'- "" h • • • 
1 "''" &rıcezmemleket ımb;-
~~"bt,.d:."1ilc bjr oto trad ııeçirmek 

1h p"•çat•a:ı:ceçmlıtir. Koridoru 
...,1) lllftaktan baıka b'rıey ol-•••-· .. - • inci aahifed-

Türk Hatay 
Fransız milletinin sevincine samimi 

bir tezahürle iştirak etti 

Fransız ulusu sulh istiyor. Fakat, V'.ıkubu!acak bir 
tecarıüzü derhal def,,tmeğe de azmetı.ıiş bulunuyor 

Paris, 14 (A.A.) - Bu yıl, milli 
bayram, Fransız ihtilalinin 150 inci 
yıl dönümü olınası v"' beynelmilel 
hadiseler dolayısiyle bir Fransız bir· 
!iği tezahürü teşkil etmesi münase
betiyle istisnai bir parlaklıkla tesit 
edilmiştir, Dost ve müttefik devlet
ler mümessilleri ve kıtalarının işti
raki merasime hususi bir §ekil ver
miştir. Kıtaatın Etoile meydanından 
Concoride meydanına kadar yapılan 
geçidi saat 9 dan 11,50 ye kadar sür. 
müş ve devlet reisi geçidde hazır 
bulunmuştur. 

Yaya kaldırımlarının üzerinde 
biriken halkın miktarı bir milyonu 
bulmakta idi. 

Reisicumhurun yanında Fas sul-

ltan~ ile Bulgar m"'clisi reisi Musanof, 
ngıltere Hariciye nazırı Horb.,li•a, 
Londranın pasif müdafaa şefi lngi
liz erkanı harbiye reisi ve Viston 

1 

Çurçil de bulunmaktaydı. 
Şeref tribüni; nde Fransız impa-

Antakya, 15 (A.A.) - 14 tem- mi yapılmıştır. Dost v müttefik ratorluğu mümes•ill.-ri. Cezair, Fao, 
muz Fransız mlllt bayramı dolayısiy. Fransanın m'llt b eT!I k f Tunus, Hindi Çini heyetleri , Batı Af 

ı ayramı r • ran- ·ı h Af "k 
le dün burada Fransızlar tarafından rı.:ası , attı üstuva rı as•. Kııme-

sız teşriki mesaisinin samimi bir t~- run C" F H " d" 
bir t!Sreıı tertip edllmif ve ırecid rH· 1 • unyan, ran!•z ın ıstanı 

- Devamı 4 ncü Sahifede - - Dev• 1 11 4 Uncü ıahitedl' - ' 

-



<SAHİFE 2 ) 

z. 1 
fi 
Y~a-:b:--'a_n_c ... ı-1-11-e~k~te ... p ... -~G~az~ı-:r~f e_r..,.b~i ~-e----e_n_s _-r---~B~ı-... "" -i h-t-i .-a-t -

Uo itoru1nuzun 
Köşesi 

Yıldönümü münasebeti e Fı·ansız 
gazetelerinin tefsirleri lerde ihzari sınıf titüsü Potasalar ithal edil-

Taze cev.zde 
IPr var 

ne .. 

!Paris, 15 (A.A.) - Bu sab. hki uız·)etie bulunmnktndırlnr. okuyucu:afl rniyecefi mi? 
gaze.~e ::fsi~leri: 1 jour. Echo de Paris gazcteşind~, Muhtelif şµbe/ere ya· Bir müessese tarafından bağ bo- ~ k çok ikim~e :taze cevizi taze 

Dunku m ili l>ayrnk hakkında tef- Bailby, y,azıyor: Yabancı oku Harın ihzari sınıflan- zulllu nıcvsiminclc kullanılmak u" fınaılFum daha zıyade -tıever. Bunun 
. tt b İ '\\I t " İ na "' 1 t J b j } ı.k tılı talôbe al1•.nac h zere b L ,• • • f d k sıra a u unaıı .m.a m gnzete··, bu- ı'gil:zler ve Fran ızlar tnhr'k e- ... nan a e e ~r ı n ·1nda iaarlf r. r· 'f! dış memleketlerden getirilen mühim se euı taze cevızın, taze ın ı tan 

nun manasmı tebarüz tliriyor ve di· dildikleri veyahud yurtlarını aile!.::- Vekuletiııden şchr:mizdcki at:i,ka- Gftzi teııbi.re en titUsünün ;rurkçc- mi~tardn pota~a gümıiikte bulun· daha sulV: olın sı ~r. Bu mevpime su. 
yor ki: .. j rini, toprak ve vatanlarını teşkil e _ dnrlaı:a b!r t.ın: im gelmiştir. Bu nıek· Edebiyat, pedagoji, turih _ co~rafya, maktadır. '3u pota~anm mcmlcke+-e hıca !emı,Ş_~aha z.ıyade yakı ır. Tt ze 

:Pünkü ~ez~hur. t im1rnrnt9rlut-un .d n ımuknddes mülklerine dokunul- teplerın .ıhz~~rı sı~~:flarınd~ okuyan tabiiye, riyaziye, resim - iş, beden idhali mes'elesinden gümrük kimya- fındıgm yuz grarı:ında ancak 3,S 
ortaya serılınış kudretinin bir teza. duğu takdirde, müdnfaal:m jçin bü- tnlebelerın hsan ogrend!kten sonralterbiye.!Iİ ve müzik şubeterİM mü a- hancSi :ile Ziı·aat müdürlil"ü _ gram su bulunduwı Jıaldc taze e&

hürü elnıuştur. O imparatorluk kj tün varlarını ve hntta ca.nlnrmı vct- !!lın.lc~.kları sınıfhır hak!nnda bnzı J.nıka ile alınacak yatılı talebe hak- da ihtilaf çıknıı~tır. Üzüm ~e i~~~;:~r vizde -~ev~z kabukları11d~m soyulup 
lıiltUn bucaklarından gelen lejyon· meğe amadcdi,rl"r. Dünkü O'e,.·a~•ı bü tereddudler husule geldiğır.i bu hu· kıncla l\Iaarif Vekaletinden şehrimiz jçin idhal edilecek potasal t k"- t~· henuz sulu l;~vanozu~ içerisine 

1 1 k 
' '"" ıı: ~ su t b l 1 ı 1 • arın ~ 1 

d ö ·· d 26 5 · b arı mem e et toprağında bu memlc- tün hazır bulunanlarda hasıl ettiği 5 a azı )"{ln ış ı ~ınr ;} apıJdığı gö- Kültür direktörlilğüııe talimat gel· buıde suda er~nıiyeıı maddeJ.erin ~İn· ~ me en QC • yuz e • nıs e· 
ket tarafından mesut ve hür hale ge- intiba i_§te bu.!"wr. rillmüştür. Vekaletin emrinde ihzarı miştir. ıde bir nisbetiııde~ .1):ızla olma tınde su vardır. Bununla eraber in· 

t
. ·ı · 

1 
h 1 sınıfta ~·eteri kadar dil öğrcn:cı~ ta- Türkçe _ Edebi'-· at 1·mtı"ha• nı 7 ~aızımdır. Bu takd"ırde potasmalaaı· anı be_ sliyec.ek. mad el ri .·taze fın-

ırı mı.ş o an. er ırk ve her renktenJ Oeuvre gnzctesi de başmaknlesin- J k "O 
1 

lcbe ilkokulu .:biUı·erck gelmiş e orta ağustosta, pedagoJ'i ve beden ter.hı- gümrük resmind"n .nıu~~ olar~ 1 • . :d.' dı takınden bıraz da lıafıf olmak-
u mı yon ınsanın sadık bnğhlığını de şu satırları vazıuor: k "' .... .._ " 1 " ' b 

l 

J ~ ·ısının birinci sınıfına, orl::ı tahsilin yesi imtihanı 9 ağu~tosta, tabiiye ve hal edilir. a oera .er- hatırları çokça sayılacak 
tev~ik eylemiştir. BarJş lehindeki bu DU.nkil gün, yüz muhtcl"f ırkta:-ı herhangi bir sınıftan e-elmişsc tas- rjyaziye imtihanı 8 iflğustosta yapıla- Aksi takdirde "cnimı···k , derecedır. Azotlu maddeleri. taze 

geçıd bu mı'll t· " A l h üt kk'l b" l k dı·k · · t 1 b.. ·~· .,.._ u resmı ver- t f dikt k. k d ·· d J4 • e ın -ueşerı o an er m tşe ı ır mem e etin man!vi namesının eKa ul ettıgı sınıfa caktır. Müzik şubesine p;ireceklerin mek icab eder. Gümrük .ıc,· • h _ ~nze ın 1 
.a ı n ar, yuz e , yn· 

şeye karşı yüksek aşkını anlamıyarak birl:ğ·ni göstermiştir. Bu tezahür alınması lilzımgeldiği bildlrilmiştir. 1 imtihanları da ıs eylUlde Ankarada sinde yapılan tahlilde ~~~=al:~~n 1 ~~an baaz hafif, yüzde 60 yeri· 
onu ~·ıkılın rüyası ile kuvvetinin ha- ayni zamanda iki in paratorhığun, 0000 J enstitilde icra edilecektir. terkiplerinde)ci .suda eriın,iy,en ,ınad· ne y~zd_e .50, fakat şeker ~.lacak ~a~ 
kikatinden birini tercih vaziyetine b.eşetr~y:tdin ~~i büyük grupbunun bil- In1 ti han vermek . J Yalnız peda_goji şubesi imt~ham- delerin nisbeti binde birden fazia d~lerı. ıraz. ~ha fazla, :u~de yırmı 
koyanlara son bir ihtar teşkil eder. ıı~et ıçU: e ıunrışı ~cnıdinl h~susundaki IS • n~ girmek istiyenlerin askerlik va· gö terilmiştir. Hıı.lbuki ayni potasa- nıs~tm~ed.ır. Demek kı yu7 g~a:-11 

p . . . m ş ereK arzu \ e .rn e crı obnu~tur. ti ve vJ j eıfesi hariç olmak üzere dört ~ne dan alınan bir miktar nümune Zira- ta~e cevız ınsana 4?6 kalorı getırır. 
etıt Jornal gazetsınde, Boussard, Populaire gazetesinde, Blum, ya- _ 1) ffieffiU' ar öğretmenlik yapmw olmaları cı.ar~tır nt müdürlüğünce tahJil tt· ll · Yuz gram taze c::evız yemek te pek 

yazıyor: + • ... • e ır mış ve k la b" . . zıyor: Har;çten ilkokul imtihanlarına~ ımtihana iştirak için müfacaat mUd- ecnebi madde nisbetinin binde bir 
0 ~ ır .ıştır.. . 

Eker m:Iktler arasındaki münnse- Fransamız, 14 temmuz 1789 un girecek olanlar hakkında Maarif ve • .deti 5 ağustos cumartesi günU 11aat ıı!sbetinde olduğu anlaşılmıştır. 1ht1- Vı~lerule .fındıktakı.nde~ da. 
betler, Mussolininin dediği gibi, kuv. Fransnsı ve chukuku beşer> beyan - kaletinden ~ehrimizdeki alakadarıa. or üçe kadardır. lafın ne şekilde halli mümkiln olaca- ha az, fa~at gene ehen:ımıy.et}ı sa-
vete dayanıyorsa, Fransa ve ingilte· name inin Fransasıdır. O, modern rn bir tamim ıelmiştir. Resmi bir vaJ gı henüz belli değildir. vılacak nıs~tte. ~· vıtnmını~d~.n 
re istikbale sükunetle bakabilecek mantık, ndnlet ve hürriyet devri a - zli'ede bulunanlardan veya resmi bil l B S f • A , ~~l .!1 fındıki~ ay9ı ayarda, yanı bus 
ve şimdi yalnız kendi menfaatlerini çan Fransadır, zulümleri alt etmek vazifeye girmek üzere müracaat et-f • ey l ydJn B .., d .. b utun. mahrum olmamakla beraber, 
detil, bütün hür milletlerin hak veli t'yen \'C bütün millcUeri kardeşli· nıiş olanlardan ilk tahsil şartını is- G" "kl .... ug ay mu ayaası ıf31. .vı.taminin~en yüzde.~ s~. B2 :i· 
menfaatlerini müdafaa edebilecek ğe davet eden Fransadır. tihsal i~in, hususi tahsll gördüklerin-ı umru er umum mu H-k A .. • • amı~ınd~ ~ Üe 230 olçu verır. ----«««***»> den bahisle ilk tahsili bitirme sınav- dürü olacak U U.tnet, muhım mık- O. vıt_:ımını hilkımından Jındıktan ç.ö 

iki SÜk~net Amz-ıı· Ôdem1· ~te h•,r51z'11k lurına girmek istıyenler:n imtihan· Gümrük ve inhisarlar Vek!leti tarda mübayaat ~erttır,Tond.aki,ni~ _iki misli, yüzde. 
U U • !arının Kültür direktffi:1Ukierince uy.' müsteşarı merhum Bay Adilin vefatı uz mı ıgra~ ~c.b~~r... . 

-Baı tarafı linci .ahifede - Ödemişte Adagüme köyUnde İb· ~un ~örillec.ek bir ilkokulda üç k:~i·hizerine mezkQr müsteşarlığa güm· yapacak Taze cevı~n buy~cek bı~. ma~-
mıyan bu talepten vazeeçilmesi p

0
• rahim Dugudun evine hırsız girmiş, !ık bır komıcıyon huzurunda ilkokuı.I tükler umum müdürü Ba Mahmud ~o~rak mahsulleri ofisi İzmir ŞU· :~ru ;a,rdır. Geçen gun de soyledı· 

lonya lehine mühim bir taviz teşkil bazı eşyasını sa~mıştır. Hırsız aram- lıı~n dördüncü ve beşinci sınıfları 1 Nedimin onun yerin,e de hmir güm· Lesının Ege bölgesinde bazı vilayet- ~ım gıbı, ceviz Y.Mıişlerin :hepsinden 
eder. onra da Danzig ıehrinin AI- yor. mufredat programına göre şubat) ıilkleri baş müdürü Bay Seyfi Aydı- le.rden. bu seneki istihsalittan mü· :ıy.rılarak kanı -hem de yüzde 1 t niı 
manyaya · bakında israr edilmekle mayıs, ağustos ve ikinci teşrin ayla· 1u 11 terfian tayin edileceği haber alın hım m ktarda buğday satın alacağı betinde - eksiktir. Ondan dolayı ek· 
beraber bu ıehrin gümrük ve liman· mam&k büyük bir zaaf sebebidir. r::.ıın dsonlartnda olmak üzere yılda mıştır. ~~ber .alınmıştır. Müstahsillerden ,za ~elCle ceviz yenildiği vakit lezzeti\ 
ları ile nakil vaaıtaları üzerindeki Görülüvor ki Japanva faktörü Akde· c ort efn yapılması. bu zamanlar ıre tıcaretiyle iştigal etmiyenlerin 1 d "k' · b" d k k . " " h · · d 

1 
ı · t'h 1 '{e se e ı ısı ır en anı e şıtece -

Polonya kontrolunun idamesi kabul niz muvazenesinde olduğu kadar nrıcın e sınav arının yapılmasını !s- (<' d h du·· n JS 
1 

sa edecekleri buğdaylar satın w• • • ~J k ba . . -ed~t~di~. Bu n.ok'." da Polonya F ran•a lmdutlarmdn cereyan edecek tiyenl er :n müracaa tlarmm kabul ~ "'-j Il e r Q. y ffi alınacaktır. Mühim miktarda buğday "' ıç.•~ aag ' ~' m'.ndan ıyı olmaz. 
leh•ne ıluno: br tavızd>r. bir muhuebede de ;hmal edileroiye- olı;mama" bildirilmiştir. ı arzederek satmak istiyenlerin elle· Ce~•zm .. "" meyıfetı km~ydana çık. • 

Vakıa heyeti umumiyesiyle nazarı cek derecede müh:nı .bir unsur teıkil u imtihanlarda başarı gösteren- açı 1 (, 1 rindeki buğdayların kendi mahsulle· ma an once .onu şe eri hastalara 
itibare alınırsa bu defa ki teklif te e.der. İ•:Panyanın ehemmı'yeti· ı" .. te le.re kültür direktörlüklerince tas- wlA ri olduğuna dair veaika aranacak- iyi besliyccek kıymetli bir gıda ola· .. • d ki f t ı ayetin 100 yoksul ve zayıf ço-Polonyayı tamamiyle tatmin etmek- buradan gelmektedı'r • ' i ve otoğraf. lı bil'er vesika. ver:- tır. rak taıviye ederlerdi. Halbuki scker-l k b cµk için Bucada Sarıgüllü IIasandan ~ 
ten henüz ç_ok u:ı:.~k ~ulun:-ıyor; an. Cen.eral ı:ranko aon za lan ;,,,:~ ... ~·:.ı.,..~ve.Sl~a,lnr, Kül.tur direk- ..:ntın alınan bahçede tesis ettiği k~· Müvazaalı satış teşebbüsünde b:t- li hastaların en ziyade korkacakları 
cak muhakkak kı b r müzakereye kadar vaziyetıni toarJh etmekten iç- . 

1 
~ ''r ~M- QIN:rm uun ~çntııBS, ~ı.:ıı;u"A}llr, ;,auw ı .... " .. 1--·- ~--•.:-. " - --- ı 1 • • , , .,. , 

• k'I d b'J' İk' f 1 'Sırnsıy e kaydolunacaktır. d k" b" 1 ı't>ı·n al k 1 ' d . d' . . f dık zeman te§ ı e e ı ır. ı tara ta uy. tinap etmişti. spanyanın bitaraf mı çe e ı ına ara yerleştirilmiştir. Ço- :r • ım mer ez erın e müracaat şım ı cevız yerme m yemeleri 

aal bir zi~njyetle hareket ederae bu kalacağı, yoksa mihver devletlerine Ko·· Y ~uklartn btitOn istirahat ve eğlence sahiplerinin hakiki müstahsil olduk· ·~vsiye olunur. 
teklifi••• ittihaz ederek karıılıkh mi iltihak edeceği herkes için bir muhtarlarlnln v,asıtaları temin olunmuştur. Çocuk· !arına dair tam kanaat hasıl edildik- Madenler cihetinden cevizin fın-
müsaa4ekiı-llklarla, biraz aeç ve cnd'§e menbaı teşkil ediyordu. V..-kıa lar, burada doktor nezaretinde mek· ten sonra buğdaylarının satın alın - d,ığa bir üstünlüğü vardır. lyot made 
güç te olsa, müsbet bir neeceye va· ispanyanın buaünkü menfaatlerı' ta- buyru'.tuler; tepler açılıncaya kadar kalacaklar- ması ve ihtiyatla hareket edilme::ıı· d f k bil. • ı ~ ~in en ındı ta hiç bulunmadığı 
ra ır. mamiyle bitaraf kalmasını amirdir. dır. lizımgeldiği ziraat vekaletinden şel,;ı- he.ld . d .. . . Tekırar edelim, fena bir 5ıkmaza iki buçuk senelik dahili bir muhare- Köy muhtarları buyrultulan hak- rimizdeki alakadarlara bildirilmiş. e, cevız e yuzde 0.00~ nı.s~tın· 
ainnit olan .Oanzig işinde en mühim beden yeni çıkmış olan bu memleket kında Dahiliye Vekaletinden vilaye· v 0 .. 1• L'ez.de V --pur tir. Mübayaalarda tüccar d Wl de bu madenden bulundugu ıçın ta· 

t b
. t i l il'ıı. ' T ı '" ' e a' · k"' • 1 · ha 

nokta ihtilafın bir taraflı bir kararla yaralarını sarmak, iktisaden topar- e ır am m ge miştir. Köy kanunun simsar veya her hangi bir ıahsın ta. ze cevız ze anın• ı§ emesıne ve • 
ve b;r kuvvet darbesiyle halledilme· Ianmak, dahili birliğini tekrar teais 29 ve 33 üncU maddeleri buyrultu gezintisi vassutuna meydan verilmiyecektir. yanların güzelliğine hizmet eder. 

ainden vazıeç'lmesi, müzakere eaa&ı· etmek için uzun bir aükCınet devre· ıısulünü kaldırmı§tır. İzmir Ktıltür direktörlüA'üniln Bayanların taze ceviz yemeği çokça 
nın kabul eailmesidir. Bir defa bu _$'."ne muhatç.tır. Ancak y:ukarJda da Bazı yerlerde 2459 sayılı tayya· mehtaplı bir (lecede İzmir körfezin· ·Yaban<: l mehteplerdiC sevmeleri de bundan olsa gere)ctir. 
etas kabul edildikten aonra ihtilafın işaret ettiğimiz gibi bugünkü milli- ı·e resmi kanununun 5 inci maddesini de tertip ettiği vapur tenezıühüne ~ Cevizdeki çinko madenin de na· 
·k· f d · d ek bi tnkjp eden cetivelde muhtar buyrul· o'Luyan/ 
1 ı tara ı a tatrn=n e ec r ma- yetçi ispanyanın mihver devletlerine o· ğretmenler ve akrabaları arasında H ar betı' fınd ktak'nd 'k" . l' ··zc1 tularının 20 kuruş mukabilinde veri- ı ı en ıı ı mıs ı, yu e 
hiyette halledilmesi binnisbe kolay- ,karşı bir de rt)'·nIJet borcu vardır. Is. leceği yazılı olduğu cihetle defter- büyilk alllkn vardır. Bir çok öğret- Yabancı memleketlerdeki okullar· 2 miligram olduğundan erkekleriba· 
ı 1 kt dun .ırelen talebenin hususi ve azık b k •. aımıf 0 aca ır. panya vaziYetini t!lsrih ederken ken- larlıklarca muhtadara buyrultu \•e- menler, o gece bu gwzel tenezzühten e ' - a etme ıçın de faydası o derece faz. 

General Frankoya atfedilen ve bir d' h k'k" f l · d · ··1 ·1 · · tif d tın ~ k 1 lık okullarında yüksek sınıfa aldık- 1 •. ı n ·ı ı men aat erın en mı mu - rı mesınin mecburi telakki edildiğin- ı a e e e_g:e arar vermi~ erdir. 1 "f kA 1 . • • ~dır. Yalnız klor madem ıle sodyom 
Avrupa harbinde İspanyanın katiyen hem olacaktır, yoksa mihver devlet- den bu hususta yapılacak muamele Efes vapuru kiralanmıştır. Tenezzüh arı maarı ve a etmın dıkkat naza- d · d k' · b · .. .. il .. d k" . J:mdaıı kaçmamış. bu husust ö ma em arasın a ı nıs etın pek mu• 
bitaraf kalacağını temin eden beya- lerine karşı beslediği şükran ve min. orulmuştur. on muz e ı cumartesı akşamı rapı. ' a g n- b . b" . ... . .. 
nat ta hemen hemen ~arılci haber ncttarhk ihisler'ne mi uyacakt.ır? lı· Vekalet, 2469 sayılı Jcanunun 5 in- lacaktır. Vapurda gü:zel bir caz ve derilen bu· tam.imde, bu gibi talebe nase etsız: ırı otuz, .d~gerı 3 mıl~-
kadar mühimdir. Bugünkü milliyet· te bueüne kadar meçhul kalan nokta "i maddesine bağlı cedvele konulmuı.: lıüfe bulunacaktır. pakkında maarif müdürlüklerine ma ram oldugundan cevızın hazmı hıç 
çi ispanyanın mutlak hakimi olan bu idi. Eğer General Fırankoya atfe· olan muhtar buyrultusu tabirini~ Atfersin ile bir olomo- h1mat verilmesi lµzumu bildirilmiş- kolay olmaz. Fosfor madeni pek ga· 
General Franko iki buçuk sene de- dilen beyanat doğru ise İspanyol Ko· k5y kanunundaki sarahat karşısında tir. ni yüzde 500 miligram olmakla bera-
•am etıniı ve ispanyayı baıtan ba§a diyyosu hakiki bir devlet adamı ol· mutlak bjr mecburiyet ifade etme· bil /ıczas! 000 

ber kireci ancak 75 miligram o!du -
bir harabeye çevirmiı olan dah:'li mu- duğunu ispat etmiş, memleketinin vip ancak buyrultu almanın muhtaı·- :Mersinlide İzmir Belediyesinde Gümrük memurlarına "undan ikisinden de istifade nisbeti 
harebeyj yalnız kendi ,ıkuvve.tleriyle menfaatleri mevzuubahis oldiu za- !arla köy kanunu tatbik edilmiyen mukayyid 304 sayılı kamyonun ar. ikramiye yüzde 0.15 kalır. Bundan dolayı ce· 
deiil, İtalyan ve Almanların fili man ıükrnn ve minnet h'slerini bir köy muhtarlarına matuf ve munha· kns.ına tnkılan Aziz Özsakız adında vizin tazesi de, kurusu da hiç bir va• 
müda.hale n muavenetleriyle ka- tarafa bırakabilecek kadar y\ikaek sır oh;nası icap edeceği bildirilmi~tir. bir çocuk, yere düşmUş, bir müddet Gümrük memurlanna her sene ve- kit çocukların kemiklerine iyi gelir 
zanmıttır. Bu itibarla İspanyol m:1. bir görüı kabiliyetine malik olduiu· aauaauasa sürüklenmiş ve üç yerinden yaralan- rilmekte olan birer maaş nisbetin • diye şöhret almamışlardır. Cevizdeki 
liyetçileri haJya ve Almanyaya kar· nu göstermif demektir. H İ · J " 

1
. ·· nııştır. Kazada şoförün biç bir ala· deki ikramiye bu sene de müstahak çelik te 'fındıktakindcn daha az, yüz 

ıı bir minnettarlık yükii altında bu· Bilhassa ltalya hariciye nazırının a ay ~Ua Ye 1 gum • kası bulunmadığı ve kamyon arka- ve çalışkan memurlara verilecektir. de ancak 2,3 miligramdır. 
lunmaktadırlar. Bu minnettarlık yü- Madridde bulunduiu bugünlerde Is. rük teşkı·la" ti sına takılan çocutıı &"örmed·ii a l _ Memurların isimleri vekaletten tel- Ceviz kuruyunca, vitaminlerin -
kü bueünkü ispanyaya kendi hakiki pnnyanın b'taraf kalacağını ilan et- şılınıştır. ı n a grafla istendiğine göre, bu sene Ik· ·len hayır kalmaz. Fakat insanı he•• 
menfaatlerinin ;cap ettirdiği vazife. mesj balyayı çok düşündürecek ve Hatay gümrükleri baş müdürlü·~ ramiyenin temmuz ayı sonunda veri- lyme kudretine ve madenlerine tabii 
leri ne dereceye kadar unutturabjliı. barekatanda daha ziyade temk'n ve ğüne gümrük ve inhisarlar baş mü-' K ıeceg; anlaşılmaktadır. Geçen sene halel gelmez. Hatta terkibindeki sıı 
lıte bueüne kadar meçhul kalan ts. ·ıidale aevkedecek bir nokta teıkil fettişlerinden AbduUah, doksan lira UrS açacaklar ikramiyeler birincitep'in sonlarında büsbütün kaybolduktan sonra azot· 
panya muammasının anahtan bu su· eder. Ve bu itibarla çok mühimdir. ylıkla, Azmir idhalat gümı'Uğü mü· Şehrimizde orta ve ilk okullarda verilmiıti. lu, yağlı ve şeker olacak madenleri" 
alin cevabında mündemiçtir. c0··.....r~1u··yor ki, yukarıdan beri te ... dOrü !13tıy Fahrı· terfian Van gümru·· _ d x. nin yüzde nisbetle miktarları artar. ru ... çalışan eaerli öğretmenlerden mü-

Mihver devletleri ve bilhaasa ltat. rih etmekte olduiumuz iki haerden ğü rnildürlUğilne, lzmir idhalit gilm- rekkep bir ~rubun, ikmale kalan orta Evlenme Ancak ~vizin tazesinden yüz grartı 
Y

a umumi bir harp zuhur ederae Is bı'rm' cisı' Almanyada nihayet mantık rUğü mUdtirlücrüne Vekalet muamc· 1 b ı yemek kolay olduğu halde kurusun .. • okul ta e e erini yetiştirmek maksa· .J ı 
panya müdahale•nden büyük istifa. e aklıselimin galebe çalmaia bat· Hlt müdürü Rüşdil onun yerine de diyle yalnız tatil zamanına munha· Tüccardan B. Nafız Mustafa De- .,an ° kadar yeni irse insanın boğa:ı.t• 
d l t 

· tın k ·· 'd' d d' l l d k 'k' • • d ı 1 müfettişl d iB SI t · f · k b D ı yakar, hem de • kanı ekşitmeden e er emın e e um
1 

ın e ır er. a ıtını göaterme , ~ ıncı-, e ta . er en ay nan ayın edil- sır olmak Uz ere bir kurs açacaklan eııın ızı ayan erin Def en ile dtı- .. "d . k . • B b bi 
Filhakika ıarbi Akdenizin tam orta- yayı daha ziyade temkin ve 'tidal ile diij'i haber alınmıştır. haber alınmıştır. i'erli gençlerimizden B. Hikmet öz- onc.e - m.ı ey .. ı e cıtır. unun se e 

d k
. Bal d ı F b . . . b "k·~hl d . revızdekı vagın r=-bucak acımasıdıt· 

am a ı ear a a arı ransız nak· arekete mecbur edecek bir amil ol- ---00000 Formalıte ıçın Kültür direktörlil- aranın nı a an, iln beledıye ev- F dık ak.~ .. .,,.. d .. . . f cJ 
li7atını işkal edecek ve hatta ma· mak itibariyle ayni derecede mühim· y · l iüııe bu~ünlerde müracaat edilecek- lenme dairesinde kalabalık bir da- ;m k t 

1 ~agk afıma ıg·\·ıçın ın 
1

' 

dum bir hızla getirecek mühim birer dirler. enı pu ar tir. vetli kütlesi huzurunda kıyılmıttır. ınc ur.u~u ka o av_ yenı ı~. d' 
L-L--" u k'l ttikl · 'b• A 

1 
1 • • d' k' A G 'd if . ev1zı co ça sevıp te, şım ı ta7.t' u.nrı u• teı ı e en cı ı t at ıte onun ıçm 1r ı eier tahakkuk merikanın yüz ellinci istikUil yıl. Uzı e Ç te saadetJer dıler ve tara- . . bol b l d"k h , 

Okyanusundaki İapanyol limanları ederae bu ·ki haberden ikiainin de dön tim ti münasebetivıe posta idare- G ı J • d J f · b · · t brik deriz ım 
0 

ye ı ten sonra son 
8 

J,' e en er g1 en eynm e eveynını e e • arda V" le.ışın kurU<1UnU da yemek 
da sarbi Afrika aahillerinden yapıla. Avrupada buglln hakim olmıya bat· miz tarafından çıkarılan pullar, dün f er . 
bil k ald

. k ·· kü'll · .. ··•-'!.- "qterııcniz. kuru .eev:izi -fındık gibl" 
ece D ·yatı ço muı eıtire- lamıı gibi gorunen au .. \iuet Ye müJi. den itibaren bütün postahanelerde 'İzmir meb'usu B. Mustafa Ben- Alaçatı koop,."'ratı•f• o - '

1

- b' · b ı k d h r- avurduk•an sonra vemeH ; 'z, 
c- ar vazıyette u unma tadır. yemet havasının a a ziyade inki. kullanılmağa başlanmıı:ıtır. aisu, Mardin meb'usu B. Alı' Rı"za D 
So 

':# e vakit ya v ının eCJlığı kav rılur ~ 
nra ia ıark hudtlarında i~alya ve şafında mühim birer amil olacakları· Bu pullar, 12,5, 8, 7,5, 6, 3 ve iJ,d Sevend İstanbuldan, Aydın emnivet Alaçatı T. K. kooperatifinde fev· 1 de ... ,,_ 'b' · • k · b 1 J ~n ko ay hazmeder iniz M"deniz l'lıalna&ıJ'a sı ı ikı mühfm uvvetın ir. nı tebarüz ettirmeye Uzum ıörüyo- buçuk kuruşluk bir şeridir . .Fevkala- müdürü B: Ekrem Aydından şeh"i·ı kalade olarak yapılan toplantoıda kşimez. Fakat kanı e .,itmivece~! 

dq taarruzuna maruz bulunan Fran- ruz. de nefis olarak hazırlanmış ve ba· mize gelmıılerdir. Trabzon meb'usu asil üyeliğe Şakir Kopıral Hasan • mi ncd'l C · 'fetiıı' 
aa için Piren• hudutlanndan emin ol· ijamdl NU:ıhet ÇANÇAR aılmııtır. B. Sırn Day Selçuaa ıitmiftir. Aveı n Sinan T~nçer aeçU~lılerdir. l)iç bir ~;~e~y~:~ marı 
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"" ~· : 'f:Ç f A · k Orhan Rahmi GöKÇB 

ıtara ,, merı a B d d A .k k Oatünde hepimizin; vatandq, .ı. 
Müstakbel Avrupa harbine karşı arış avasın a merı a ongre- lereiaiveferdiolarakhaaaaaiyet\'e 

Amerikanın ta.kip edeceği hareket ıararla durduiumuz m-rif menuu, 
hattı günün en ehemmiyetli meselesi buıün yarın, yetil bir masada, aaJi. 

ni teşkil etmektedir. Aceba Ameri- sı·nden beklenı· 'en kı·yaset hiyetli olanların ıözleri önünde çıp-
ka, büyilk harb içinde olduğu gibi, ı t lak bir vücud l'İbi açılacaktır. 
nihayet demokrasilerin cephesine il Maarif deyince, halden iatikbale 
tihak edecek mi? yoksa bu defa bi- doiru uzannııt bir köprü hatıra se· 

taraflığını muhaza mı edecek? s·ı fi k k t d· ı· ı ·· d b h d R lir. Bu köprüden neailler ıeçecektir. 
Yalnız Amerikayı dej-il, bütün dün J ara 1 aOUDUllUD a ) 1 UZUMUn an a Se en uz• istikbalin akını, bu köprüde vuku-

~: d::!~:~~~!ni :~~~:ar b~:~~ veltin mesajı, şidde t)i bir lisanla yazılmıştır bu!;;:~::ı:.elinden batlıyarak en kü-

ölçüde bugün Amerikada cbi- Vaşington, 14 (A.A) - B. Ruz- himmat üzerine ambargonun terke- fımdan tamamfyle tasvib edilen ha- naatimi değiştirmek için hiçbir se- çük çiviaine, mimari ahenk ve tarzı· 
taraflık kananları> etrafında ya- velt şiddetli bir lisanla yazılmış olan dilmesini bir deklarasyonunun tam riciye nazırının bir beyannamesini bep görmüyorum.> na kadar düşünmeie mecburuz .• 
J>ılan mücadelenin neticesine bağlı mesajında kongreden cbarış davası bir şekilde tasvibidir. ı leffen gönderiyorum. Bu vesikanın Alh sahifeden ibaret olan Hullün Neaillerin yüriiyüıünü akaatmıyan, 
bulunuyor. Bu mücadelenin mahiye- için ve Amerikan emniyet ve b:ta- Vaşinaton, 16 (A.A) - Dün öğle- dikkatle tetkik edileceğini ümid ed~ beyannamesinde muhariplere gönde- çukuru, inzaaı, çatlaiı olmıyan, ço
tini anlıyabilmek için Amerika hal- rafıığı menfaatine olarak> bu içti- den sonra reisicumhur Ruzvelt tara-

1 
rim. Sulh davası ve Amerikanın bi- rilecek silih1ara ambargo konması cukları altındaki akınhya kaptırmı

kının samimi surette sulha bağlı ol- ma devresinin hitamından evvel bi- fından kongreye gönderilen mesa- ıl tarafhğı ve emniyeti için kongrenin usulünün kaldırılmasını Amerika bil- yan, bqlannı döndürüp ,.özlerini 
duğunu göz ön Un de tutmak lAzımdır. taraflık kanunu kabul etmesini iste- jın metni şudur: bu içt ma devresinde elzem olan bu kOmetinin hangi sebeplerden do1ayı karartmıyan bir köprü iatiyoruz. 
Fakat bu sulh meselesi üzerinde iki mektedir. cAyan maclisi har:ciye encümeni- karan ittihaz etmesinin pek arzuya isted iği izah edilmektedir, Fakat meaele mühimdir: 
fikir cereyanı vardır: Bu mesaj, Hullün cbarış ve emni- ııin 11 reye karşı 12 rey ile sulh ve şayan olduğu keyfiyeti benim için bir Vaşington, 15 (A.A) - Hullün Terbiye ve tedria metodlarmdan, 

1 - Bazı Amerlkah!ar, yalnız yeb başlığı altında intişar ederek> bitaraflık meselesi hakkındaki kara- müddettenberi pek açık bir hakikat mesajında Amerika tarafından takip aile ve içtimai hayat tezahürlerin
Amerikanın harbe iştirak etmesine bugünkü vaziyeti tehlikeli> addeden rını kongrenin gelecek içtima devre- mahiyetini almıştır. Dünyanın hali- edilen harici siyasetin temel taşının den tutunuz, bütçeye, binaya, idare 
mani olmakla alikadardırlar. Bun- ve muhariplere i'idecek silah ve mü- sine bıraktığın; öÇendim. 1'ara- . hazırdaki vaziyeti karşısında bu ka- -Devamı 6 inci sahifede - tekline, halkm aeviye ve mali kudre-
lara göre, A vrupada harp çıkmasına G 1 c d tine kadar bir yıim, ayrı ayn it ve 

mani olmıya çal~mak beyhudedir. Hava kalelerı· enç erı·mı·z enevre e al&ka menulann1 ihtiva ~den bu 
Avrupada ergeç bir harp çıkacaktır. maarif davamız, elbette ki topyekb 
Binaenaleyh Amerika, bu harbe ~ir- ve kolayca halledilemiyecektir. 
memek i~in şimdiden tedbir almalı- •"r Maarif, Şuruınm içtimai, ihtiyaç. 

dır. Bu tedbir de Amerikayı harbe Amerı·ka hu·k~metı·, tay"are rabrı'"• universite talebesi, Romanyada da lan tatmin etmek deiil, illetleri kav-
işt!rakten menedecek bitaraflık ka- U T T ~ ramak ve busünkil mektebi &lemlmi-

nunlarıdır. Mesel& muharip devletle- k l d l b ·ı • k d COk Samimi kar Şif andılar zin ahenkaiz olan noktalarını, maa· 
re harp malzemesi, sillh satmıyalım. Q Qrln 0 ÇQ lŞQn ecne l eTl Çl a_T l I Cenevre: 14 (A.A.) -Anadolu a- ve bir akşam yemeği verilmiştir. rif makineainin falao veren kıaı~a· 
Tebaamız muharip devlet gemile- Nevyork, 15 (A.A.) - Ameri· veti mevcud en iyi tayyarelerın mo- jansının hususi muhabiri bildiriyor: Bundan başka Cenevre kantonu ta- rmı kanamak bakımmdan mllhım-
rinde seyahat etmes.ln. HülA.sa harp- kan tayyare fabrikalannda çalışan törlerine nisbetle yüzde 2S fazladır. Profesörleri Hamdi Nafi2 Pamirin rafından da talebelerimiz şerefine clir. Çünkü, hakikat olan ıudur: 
ten mllmkiln olduğu kadar uznkta bütün ecnebi i§Çilerine yeni ihtirala- Avcı tayyareleri 375 mil süra.tle uça- riyasetinde muhtelif memleketlerde Enar sarayında parlak bir resmi ka- Maarifimizi teıkil eden bütün mev 
kalalım. Eski cumhurreislerinden rın sırrını muhafaza etmek için yol bileceklerdir. Hakiki hava kaleleri bir tetkik seyahatine çıkmış bulunan bul tertip edilmiştir. z~larda derin bir ıörüt tezadı ve fi. 
Hoover, Amerika kıtasına bir teca- vermektedir. olan bombardıman tayyarelerinin istanbul üniversitesi jeoloji fakülte- Buraya kadar olan seyahatleri kır karl'atalıiı vardır. Salahiyetli, 
vUz vuku bulmadıkça Birleşik Devlet- Elde edilen malumata göre yeni sürati ise 300 mildir. si talebelerinden mürekkep bir tale- hakkında verdikleri izahata naza_ aal&hiyetaiz berkea, vakıaları, kah· 
lerin, harbe iştirak etmlyeceklel'ine tayyarelere konan motörlerin kuv· be grubu bir kaç gündenberi burada t 

1 
b 

1 
. . t'kl . h vehanelerde laklakıyat aeviyeaine 

dair bir beyanname Defl'edilmesfni «<«***»> bulunmakta idiler. ran ~ e. e erımız geç ~ erı er r_er- kadar indirmtitir. Halbuki bir cemi· 
tavsiye etmeie kadar ileri a-itmiştir. de iyı hır kabul ve müzaharet gor - •etin tedria ve terbiye me-leai, ha· 

E 
e • Talebelerimiz bura a gelişlerinde ı -2 - İkinci bir zümre ise, bir Av- müşlerdir. k!1L tt b 1 • • • d Srar ngız gemı profesör Pittard ve jeoloji profesörü . ıaa e, u meae enuı ıçm e ,. .... 

rupa harbi çıktıfı zaman Amerika- e .. t f d k l k 'k Bulgarıstanda bulundukları es - yıp ta dtiJ'ilmleri ve akaak noktala· 
Jınsen ara ın an arşı anara ı a- d 'k' B 

1 
. 

1 
.. • 

nın bitaraf kalamıyacatına inanıyor. metlerine ayrılan pansiyonlara yer- na a ı ı u gar Jeo OJı profesörü ta- n tecrübe Ye ihtiaaa kuvveti ile UY• 
Bunlara göre, Amerikanın harbe iır Jeştirilmişlerdir. rafından kendilerine BuJgaristanın ram11 olan aal&hiyetliler taralmdan 
tirakine mani olmak için en iyi çare, d d ( b • Üniver:iitelilerimiz burada kaldık· jeolojisine ait değerli malOmat veril· konutular, halledilir •• 
A\'rupada harp çıkmasına mani ol- Japonyada CDİze İD iri en U gemJ, lan müddetçe Yunfrav dağına çık- miş ve talebelerimiz Şipka botazın- Şuradan ilk beldedifinıiz, evvel& 
1-l•ktır. Yani Amerika dUnya aulhu- mışlar ve Lalev dağı ile Samonik da- dan ve Tunadan geçerek Romanya- buıünkil terbiye ve tedria realitelerl-

~~~~::ı~ıy;it~:sa~'ıcbir :!~~:~~~~: büyük bir ehemmiyeti haizdir ğında tatbikat ve tetkikatta bulun- ya girmişlerdir. ni. daha aonra maarif kabinealnla 
cunıhurrelsine böyle bir siyaset ta. Londra, 15 (A.A.) - Deyli Tel- Bununla beraber gemi donanma muşlardır. Isviçreden italyaya geç- Üniver.3itelilerimiz, Romanyaya ihtiyacını tespit ederek bir aiatem" 
kip etmek imkl\nını verecek şekilde graf gazetesinin deniz muharririnin erkinı haribey heyeti bahriye na- miş bulunan talebelerimiz Cenevre- da çok samimt bir kabul görmüşler provam hazırlamaktır. Bu ıiatemla 
tanzim edilmelidir. Meseli muharip. bildirdii:ne göre jokosukada Shoka- zırı ve imparatorluk hanedanının 2 deki ikametleri esnasında pek sami- ve buranın tariht bir kısım eserleri- tekemmW ettirilmeai ve prosranua 
ler arasında müsavat temininden vaz. ku isminde büyük bir harp gemisi de azası huzurunda denize indirildiği mt bir kabul &"örmüşlerdir. Ve pro - n.i gördükten sonra bir Romen profe. tatbiki de, tüpheais biru da sama
ıreçilsin. Silah satışı menedilmes!n. nize indirilmiştr. için bu geminin fevkalide bir ehem- fesör Pittard tarafından şereflerine, sörüniln refakatinde Kampina Pet _ nm teairlerine tabidir. JSilhuaa mad-
Cumhurreisine de sulhu korumak Muharrre göre bu gemi esraren- miyeti haiz olduğu aşikardır. Bu ge- Cenevre ilniversite~i profesörlerin - rol madenleri ile diğer maden hav- di meaelelerde .• 
imkanını verecek salihiyetler veril- giz bir zırhlıdır. Deniz inşaah husu- minin 1936 senesinde tezgaha konu- den bir çoklarının da hazır bulun- zalannı gezmişler ve tetkiklerde bu- ~Grl, bünyenin zayıf ve lıaata ta-
sin. izaha JOzum yoktur ki, bu ka- sunda japonlar tarafından gösteril~n lan 40 bin tonluk üç veya dört zırh- muş oldukları güzel bir çay ziyafeti lunmuş!ardır. rafını iaabetle kavradıiı ve meYS11-
naatı taşıyanlar da cumhurrelııi ile ketumiyet dolayı.siyle bu gemi hak· lıdan biri veya bir tayyare gemisi ol- «««***>» un özüne indiii dakikada, meaelenln 

taraftarlandır. kında fazla mal o.mat almak kabil de- ması ihtimali vardır. 7iü rk-A lm an yanımı halletmİf olacaiız. 
Üç sene evvel, Amerikanın bita· ğildir. 1 

l'atlıtını tesis maksadiyle yapılmış «<«***>» H 
bir takım bitarııflık .kanunları var- L b . al 1• çte 
dı. Bu kanunlar, İtalyanın Habeşis- e runun mesarıı tanı istillsı ve İspanya harbi gibi "'r 
ıcrıı1eri karşılamak için yapılmıştı. ı icaret anlaşmasının yenilenmesi Bir kadın cesedi 
Bunların müddeti bitiyor. Fakat bit- • • 

llleğe yanaştıkça, beynelmilel vazi- rçrn müzakerelere başlanacak bulundu 
~et ~e kö~üle~miştir. Avrupa~ı bir Fransa reisicumhuru, milletine İstanbul, 15 (Telefonla) - Türk- bjr anlaşma için yakında müzakere- lstanbul, 15 (Telefonla) - Bu 
arbın arifesınde görenler bile var- • • • .. Alman ticaret anla!Olma.-:ının müddeti lere ba~_lanması mukarrerdı'r. dır B b [ k f V d :t sabah, Haliçte hüviyeti meçhul 45 

b .. u şartlar altında cumhurreisi, ır ı a sıye e ıvor ağustos sonunda biteceğinden, yeni 1 b . 
it J yaşlarında tahmin o unan ir kadın 

sın aaraflık kanunlbar1ının, sulh dava~ Parlıı, 14 (A.A) - Reisicumhur ve alicenap ve kuvvetli olan büyük ece***»> cesedi bulunmuştur. Kadının bir ci-
Yardımda u unmasını temin . b ·ı F · · 

edecek k'ld t d'lf . . . . Lebrun mıllt bayram rnünase etı e ransız camıasına sıkı bır surette ve M 1 h d ti d nayete kurban olması ihtimaline bi-
ha aç kşeb. 1 

ife da ~I nı tıste.mıştır. Du- radyo ile verilen bir mesajında bütün kardeşçe birleşmiş kalmak husuı;un- ogo u u arın a naen zabıtaca tahkikata başlanmır-
b ı ır a e e, n~ıltereye ve . d k 'ht"l~I' h d k t'~ b" · · · d'l · "rans d b 1 Fransızlara hıtap e ere ı ı a ı a- a a ı ır azım vermesını ı erım. tır. 

aya yardım a u unmasını te- 1 d · t" k'. L b ·· ı · · b·t· · k · a lnin ede k b' ! 10 k b . tırlatmış ve ezcüm e emış ır ı. e run soz erını ı ırır en, ımP -
nı ce ır ormu n a ul edıl- h. ld.. u d f "k' t ı · b ·· ·· k · l · Fr ,...) 

esini talep etmiştir. Ruıvelte gö- Bu mil ım yı. ~~ nk'le bı' ıır vt·e ra or udg~n utun sa ın erme b"t~~- 'atalı· terler, 
re, bu l:ıh· 1 1 U hh ruhlanmızı cedlerımızm ı e ır eş ı- sanın ogum farkı olmaksızın u un 
d sa A ıyet er e m ce ez o!- . . f ·1 ti · · · 1 · · · t 
Uğu t kd. d h. h relim. Onların sıvık azı e ermın ınsan ar ıçın hilrrıyet ve milsava k • b k k . . J t 

caktır·a üırk.e üıçt ar~ dçıkımıya- varisi olarak 14-7-1790 yeminini ha- hakkını kabul ettiğini, onları say, a ım ıra tırma ıçın aponya yı mı 
, ç n ü m ecavız ev etler b' · · · · 8Ulhu ın h f tm k b . • tnlıyalım. Bu büyük hatıranın ıze tasarruf, :ı .zam, ırfan ve kıyasetlerıy- h . k . } ? 

Moskova müzakerelerini Is tan bul 
Beynelmilel atle. 

tizm müsabakaları tinde k:l a akzla de eFakmetc urıy1:- yurdumuzu bütün kuvvetlerimizle le buna layık olmr.ğa davet eyledi- ta rl ettJ er . 
?tı aca ar ır. a par A· • • .. v. • k .1 . • 
neento Ruzveltin noktainazannı ay- müdafaa etm:k, hürrıyetı v: ~~~=~ gını v~ . ~n.dı erı~e ya_;_dı.m :e. na~ı- Moskova, 15 (A.A) -Sovyet mah- mal Om olmadığı beyan edilmektedir. İstanbul, J 5 (Telefonla) _ Ya .. 

n kabul et . bunu tadil t . vatı ve beşerın ve vatandaş g hatlerını esırgemıyecegını bıldırm Ş- fellerinde Mogol hududunda cerevan Ayn· mahfellerde söylendiğine gö- rın F d d l 
tir memış e mış- "d e ocuk t• .r ı ener sta ın a yapı ması mu· i Şu tekilde ki: mukaddes haklarını ı ame. v ; t h. - ır. e?en muharebelerin ehemmiyetsiz re Mogolistanın Sovyetler birliği için karrer olan beynelmilel atletizm mü-
cı .. - Amerika bükOmeti muharip lanmıza devreylemek ve nıha~e ür bır hudut hadisesinden mi çıktıtı yok pek büyük bir sevkulceyş ehemmi- sabakalarına iıı.tirak edecek Yunanh 
"\tletı «««***>» · T F S · · 1 b k :ıı-llıe ere top ve silah satılmasını sa ın~ı ız - ransız - ovyet paktı yetı vardır. Japon ar . u mınta ada atletler, bu akşam geldiler ve karıı-
2nedecektir. lh t k d •l • a~tedılmeden Sovyet hükumetinin harekete geçtiği ta~dırde Sovyetle- landılar. 

itle - Fakat harp il etleri satılması raca re ı e rı dıkkatini oraya çekmek için totali- rin :\fogolistanı kendı toprakları imiş l h . l t r k ·ı • 
llınu detUdir. ter devletlerle anlaşarak japonyanın gibi müdafaa edeceklerine şüphe n lSQT QT ye l f 

aa ~u formule göre, fngiltere, Fran- bu mıntakada harekete mi geçtiği yoktur. Hı f l d 
\'e ~I lllUttefikleri, Amerikadan top ece***>» a ta orta arın a 
ta;ar'h satın almıyacaklar. fakat Avam kamarası, bu husustaki kanu· Romanyanın bu··dcesı· lzmir'e gelecek 
hu k e sahn alabileceklerdi. Fakat İstanbul, 15 (Telefonla) - fnhf. 

~ecu:~:nun meriyete 1rirmesi için DU müzakeresiz kahul etmiştir sarlar vekili B. Raif Karadeniz, bu-
1 \te c sonra Ayandan da geçme- gün de tetkiklerine devam etti. Ge-

tir-an ~h~rreisinin de tasdikine ik- Londra, 14 (A.A.) - İhracat kre- kredilere şamil olmadığını ve bilhas- K d f lecek hafta ortalarında izmire hare-
h e-.Qelıyd' R 1 k JA · dileri hakkındaki kanun layihası bu- sa Polonyaya yapılacak ikrazın ye- alineskOnUn mü a aa pol1•t1•kaSI asına k 1

• uzve t anun yı- ket etmesi ve orada da tetkikatta 
"e dtın ~rşı. kat'ı bir vaziyet almıı gün avam kamarasında ikinci oku - ni kanuni tedbirleri istilzam edece- J k bulunması muhtemeldir. . 
tiir-6 A aııngtondan bildirildiğine nuıunda kabul edilmiştir. HOkOmet ğini b\ldirmiştir. ehemmiyet C ta ip olunacaktır 
ha~ı·u;an hariciye encümeni, lAyi- tarafından ~aranti edilen ihracat Bükreş, 14 (A.A.) - Mal~e na- deniz ve hava varidatı 1704 milyon /nf i/ak 
~'lter-eai~?1t heyete arzetmeden mil- kredileri plafonunu 10 milyondan R d h b l • zın Konstantinesko nazırlar mecli- ley olarak tespit edilmişti Nisan P "d K t k 

15 
(A 

a1t t.tu ı gelecek devreye bıraka- 60 milyona iblii etmek suretiyle Q '.,YO a er erı• sinde senenin ilk Uç ayına ait bütçe mayıs ve haziran aylarınd.aki vari' A) rovBı ence - ekn ubc. y, d d. 
cu-...h kal'an v ·~ı B ti . . • . - uraya ya ın ır ma en e 
t .. , u-e·ı . . ermı9~ r. u sure e artır.an k_ara.r sureti müzakeresiz mi•% •n devamı hakkı d · h t vermııı.tır dat l t Ad' bilt 7539 a 4

c s l n a ıza a .. · şu 0 muş ur: ı çe mil- bir infilak vukubulmuş ve otuz ame-tlatı ının taraftarlariyle aleyh- tasvıp edılmıştir. N d · t' ki· 128 il ·ıı' Ud f 
llras d az. ır emış ır . · . . yon, 1 m yon mı J m a aa ve le toprak altında kalmıştır. Bunların 

...... ın aki mücadelede her Müzakere esnasında Hudson bu 10 NCU SAHiFEMiZDE Ad b t t h 1 32 2 1 4 il.. - - . ı ü çe a mı~ erı • . mı yar, 95 milyon hava ve deniz. MalUm - kurtarılması işine derhal başlanmış-
._ 8 nci Sahifede - projenin in~li2 lirası olarak açılan mıllt müdafaa varıdatı 6 mılyar ve - Denma 10 nuncu aahifede _ tır. 
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HiKAYE : Mısır hükumeti 1 B 1 ı-
lskendftriye civarında S ©lr5c§la ı:::l OY ©}~<§1 ·-------..-.. 

Kocanın intikamı bir askeri liman ÜZÜM BORSASI! PARA BO SASI iki gülünk program 
Nişanland}ğmın daha ilk &"Ünü, resimden çekemiyerek: vapacak t z 1\11 t R A l( AR A 1639 M. 183 Koıı./120 V• 

llartobino>n, ... ·şanlısı: - Hayır .. Ne münasebet!. Elbet- Kahire, 15 (A.A.) - Mısır hü- Kw. 
- Benim n ıl ismim Liva değildir, te .. Şüphesi ı .. Diye kekelemişti.. ku~eti lskenderiye civarında kain 82 çuval Albayrak 11 16 T. A. Q. 

19
·
74 

M. 
15195 

Kos./
2
0 

Karplinadır. Fllkat merhum ve sev- Üç ay sonra balayı seyahatine çı- !\~anut gölünün sahillerinde büyük 
27 

çuval Es. B. 11 50 12 Kw. 
·ı· k b b · · b k .. } ı· ilid · LL T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 

gı ı ocan ana u ısm.ı takmıştı! kan gelinle damadı, akraba ve dost- ır as erı ıava ımanı ası ımıuuı· 

Ben de artık Lina .oldum. Toprağı lan istasyonda geçirirlerken, Lina- larım araştırmaktadırlar. 109 
" Kw. 

bol oJsun, öyle iyi bir .adamdı ki .. nın en samimi arkadaşı Ortensia 00000 696518 1
'
2 

TORKIYE RADYO DIFUZYON 
emiş, ve SinY.ör Cosimo Toddeinln Motta kocasına dönerek, bir iç çe- Bitmanın teklifi POSTALARI 

·llpkası elinde oJduğu ıl}.alde gülerel< kişi ile= 
696627 1

•
2 

TORKfYE RADYOSU 
çıkarttığı bir resmini delikanh)·a - Zavallı Bartolino .. Böyle bir . -Baıtarafı 1 inci sahifede - No. Fiat ANKARA RADYOSU 
gu:-ıtermişti. kadınıı düştü!. Demişti. Bu reni e\'· ır 1911 de Amerika il.e japonya ara- 7 11 50 J 2 . .30 Program 

Bartol:na da jn_siy.ıı.ki pir hareket- lilerin .Çöpçatanhğını yaptığı ıçın sın~a aktedilmiş bir ticaret muahe- 8 ~~ 25 12.35 Türk muzği (Klask 
le, bu ölü adamm f-Otograftna karşı her hangi bir tenkide dayanmıyan desı m~vcud olduğu için encümen 9 ram) prog .. 
hafifçe boyun kmnaktan kendisini yaşlı kocası da cevap ver,mişti: bu teklif hakkında hariciye nazırı lC 15 Ankara radyosu erkek küme 
alamamıştı! - Neden zavallı olsun 1. Bartoli- Hullün mUtaleasını sormağa karar 1 l 18 ve saz heyeti 
Meşhur mimar Toddeiden dul ka- no .aptal değildir. Kimya allamesi- vermiştir. lOOOOO kilo pirina yağı 18 20 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

lan Lina Sarullj, koca.sının resmini nin birjdir. Pittman, hariciye nazırının tahri- Zahire borsası ve meteoroloji haberleri 
duvardan kaldırmayı bir an için ol- - Evet. Kimyadaki maHl.matına ri m.ü:aı.casını almadan evvel encü- 1 ZMİR Dinar 2 8025 13.15 Müik (Küçük ork'.!stra şef: 
sun b:le alclından geçirmiş, düJfin - diyecek yok. menı ıçt~m.aa davet etmiyeceğini be- 222 ton bu w da Yen 34 62 Necip Aşkın) 
miiş değildir, Zir~ bugj.in;kü vaziye- - İdeal ,de bir )coca olacak. Bli - yan e. tmJştır. 4 to "rg a Y 

4 50 6 50 İııveç kr. 30 55 J - Heinz Munkel kara or-
t . Dün ene- h" b. k 'tt' n C\ P 3 75 3 875 R bl 2 901) ıni, onun ken.dişine yaptığı eyi, gü- ton eserlerini neşretmiş olsaydı mii- umen, ıç ır arar ı ı - 50 t b ki 3 75 3 75 u e 3 -5 man polkası 
zeı mobilyelerj, pjr kelime lle her Jcemmel de bir hoca olarak yüksele- ~az etmem ·~tir. Dfinkil içtimaa jş- 2 t:: k:m:arı 6 50 6 50 ESHAM ve . f AHV LA 2.__ Mo7.art re majör diver.tİ· 
§eyi kocasına bor,luydu. cekti. Sonra ne de nazlı bil insandır. t~rak e~e~ azaya göre pro)eye karşı A N K "' il A mento'l n menuet 

Genr kadın, Barto}inonun ıaıınr- Temiz ruhu vardır. şıddetlı hır mu. halef et.vardır. 3 - Spcro Kochmann .ebedi 
~ ~· - ..._ A d b k T f · Sivas - Erzurum hattı istikrazı 2. 

dığına dikkat bj}e etmiyerek sözüne Ortensin, §U dakikada neşeli, nab· . . y~n an ır ço kırnseler ~u pro- el l ıtrkadrı 
devamla· .ı:a ;iöre ı1erbet vermesini bilen, bazı Jenın Japontara uzak şarktakı Ame· 

19 91 
4 - Schebek İtalyan serena-

• 'k f ti · d w d d w Posta ve telgraf idaresi muhasebe- Cumhuriyelt me~kez bankası 
- İsmimi deıc.;...+irmekten dotruıu kerreıer haddinden aşırı atılgan, ko rı an men a erme ogru an og~ı.ı~ - 108 15 dı 

&"2~ va t tı t k f t - cisi B. Niyazinin maaşı bir derece 
pek hoı:lanmıı ...... ·.Mm. F~kat canım nuşkan mimarın yerine geçen, aptal ecav z e rne ırsa mı verec.egın 5 - Toman viyana hülya.lan 

v m~~ bakışlı, vaztanalı, toy kocasiyJe lt1J- den ve japonyanın bir mukabe)eibil· terfi ile 35 liraya çıkarılmıştır. Şark değirmenleri 1!) !>J (v,als) 
glbi sevdiğim insanın sözünü kırabi· maya giden Linayı hatırlıyarak, gü- misli tedbiri olarak Amerikadan pa- ««***»> 6 - Micheiels Çn.rdaş No. 2 
lir miydim, kırabilir miydim de .. Her lümsemesini tutamadı ve mınldan- muk alm,aktan vaz ge~mesinden kork 7 - F ranz Königshofe.r Ti-
halde ;;iz de eni Lina diye ~ajırmak dı: maktadırlar. r 1 rol entermczzo 
ta bir beis görmezsiniz deil .mi? - Evet kocacığım. Bartolino µe 8 - Pnul Lincke Emine Mı-

Deml . .,.+ı· de temiz ruhlu bir insandA·l. Dedi. lta/f·Qnln cevabı sır serenadı 
li"' • - Baıtarafı 1 inci u.hifed• - Be l" d d C 1 d · 1 d Sinyör Taddei ile ilk düğün gece- Tren hareket etmeden evvel Ansel· r ın e e ou on re şöy e e 9 - ]. Brahms macar dansı 

sini geçirdiği yatak ı. Diye dO§ilndü mo amca, gelince: - Başta.rafı ı nci Sahifede _ MadagaS'kar. Martinig, Yeni kale· mistir: No. 1 _ 2 
ve ölü, ,mimarın gülümseyen haya_ _ Bartolinoya iyi bak. Ona dik- il>'.:ıhat talebi mevzuu bahsolmadığı donya, Yeni Ebrik, Reunyon adaları Frcnsn, cyni ülkü ile muttasıf ı O _ Hartman Thry efsane· 
liyle, şapkasını çıkıırışı:nı bir dab:ı kat et .. Tenbihindc bulunmUL~·· İlk bildirllmekte '\'e cRomadaki isveiçre s.npier ve Mikelon, Somali ve T 0-- milletlerle sı1.ı bir birl;k içinde ve si ( 'tıle) 
gözünün önüne a-etinne~n .kendisi· balayı seyahatinde Romaya gitmiş orta elçisine verilen cevap bizi ta- go sahillerinin azası bulunuyordu. bizzat kendi kudretinin inkişafı ile ) 4.) 5-) 4.30 Müzik (Keman solola-
ni ~laınadı. olan, onun için de seyahat adab ve mamen tatmin etmiyor.> denilmekte- Geçide her ırktan 30 hin kişi barışın kdrunmasına çalışmaktadır. rı- Pi.) 

d:r. muhtelif neviden makineli makine- Fakat bir Avrupa iştirakinin tekrar 18.30 Program 
BPtün bala~'! seyahatlerj Jnüdde· erkanını pek iyi bilen Lina da koca- 600 d d ıincc, kan koca a,rni y~t,a~ta yat- sına kelimenin tam manasiyle baktı. Federal k sey Tirolda yerleşmiş s~ arnba •. 1 ~O top, ~S? mitrC\l- oğ uğu~u ve herkesi~ hakkın~ ri l 8.35 Müzik (ı::en od amuziği fb-

0 b
. k .b. d olan isviçrelilcrin haklarını korumak yoz ve tank ıştırak. etmı,tıtır. Halk ~yet ve ıcaplarına teshm ıuretıyle ~ahim o·· zg-ür ve Ateş bo··ccekı 

µıııkla kalmadılar, Linanın altı seni? nu ır çoc.u gı ı koru u. 'fren Ro- k Ik la · fah 1 ,. için slikOnetle ve fakat azimle hare- ıtaatı a ış mıştır. emnıyet ve re ın geri gediğini )eri) 
ev el ::ıevgili kocasiyle yaptığı gibi maya ;o,,·arınca kocasına: ketine devam edecektir Bilhassa lngiliz askerleri ve lejiyo- görmek ümidini tcrketmemektedir. 'Q.00 Co~uk saati 
yem.eklerini aypj lokantada y,ediler. - ,Sen her ıeyi b~na bırş.k .. Dedi, Londra, 15 (A.A) _ Nevvs Chro- nerler sürekli bir surette alkışlanmış San Seba~tien 'de Mareşal Petain 19.25 Türk rnuziği (inccesa.z fas-
Ayni yerleri, µıUz l~ri, resim a-ale- ı.re ba'1ullan sırtlamıı olan hamala nicl t . . B 

1 
d k. h lardır. vazifesi pek mü kil görünmekle pe· 

rileripi, kiliseleri gezdiler. .dönerek: e gaze esının ° zano a 1 mu a- P · 14 ( A A ) B I ·ı b · ·kb 1 ·· · b 1 d " lı) b .. i . . arış, /:\., . - u yı mı . .ra e:r, ıstı a e gıJvenı u un ugunu 20 00 M l k t t . 
'faradıll§tan m$hcup Dlan )3arU>- - Viktory.a ote~ine jridecegiz!. lrı svıçre }lükfioıeti tarafından gön- li bayram yalnız Pariste değil bütün ve fTan~a jle İspanya arasındaki · eme e Sı\.a nyarı, aJan& 

l
. E · · d' d ·1 h. d ı • ve meteoroloji haberleri 
ma, kansının ilk kocası ~ibi düşiln- • mrını ver ı. erı en t'ır e egenin, mıntakada f ransa ve imparatorlıık şehirlerinde a'ğ1ann her gün biraz daha kuvvet- 20 1 0 Nescli olaklar _ R. 
meğe, onun zevklendii'i eibi :zevklen Lina. otele -yerıe,t.i Jçi ~alaat. etH ılcarnet e>d n 2&>0 · viçr li~ ,ı._...ı h,-..... ot Lı. ._. .•• -ı. uhmi'-••. 1 

- --···' ·-·--·-• ~J 1-.ı•e•·-· ı..·•--·· ı.u: ı J ~ urK muzgı 
meğe, eğlenmeğe bir kerre ol.sun i 'Htç kimse onu tanıma10~şt,, amm.ı c mamasını temjn için vali j}e görüşmek Her taraha geçid resirpleri yapıl- miştir. 1 _ Hüzzam peşrevi 
yan bay,rağını kaldırmadı. Karısı da. herkesi hatırlıyordu. üzere Bolzanoya geldiğini bildiri- mış ve gerek resmi tezahürat, gerek Paris, 15 (A.A.) - Dün öğl& 2 - Hüzzam beste aldım 
bu halleriyle, genç Jwcasında !emı - İffete altı se,ne evvel )'ani mimar yor. halk tezahüratı ~e ~enlikler tarifi im- d;n so?.r~. Fr.~nsı.~ ihtilali?in 1 ~O in· hayali perçemin 
int;balar bıralctı.iı.m. bir ıürlü anlı - kocasiyle kendisjne hizmet etmiş o- Muhabir diyor ki: kansız bir şevk ve heyecan içinde ce· cı yıl donumu munasebPtıyle hır nu- 3 - Saddetin Kaynak hüz-
yamadı. lan ihtiyar uşak Pip,Po Q.aha hala ltalyanlar bu isteği reddettikleri J'CYfln eylemiştir. tuk söyljyen Daladiye demi~tir ki: zam şarkı Bin hüzün çöktü. 

~yabattcn dö,nünce .4e çok !eııa buradaydı. Pippo onlara birjnci k.at takdirde, jsviçreliJer de mukabele ol- Yabancı memleketle,rdeki F,ran· - Biz, hiç kimseyi tehdid etmi· 4 _ Bimen Şen Segfıh §arkı 
pir haberle karşılaştılar. Kendileri- tn, iyi döşenmiş 12 numaralı bOyilk mak ilzere }e.ssin Kantonunda yer- sız büyük ve orta elçiliklerinde, el· yoruz istila hülyaları pe§inde ko~mı- Sun da i~sin. 
nin çöp,&ııtanlıiını ~apan ıiııyör Mot· odayı gösterdi. Fakat kadın pek be- leşmiş olan 250 italyan tebaasını çı. ~il er f ransız kolonilerini kabul ede- yoruz, sadece milletler arasında s4l- 5 _ Kemençe t;lksimi 
tonun ani olarak vldüğijnQ öirendi- ğenmiş görünmedi. Ona: kar~caklardır. rek F ransanın barış arzusunu kay- hun hüküm sürmesini istiyoruz. Mc- 6 _ Halk ti.irküsü bfr ytıf 
Jer. - Acaba 19 numara boş :mu? di- dederken yeni kuvvet hareketlerine deniyetin selametini temin edecek ıevdm Kuşadolı 

Dul kaldğı sır,alardıJ kendisint- ye sordu. Vşak bunu öğrenmek için ben pek inanmıyorum. karşı koymak hususundaki azmini yegane çare olan bir doğruluk ve teş. 7 -Halk türküsü Jtlisket ge-
yardım eden ~n samimi dostu Orten- ayrılırken, Lina, altı sene evvel de Bartolino, tabiatile, karısına hak de bilhassa tebarüz ettirmişlerdir. riki mesai zihniyetiyle sulhu .qıuha~ liyor misket 
s:ayı teselliye koştu; ve arkadaşını buna benzer bir hadi e olduğunu ve ·ermedi. Büsbütün kızdı. Bu kızgın- . ~amada François Poncet demiş- faza etmek için bütün $ayretlerimi· 8 _Bedriye Hoşgör kürdi-
kocnsı öleli on gün olduğu halde, gc- çok sevdiği ilk Jcocasına bir:nci kat lığı, karısından ziyade, duvarda du· tır kı: zi sarfetmeğe arzeJmiş bulunuyoruz. lihicazkar şarla mıtrıtamı 
ne ) eis r.e keder i'inde ıörünce §aş- lııı bir oda ıayJrdıkları halde, onun ~n resimioden kendisine gülümsi - - Fransız milleti barışı arzu edi. Fakat her tehdid ve her tahakküil) 9 -Şemseddin Ziya Şatara-
tı. Kendi kocasına: ikinci katta 19 numarayı istediğinı yerek bakan ve şapkasını çıkaran; vor. fakat hürriyetine, şerefine ve teşebbüsü karşısında Fransız hürri· 

A b ? D
. hatırladı. ıDelikAnı1,_,., dönerek.· o garip düşünceleriyle de karısını hudutlarına vaki olacak her hangi bir yetlerini müdafaa edecegwiz ve istik- ban ey gonca açıl 

- ca a ne var ıy~ sordu. • J.,. •• •• d f d k 1 O - Osman M.tat nihavent 
Bnrtolino, knrısının bµ <>hlaAksızlı· - Orası daha iyi sevgilim .. Gil _ fesat düşüncelere sevkeden mimar tecavı.ızu e etmeğe e azmeylemiş- lallerini orumağa .kctrar veren bü- d d 

.. ~· ~ · B .. k'" F M F .. ·11 1 l b b h k • şarkı yine askı bana u a .. 4'ındaQ al çuha gij,)i kızararak: rültüsfi az, havası bol ve i'Üzel pir Toddeiye idi. tır.d ugun u ransa arne ransa- tun mı et ere era er are et ede· v l ,. 

Y h 1 K odadır. !Ik seferimde kaldıg~ım od"- Yoot.. Artık bu kadarına taham- '1tn an aşağı değildir. ceğiz.> gına 
- a u adın matem Jçinde. Ko .... *** 21.00 Müzik (riyaseti cumhur ball" 

cası ölmedi mi?. D!yecek oldu. Ka· dır. Dedi. mül edemezdi. O da her nereye bak- T ece >>>V dosu şef: lksan Künçer) 
ılm bilsbütun saştı, ve: Tabii kabul edersiniz ki Bartali- sa hep bu herifi görüyordu. Ve bir ram V~Y ka ZClSl 8 lide kraliçe .1 - Vagner Lohengrin ope' 

-Kocası mı~.. Doğru. Fakat no, eşinin bu sevincine pek öy)e or· sulh timsali olan Bartolino gitgide rasının marşı 

Sinyör Motto onun babası yerinde bir tak çıkmadı. Kadın: huzurunu kaybetti. Hislerime gem İnönü caddesinde Kız lisesi öniln Fahri alay kumandanı 
üdamdı. dedi. _Beğenmedin mi? .. Diye cıordu \•urmağa çalışarak, kızardıkça kı- de tramvay vatmanı Mustafa oğlu fı · "/ 

_Ne çıkar .. Öyle de }.>ile olsa. Bartalino, adeta umursamıyara} z;ardı. Nihayet dayanamadı, ve kn- Mehmed Duran, idaresindeki 9 mı- Sl atı e efradı 
Üzülmesi için bir sebep teşkil etmez cevap verdi: rısmın itiyatlarını bozmak için türlü ~ar~lı tram\•ay arabasında, cadde- tef I İş etti 
mi? - Sen istedikten sonra bana gör€ .Urlü gariplikler yaptı. Gene de mu- nın ınşasında raylar arasında çalı- · 

h h 
rnf1ak olamadı. Karısı: . şan yol amelesinden Hasan oğlu lb- Londra, ~5 (A.A.) - Silah nltı-

L:na Jsrarla söylendi: av? op.. t ı b - Bu hallerinle ne kadar da sev- rahime çarptırrmş, sag~ kolunun ya- na alınan ar ugün 15 temmuzda ilk 

2 - Valdteufel vals 
3 - Halvy La juvite oped'. 
sının üvertürü 
4 - T schaikovsky Casse 
Noisette balesinden şark 111 

lodisi 
5 - Massenet Verther - Babası değildi ya ı.. Kadın, odanın köşesindeki küçiH· 

BıırtoHna gözlerini duvardaki da- hücreye girdiği sırada, kendisi yatı!- ~ili kocama benziyorsun yavrum ... ralanmasına sebebiyet vermişt~. Ya- defa olarak sevkedileceklerdir. 1n-

l g-a bı'r go-z attı. "l'.Te karımla ı"lk kocn- Mimar nonoşum öyle deliQmendi ki.. ralı Memleket hastahanesine kaldı-
perasından fantezi 

gilterede mecburi askerlik hizmetine z ı .50 Anadolu ajansı spor ıe~· ha hala gü en ve şapkasını çıkarı:tn " ~ 
sı Lina haklıydı. Ortensia, arkadaşı Deyinee, Bartolino, kansının bu rılmış, suçlu, tutulmuştur. 

ANADOLU Linanın hep ilk kocasından bahse- hallerinden ilk kocasını hatırlıynrak 
derek Bartolinoyu üzdüğünü, sinir· zevk duyduğunu anladı ve büsbütün Türk Hatay 

tabi 200.000 gençten 34.000 i bugün 22.00Müzk {cazbnnd • Pi.) 
6 aylık hizmete başlıyacaklardır. 22.45-23 Son ajans haberleri ve fi" 
Diğer gruplar, aıra ile a-elecek rınki program. 

lendirdiğini bildiğinde, kendisini çıli"ına döndü. 
G f''l'l 1"'V ~ty A ~T r. .\ 71="""! B f t · · · d , _____________ ' r-_ _;, böyle kederli, mağmum, ve uğradıği Ve nihayet aklına müthiş bir fikir - aıtara ı ıncı aahife e -

haftalar zarfında hareket edecekler- P A Z AR T ES 1 
1 2.30 Program 

Sahip Ye Ba•muharriri 
HAYDAR RÜŞl'Ü ÖKTE~ 

U.ıumf ıufrivat H .,uı iflm 
rrıildCrt 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

dir. Acemiler kışlalarda yük.sek mev
ki sahib{ zevat tarafından .karşılana-
caktır. .. 

felaketten dolayı hiç bir şeyden a - geldi. Biraz da kendisini avlamak ls- zahilrüne vesile vermiştir. Tilrk ve 
vunmaz gibi göstererek delikanhyı tiyen fettan Ortensanın tahriki ile Fransız kıtaatının iştirak ettikleri 
avlamak istiyordu. Bunda da muvaf- karısını onunla aldattı. Taliinin bu bu merasime bandomuzun çaldığı 
fak olmuştu. Zira genç kadının bu kadar çabuk yaver oluşuna yan şaş· istiklal marşı ile başlamış, bunu ge- Folkestoue'da acemi efradı k.rali· 
hali, Bartolinoya dokunduğu için, mış bir halde, genç ve oynak Orten- ne bandomuz tarafmdan çalınan çe Mary karşıhyacaktır. 
delikanlı hayatında ilk defa olarnk sia ile çok tatlı anlar geçirdiği eski marseyyez takip etmiştir. Londra, 15 (Radyo) - Bugün 
hiddetten kızararak karışına isyan ve aziz dostu 'Mottanın yatak odasın- l\1üttefik kıtalar albay Şükrü Ka- mecburi askerlik hizmetine başhyan 
ederek bağırmıştı. da bir kaç dakika yalnız başına ka.- natlı we albay Collet ta.rafından tef- otuz dört bin genç, kışlalarda teftiş 

12. 35 Türk nıuziği .. Pl. 
13.00 Memleket saat ayan, 

ve meteoroloji habnlnri 
13.15-14 Müzik (karışık prograrıı) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (pi.) 
19. f 5 Türk muziği (fasıl heyeti) 
20.00 Memleket snat ayan, aj 

trAREHANESf 
lımir iki12cl B'l/ltt ıokall 
c. Halk Partui binan ifir.dı 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TETJEF'r>~': !77~. Poıftı 1nttuau:-'O~ 

- Peki, sen ne yaptın?. Kocan öl- lınca, adeta derin bir vicdan azabı tiş edildikten sonra geçid resmi baş- edilmişlerdir. Valide kraliçe Meri, 
düğü zaman ağlamadın mıydı? duydu. lamış, başta kahraman askerkleri - fahri alay kumandanı sıfatiyle ace· 20.15 

J.4.na atılm~: Birden, burada Orteaianın yatağı- miz olmak üzere jandarma alayı ve mi efradı teftiş etmiştir. 20.30 

ve meteoroloji haberleri 
Konuşma doktorun saati~ 
Türk muziği (ses ve aRZ 
leri) 

AllUN}<; ~EA441Tl 
l'Uluh /400, Altı a~h6ı 800 

K 1lrıHhW. 

- Kocamla bu işin ne alil.kası var? nın yanıbaşında ışıldayan bir şey Fransız kıtalan, merasimde hazır u:un ................ 

Hem benim seva-ili kocamı gördü. Bu, altın bir madal~·ondu. Mu bulunan hilkOmct erk!nı ve halkın Ç d b• k 
-Biliyorum .. Biliyorum .. Gençti.. hak}uık ki kadının boynundan dOı;- -silrekli alkışları arasında geçmişler - e şrpe _ e 1 T aza 

Diyeceksin, değil mi?. müş olaca;l<tı. ,Eğildi aldı. Ortensl~. - dir. Çeşme kaza merkezinde kale rlı-
1.'abarcı l?'emleketler ~çfn ten!lUs - Elbet ben de ağladım. Hem çok "lln geri dönmesini beklerken gayr! Merasimde fevkalade murabha!' van Ozerinde oymyan Erbaki adında 

abone tıcretl 21 Jfradır. ağladım. Amma. sonunda kendim' 'htlyari kapağını açtı. İçinden ~üç.!ik Cevat Açıkalm. sabık konsolos Fet- ikj .rMında bir çocuk, beş metre vllk· 
Gana g~çmiş nllshalar 25 kuruı,tur. tuttu,n. Fakat Ortensia. çeşme gil:.ı ~ir resim çıkb. Bu r,esim. elind~ ~n- hi Denli, ac:keri ve mülki erkAn ile ,ekten yer~ dilşmilş. başından ve vcı

ANADOT.ll AIATBAAS/NDA ) gözyaşı dö)<jlyor Sana bir cıev ~övli kası. tatJ1 tntlJ gill.OmPeven mimar şehrimjzde bu)\ınan Franınz koloni- cud1,1nun muhtelif yerlerinden ağır-
H4. 11 M/~1'/R yeyim mi? .. O.nun bu ırözya~larıı r "'osjmo Tod4eiyi gösteriyt>,rdu. si hazır bulunmakta !diler. ca yaralanmıştır. 

1 - Hicazkar peşrevi ~ 
2 - Zeklli dede hicaı 
beste hicri lehinde I< 
3 - lbrahlm Ef. hica:t O 
şarkı yok hilafım hern rf1 
dara 
4 - K•,..,.,::ı nt~Jrc;ı:mi 

- Drvrmı A İnri •f' 'hif~de _,,,. 



(SAHIPE1'J l~ T'E?.f!\jl'Z ırsn PAZAH (ANAD,~O~L~U~)-----------:--------:~~-~------:-~--:~--

·ı · M2caristan::fa Barış davasında Ame- , 
lKUMANDAN, HAİNSİN!j 1~::~~=~1:~:ı~:n rikadan beklenen 

'l 154 C;.'e"·.ı.rcn: l{A:Ml OJıAL lluda;peşte, 16 (A.A) - Milli mü- _ Ba§lnrafı 3 üncü sahifede - Bu hükümler, şimdiki kanundan 
. l'tlp eden: ANT 

5 
YOKU - - dafaa hakkında,)\i yepi .kanunun der- men;ı.lcketc sulhun \·e emniyetin mu- ziyade harbı güçleştirmekte ve mem 

J1
4 Q?"nU,, I!ene, ... a/, artık c. oJ~ of dunuz, kendinize ge/i- piş ettiği iş hizemtıeri kampları ~u hafazasından, hukukudüvtılin ve bey leketi "ıkı bir bitnraflıh ı,:erçevesı 

l Ylı - J. ~ - n sabah resnıen açıhnıştn·. .Altı bın ııelIJlilel .hüsnüniye'tin takviyesinden 1 içmcie nıuhufoza etn ekle beraber 

l .. - ,.. .. f h • . G (L) de g.eııç .30/9 taı·ihine kadar kamplarda ibaret olduğu kaydedilmektedir. mümkün olduğu kadar Amerikanın niz. Bu söz eı-ı sıze SO)'L{yen, va an aını • - kalacak ve bu .<on hafta zarfınd~ as- cSulh, çok k,ınyevi, harp, çok harbe sürüklenm it .. '" u azalt 

lb d .... b " k r~ t l' ·· · kt o raber zıraat " ·ı • k l ·ı /; U ~ a·•n m US lr e .ı a ım goıme e e • tahripkurdır.> Amerika halkı ve hü- maktadır. 
gl J gÖğSU ı.lTŞUn }'ara aTl e lQ r.-. I ~ ve sanayi işlerinde kullanılacaklaı·- k.Omcti, sulh idnmesi hususundaki Mesaj~ §Öyle dev"m , ~i:tedir: 

:r.ra 7'Sl,,,, askerı·dı·r., C_Jr·veı·ek he u' ete hay ~ırdı . dır. adilnne ve mşe:-u yardımlarını esir- cHalihazırdaki vah· artlar al-~~' ' & i/61 ., a , , ---«H()('\>'0-- gememelidirlcr. Hali hazırdaki teh- bnda sulh, dünyanın l · ... kaç nokta-
Ceneral jofr _ (Heyecanla) için iltizam ettikleri yoldan bahset- J~fr'le konuştuklarm~z, mahkemeyı f ngif iz • J apnn likeıi vaziyette b"zim gibi sulhperver sında tehdid edilmekte oMuğundan 

aleyh· k d yürüdüğünüz hal- mek isterim. alakadar etmemektedır. . bir millet, anormal ve nazik şartlar kökleşmiş olan kanaatime g-öre meın.. d ıme u a ar d "! l\ı'- l Savın reısl f n· .. h"f d h ı. il "kl . e beni mah\.eı;xıcyi tazylk etme1..-ie Reis - ııSayın mü deiumumı rw7ı.11u,n genera - J • - Ba~tara 1 ırmcı sa 1 e e - mevcud değilmiş gibi bir sulh ve bi- leketin bir arıue s ru enmesıne 
~i itham ediyorsunuz.Böyle bir va- Şu anda sinirlerin ne d~rece e~e~t- Sözümü kesmiyer k, deva~ etn:ıe- Tokyo, 15 (A.A) - Bütün Tokyo taraflık s)yaseti formülüne dayana- mani olmak için milletimiz Amerika-
~·Yet, ilk defa görülüyor. riklenmiş olduğunu takdır edersınız. me müsaade buy~r~nuz. onun a gnzeteieri lngiliz - japon görUşm:- rak nezaketen gözlerini kapayıp, ku- nın ananevi s·yasetiyle kab:Ji telif o-

Reis _Siz mafevkimizsiniz. Bi- Zannetmez misiniz ki, celseyi tatil bana ~ak vereceksı~uzl. . . !erindeki hntb har.eketleı·iııi tes~ıt laklanıu tıkayamaz. lan her tilrlü nüfuzunu kullnnmalı-
ıı~;ı itizden örnek alıyoruz. Ha etmf!k ve ~ckrar ~uh.~f:eıpeye baş: Rets - Ba~ladıgmız gıbi ~evam eden bir beyanname neşretmişlerdir. Bu tehlikelli anda sulh ve ioitaraf- dır. Dünya harbi imkfınlarmı gfıçleş 
reketiniz, Fransız ordusunun tarihin- ladıkatan sonra soz <Soylemek dahc> :~e~ek. olu~sanı~, müsaa_de etmıyece- Beyanameue Çin - japon ihtilafının lık meselesine ve gelecek aylar zar- tirnıek yolunda atılacak ilk adım, 
cle başlı batma bir sahife teşkil ede- münasip olacaktır? . ımı şımdıden ıhDtar edıyedorumkl başlangıcındanberi ingiltere tarafın- fında Amerikanın emniyet ve men- budur. k "'1 .. dd · A C l ta - evam ece - f tl · ·· · d w • • ·f · l d ce ve canlı aynanız olacaktır. ı~ u eıumuını - e senın dan takip edilen Çan_ Kay - Şek ta- aa erı uzerın e yapacagı tesırlere Hükumetin de vazı esı. m ur. 

Mum.an aeneral - (Çok hiddet- tilini muvafık görüyorsanız, ben d_e cı• a·no raftarı politika teessüflere müncer büyük b:r ehe~miyet atfetmek Hl- Fakat bazı kimseler bunu takd~r ed: 
li) ..ı. çok oldunuz! Bu ıözlerim fikrinize iıtirak ederim. Şu prtla ki, olduğu bildirilmektedir. zımdır. :<•n~atıme g~r_e b~ mesele, miyorlar. Hepim_iz ayn. ayn b ime!.· 
"·li ---.!..Je etmemelidir. Zira ıı:ıu an- muhakemeye bqlarur başlanmaz B m rn·ııet· Ç"ndekı· mu büyük hır dıkkat ve ıtına ıle tetkık viz '-i umumi hır harbın patlaması, d a~ Y B · · · hif d eyanna e ı m ı - • ııt , • • 
a vatan haini general (L) değil, söz söyliyeccğ'm. . .. &§tarafı B~~ıncı ~- e e - kaddes harbinde her türlil engellerl ~dilmeli ve ~anas.ız bir teahhüre Amerikanın karşılaştığı t.ehlı.kel"'r~ 

l.~ğaü kurşun yaralariyle kalbura Rei.s - Şüp?esiz ~üd~eiumumi. sı gunü Romaya donecektır. . . ... y meydan verılmeden hilkQmetçe bir çoğaltır. Bu noktayı ihcrkesın bılm~sı 
donoıiif bir Fransız askeri size hitap Celseyı beş dakıka tatıl edı~or.um.> San Sebastiyeıı, 15 (Radyo) -Bu- ıktıhama ama~e .buluııdugunu be- karara bnğlnnmalıdır. lazımdır. 
(diyw. Sizleı-e tekrar ediyorum ki, Müzakere sa~onuna çekıldık. Re~ gün çıkan resmi bir tebl:ğde, Kon~ an eylemektedır. Hulliln mesajında silahlara kona- Hull. söyle devam etm,,.ktedir: 
ç~k~,ıttinizl Kendinize geliniz! is, Ge~eral .. Jofr le ~aznun gen~a Ciano ile general Franko arasındakı Tokyo, 16 (A.A) - B. Arita Sir cak ambargo hükmüniln kaldınlması «Hükumetin teklif ettiği kanun, 
Zır0 lıııı,..ı. ulxt tutuluyor ı (L) nın m udahalelerınden ve takın- ın ilzakerel er esnasında iki devi eti a- Robert G ra igin e ile yaptığı görüşme- istenmekle Ye §öyle deµilmekted;r : h ukukudüvel kaidelerine olduğu ka-

MMfMiuınumi _ Söz isterim ı dıkları tavrı hareketten ıstırap duy- lakadar eden meselelerin dostane den sonra hariciye nezareti şeflerini cBu hükmün ibkasını istiyenler, d A "k ın f 50 senedenberı' ta-
... 1 d" B"lh l r.·· b"ld" ·ı ar merı an c il.:. _ Sayln müddeiumumi! 1 duğu •. n. u s .. öy e. ı. ı assa:. g~ner~ oir hava içinde görüşüldU~u ı ırı - bir konferans halinde toplamıştır. bu memleketin bu suretle harbe sil- k' ·~· . d d H"' 'v ·r.ı-- J f 1 h l ed 1 · · k~ · b · ··k ıp ettıgı sıyasete e uygun ur. u-et had bir devreye iirmede. n. o r -~.n .so. ~erme.ta ammu ı ernı· mıştır. konferansta ve alet emrmde üyu rilklenmiyeceğine inananlardır. Bun- . d b' 
--*-. daha - I!!! tt s · r.: AA) F . ~ . kumetin maksa ı, muayyen ır ec-tvv AlilM)'İ tatil etmek ıyı yecegını ııuıve e 

1
• San . ebasıten, fo ( · · - ran- elçi Sada ve Potta ıl~ vekalet emnn- !ar, hu şekilde hareket etmekle A- A d k h d 

"la~ B dak"k t"kt sonra tek k ,,.... ·· ·· ı j d soı l"''~ nebı devlete var ım etme veva u " eş ı a geç ı en • - o - v,ano goruşme er n en ı '~de orta elçi Katch da hazır bulun- merika efkarı umumiyesini bu yanlı~ J • • .. •• 

' C 1 } l · • d t """uhakeme d.l ~ bl•Y · t · aşa r vermek olsa ıdı umumı bır har-· umumi - esenin tati rar yer erımıze av e ve•• . neşre ı en resmı te ıgın me nı - muşlardır. ve mantıksız hülyaya inandırmak is- zara '... . .. 
cdilrzıeai.ııi teklif etmek maksadiyle ye devam ediyoruz. . ğıdadır: B. A:rita Sir Robert Graigie ile yap- tiyorlar. Mantıksız diyoruz, çünkü bin patlamasına manı olmak ıçın 
•öz '-tedilJI 1 Reis - Muhakemeye devam cdı Fa~ist hariciye nazırı Kont Ciano~ tığı görüşmeyi anlatmış ve müteaki· şimdi silah, cephane vcsair harp ananevi siyasetinin çer~evesi içinde 

R.;. - Evvela, hanai noktada yoruz, söz Müddeiumuminindir. .. aun devı:ı şefi -~e ispanyol hUkftm~t: ben Tokyo görUşmelerjnde takip e- malzemesi ticareti memnu olmak!• senelerdenberi iornrla elinden geleni eoı töyliyeceğinizi tayin ediniz. Maznun general - Sayın Mud ıle yapbgı göruşmeler esnasında ıkı d"I k h tt h k t müzakre ed·l- beraber harp için bunlar kadar la - yapmağa uğraşmazdı. 
Müd· deı"umumi - Maznunnun deiumumi sözüne başlamadan evvel memleketı· dog·rudan dogrru'-·a veva ı ece a ı are e i ı d"Y dd ı · t" t" d ·ı!!;hl 

d J • • • zım o an ıger ma e erın ıcare ı yapılan propagan a sıı.a ara am-
Ve Jııüdafaa vekil:nin ifadelerinden iki lakırdı söylememe müsaa enizi bilvasıta al!lkadar eden bütün rnese- mıştır. . .

1 
G . devam edebilecektir.> · b k ymak usulünün terkedilme-

son- ... 1. ahk · · t" ta dile .. im k"k a·l · · B t tk"k Al Tokuo 15 (AA) -Arıta ı e raı- . argo o 
·• a?J.&& pı emenın vazıye ı - ~ · leler tct ı e ı mıştır. u e ı - . J • • • • • Hull bundan sonra evvelce tavsı- . h .. k A • • th· t' · t k ~·in Nilmelidir ı Reis -Casus kadın hakkında mı manya ile birlikte gösterilen delil_ gıe arasıı~da harıcıy.e . nez~retin~.e ye etmfş olduğu ve fikrine göre Amc- sı, . u umetın s ... e ~ ıye ı.nı ar _ıraca 
Reie- Mahkemenin vaziyeti ta- söyliyeceksiniz? . !erle çözülmez bir surette bağlanmış yapılan b.r saat 2w5 dakıka suren go- rikayı mümkOn olduğu kadar harb~ ve .. ı~k~sı: ~u salahıyetlerı tahdıd ede-

4YYün etmittir. Gerek maznun ve Maznun general - Şu beş dakı- olan iki memleket arasmda cereyan bir japon kaynagından alınan ma- sürüklenmekte koruyacak olan bita- cegı hıssını aşılamıştır. 
gereJt.e müdafaa vekiline def'atle kalık inkıta esnasında, general Jofr- eylemiştir. Bu miinasebctler son te- lı1mata göre Graigie ile Ar.ita arasın- raflık programının altı noktasından Bu tekliflerin haklı olduğuna 
OÖyledik ki, hakikat hali meydana le konuşmak fırsatını buld.um. zahürlerini Duçc>nin faşist ital.{anm ela bu sabah yapılan görüşm~ esna- bahsederek ambargonun kaldırılma. inanmak güçtür. 
ç~.k~ ,İQİD, elimizde mevcud bü- Rr"s - General Jofr le konuş- mümessiline karşı gösterilen çok ha- sında japonya hariciye nazırı lngilte- sını istemektedir. Amerikan piyasaları bilaistisna 
lun .--., nılir ...... t edeceğiz. malarınız bizi alakadar etnıemckte- raretll k abu 1 de ve Frank o ile Cia n o ren in uzak doğu da ki yeni ııizam hak- M ez kür 6 nokta şun ı ardır: dünyanı~ büıün memleketlerine açık 
ı· . ~eiumumt-Müdafaa veki- dir 1. • tarafından teati edilen nutuklarda lmıdaki ngiliz hattı haı eketini umu- ı -Amerika vapurlarının harp bulundurulduğu için ambargonun ını" bu vaziyet karşı..:nda sizin Maznun gen~ral - Mahkem~yı bulmuştur. Noktai nazarlar ve teklif mi mesele olarak ileri sürmüştür. mıntakalarına girmelerinin menedil- kaldırılmasiyle Reisicumhura mun· '.~a. -~en çekilmenizi istiyece· "'hemmiyetle alakadar etmektedir. ··a .. 
DJn.:ı-~ .,. Zi · b" d ı·ı ld d'lm" ı ler üzerinu9 tam bir tesanu muşa- İngiliz büyük elçisi verdiği cevap- mesi, zam bir geniş selahiyet verilmiş ol-1':'> -~İJIP Prlivnrıun ·ra. y~ı ır ı e e e l ıs o U · "\.. d 1 t l i1 

IYl\iclafaa ve.kili-Sayın müddei- yor! hede ve tcsuıt e ı mış ve ı aya ı c ta hilkumetinden şimdiye kadar al- 2 _Amerika tebaasının harp mın maz. Ambargonun kaldırılması ie-
ı.ıın'llllıtl Bir noktayı tavzih etmeme Reis - Bil~hara ve sırasında ispanya arasında :mevcut bulunan dığı talimata göre umumi ingiliz - t k 

1 
d 

1 
• • t bd"d teniyor, çünkü ambargo askeri kuv-

llıü~e buyurur musunuz? söyJiy,.bilirsiniz. ve Avrupa politikasında milsbet bir japon münasebetleri meselesine te- ~ a a~ın an geçme erının a ı e- vetlerin artırılmaaında başa geçen 
l.fGddeiumwni - Bizi tenvir e Maznun general - Sayın reis 1 ~erçek olan dostluğun Mıı~ı:olini ve mas etmek seliihiyetini haiz olmadı- dı~mesı~ h . d 

1 
tl ö d .

1 
devletlerin elinde bir kozdur.> 

dec.ı, oldulı.tan aonr' memnuni: Noden bu derece ıorar rd iyor ve mah- Fran ko ta rafın dan iki m em le ket n •- ğını bil dirmiı m ün ha sıran Tiyençin k - u ":'~~ 
1 

ev e ;re il :ı e~ı ~- H ull, ~undan sonra diyor ki: 
Yetle. ' kemeyi tnm·ir için iki !~kırdı söyle fi.ne olarak istihdaf «"dilen gayelere meselesile meşgul olmak için talimat ce e~ynya aı asar.ru sene e~ının cBilhassa küçük milletler kendi-

••·· .. . t t kabül edebilmesi için ecnebı alıcıların ıınmına devredı\mc- ] . ")"'h b"l k l A . •Yl\idafaa vekili - Ben reisin meme musande etmıyorsunuz? amamen e • almış bulunduğunu bildirmiştir. . erme sı a vere ı ece o an merı-
tn<Uı.ke.nıe heyetinden çekilm~sini is Müddeiumumi - Sayın reis ı mevcut işbirliğinin inkişaf ettir lime- T k , 

1 
~ (R d ) t .

1
. . sı, . . . . k ka gibi devletlere tabidirler. Sıkı bir 

tem-•- . . ~·· M·· d b . •w• •• k ı t ı t o )O, i.> a yo - ngıız-Ja- 4-Kredıveıstıkrazakdıha kın d l ··d f 1 · · b • fikrınde degılım, Maznun. • usaa e uyurunuz da ıstedıgmı sı arar aş ın mış ır. . . zaman a on ara mu a aa arı ıçın 
\!"'d · · .. ' .. · . . . K l h pon müzakereleri hakkında uzun dakı mevcud kanunların ıbkası, 

1
... l t l kt · _ ı.. ••• an sonra ıhtıyaç gorürse, tm soylesın. Belkı de mahkemeyı tenvır C a ama ffi . . . ~zım o an vası a arı ~~rme ~n m~ ·~kı'·t· k 11 b'l" . . h d l Zl. makaleler yazan gazetler, bu milza- 6 - l\fuharıplerın menfaatıne ola- tına etmekle hukukuduvel kaıdelerı-t q ı u ana ı ır ve re ısın ma . c er. . · 

ıı;.~- .ı. • d · · R · l · Ş f • h k l · b" t• W• d u rak Amerıkada toplanacak ıanele- b" ta d Ih b·):--e neyetın en ayrılmasını ıstıye- eıs - (Maznun gencra e hıta- Ebedi e ın atırasın1 ere erın ır ne ıce verecegın en - . . . ne uygun ır rz a yaşıyan su a 1

"'· ben) buyurunuz 1 Fakat, sadad hari- ~· k midvar görünmemektedir. rın hır nız~ma bağlanması: . bağlı milletleri müdafaadan aciz bir 
b· ~nun general - Ne bövlc- cinde söz söylediğinizi anlarsam, yasatac a Haric:ye nazırı Arita, öğleden son- . 6 -. Silah ve cephane ıhracatı ı- hale gelmeğe yardım etmiş oluruz.> 
•tacy d·· ·· d"" d · · k · · d h 1 · k ed · 1 _ L 15 (AA ) çın verılen ruhsatnameler hakkında Vaııington 14 (AA ) _Bugün-li•: usun um ve ne e ısteme - sızı er a ıs at erım Kızılcnııamam, . . - ra askeri mahfellerde hazır olduk- . . . . 

1 
"bk .. :.- . • · · 

Rllt)e Uııkan vardır. Gerek bana ve Maznun general - Bana bu söz- Ebec1i Şef Atatürk ün kaznmıza ge-
1 

• • • • şımdı. tatbık edılen. usu ün ı . as~. ku gazetecıler toplantısında Ruz-!l~~ k:e~ h ...:L· • • 1 . .. l • ı·· kt ç·· ı· 1 . . 20 . 1 d"" .. .. 1 16 lar halde harıcıye nezaretınde bır Hu! uzun tetkıkler netıcesınde velt bitaraflık kanunu hakkındaki te· . er 1Uıl aroıye! umumıye eyı soy emege uzum yo ur. un- ı§ erının cı Y> onux;nu o an . . . . . • . • 
~ «eneral Jofr'e bu k .. .ı h"' k'" istedig· iniz zaman b n· · k t t ·· ·· b d konferans ve sabahleyın mgılız se- hazırlanan programın muhtemel bır ınüzakerelere tekrar baslanması hak-CQ'ldi • ar ucum u, e ı ıs a e - temmuz gunu, varın ura a mera- "k .. "k ~ 

O. "ii halde, resin avrılmasını i•· mek hakkını haiz bulunduğunuzu simle kutlanacekıı,. Bu münasebetle firi Sir Rober Krogj i_le yaptığı m_ü- harp z~hurun~a Amerı anı~ ~uru - ~nda hük_ilmetin ne düşündüğünü 
.. :-. habrınıa bile ge'ıncdi ve gel- takdir edenlerdenim. muhtelif eijlenceler hazırlanmış ve •_•k<rcler hakkında ızahat vermış- le~mesın: manı ola~ak e~ iYi bır for- >ıldıren bır be~anatta. bul~n~ası 

~~· Sayın hakimler! Beş dakika sü- bu arada pehlivan güresleri ve cirit tır. mül oldugu ka~aat.m.dedır. . muhtemel oldug~~u b!_ldır~ıştır .. 
r lt\iddeiumumf - Gerek rnüda- ren şu tevakkuf esnasında, general oyunları tertip edilmiş bulunmakta- Tokyo, 15 (Radyo) - İmparator, Bu suretle şımdıkı kanunun yerı- Bu beyanat, ogle uzerı Hul ıle !~Vekili ve gerekse maznun taraf~ Jofr'le uzun uzadıya konu§mak fır- dır. Gece de hüvük bir fener alavı gelecek hafta iptidasinda Tokyoya ne çok daha geniş ve fili imkanları vapılan bir görü§meden sonra veril· ll)t~ v_erjJen izahattan aonra, bu satını buldum. V.c davanın tarzı ce- yapılacaktır. Bütiin kaza nahiye ~e en yakın olan Yokokuta limanına gi- havi ve görünüşe göre, her türlü ha- miştir. 
•.::ı""u kepatmak ve maznunla ge- reyanı hakkında müdavelei elkiirda köyl.,inde birçok heyetler ve halk derek, dnnanmasını teftiş edecektir. diseyi uzaklaştıracak ma~ly~t;-e YO· V_~şington, 14 (A.A.) - R?zvelt 
~I l?ff ün. dava hakkındalci ka- bulundum. buraya ~elmiş ve parti ve Belediye imparatorun teftişinden geçecek ni hllkümler ikamesi teklıf edılmek- bu_gu~ saat 14 d~ l<0ngreye bır m~-

l!ıhf\d.en ve bu davayı VÜrütmek Reis - Siz• söyledim ki; general t.,_raftndan misafir edilmisl~rdir. haı P gemil~rinin adedi 276 tir. t.edir. <ıaJ gonderere~ ~ıta~~fhk meselesı-
~ ~ ! 1*IJR >r ' ; ı b d f ~k .,din ekace.le tetkikı luzumunda ısrar 

- lerine ,ıazaran daha kesif göründü- rücü ir sükut vardı. Kumandanla gemimizin kuman anı mesa eY,1 te - 0 ec ur. 

RARENGİZ DE ğünclen bunun büyük bir vapurdu- beraber bütün mürettebat, bekleni- rar tesbite ve hatta isabet temın et- ---------------
........ t • y 3 ı maru olacağı mütaleasını ileri sür- len bir facianın yarattığı heyecan i- mek için menzili kısaltmağa karar Rona}d Hugh 

)
.......................................................................... dü. {;inde kıvranıyorlardı. Efrad vazife- verdi. Dikkatle ilerlemek ve ayni za· 

.,ALTt GEMiSi - Ya diğerleri~. leri başında sesaiz sadaaız, fakat manda !hedefi teşkil edecek düşman /ngi, terenin p, ris se· ••ı ••••• ~ : -:- Muhakkak beş küçük harp ge- b~y~k bir dikkatle. verilen emirleri gemisine, ve ~iğe~ gemileri? !ardımı f. . .,,. 
........................................ ............... ................ msı olacak. dinlıyorlardı. Torpıl kısmında çalı· ~okunmıyacagı bır zaman ı~ınde ka- ırı ofu.var 
~ 27ZZTT ' s -. Büyük vapuru torp~<;lolar 4Jci? ~an efrad bu korkun~ çelik parçayı ti darbeyi İn~~ek icap edıyor:~·. Londra, 15 (A.A.) - Har~ciye .. s· . y a.zao. otmıı olacak! hazırlıyorlardı. iki nefer, hava taz· :; tluda oyl_e ~eyeeonı:r gı::drı- nezaretinden tebliğ edilmi~tir: 

~ . • ** - Muhtemeldir. Biraz sonra an- y)kini hazırlıyan makinenin başında yo u ' saruy~ er asır r ar Kral, Belgraddaki fevkalade mu-~~· ~arinin yardıpuna koşan üstünde ancak ,siv!İ Pir direk üzer.in- laşılır. duruyordu. Diğer iki kiside dalm
3

1uzuy?rdu. . d.. .
1 

. . rahhas ve orta elçi Ronald Hungr 
'<~ harp sahnesiJıe vardık lan de duran teleskopu ~alıyord~. Kumandanın emriyle on ayak da- crkma aletinn önünde bek 1 i yor !ardı. Bırden ?.ır.~I .. u!"'kanl • gem 1 erınlın Campbe il' in son baharda tekaüd edi
~~lıo.ıniyi aularm üstünde bul- Kıı geceai idi. Fakat hava o kadar ha daldık. • Kumandan Marya!< Y. 3 denizalb pekvknd guru tsti,- u agm;ıza. '!'e ;- lecek olan Eric Phipps'in yerine Pa· 
!! ~!> 1. 

1

·1· Mürettebattan tek ferd bi- temiz, ufuk o kadcı1 berrak idi ki, Gemimiz tabir seyıfoi bulmuştu. gemisinin süratini tayin ederek on ~~ld ka Var >:at ınl hı~ ~es~ ek' ~~~n e rişe büyük elçi olarak tayinini tasdik 
b'l6 ~ lll } k l ld z1 k.. ka Aa ı azıye e ımıze ın ı24-1 et- . . ~'6ıl\ı amıştı. seına arı ~ ıyan yı ı arın ıen u- Dümeu derhal harekete geldi ve İ· dem kadar yükseldik O zaman . .b· . .. .. ·· rd etmıştır. 0 

~ij f · "" h;d· "y ·· b"I l J l d l d k · mış gı ı gorunuvo u. 
000 t,Jt acıarun yegane §a • 

1 
çugu ı e parı parı par ıyor u. çfode bu un ucumuz çelik canavar ·umandan düşman filosunun ba- _ Devtı.m d k ---

00 ~"'6 ~c:alı: aaman aaçh fı1oran ha- Düşman topraklarında köklere ka- ileriye doğru bir hamle yaptı, bir şmda giden büyük vapurun, Vater· e ece - Z d ki 
~ .'."1ıtı. Faka~ ~ldığı ağır ya- dar __ ,,~~-~. dağlar, gecenin. karan- torpilini savurmak üzere müsait bir land tipinde Alman donanmasının Fransa on gu. a a 
ı.ı ~l aır '.Sbrabı ıçınde onun da lık ortuau •çınde .. rarengız bır man- mevki aldı. ep iyi ve en kuvvetli zırhlılarından ( k tıs at I7 ehi li mi :z f: et. 
nSıb"'•ae mecali kalmamıı_o. ••ra arzediyodardı. Biraz &onra düşman gemleri, fe- biri olduğunu keşfetti. Düşman .,ıı,_ Slov hya cumhur iye- ki d ~""I •~· doktorun müdahalesi ıle Gemimizle beraber deniz ıuları lliket mahallinde bekliyen kurdun lısının önünde ark ... nda ve ;yan ta· • • lİ eri ne devam E' İ yor "'tor.t.:•ti düzeldi, fakat hayat> içi~de yir~i •yak _bdıu ?~lmııtı~. ~~a düsmek üzere tam ıüratle raf!arında gay;t seri torpido ınuhriP' ~~nı t~nıdı Zonguldak, 15 (A.A.)-lktışad adı, _ Seü ve ıdare zabıtı denızın denn ılerlıyorlardı. lerı yer almış gemiyi muhafaza cdi· _pr,atlsla-,., 14 (A.A.) - Burada- Vekili Hüsnü C,,kır dün Üzülmez <l.ı.()•llİ>al :. noktalarında ayni 1afta yanyanıı yü. Düıman gemilernin nazarı dikb- yorla.dı. . k.i l'•ansız koıı olosu, Fı-ansanın Slo- mıntakasmdaki mad•n ocaklarını ve 
,:-:ııı.,. i 

11 
ııe".'isiniJı suyun içine rüy ... al_tı duman keıfetmif9. Der· tini veyahud §Üphelerini uyandıra- Düşman gemilerinin adedi befe vakya cun huriyetini iilen tanıdığını anııyi 

1 
sisatını, ı>mcle evi r i tet· k~ 1>r,_'"P •ttıği zamanlarda ev- ~I .a~mı •Üvaninin riyNet ,altında cak ulak bir iz bile bırakmamı,ıık. inmişti. Uzaktan görünen altıncı du- hariciye nezaretine bild"rmiştir. Bu hk etmiş ''e fCrefinc dün akşam bir ~ ~ de 8k:. ıo~ra da kıçı, onu ta- bır ıçtıma aktcdildi. A,omızdaki mesafe yarım mil ka- man ufuklarda kaybolmuştu. suretle Franc:ız konsolosluğu )3rati~- rlvofet verilmi"tir. 

> "O(~...ı_':,P'U•Ü '?la"? altı?'!"- . Maryak verdği rapora . i~v.ı:.teıı dardı. . . . • . . . Gece koran lığ• nda_ hedef~ ni•an la vyad a ha !iye Un e devam edecek - • )khood Vek ili'1liz bu ·· n de ted· . v. bıttabı denızıD ııfaheD Maltı awrıandan bırı dıııer- Denizala ıemımiain ıçınde öldU- almRk oldukça müıkiıl olduııund"n tir. kiklerine devam etmiş ,. dir. 
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iki kız arkadaş arasında: 
- Şu sevim de her işde o kadar 

yavaş hareket eder ki! 

Tiyatro aleminde büyük şöhr~tler 
kazanan meşhur yıldız 

- Hem de nasıl 1 On senedenberi 
20::;~~d;:ı!!!::.~:~::~.k~··- llJll•re•v 0 erev acaba Si.nema 
du. Bır aralık annesıne ıeılendı: l y I ~ .., r . ~ , .. 

- Anne, eski evimizin komşulan 

geliyorlar. Her halde bize misafirli~ d r r k l k ? 
teA:~nesi acele bntnn aileyi topladı: O fflUVQT T Q 0 QCQ ffll. 

- Çabuk hepiniz ellerinize birer 
kordan alıp misafirleri kartılamata 
çıkın 1. 

---•ccoc-•••---
Keder 

Altı yaşındanberi keman çalan Perev,Nadia rolüntl• 
Şopenden elem parçasını terennüm edecektir 

Paris tiyatrolannın kendisine çok 
- Atlama, havuzda su yok. - Eski nitanhn ölmüş öyle ıni) ehemmiyet verdiği Mirey Perey, he-
- Zarar yok. Zaten ben de yilz me bllmiyorum. - Evet, çok üzüldüm doğrusu... nilz sinema Aleminde şöhret bulmuş 

----ccctt*n>---- - Tabii insan üzülmez olur mu, deiildir. 

Bil meçe A • k d hem sen onu çok severdin. Perey güzel~ir; fotoje~iktir ;_ he-me r J a a On . . .. ··ırn~_J· On yecanlıdır ve bı lhassa san attekı ka-
. - un ıçın uzu eaım. un- biliyeti büyüktür. 

Genç kadın modern ressamlardan Satıcı - Beş beya-ırUk ıu kilçllk la evlenmiı olsaydım şimdi dul ve . . . 
biriyle yeni evlenmişti. Tahsili ıöyl~ otomobillerden her gün düzilnelerle be t kal l • d"' .. k Klod Orvalın Nad:ayı çevırmekte 
'öyle olmakla beraber kocasının yap- satıyoruz. ~r.. ~. mıı 0 acagımı uşunere olduğu stüdyoda Pereyi gördüm. 0, 

1 
uzuldum pek · l · · t'b ı b tıjı resimlerden bir ıey anlıyamıyor- Kadın _ Öyle mi?. Peki düzüne- · yenı o an sınema ın ı a annı a-

du. Balayı zamanlannda sayfiyeye si kaça bunlann?. ccctt>» ua ıöylece anlattı: 
çekildiler. 1 UUH Beter - Öyle ümid ediyorum ki bu defa 

Bir müddet sonra ziyaretlerine • . aldığım rolde muvaffak olacağım . 
• giden bir ahbablan genç kadına sor- ~-- - Dün diı çıkarttım, amma ne Çünkü bu rol, bana göredir. Hem ha-
du : acıdı, ne acıdı ... Dünyada diş çıkart- zin, hem şen bir hava içinde yürüyen 

Burası pek tenha bir yer. Canı- maktan daha ıstıraplı şey yokmut Nadia rolilnO ben çok sevd!m. 
nız sıkılıyor mu? meğer... - Her halde rolünüz tamamen 
Kadın cevap verdi: Muzibin birisi atıldı: dramatiktir? 
- Hayır efendim. Kendimize meı - Vardır. - Evet çok dramatiktir. tık de-

aııHyet bulduk. - Nedir? fadır ki bana böyle ciddi bir rol ve-
- Ne gibi bir meıguliyet? - İki diş çıkartmak! riyorlar. Nadiadan sonra ümid ede-
-Kocam gündüzleri reaim yapı- --unu rim ki bu neviden baıka rollerde ala-

ror. Meslek icabt bilecet·m. 
- Ya siz? ' - Nadianın şahsiyeti hakkında 

- Ben de mutfakta yemek yap:- - iş hayatımda yalnız kaldığım izahat vermeniz kabil mj? 
yorum. Akşamları sofraya oturduta- kadınlar muhakkak bana gülümsi- - Memnuniyetle.. Nadia keman 
muz zaman yaptıklarımızın ne oldu., yerek bakarlar. çalarak hayatını kazanan genç bir 
tunu karşılıklı keşf etmeğe uiraıa- - Donjuansınız desene? 1• kızdır. Dom in of adlı esrarengiz bir 

Bakkal - Vitrini güzel tanzim rak hoıça vakit geçiriyoruz - Hayır, fotoğrafçıyım. ' şahsiyet, bu kızı (Ç'çekli meyhane-
ooaoa ettin amma dışan çıkman için çı- sx den) kovdurmak için elinden a-eleni 

karmak lAzıma-elecek ! yapmı, ve nihayet kovdurmıya da 
aaoou muvaffak olmu,tur. 

Bul11nmaz maU 
- MUstahdimin idaresinde kendi

sine gösterilen hizmetçiyi pek be

ğenmemişti.. Hizmetçi çekildikt~n 

ıonra müessese sahibine: 
- Benim bu kadını pek gözüm • 

tutmadı, dedi.. Yüzünde meymenet 

yok .. 
Muhatabı kızdı: 

- Yo, öyle ezbere atıp tutmayın, 

buna müsaade edemem. llu hizme~ 
çiyi beğenmiyecek siz mi kaldınız!. 
Ben ona iki ay içinde tam on beş tane 

yer buldum. 
aaaao 

Doıninnfıın mAl.:Uılı :-JnniJ:ıuı nm_ 
zayakalı bir vaziyete sokmak ve ona 
i~tediğini yaptırmaktır. Filhak"ka, 
nz bir milddet sonra Nadia, Domino
fun tehlikeli bir teklifini kabul et
mek mecburiyet'nde kalmıştır. 

Bu teklif, Dominofun arkadaşı o

lan Andrc Vroninin gizli evrakını 
çalmak ve dolayısiyle onun hilkOmete 

karşı hazırlıdığı ihtilile mani ol
maktır. 

Nadia, Andre Vreni ile ilk defa filme kemanlı olarak çıkacağınız o zamandanberi tiyatrodan a~ı· 
kartılaştığı vakit Dominofun emir- şüphesizdir. Kemanmı.z hariçten ida- dım. Maamafih musikiye bayıljrım.. 
}erini derhal unutmak mecburiyet in- ı-e edilecektir değil mi? - Her zaman keman çalar _.,. 
rie kalmıştır. - Hayır! Ben altı yaşımdanberi nız? 

Buna sebep aşktır. keman çalanın. Hatta konservatu- - Her gün yanm saat keman ~ 
F,ilhakika Nadia ile genç ihtilalci lanm. Benim, tiyatro müfterileria • 

arasında başhyan aşk çok derin ve meharetimden hiç te haberdar deill-
jandarma - Kiraz çalıyordunuz hazindir. dirler. Hatta san'atk&rlar cemlyetlr 

ideal ha? Yakalandınız işte! * * * de çaldıiım güç bir parça, dini.pıt 
lçerden bir kadın sesi - Eski kol- Küçilk izzetin en büyük derdi elle- - Fransız karikatürü - Mirey Pereyin stüdyodaki locasın- lcri hayrette bırakmıştı 1. 

00000 da bir keman duruyordu. - Nadiada hangi parçayı çalacalD' tutu tamir etmeği boyuna unutuyor ri serbest olarak sokağa yürüyebil
dun. Hatırlıyasın diye masanın Y• mektir. Fakat imkanı mı var? Sokak Kehanet On• sordum: sınız? 

Nadia keman· çaldığına ve sizin - Muhtelif parçalar meyanıiı4' 
ta iken ya annesi, ya babası, otomo- Kadın sordu . de onun rolünü temsil ettitinjze göre bilhassa Şopenin (Elem) parç ..... 
bil korkuaiyle o~un elini bırakmaz- .~._. - Bu kış acaba nasıl kark manto- çalacatım. Bu parça, hem fellKP' 

nına koydum. 
---ccctt>n---

lar.. lar moda olacak? Dış Politika haber verecek hem de atır. yarab r. 
Nifanlwnın evine gitti. Sevgilisi- Geçen gün çocufa sordular: Kocası gülerek cevap verdi: -Bqtarafı 3 ncll Sahifede- lan Andre hafızasına onunla tav.r 

- BUyüdüiün zaman ne yapacak. - Ben biliyorum. ı'kı" taraf da sözünü a-e,.ır' ememittir: muı olacaktır. 

Jstiska} 

ni görecefi için sevinç ve heyecan • Y 

· ind d" A sın?· - Sahi mi 7 Ruzvelt kanunun meclis tarafından * * * . ..-ıt 
ıç ey ~· pa~manın kapı~ı?ın ö- Çocuk hiç tereddüd etmeden ce- - Ta6it sahil lki cins kürk man- kabul edilen ıekilde tatbikine mani Mirey Pereyin tıstondekl elbP. 
nünde bır haylı durup kendısme çe- vap verdi: to cöreeeğiz: Bir kısmını ıen bete- olmuı. fakat kendisinin istediii 19• hakikaten çok güzeldi. Pere1, ba Ja# 
kfdilzen verdikten sonra zili çaldı: - Sctkakta kimse elimden tutma- nip almıyacaksm. Bir kısmını iae ben kilde de bir kanun geçiremem{ftlr. ıuata beni tenvir etti: 

Ka!'fllayan. kızın kOçllk erkek kar dan yill'Uyecetim. parayı kıyıp sana alam17aeaiım 1 Bu vaziyetten zararlı çıkacak olan - Nadia rolflnde çok pk ~ 
defi oldu. ccc***>u Amerikanın harict politikasıdır. Bi- mek icap ediyor. Evvelce pek f~ 

- Ablanız nerede? taraflık kanunlarmın mahiyeti anla- Mhıey Nadia roltlnde rane bir hayat yaşarken Do~ 
- Dıtan çıktı. ıılmcaya kadar Amerika hariciyesi var ımtjhanına bile girmiştim amma, onu birdenbire mUkellef kona~ 
- Acaba benim gelecejiml bilf- tereddOd ve mUphemiyet içinde bo- muvaffak olamadım. Tiyatroya lntl- ve paha biçilmlyeeek derecedı fi/(_ 

7or muydu? cabyaca.ktır. sabımın aebebi, birkaç mısra tlirl A'(l- ıhı konforlerin içine atmuı ••1E 
Afacan çocuk g1lldU: BOtQn bu mflcadelenln arkuında zel okumaJdıfımdan ibarettir. itte kızı cidden faprtnu.ftır. Mu~. 
- Her halde biliyordu. dabilt politika mücadeleıünin saklı r ' ben de tık giyinmeye çıldırdıtım il!: 
- Nereden anladınız? oldutunu unutmamak serektir. Ge- S hl k E - RolQnOzden her suretle ~ 
- Yemekten sonra pek acele gi- lecek sene cumhurreisi ıeçimi yapı- 8 J V nunaunuz sanınm? 

ılnlp 10kaia çıktı da! - Iacakbr, Ruzveltin OçOncO devre Kmlçalla atolıGo elmalı .; 20 - Filhak:ka ro!Omden çok 1 
cccaoı.n ~. için namzed gösterilmesi bahis mev- h 'Y • nunum. Sonra Renoir, Goland, 

IlaA nı aşk . ~ zuudur. Cumhuriyet partisi ve ken- No. la eY ah ktır. Müracaat ,.,: ıean, Stepen, Gridoks, Varen, P• 
.. dislne aleyhtar olan demokrat parti- Buda ..... , AU gibi arkadaşlarla Orval gibi bir -.._ 

Kadın yaılı, çirkin, fakat çok zen- al l~deki zUmre, Ruzveltin tekrar rlter devletlerin tecav11zleri kal'flaın- sörQn idaresinde film çevln:D8~ :'l" 
ıüıdJ. Erkek genç, yakıfıklı, fakat intihap edilmeliııe mani olDll)'a ça- da gittikçe o tarafa dotru temayUl güzel b:rşey 1 
9ok zOfQrttü. üstelik doğru sözlU ol- }1f11or. Dahllt politika mcıcadeleainin etmektedir. Binaenaleyh bir· harp - Ba,ka projeleriniz var dlltlrNll 
mak muru da vardı. Kadına U&nı- iç yOzO röz önünde tutulmadıkça bu çıkacak olursa, iktidarda kfm olursa - Henüz konturatoya bati 
qk e4aak onunla evfenmete karar bitatafhk kanunlan Ozerinde Ruz- olaun, halkın sempatisi ve memleke~ dıktan sonra projeden ba.._ .... ..,_, .... 
verdi: velt ile muhalifleri ara11Ddaki mfl· lerinln emniyeti kafA'lll, eninde ao- zannediyorum ki yersizdir. 

- Be!ti beniııı zevkiselim ahi- cadelenln ıumul ve manaaı da anla- nunda Amerikalılan demokrat dev- Marael Leıbiye yakında ~ 
bi olmadıtıma hükmedeceksiniz, de- tılmaz. Hakikatte Amerika halla, letler cepheaiyle it birlltlne aevkede- bir filmde bana çok etereean 
dl. Fakat buna raimen sizi ıevdiiimi - GGrdOn 7a aılzlm, k8ffhn sa resinde artık anahtar delllfııi )>ul-ı demokrat devletlere zan ve tahmin cektlr verecektir. ~ 
116ylemekten kendimi alamıyorum. mak için aaatlırce qrqmcyoruml tc:Uldllindeıa sifadt baihdır. Vt oto- A. 1- ISlllR iL., 
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j Sinema vak'alarına benziyen bir macera 
I 

Dokuz • 
seneannesı 

cırıl an cocuk 
t ' 

tarafından ka-
Koçarlı' da çalışmalar 

'

Ceyhan da 
....... - """""" ~ ~~ -~ .......... . ;.-:;; . :;;;:: .. ;:; . =-=-;::;;;;;;; 

Bir kadın sevgili· 
Köyün geliri arttırılarak salgının 
tamamen kaldırılmasına çalışılıyor 

sini öldlirdü 
Ba.bası da onu dünyanın dört bucağında takip etmiş· 

E~~::a~ın.:n~::!::::~a~ir tir. Milyoner ~ocuk, bakalım şim~i kim?e k.alac~k? 
k Ş . Bugün bütün İsveç, garip bır da- ı Romanya polisinin yardımı ıle, sı olan buyük fabrıkatör beırdenbıre 

Su ·derdi laal/edilmiıtir. Koçarlı gelece hammUI edememış vanm dedikodusu ile meşguldür. ı çocuklarla annelerinin Yugoslavya- ölüvermiştir. Vasiyetnamesi açıldliı 
aene elektrif e de kavuşacak Ceyhan, (Hu~u~i) - ~eyhanı~ 9 yaşında ufak bir çocuk yüzünden ya geçtikleri meydana çıkmı,tır. zaman, milyonlar tutan muazz"m 

• . .... . . . .. . . . Şevkiye köyünde bır kadın bır erkeğ'ı kopan bu davanın iki kahramanın- ! Kaçan çocuk Avrupanm en zenıin servetin hepsini erkek torununa bı .. Koçarlı, (H~susi) - Nahıyemiz- ı ıstedıgın~ ~ır k~ye otomobıl ıle gıt- tabanca ile vurarak öldürmüştür. dan biri çocuğun babasıdır. Kendisi miraayedui oluyor: raktığı anlaşılmış bu da ortaya bam .. 
de hummalı bır çalışma vardır. Na- mek kabıldır. Köylerde mektep var- c· t· beb' aşktır Ve hadi lav . t Gü t Bu sırada, .... ilzbaşı IIaroldun ba'-a- - Devamı 10 nuncu sahifede -b' ·· o ı . ınaye ın se ı · - eç kralı Sa MaJes e s avın mu- ., 'J ıye mOdU~um~z aman Ertun, bal- dır. Henüz mektepsız bulunan Bı- se şu şekilde olmuştur: hafız alayında en gözde zabitlerden 

· kın hayat ışlerıne el atmıştır. Çalış- 1 yıklı köyündeki bir çiftlik binası Ay- Köy halkından Mustafa oğlu Müs- olduğu 'çin bütün İsveç onu yakın-
~an muhta~ Mehme~ Çobanoğlu, Ilı- dm hususi hesaplar idaresine devre- lim ·n nişan şerbeti içilmek üzere dan tan~ 
ıyar heyetı ~~ nahıye. halk~, ~fidU- 1 dilmiş. bu idarenin beş yüz liralık vak'a gün il toplanılacaktır. Mustafa Harold .Şültz ismini taşıyan bu za-

,rtln bu mesaısınde daınıa bırlık ha- ' k .. . ~ 1 ·teri gelenler' ı . · 
r k t t kt d d k dur- yardımı ile çütlik binasında bazı ta- oyün aga arını ve 1 

• • ın bit, aslen bir Alman aılesıne men-
e e e ıne e, yar ım an uza d.l"t . d'l k kt h l' bizzat kendisi davet etmek ıçın dı- suptur Fakat çoktandır İsveçe ge-
nıamaktadır ı a ıcra e ı ere me ep a ıne ge- A . kö d t t · +_ • 

\ · . . şan çıkmıştır. ynı Y e 0 uran o- lip yerleşmiş ve aile~in i .L:!Veçın en 
Bu sene, bilyük bir derd olan su tırJlmıştr. pal Süleymanın evinin önünden ge. . .. 

1 
. "rasında mevki 

· · · k'l zengın sanayıcı erı .. ıueselesi halledılmiştır. Dört ı o- Köy heyeti, önümüzdeki sene için çerken Süleymanın karısı kapının 
1 

tı 
• a mış r. 

nıetrelik mesafedeki menbaJardRn elektrik işini de halle karar vermiş önüne çıkmış ve: Harold ise askeri mektebe girmiş 
su tçln köy bütçealnden dört bln lira ve lizım sreJen tahsisat için şimdiden - Seninle biraz konuşacağım dur 1 ve istikbali parlak bir zabit olarak 
1YnlDUf, demir ~orular mubayaa e- hazırlıklara başlamıştır. Demiş, Mustafa işi olduğunu crduya karışmıştır. 
dUer~k fe11iyata ba,lanmışt'..r. Aydın poata müdüriyetinden bir söylemiş Fatma ~srarla_ Mu~tafayı Bugün de, Stokholm bahriye ku-
Halk, pek yakında temiz ve bol suya kapının önünde urmaga mec ur et- mandanlığında çalışan genç yüzbaşı 

temenni: miştir. Mustafa kapıda beklerken S. M. Kralın yaveridir. 
kavUf&e&ktır. Aydın halkı da Koçar- Halkın, Aydın posta müdüriyetin- Fatma içeri girmiş ve kı~~ bir müd- İşte bütün bunlar, bu genç, zabitin 
lının bu iri ıuyundan letifade edebi· den bir ricası vardır. Trenlerin tari- det sonra tekrar ~apın~n onilne çı~a. etrafında dönen dedikodulu dava ile 
lecek, lifeler ve damacanalarla ~y- felerinde yapılan değişiklik üzerine, rak, elinde tuttugu bır tabanca ıle herkesin alAkadar olmasına teşkil 
dına aevkiyat yapılacaktır. lzmir ve Denizli trenleri Aydına 4 Mustafanın üzerine Uç el ateş etmiş- etmektedir. 

N hf ' · tıhim iht' l tir. Kurşunun üçü de M'ustafaya isa- Davanın mevzuu da çok enteresan-. a yemızm m ıyaç arın- saat farkla gelmektedirler. Koçarlı- bet ettiğinden zavallı cansız olarak 
elan biri olan umumi helilar için beş . t dir. 

ya postayı getiren sürücü, saa on yere yuvarlanmıştır. Harold bir müddet evvel tsveç'n 
Y. Qz lira ayrılm1a ve bunlar da derhal b' d D · ı· t ı kt 9 " d' · l· d'g-· zam 

-. ır e enız ı pos asını a ma a, ·:>,n Ha ıse yerme ge ın ı ı an en güzel kızlarından lıiri olan D•!Zi 
ikmal edilmiştir. j'a kadar beklemediğinden İzmir Mustafa ölil bulunmuş ve d~rhal müd ile evlenmiştir. 1İk zamanları pek 
· Salsm kalkıyorı postası daüna bir gün sonra gelmek- deiumumiliğe ve zabıtaya haber v~- mesud geçmiş bu izdivaçtan di.ınyaya 
Halkın salaın derdinden kurtarıl- tedir. Eğer posta sürücüsünün tzmfr rilmiştir. Katil Fatma .d~rh_al. tevkıf iki çocuk gelmiştir. 

ınası, bu yükü omuzlarından a.tabil- trenini Aydında beklemesi imkansız- olunarak Ceyhana get rılmıştır. Bir erkek ve b!r kız .. İkinci çocuk 
,nıeai; esas vazife olmuştur. sa, Koçarlı postaları Kara pınara ve- Fatma ile Mu<:ta.fa~ın. arasında dünyaya geldikten biraz sonra. k!ln 

Geliri arttırmak ve bu suretle sal- rilebilir. Oradan mesafe yedi kilo- epey zamandanberı gızl münasebet koca arasında kUçük geçim!';izlik 'el' 
~nı kaldırabilmek için bu sene bazı metreliktir. Sürücünün postayı av. olduğu ve Mustafanın ni~anlanması- başlamış ve nihayet iş mahkemeye 
t~ıebbUslerde bulnulmuıtur .. Mesela detinde getirmesi de kabildir. Aydın nın Fatmayı kıskançlıktan çılgın bir kadar diişmüştür. 
köy sandıfl namına 16 dönüm pa - posta idaresinin, halkın bu temenni- hale getir~e:ır bu cinayete sevketti- Stokholm mahkemesi boş:ınma ka-
mu~ 20 dönüm arpa, S5 d,önüm kum aini kabul edeceği şüphesizdir. ği tahmin olunmaktadır. rarını Yerirken, henüz çok kilçiik o-
d"rı, 6 dönUm butday, 12 dönüm ece***•» lan kız çocuğu anasına, ve erkeği de 
~lcla dlktlrilmiı: bunlardan mahsul babasına terketmiştir. 
1
11.,. bol oldutundan tahminin fev-ı' Trakıva'da spor Karar okunur okunmaz, ehrin b'1-
~lt~ istifade temin edJmiştr. 'J · tiln kibl\,r şahs R eri ile dolu olan 

k67 9ocuklanna ait yatı mekte - mahkeme salonun~. sabık madam 
binde bir hamam yoktur. Köy heyeti Harold, birdenbire ileri atılmış ve 
burada bir hamam 111§• ettirmekte- rorlu • E~"'irne maçını, Edirneliler deli gibi ~ağırmağa başlamıştır. 
dir. '-'~ - İmkansız, imkansız hiçbir kuv-

Yollar Japıldu 4.J kazandılar vet beni oğlumdan ayıramaz .. 

!Ş'iY"in·a~·;n .. :· .. i§y·n·td·a·n·ı 
:, .............................................................................................................. ,. 

Londra'da meraklı bir dava 
Bir müddet evvel İngilterede Mayfairede dört genç 8560 ingiliz lirası 

k ıyemtinde mücevherat çalmakla maznun olarak muhakeme altına 
alınmıştı. Muhakeme henüz bitmemiş olmakla beraber bunlardan yal
nız ikisinm şirkette suçlu olduğu anlaşılmıştır. Jorj Ernst Artur Herinl' 
adını taşıyan hırsızlardan biri 28 yaşındadır. Zabıtaya Peter Proud 
adım vermiştir. Arkadaşı 24 yaşında Geoffey Coop adında biridir. 
Bunlar Alf, Mo ve diğer bazı arkadaşlariyle Mayfairde Ruen Streette 
oturan madam Fauline Vicent Daubenynin 2500 İngiliz lirası kıymetin 
deki mücevheratını çalmak için teşriki mesai ettiklerini itiraf etmişler.. 
dir. 

Hering, bu hırsızlıktln başka madam GııbrieUe BurJay adında bir · 
kadının 2860 ingiliz lirası kıymetindeki mücevheratını çalmakla da 
mUttehemse de bu hırsızlığı henüz tahakkuk etmemiştir. Diğer iki 
maznun, yani lord Herbert Herveyin oğlu Victor Hervey ve maka 
Bristülün yeğeni olan 30 yaşlarında bir genç evvelki cürümden beraet 
kazanmışlardır. 

Mahkeme, şahit sıfat~yle dinlen Valter adında birinin s.irkatte müş
terek olduğu zannındadır. 

Hırsızlar Kueen Straetde madam Daubenynin kardeşi prens Gabt
zine ile oturduğu apartmanda telefonla bi~ daire kiralamışlar ve bun· 
!arın o sırada gaybubetlerinden bilistifade hırsızlığı yapmışlardır. 

Madam Daubny ile kardeşi (Prens Galiçin) Londraya avdetlerinde 
apartmanl:ırının soyulmuş olduğunu görmüşlerdir. 

Madam (Gabriyel Barley) (Valter) in dostu ve birçok mücevhert 
snhibiymiş. Bu kadın (Valter) in delaletiyle (Herver) ve (Hering)h .. 
tanıştığından ve bu üç kişi arasında madamın macevheratl hakkında 
birçok görüşmeler vukubulduğundan cUrOmde (Valter) in de iştiraki 
olup olmadığı araştırılmaktadır. Manmnfih bu adam mahkemede aley. 
hi:ı de ~öylenen ~ıszleri tamamiyle in kAr etmektedir. 

Şimdi mahkeme bu meraklı davanın rüyetiy1e meşgul bulunuyor. 

" Y aşıyan Ö~üler kulübü 

· Nahiyenin her köyüne muntazam Fakat mahkeme bunların hiçbiri-
Ed (H .. ) B' 1 9' • 1"' hza olarak kaydedil"rler. 

Yollar vardır. Nahiye merkezinden irne, ususı - ır ~aç j fT s:ne kulak asmamış kararında i..,rar Bu kulübün elli sekiz azası vardır. Her sene debdebeli bir toplantı 

1ngilterede acayip bir kulüp teşekkill etti. Bu kulilbün ismi cmer
humlnr kulübü> dür. Bu kulübün azası cyaşıyan ölüler> dir. Bazı gaze
telerde sehven öldü diye illin edilen ve nüfus kütüğünden ismi silinerek 
vakitsiz öldürülenler, fakat hakikatte sapasağlam olanlar bu kulübe 

_ -+-....... - yapmak üzere dün şehrimize ge en etmiştir. 
~ ı_ [ 'd Çorlu sporcuları bura gençleri tara- yaparlar . Bu toplantı esnasında, eğer csahiden ölib varsa ona itibar 
: Or na t a fından hararetle karşılanarak Bölge Annesi çocuiu kaçırıycr l gösterirler ve yeni iltihak edenleri kulübe kaydederler. 

B il binasına misafir edilmişlerdir. Ertesi ~atah, Haro ld oğlunu al· H G b• k } J • 
İr muhtar İşten Kalabalık bir grup halinde öğle mak üzere sabık karısının evin e gi- anrİ ar 1r 0nteS e ev enıyt>r 

d yemeği Bölge binasında yenmiş ve elince, orada kimı-eleıi bulam~lnııı;tır. Fransızların meşhur sinema artisti Garayyı tanımıyan yoktur ·anı 
Uzakiaştlrtl 1 misafirler oyun zamanına kadar Evvela şehir, sonra büt ün memleket rız. Geçenlerde karısındaıı ayrılan bu jön Prömie, şimdi Besobrozo! 

memleketin gezilmeğe değer yerleri- altü ~t euilmiş fakat ne çocuk!armı, isminde bir kontesle evlenecektir. 19 temmuzda yapılacak bu izdivaç 
Fı • • • . ni gezmişler ve istirahat etmişlerdir. ne de annelerinin izleri bulunama- Fransız arfstinin ikinci evlenmesdir . 

\ Uzalı şagıf /erın elın· Saat 17 de hep birlikte stada gi- mı~tır. Kontes Bes9brozof Çarlık Rusyansının en yUk~ek ailelerinden birine 
lm ·k· 1 k l · B Yüzbaşı Harold n ihayet ·~sl i kıı rı-

1 d kalan araz;l- di iş v: ı ı. menı e .et g:~ç .. :r.~ .. e- mencıuptur. htilfılde ailesiyle memleketinden kaçmış ve Fransada yer-e w den terbıyesı genel dırektorlugunun sının çocuklarl a beraber Fransaya leşmixtir. 
Torbalı, (Hususi) - Kazaya bag- talimatı dairesinde, oyuna başlama- kaçtığını öğrenmiş ve kendisi de 

0 

•• ı d 
0 

.. 
lı Arayıcı köyündeki arazinin fuzult dan evVel seremoni yaparak hakem hemen Francıaya ge\miştjr. Fakat Nişanlısından 89 sene sonra 
~r,llerin elinde bulunduğu ihbar e- fudbol ajam A. Özgirginin idaresin- genç ka<lın bunu öğrenir öğı em:ıez 
dılıniştir. Yapılan tahkikat neticesın- de karsılaşmışlardır. tıpkı bir av hayvanının avcı~ar~an 
de 800 dekarlık bir sahanın, hiç bir BirJ kaç haftadanberi civar kaza kaçtığı gibi hızla hemen Fr:ıns:ıdnn 
~akkı olmıyan sekiz kişi tarafından ve vilayetlere temaslar yapan Çorlu İtalyaya geçmiş, ve sabıl~ kocası onu 
lıa1 edildiği meydana çıkanlnııştır. lu gençler ayni günde S saat ynl yor- - · · takip ettikçe, o da çocukhrile be-

Arazi derhal istirdad edilerek, aunlugwuna ve sahaya yabancı bulun- raber Avrupanın bütü!l ~ehirletini 
t :. Çorlu - Edirne sporculan ile 0Praksızlara tevzi edilmiş; fuzuli 'Tlalarınn ra~en baştan nihayete ka- dolnşmağa başlamıştır. 
Şa e .. · kaptanları 

i'iller hakkında ecrimisil için tan- dar ayni enerji ile oyunu bitirmişler Bir kovalamaca: 

Geçenlerde Londra cjvnrında bir kasabada, birçok akrabalardan mQ
r ekkep bir kalabalık, l\'lis .l\Iat ild Conun yıldönümünü kutlndılar. 

Matild Con, 1795 tc nişanlısı olan genci kaybetti. Bu vakitsiz öla. 
me o kadar kederlendi ki, merakından derhal hastalandı. Tam bir ay. 

- Ha şimdi ölecek, ş"mdi ölecek .. Diy-0 beklediler. Fakat kız, nişan
lısının ölümünden tam 89 sene sonra öldü! .. 

ı!tn kılınan evrak mahkemeye veril- ve kırılmadan oynamışlardır. sinde devam etmiş ve her iki taraf Fakat bu kaçakları adım !l.dım ta-
llllıtit. ilk kısmın ba,langı~ında Edime- bu temastan çok memnun kalmış· kip eden yüzbaşı nihayet onları ya- lngilter enin Kent Düşesi üzerine ateş etmiş olan Avusturyalı Vin -
8~ llluhtar vazifeden uzakla;.tı- liler sağdan inkişaf eden alünlariyle lardır. kalar gibi olmuş ne çare ki bı ı sı>l'er cent Lav1or on İngiliz lira<1ı par a cezasına mahkum edilmiştir. An· 

Kent düşe.c;İne suikast yapan adam 

_.ıldı· f d f b 1 1 ak b 1 d 1 k de u"ak b' k l R cak Avupstur~ralı azami bir :ıy zarfuıda memleketine dönmeg~ e mec-• misa ir e ansını çen er a tına a a- T r ya ö gesin e vi ayet ta. ım- .ı. ır geç a ma. oman ya yo-

l(öy :muamelatını sıkı bir kontı-ol rak birbiri arkasına üç gol çıkarmış- lariyle boy ölçüşerek bunlara karşı ::lu=n=u--tu_t_m_a_s:_ın_a_:y_o_ı _:.ı.:..çm_ış:.:.t.:..:ır_. -~---b_u_r_l_u_l_u_lm_u_ş:_t_u_r. ___ ==-:======----=---====-:--:-~~~c19 bulunduran kaymakamımız lardır. Bundan sonra mi~a~ir .gençler daima üstün bir derece alan Çorlu: 
d lıd, Rovag köyU muhtannı vazife- bir gol yapm•şlar ve bırıncı devre luların bu maçın revan~ında, kendı 
~ll b2aklaştırmıştır. 4 - 1 Edirnenin lehine bitmiştir. sahalarında yapacakları müsabaka 

- oooao ikinci kısımda bütün ağırlığın her halde daha heyecanlı olacak ve 
aovrncl J Çorlu müdafoasına yüklenmiş ol~a- Çorluluların iyi bir netice alacakları -
~... l r a sına rağmen Edirne hücum hattı ılk na ihtimal verilmektedir. Sa d J kısımdaki ahengini kaybetmi~ ve ta- Oyundan sonra kulüp binaıı~na 

rıyur orman a· kımdaki değişiklik te bunun başlıca gidilmiş ve gene hep bir arada ak-

d amili olmuştur. Bu kısmın ortaların- sam yemeği yenildikten sonra misa-
tın a yangı '1 d~n sonra kendi~i~i. toplıyan Ço~l~ fir fudbolcular Edirnelilerin yasa ve 

il llalflndır (H ~ B ınd hucum hattı ~ahsı ıkı akmla daha ıkı alkışları arasında uö-urlanmışlard•r. 
ç b~uk s' t ususı) - 1 ay Sıra gol çıkarmış ve Edirnelilerin bu kı- Çoktanberi Edirn~de böylr- bir • 

l':ı;yu aa mesafede bu unan a- d b'ld"kl .. k b' ·1 . d" k" 
l'd köyü . 1 d sım a vapa ı ı erı t~ ır sayı ı e spor teması yapılmadığı içın un. u 1 

)J 'ngın çık cıvanndaki ormaRn ar ~ müsakka S - 3 Edirnelilerin lehine fudbol macını seyredenler iyi bir 
and rnıştır. Kaymakam emzı, b' . . .. .. 

h al'ına ku . ıtmıstır. spor gunu yaşamıslardır. 
lline ,...t . mandam ıle yangın ma- Misafir Çorlulu aenç1er az bir o~r>---

t· ~ı rnışt• c· d "' 1Şen haı • ır. ıvar köyler en ye- farkla yenilmiş olmalarına rağmen Af k f · 
cl(llilltrıtı k~n Yardımı ile yangın .sön- oyunu baştan sonum\ kad~r .ayni m~n nn~O OSU •ii&!:9:J --~ 
l'ı!lz anı!tür. Ateşin na~ııl çıktığı ~-e- kuvvet ve so~hıkkanlıhkla bitirme~-- Şehrimiz Alman ceneral konqo}o.' .Y~karıdaki res~~, Fran:sı~ların ı .. .. ••• . . . . jeden İngiliz general. konı:;olosu ve Y~-
~e rtı6h· l)ıl.amamıştır. Zarar büyuk muvaffak olmuslardır ki bu gençle- su B. Hol~tayn, iki buçuk ay me7.!1- nullı bayramları munuebetıyle iz- Dunku n~hhnmızın bırıncı sahıfo- nında da J;yan ız koncoJo,.•ınun ba-
lllelctl!d;ındır. Tahkikata devam edil- rin yol yorgunlu~ ve buna inzimam niyetle Almanyaya gidecek, bu"Un mirde Fransız konsoloshaneainin ver-

1 
sind e, Frn·n~ız komolo~hnneı:ıin d eki 

1 

yanı g örülmek' edir. Halbu~i resız:1 
~''?· ıor. ~8 dekarlık bir gahada 30 .. den sıcağın tesiri bu neticeyi ema- İzmirden ayrılacaktır. Alman ko~- j diği z1yafete aiddir. Sağda mis~fir- merasime a'~ bir rc~ın·n altrncl~k; n lt ı İngiliz .. konı;~.1osu. ve .. r:_rk~ ı ~ ı-
telıt ile~ k .ntaJ kadar odun, 95 muh larında büyük bir amil olmustur. ROlosu, dün Vali B. Etem Aykut u ler, aolda konao'os nutkunu ırad yazıda yar.lı ıı\ olmuı;tu 1•• O req:m- ,ye yazılmış ır. D uıcl1 .r, ozur dıler•ı 1 

ağaç rnahvolmuştur Maç çok samimi bir hav"a içeri· ziyaretle veda etI?i~tir. 1 ederken 1rözükmekted'r. 1 de, Fransız konsoloshnnes:ni z iyaret 
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iki yiış 
J 
ÇİMDiKLE. Siyaset sanatının 

o l(a~ı kocaya dair yeni ica dları 
Hiç bir kati netice alınmadan iki 1 yanmış çırılçıplak bir toprak terk Evlenen genç kız, arkada,ınıo ku- 1 Lo·· Tanda J..;. 'J' 1 

y~fd nberi devam etmC:;kte olan ve etmek poltikasını güden milli hüki.i- lağınııı fmldadı: .:! r~ 
ması ne \•akit biteceği henüz malum olmı- metin direktifi neticesinde milyon- -f4utlaka ve çarçabuk nlen! '--------------,----------------

. . . yan Çin harbi, 7 temmuz J·937 de luk halk yığınları yerlerini yurd~,rı- - Niçip? Beşeri ola,n her şeye karş~ dun~u- ına.rt 1_936A da ~eıı üzerj~~e ~nn~On 
Uluı.ı. "efıkımızden: .. Pekin civarındaki hadıselerle ba;'a- nı bırakıp, ;memleketin ~arbında ye- - Senin de bir namua perdes·ne lu insanlar ncı Matler ge~ırmekte..- ettı. 'Sı/ası adal~t tedbırlerı. daıma 
!:J•ırur~pAor, .. Gal taoa~~Y ku~ublerl- mıştı. ni bir yuva aramağa çıkmışlardır. ihtiyacın var. Kocadan iyi perde ol- dir, 1914 _ l!HŞ d~n sonra korkunç yava~tır. Bu tedbirler eıı ;.ığ1r mesu-

m zin mıllı kume ~ampıyonlugu mas Bundan iki yıl evvelki yazın ı·a ç· . k b t'•' . on mJ)':Or vallahi!. hadiselerin kadehini tükcıJmiş oldu- liyetleı-i hiç uir zaman kafi bir şid· .. • . - mm ay et Jgı ınsan ısayısı, <-'#•- * e . 
larında 35 er puvanla musavj bır va ponlar 'm.c"li ""ine yerl:-<:tiktcn son k 'h h b. d A d l t • • ,ifumuzu sanıvorduk HaJ~ukı bu ka- detle tecziye etmez. ::\Iilletler hükil-

. 1 1 • .. . • •-..:- ""' • • ca C) an ar ın e Vf'UPa eve • K lk 'h t' . k P • • • V . tl . d 1 d h 1 z yete ,e me erı uzerıne ~ol avn- lil bir anlasma yapılacağı j,ntibaı ha- I • . . ; .1 1• • • d"- ocosı, arıamm 1 aııe mı ya a- deh durp.ıadan dolprnktadır.. e sı- me erm en ~oıı: a a ağır ceza arn 
· r· il h · i · b' • · 1 ' crının zayınt arı '~ mm.;.~}~e f! 

1 ı d d · f ülle · marl!z knhrl:ır. rdaJ~ uıu u .e kan~ıa n:n ırmcı o - •J olrrJu)u. l lal.buki hudis.Je.r h3IP.- lebiür. Ekonom·k f<ş.ybJ =-ae, Avrupa· n ı v~~oı:. ulı b k l . d' k :yasct san'atında yeµ yenı orm ı 
uııunu tayın eyf .yetı sporcular a- baska bir !':eı.1·ı aldı . ı. · k b b'l 1..-lk' - ,..., aoy e a a ım, ı1nn ıye a- keşfetmekten ba~ka teşellimiz de Y.eni tarz kızıl ve peynz rejimler· 

• ıs ~ • nın Q tıa1pte~J dY mı ı e ~ ı aş- .. i! 
raaında olduğu kadar gazetelerı ve Şankaysek uzun yılfo.r büyük bır k d 4~r ne ~oylese~, yoktur. de11 sonra, görülmemiş tarzda ~·eni 
alakalı ma~amları ~·.işgal eden bir itina ile hazı;lamış olduğu .ordusunu mn F~lı';; Cankay_şekin en mühim .- Benim namusum var, ben temi~ ;. bir muahede: totaliter topluluk mu· 
mevzu halıne gelmı,tı. ı"aponlara kullcmmak h.,s .. auzJde>. •. k 1 _..] t• b .. l bır kadınım, Avru;rn yeni tipte rejimlerin or- k;ıv~Iesi, 22 mayıs 1939 tarihli knra 

. ""' ,..., strateıı #ıeue ne, u_gun warı mı§ - . . d' b ? kt 
Dil~ federasyonl~r dairesi b~ş - elinden geldiji kadN .t"f;lj'Tet ("tti. J3u tır. Dıyo~dun, ş~ •. ~e uyururşu~ . taya çıktığını görmüştür. pa · . 

kau~ı-~ının gazelemızde neşredılen harpin uzun süreceğ'ni 0 önceden B k b k d la •l4kk.. - H~: .. Bcnım ıtırazıın, o vak ttı. Bu rejimlerin ilki carizmin hara- İdeolojik protokolün tabirleri iti-
tephgıne göre, dava, mükemel ve kestirmi .ti . a~ A a .aş U~'ln an krm t- ad 1 Madam.k1 yakaladın, mea'ele yok. beteri üzerinde doğdu. Bugün adet- bariyle bu mual}cdenin bir benzeri 

. b' t.· • . . ) b · lerı hılafına. Çın baş uman anı. • kA <l ' d ~·ldi D tl k 1 ıı" ır ~ımsenın 1t1razına maba ı - Geçenlerde biiyiln C'n ~ .. fin;n leke . . l .... k b' k d" • • leri çoğ§.lmakt~dır. 1933 son anu- meYcu egı r. « os u ve t9P u-
:akılmıyaca::C bir şekilde halledilmiş . I _ ' ı. f ·. · Jllem tının myu ır ısmım uş- Karı koca öpüştüler. nunda, Alman'-·ada bir tek parti şe- luk mUna ebetlerine~ olduğu gibi 
b 1 k 

ye,-rl)JŞ o dugu ~on eranslara d:ıır mana terk edeceaini ve bu Buretle " 
u unma tai:Jır. b. b .. d'ld' B b .. d ., . 1' Koca; fi, devlet reisi olarak her şeye hakim c:Avrupa kültürünün temellerini tt~ 
Beden terbiyeşi genel direktö;lü. ır rofur n~şre 1k. ı. u rosur e, P6~J? ~ephesinin durm~d~ genı§ ı~e- - ,8-enim bir tanecik karıcığım, olduğu gün müvazene ve sulh için min etmek vazifelerine sadık, dünya 

ğilnU o b k k 1 · h ı · mareia Çan ayşe ·ın temmuz 19341cegın1 ve bunun netıcesınde de JB· dedi, bilmcz•in •eni ne kadar aeve- ı d Jd' A teliikkilerinin dahili benzerlikleriyle 
. b? n ~ tarJlşıd ğmefse bey: tak ~k- tarihinde Kuling asker! akademisin- ponlarm harp masrafı mütemadiyen aşikar teh ikeler mey ana ge ı. v-

çın ll' pra~ a op a ı ı ut o1 e nı d b lar h. be .. l d'-. b w. • l l d w •1 rim. rupa hakimiyeti için mücadelenin ,.e nıenfaatlerin:n geniş tesanfidtl 
heyeti ile yüksek hakem lcomitesi , k e su ay. da ıta B n soy e ıgı nut· üy~yecegını, ~a nız ma ~eme egı ' Ve, içinden söyledi: yeniden ba§ladığına artık ümit olu- ile biribirine bağlı olan iki vazıülim-
mevçut Yesaik :ve }ıilkümleri tetkik - ~~'d~tnı k: var. u nutkunda ma·ıaynı .uı.~anda w ~n~an zayıatı da kat - Allah belanı verae de kurtul- nabilirdi. za cist!kbaJde, '.bayat ıSahalannı te· 
ten ıonra, ,çok isabetli bir karar ver- re~ ıyor ı: . . k~t yü~s~lecegım da~alk~';;laçn~ıç:~ aam! ,. oıin etmek ;ı,·e sulhu muhafaza etmek 
miştir ıe Hazırlanmak ıtçın daha ne kadar soylemıştı. Bu dava, E": l e ın ı- Kadın, cevap verdi: yeni tipte reji~den sonra, görtll- için, pjrleşmiş kuvvetleriyle, yan ya.-

Çok dikkate şayan plan ve dediko z:;;a~a ih_tiy~c.ımÖ olduğu kolayca derle~lin ~mi~ e~tjffüıden bk fa~a - Ya ben! .. Ya ben!.. Sen olma· memiş tarzda harp: iktısadi ve asn- na müdahalede bulunmıya karaı 
du hav,aşını bir Jıamlede }!esip atan ~ dmın ~ılebıl~'.h ~veya beş veya- gerı; e~m~ h ~-~nu~:'ı;il ~~un u san vallahi yaşıyamam kocacıiıınl bı yıpratma hnrbı, münasebetler kc- vermişlerdir.> 
bu karar, alkışlanacak kadar gUzel- u Ça~.mı ~~-y. ı tıyacı~1t~~~d~r:~ mu 1 as: esı, ;r ı :;:u . l ır taar- Ve kendi kendine aöylendi: si!meden ve ekseriya açık mu hare- Bu muahede altı maddesinin b.· 
dir. ının, urrıyet ve ıstı a ı ıçm TUZ a sona er ırm sureby e man· - Gö;;ı:ün kör olıun geberesi he- be yapılmadan harp, beyaz harp baş.. tiyeti itibariyle benzersizdir. Bu 

Sporcu okuyucularımızı ve herkesi jkj ~ıldanberi ~a~makta ol~uğu harp tıki bir neticeye va.rmaktadır. ~n - rifl ladı. Fakat, yarattığı-hava, icap et- muahede gizli ehemmiyet itipariyle 
tatmin edecek mahiyette gördü~U - te, ,aponya ?JJtun kuvvetın kullan~ ~k hu husuFun g:rcekfosemesı. y~- :. t;rcliği seferberlik, sebebiyet verdiği benzersizdir. Daha 22 mayıe B. V. 
muz karan bu d!lşilnce ile aynen mttat~· Jap~nları.n b:-1 h~rpte~ı bancı mem~eketlerın yardımına bag- İhanet eden kadın, kendini müda- hareketlerle ne de olsa bu gene bir Gayda, c;ornale d'İtalia'da garplı-
neşred'yo ga dar 1 lan Çın mılletıne agır hır lı bulunma tadır. faa ediyordu. Erkek sigarasını tel· harpti. ların dikkatine bu gizli hükümler) 

cGe~el r~~ektB Jilk hevetimize imtihan teşkil etti. Çjn milleti, cihan Japonların bu bak!md'1.n mukl',\.bil lendirdi ve ayak ayak üstüne atarak Bu hareketler üç şekilde tezahilr koymak istiyordu: Tek kumandanın 
havale edilen mes:le !:ekkGr edildi. tarihinde eşi pek çok olmıyan bir şe- bir planları olmadığı aşikardır. ja - aordu: eder. organizasyonu; genel kurmayların 

1 - Gol avaraj usul!lnü beyne!- caat ve kahramanlık gösterdi. Hatta ponlarm stratejisi. Çinin büyilk bir - Ne ile belli? .. İıbatın nedir? Ö~ıceden milzakereye girişilme- yaratılması, asker mübadele i, irna-
milel bir usul ve federas;·C:umuzca denilebilir ki, cihan tarihi, belki de kısQlını İfW etme«;i stihdaf etmi • Kadın heyecanla atıldı; den ve haber verilmeden meri bir lfıtın taksim Ye tevzii, silah ve malze-
da tatbik edilmesinin esas olduğun- bugün Çinde yığın halinde devam et- yordu. Onlar. şimalde yar~myamalak Çocuğumuz!... Yavrumuz! ..• muahedeylc teminat altına alınmış mclerin tevhidi. 
da birleşmekle beraber bu usulün mekt~ ~lan göcün bir eşini daha gör- ~ir hakimiyet tesiş etmek ve Cin mil- Aşkım•zın mahsulü.. bir vaziyetin işgal suretiyle tadili: 
tatbikinde galjp takıma verilecek memıptır. li hükümetine tedricen ve musliha· Erkek bir kahkaha savurdu: Ren mıntakasın1n a.:;kerilcştirilme::i 
(3) puvanın beynelmilel olup olma- Japon tazyiki kar.şısmdq ve diiş- ne bir surette hulul etmek gayesini _ Fakat acanım, bizim aşkımızın ':f! pıemcliıı işgali. Motörlü istila yo-
dığı mağluba verilmesi rivayet edi- mana karşı kullanılabilecek hiç bir gütmek niyetinde id;ler. mahsulü, ne aana benziyor, ne ba- ı:yle muhtelif memJcketlf.'r tarafın-
len 

1

ve federasyon nezdinde mevcut şey bırakmamak, yalnız her t...vafı Noye Zür~r Saytung nal. Onu gördü_ğüm zaman her gün dan istiklali taahhUd altına alınmış 
olan vesaik arasında hiçbir mesnet uc***»> kPpımıza ekmek getiren fırıncı kal- hiikijmran bir devletin ilhakı: Avu~-
Ye müeyyidesi pulunmıyan nakıs pu K b h 1 faaını hatırlıyorum. turya, Çek Slovakya, Arna\·udluk. 
van uıulüniln filhakika meri ve bun a a at er :. Müstakil devletlerin iç mücadeleleri-
dan mağlOp aleyhine kaydedilecek Adamcağıza •ordular: ne, yarattıkları partilerle iştirak 
gol adedinin muayyen olup olmadığı - Hayrola, yuvanda bir felaket hatta asker ve silah göndermek su-
ve avaraj ~sulilne müracaatta bjl _ Nisanda biribiri JJ.;rdmdan Bohem- almak imkansızdır. Hakikatte ise. .ı:etiy onla ın ~ har~lerine müda-
fiil oynanan maçlar adedinin müsavi ya, Mcmcl ve Arnavudluk Uzer~ncle Almnnyamfl metM . z ne 'bak· ha e etmek. Misa lef'her Fran'SIZ ve 
olup olmamasının netice üzerindeki yapılmış kuvvet darbelerinden so~· nrruz edebilmek iç~n. Polonyamn ti: 1:.panyolun hafızasında menkuştur. 
tesirlerinin malUm bulunmaması gi- ra ve Polonya, Rom?nya~ Yunanıs- arazisinden geçmesi icap eder. lmdi, - Aman etmeyin, biiakis saadet Diğer tecrübeler de haıırlanmakta-
bi noksanlar görüldüğünden bunla_ tana karşı ~azı ~ehdıdlerm ~:raya «TampoJJ> vazifesi görebilecek kud- var.. dır_ Macaristan. Polonya, Romanya. 
rın ıerek mOsbet ve ıerekse menfi çıkmış oldugu bır sı.rada lngıl.ı~ ve retli bir komşuya mııl.ik olmak. ayni Halbuki biz, talik için müra- Efkar umumiye bu yeni tarz harp 
olarak mOtsleası takdirinde her ;ki Fransız hUkOmetlerınin kendıhkle· zamnndıı ve lr · ·'l·n kendi yardı- caat elliğini duymuştuk.. üzerinde aldanmamalıdır. 
taraf için de ayni derecede leh veya rinden Polonyaya, Romanya ve Yıı- mını is'tediğin k. bu, diplornn- - Tamam .. Fakat benim yuvam, Bu harp .Münihten ve 1938 eylu-
aleyhe kar\lr ver)Jmesine müsait olan nanistana ver~i~ oldukları t~mina.tı tik sahada, en .t bir vaz:yet d.P- esaacn yuva değildi. Binaenaleyh. lünden itibaren değil, fakat 1936 ba-
bu eşkAl dahilinde herhangi bir ka- tamamlamak. ı.ç~n ~l~skova ıle mll- ınekti!· ! Buna şarkın gar be karşı iti· bülbül yuvuına konmuı leı kar~a şırıda Streza müvazenc.si ihlal edildi 
rar ittihazının hakkı tebyin ve haki zakerelere gırışılm1~tı. . matsıziırrını, eski çekingenleri, itibar C:cfclup gittikten aonra, tek bquna ği andan itibaren başlar. Hitlerle 
ki şampiyonu tayin için doğru bir öl- Bu müzak~reler Uç aya yakın ~.r endişesini, \·nsıta)ı olarak y;,ıpılan bir kalaam bile, hiç olmazsa rahat ra- ~1ussolininin 16 haziran 1934 de Ve-
çü olmıy~cağuıda tamamen birleşmiş zamandanberı devam etmcktedır. üçü~ müzakercsipin knrııla:.bkı mad- hat kendi aeaimi dinlerim. netlik mülakatından 15 eyllll 19:35 
olduğu gibi pu hususat hakkında a- Yakmda neticelendirileceğı haber di gOç!Ukleri de Have ederseniz, mü- Ç i M D l K tarihli gizli Nüremberg anlaşmasına 
lınacak kararların da ancak bun _ veriliyor. Bu hususta bir mahlmatı- znkerelerin açılmasmdnrı üç ay son- «««**~u kadar Duçeyi, Habeş:stan üzerinde-

Btitün tarih~iler bu hususta mut. 
tefiktirlcr )d biç bir zn,mım sulh or

tasmda iki devlet, pu derece sJkJ, ik
tı adi ve ideolojik, diplomatik !t'e as
keri, her e:phada bu der,ece mutlak 
bir i.§tirak tahakkuk ett,iren Lu dertı-
cc sıkı bir teda!üt ve t.aarruzt mua

hede akdetmiş değildir. 
Le Teınpa 

• , Baıtaralı 4 ncü Sahifede -

21.1 o 
21.25 
21.30 

S - Rakım hcazkar şarki 
bekledim ta fecre kadar 
6 - Nuri bey yürük semai 
mızrabı gamı aşk ile. 
7 - Hicazkar saz semaisi 
8 - Muht~lif saz eserleri ve 
oyun havaları. 
Konu1ma 
Neşeli plaklar - R. 

dan sonrası i~in muta olabilip ma _ mız yo~. Buna mukabil, bil.d~ğimiz rFl ;neden hata hiç b:r anlaşmaya va· L ki eski tasavvurlarını Almanvari bir 22.00 
kabline şamil olmıyacağında da it- şudur kı, daha başlangıçbrn ıtıbnren t"ı)mnmı~ olduğunu anlarsınız ... Ha- ~tonya istila ile tatbik mevkiine koymıya 

Müzik (Yarasa operetinin 
1 :ve 2inci Pf:rdeleri pl.' 
Müzik küçük orkestra şef: 

Neccip Aşkın) 
tifak edilmiştir. bu müzakerelere pek hiftctle ve dip- kikatte, Ruslar, müzakerelerin başın- Letonyanın nüfusu, üç haı·ple pa- sevketmek için el altından gayretler 

2 _Bu vaziyet karşısında heyeti lomaü~. reali~l.e~in. g~rip bir anla- danbe.ri. durumlarını bir adım olsun ramparça olmuş, nihayet yirmi se _ sarf edildi. Bu istila tedrict ve muha
miz lcabını tekrar teemmül ederek, yışsızlıgıyle gırı ~in.ıştır. değiştirmiş değillerdir. Onlara kı- ne içinde 2 milyona çıkabilmiştir. Le fazakar şekilde yapılmış olsaydı, 
puvanlan müsavi kalan Galatasaray Hiffet, çünkü bu, bütün dünyaya mıldamamnk imkanını veren iskam- tonya, sonra 200.000 kişilik bir nil _ Afrikada sömürge sahibi Uç devlet 
ve Demlrspor kulilbleri arasında bi- açıkça ilan edildi, ve devler adamla- bllleri ellerinde tuttuklarını önceden fus daha kazanabilmi,tir arasında milnase"Ôetleri sıklaştıra-

1 - J. Straus Viyana orman 
larının efsanesi (vals) 
2 - Ganilberger küçüJi 
toplantı 
3 - Moussorgsky bor iÖili 

n fstanbulda ve biri de Ankarada ol rı, ancak devlet makarnlarınnı sırrı hesaplamak mürecceh olurdu. · caktı. Almanyanın tevsiye ettiği is-
1. 1 1:: J h · ti · Letonyanın milli müdafaa ıçııı, yaşı 

mak üzere iki maç yapılmasına ka- ~a m. a ı .tt. z_ımg_r .eı.ı u.;;,u
1 
sıye er• lıloskov,a ile müzakereye girişmek tilU şekli ise Akdenizde bir gergin- 4 _ F ereire Ay_ Ay _ "y 

d k k ,.1 dört fırkası, bir süvari livası, bir is- r,. 
rar vermiştir .. Ma,.lann kura neticesi alenıyrtc o me ıçın c.n •· ıem> :ıra- liizım mıydı'! Burada bunu münaka- Jik yaratacaktı. 5 - Haydn yaradılıq 

ır ı ı k b t · · t'I n tihkam alayı , küçük bir askeri tay- ~ 
tesbit edilen sırası şudur; zeteci ere re n e c g:rış ı er. u şn edecek değiliz . .Sadece ~unu ,söy- Bu yeni tarz harbin en mühim 6 - Bizert Arleziven süiı 

yareciliği, ve küçük bir de harbiyeı.ıi " 
23. 7. 939 pazar tstanbulda Fencı· nokta üze,rincleki mesuliyctlcr kar- liyeceğiz: A vrupada bundan böyle vardır Letonva kü" .. k b" 1 k t hadisesi, her şeyi alt üst edeni, ne Na. 1 

st~dında, 30. 7. 939 pazar Ankarada cıJıkhdır. Belki bu msuliyetlerden hiç bir tarafta tecavüze ve nıevcud 1 851
' w" ~ku A ırk mem. ef e Münih konferansıdır, ne de Avustur- ) p l d 

#ot ... o m na ragmen as erı ıymetı az- . . . . . . a re u e 
19 mayıs stadından. Fransızların hissesine düşenler dah:ı vaziyetlerin tek taraflı olarak bo- 1 dır Hı· b' k' d k k yanın ışgalı. Bu, gayrı askerıleştırıl· b)) Menuetto a . ç Jr ımse en or maz . . 

3 - Her fki maçın hakemliğini Jz az ağırdır. zulmasına müsamaha edilmiyeceğini B' Leton 1 . H d d b. mış Ren mıntakasının 7mart19S6 da c) Ada$lietto 
1 .1A 1 k h 'd h k ır ya ı. c u u umuza ır as . l'd' N' . ? n·· b 1 0 mir hikemlerinden Mustafa Balöz Nihayet, diplomatik realiteler:n ı an e nıe ususuı a er es mutabık ker ayak bastığı takdirde bütün Le- ışga ı ır. ıçın ort se ep e. . ~Un d) Carillon 

yapacaktır. tegafill\J. Partiyi idare etmiş olan idise ve hala da mutabıksa, bu kara- a b' t k . . yalnız garp sulhunun esaslı hüküm- 8 - Tschaikovsky Aleji 
4 - Federasyonlar dairesUıden , ngiltere nasıl oluyor da Sovyetler rı metinlerle tesbite kalkışarak girif- toank~ır> ı~ e. t~nsan gıbi ayaklana - Jeri değil, fakat daha minidar ola- (hazin parça) 

. . h c emış ır. . t f d 9 yük a;k hakem komitesinden Ye .böl- Birliğine karşı \'aziyetini birdenbir.e leştırmJye i tiyaç yoktur. Bu mU.§te- Letonya R Al 'b' nı, Berlın ara ın an serbestçe tek- - Gounod Ave Maria 
tr:.dı'l etmek ve onu Jcendi si'-·asetine rek kararı teyit etmek ve askeri kud- 'k' bilyilk 'd ulsyta ve dmdanyaF gkı ı lif edilmiş, ve imzalanmış olan bir 23.00 Son aı'ans haberleri ziraat ge istişare heyetinden birer zat maç- u .- ı ı ev e arasın a ır. a at ·w • 

!arda hazır bulunacaktır. iştirake daYet etmekle, Moskova hü- retini bunun hizmetine koymak, iş- Letonya için asıl tehlike Almanyadır. pakt çıgnenm.ış oldu. Ayni zaman- esham, tahvilat, kambiyo -
5 _ Bu iki maçın neticesi puvan kOmetine kendisine ihtiyacı olduğu te Hlzım olan budur. Gerisi laf ve gü- Alman tehlik . h' d' da 18 ve 17 msan 1985 de Streza ve nukut borsası (fiyat) 

? B ft esı onca, va ım ır ve Cenevrede tazelenmiıa olan ve Bel- 23 20 M·· "k ( ba d 1 ) hesabiyle tayin edilecektir. Uuvan- hissini verdiğini anlamamıştır· u, za ır. gözden uzak tutulmıya gelmez. Al_ ~ · uzı caz n P · 
far müsavi oldug-u takdirde ı'kinci müzakerelerin sevk ve idaresini ona Waladimir d'Ormeaaon - Le çikayı değilse bile İngiltere ile ltaı. 23.55-24 Yarınki pron-ram manya, yedi sene Letonyaya hA.kim e 
maç on beşer dakikalık iki devre bırakmnk demekti. Hususiyle ki Sov- Figaro oldu, çok zalim ve çok eziyetli bir Yl aydı ba~~an mul·dteadydidl taahih!Jd- D O k t O r 
temdid olunacakbr. Buna rağmen pu yetler Birliği Polonyayı değil, Po- Operatör _ hatıra bıraktı. er e Y ı mış o u. a nız, mza- B 
vanlar gene milsavi kalırsa iki maçta Ionya Sovyetler Birliğini örter. Ger- Letonyada 2 mil ona mukabil 60 ları_na tamamen sadık kalan Polon- B. chçet Uz 
atıla.n ve yenilen goller birleştirilip çi Almanya. prensip itibariyle, Po- Cevdet Gönenden b' Alma 1 - Y d E- k .. k ya ıle Çekoslovakya seferberlik yap- Ç Q C U K 

d Li ın n azı~ var ır. ger ilçu mayı teklif ettiler. Lokarno paktını 
mukabil takımın attığı ve yediği gol Jonya arazisinden geçme en tvan- Memleket hastanesi baştabibi Leton ordusu Hıtlere karşı cephe al- rt kl H'tl R dd' 

1 
t Haatalıklan mütehaaaıaı 

lerle nisbet edilerek hasılada göril - ya veya Letonya tarikiyle Rusyaya 2 inci Beyler sokak furun ku•ısı b Al !Yl ma a, 1 er ense ın yara ı- Hastalannı 11,30 dan bı're kade.r " sa, u manlar arkadan hançer çe- b' ·~ · k b' · u 
lecek üstünlük, bu üstünlüğü kaza - tecavüz edebilir. Fakat bu nazariye- No. 25 k ki d' L M yor, ır eşıgı apıyor, ır manıa v • Beyler sokag·ında Ahenk matbae.Sl 

\. d' ece er ır. e atin cuda getı'rı'yordu. 1936 martınd" 
nan takımın galebesini ve dolayısiy- den ibaret bir raraziyedir ki cid ıye Her giln öğleden sonra saat S ten " yanında kabul eder. 
le ~ampiyonluğunu temin edecektir. itibaren haeta kabul eder. Uo~tor Fransız ve İngiliz hilkQmetleri, biri ,._ ____ ~11111!'!1'---~~.-.~ 
Bu suretle çıkacak milli kUme şam- jinal bir hatırası olarak ikiye bölü- Telefon No. 3125 protesto etmekle, diğeri mümessil- İSlCDlak SUTetiie 
piyonu ayni zamanda 938-939 Tür. nüp her iki talama birer parçası ve- Bakteryolo2 leri vasıtasiyle diplomatik sualler 
kiye oampiyonu addedilecek, galib rilecektir. A. Kemal TonaJ sormakla iktifa edince, Almanyalann yaralamak 
gelecek takıma .kupa verileceği gibi 6 - Yukarıda yazılı ahkam ve şe- u · h • · 1 hikimi İngiltere ile Fransanın daha uır mu asıp ış arıyor BDIAflClt .. ıruı Jautabklu h dl B d B 1 d' par1,uıil' her iki takımın sporcularına da bi- rait hilafına hareket eden takım , sari teahhü eri yerine getirmek omova a e e ıye "' 
rer madalya verilecektir. itiraz hakkı verilmeksizin mağlilp sa İthali.t, ihracat ve komüayoncu- afıtebatı• daha uzak menfaatlerini korumak, bir vak'a olmuştur. 

Temdidi maçta da musaYat arze _ yılacaktır. luk itlerine vakıf, Fransızcaya iti· (Verem ve saire) daha az hayati bir hududu müdafaa Amele Hasan oğlu Salih Ertaş, re; 
cek sonuçta ilçilncil bir kaşılaşma ic- 7 _ Bu maçların neticesi yalnız na, iyi referanılan bulunan bir S.emahane poli• karakolu ,.... etmek için silaha sanlmıyacaklarını mek mes'elesinden Cavidi döğmilŞ ;. 
rasına ıuzum olmadan her iki takım birinciyi ve ikinciyi tayin için olup muhuip it anyor. !!mda 7~7 anladı. cnu kurtarmak istiyeu gazinocll 0ı 
da ıampiyon ilan edilecek ve mevcut diğer takımların aldıkları derecele- Müracaat yeri: İnönü caddesi T plefo-: t1 J J ) Viyana ile Pragın, Memelde Ti- Hasan Yalçına da hi!cum edere1', 
kupa bu ıüre~i karıılagmanın orl. re müeuir dei!ldir. 392 numnra1ı hanenin üst katı~a.ı• ranın akıbetleri, iki Uç ıene evvel, 7 memesi ll::erinden ısırmışhr. 

ı.ur 



lG TEMMUZ 1989 PAZAR 

'Çöl Yıldızı 
Nakleden: ** 

" 
(ANADOLU) 

Çeşme 
Tütünlerinin vazi· 

yeti ve valinin 
alakası 

fı .. Çeşme, (Hususi) - Kooperatifin Çöl yıldızı bahçeye ve etra na goz ortaklarında bulunan tütünlerde ma. 

k ı atteessüf (150) bin kilosu henüz sa-
gezdirdi. Süleyman, Latifeyi_ o un.· tıımamış olarak durmaktadır. 

· J J d Hükumet merkezi müteaddit emir-dan tutarak merdivenlere 1 er e J ler verdi. Fakat inhisarlar idaresi, 
5-20 kuruş, vasati hesapla 13 kuruş 

-28- ilzerindcn miibayaa yapmak iste-
Çöl kızının bu sözlerini liıaa ·~- daşınız Selahiddin olacak deiil mi? mü? mekte, zürra da herşeye ı~.a~men ve 

ten bir sükut takip etti. İki genç ~ı- _Evet Anne!.. - Evet.. ,. . . . pek haklı olarak m~hsu~un~ prad.a 
ribirinin yüzüne baktılar. Selahddın _ M ilah güzel genç, Selahid- - Paşa baban, hadısenı~ ş:klı kar fiatine vermemektedır. Çünku bu fı-
tabakasından bir sigara çıkardı. Sü- d' be a~8:luma karşı gösterdiğiniz şısında çok asabileşti. Senı.bırazdan nt, depo kirasına bile tekabül etme
leyrnan ise kafes içinde hapsedilmiş a::k ;i it~imi. Sağol evladım. Bun- selamlığa çağıracak ve ~~k?>:.edecek. ınektedir. Geçenlerde, vali Bay .Et
bir canavar gibi küçücük odanın için· d ay f evimiz senin evindir. Ser- Latifeyi senden önce goreoılır~e bel- hem Aykut şehrimize gelmiş, vazıye-

1 1 d 1 - ha an sonra, ' 1-I · ölen kalan 
de asabi hareket ere o aımaga ş- bestçe girip çıkabilirsin. Annel::in lci ~umuşar. er ne ıse, ti yakından tetkik etmiş ve kaza 

ladı. . .. . . . de iki olacak: Biri esas validen, dıge- nedır? . ölÜ kaymakamına, bu hu:m-<t:ı mufasqal 
Süleyman nihayet Selahıddının ri de ben 1. Bu ve,ile ile iki evlada - Bır bizden, bir onlardan bir rapor \'ermesini bliuirmiştir. Kay 

Önünd durdu ve elini kanlara boyaı. h" l var.. . 
e S<L ıp o uyornm. l · h k f ı makamın bu raporu verip vermedı-rnış olan omuzuna koyarak: ~ z~kiye hanım, gözleri yaşararak - ki adam gittı a, ço ena .. - . , .. . . . 

- Sen neye duruyorsun? Aldıcnn Demek adaletle knrşı karşıya gelece- gı meçhuldur. Fakat halk, bu ışı bız-e· ilave etti: 
Yaral"nn çaresine baksana?. _Gelin, yanımda oturun .. Allah ğiz. _.

1 
Ç" k .. ka zat görmilş ve valimize, istediği ma-

Selfihiddin güldü: ~eni şu dakikada ikisi erke~ olmak - Pek o kadar degı ·· dun ~ - 10matı bildirmiştir. 
- Doğru 1. Ben de şu dilber kap- iızere üç çocnuk annesi yaptı. Ona bahatlı onlardır. Arkam~z aı:ı: d ~şa: Çeşmeliler, bu sahil kazaya, hil-

lan için bir k~ç damla ka~ akıtmışım- şükrederim. - şara~ ~ilah a~ıyorlardı .. Sız mu a aaı kumetiıı her ttirlil alaka ve hima-
dır. Maamaf h.' ona helal ol~~n. Bundan sonra harema~asmı ça- nefs ıçın mu.;abele ettık. F k . 

- Selahiddın, çok teşekkur ~d~· ~ırdı, tatlılar, şerbetler, kahvder eın- _ Şu halde mesele yok.. a at, ye a-östereceğine emin olarak netıce-
rirn; karde3im 1 Kanı durdurmak ıçın ,.ett. Harenıa~ası emirleri infoz için bunlar da olma.ma~ıydı.. . .. ..k . yi beklemektedir. Esasen valimiz de, 
doktora ihtiyacın var sanıyorum, o· neqe ile avrılırken Zf>kiye hanım: Bu sırada bır hızmetçı huyu btr halkı ilmidlendirecek şekilde vaidler 
na göre icabına bak.. ·-Süleyman ocHum -dedi~ zanne- teosi ile içeriye girdi ve konunşma de bulunmuştur. 

(SAHiFE 9) 

Nevyork mektubu: 

Amerikada 
Behaullah Han' a niah

sus mabed 
Bu tarikatın ahretle alakası yoktur 

sulhü ve iyiliği sever. Şeyh, bir 
Amerikah kadındır 

--.:-----.. --... _,~ • • 

1 1 " 

o, 

:. ..:tivorum ki, artık m~mnttnsun. Cün- durdu. .. Anaıon: Amerikadaki tarikatlardan diier bir kadının idareainde bulunan•• 
.. Bolad fadMınd~n .~~. gü~ sonra. kÜ arzun yerine geldi. Yalnız bir şey . Hizm~tçi tepsiyi lıir masanın uze- İnhisarlar idaresi, geçen seneki 3 milyon dolar aarfı ile inıa ed:len Angeluı mabedi .. 
uç kapalı otomobıl sonuk lambalar- ::-nlamak isterim: rıne bıraktı ve avrıldı. Mis Reksford, Beha1 mezhebinin! mek için insanın daima bahtiyar bu-l d ·k· 1 K D edecek IJiyasaya (4) kuruş zammederek 55 d 
a, gün doğma anı 1 

saat evve ~- Bu hadise esnasında kan döküldü - evam - . . b b 
1 

Amerikada mukim büyük şeyhidir. lunduğunu ve herşeyi iyi tarafın on 
hirenin Kastrddumbara mahall .. ı· •«***»• kuruş ilzerınden mil. ayaaya aşa- Bu mezhebin merkezi idaresi Nev· alması lazımgeldiğini bilmesi şartbr. 
nin temiz asfalt yollarını süratle ge• dı. Ne çare ki son ;agmurlar, <_400) vorktadır. Reksfordun haiz ol~uğu Ey müridleriml Eğer başınıza bir 
çiyor, paşaların, vezirl~rin muazzam Atı"nada bı·r ha"dı·se.• bin kilo tahmin. edılen rekolteyı 225 dini m_ertebe ... ve nü .. f u.z. müri~le.~ı a~a- felaket .gelirse, ondan şikayet etme-saraylarını arkada bırakarak iler1i- - k l d h b kt r 

kiloya düşmilştilr. sında tev. a a e mu ~~ ve u~u u . iniz. Bilakis felaketinizden dolayı" Yorlardı. Birdenbire etrafı demir par TütUn• Behaı, J 850 tarihınde dunyaya Y . • • 

tnaklıkla çevrilmi, geni, bir bahçe- Buna aşk deg~ 1•1, delı·- . . b ... k.d v iman müjd('liyen memnun olunuz. ve kendı kendınizi b ··k b' Yeni mahsul gilzeldır. Fakat ze- yenı ır a ı e e 
nin ortasında duran üyu ır sara- ' b. lranlı bir din alimidir. Onun arzımı- kutlulayınız 1 Yı 

.. ·· d d d lar n'yat azdır Rekolte ancak 300 m . b' h 
1 
.. L~ 

1 
~ · Beh . . • . l 

n onun e ur u • · za yenı ır a asKar ge ecegıne ve aı merasımının tamam anma-
Derhal birinci ve üçüncü otomo- ıı• k derler kilo tahmin edilmektedir. dünyayı sulha ve saadete kavuştura- sı için reisin emriyle bütün müridle-

hil!erin kapıları açıldı. Bedevi kıya- N arenciy& de tamamen mahvol- cağın~ dair verdiği vaizler, her yer- rin, 
0 

haf ta dahilinde başına gelen f8' 
fetinde tamamen müsellah aekiz a· muştur de akı9ler uyandırmı, ve başına ol- J!!!'- tl . b' b' latm '"'--~- d ı ka ·· ·· • .. . ik d ·· 'd a&e erı ırer ırer an ası ~· ...., çıkb. Bu a am ar pının onun- Hakikat ıudur ki, bu 11 bin nüfus- dukça muhım m tar a murı top- dır. 
de "aziyet adılar. Ve bahçenin bü- k ·ı b• d b' . i d k ' . fhsa \amıştır . . 
)'\ik Q mir kapısı derhal açıldı. ikinci Mobilyecinin ızı ı e ır genç arasın a \u kazanın ır •ene ıç_n_ e ı ısı - Behai, on yıl kadar vazife gör- Filhakika bu oahne çok garip hb' 
otorııobil içeriye girdi. Sillhh adam- lltınm satlf kıymetlerı ıle muhtaç dükten sonra vefat etmiştir. tarzda cereyan ederken orkeatracLı 
lar da otomobili arkadan takip etti- geçen heye canlı hadise olduiu geçinme masraflarını karşı- Şeyhin makamına geçen Be- en ıen ve en nikbin parçalar terermG-
ler. Sarayın kapılan kapanırken, ikin !aştırmak suretiyle Çeşm.enin .bug·il·n- hau .. lla~, kendisin. i .. bek.le.~e. n .b.üyük müne ba•lar. ci otomob.ılı'n kapıları açıldı. Evvela Atina - Atina Sulhceza mahke-ı . t t d 1 b 1 h 1 k- l k 1 tt - b be- .,, 

Vil vaziyeti çok iyı espı e ı e ı ır. a as ar o ara ı an e ıgı gı ı, M·· "dl . 'k.. tl • bt ta kolu b ~ı Sela'"hı'ddı·n otomobilden mesı·nı·n mu"ddeiumumilik dairesin- ~ k . . Ih k t -ını ve fe- urı erın acı §1 aye en, r • 
ag ı . . İnhisarlar idaresinin mcvcud sto şerıyetı su en ur aracag ft d 'k' . d.i- ftan atladı. Onu Süleyman takıp ettı. Ar- de enteressan bir hadise cereyan et- · ' l kl k"k .. den kaldıracagwını da ra an a musı ının, ger tara k dı · l d be · · ut·· ·· ıı · kuruştan müba,·aa et- na ı arı 0 un zh k d ı h adan da Süleymanın yar mıy e -niştir. Uzun zaman an rı sevışen t unu, e ışe:. . · müridlerine söylerniye başlamıştır. me ep ar a aş arının ve feY in i.r-

latife otomobilden indi. ki genç, meşru ve tabii şekilde ev- memesi takdırınde vazıyet kurtarıla- Bu iki din aliminin yaptığı yeni ıad ve tenvirleri arasında süktln ve 
Çöl yıldızı bahçeye ve etrafına bir lenmek imkônlarını temin edeme- fikirler yalnız ~arkta kalmamış ve itidale kavuıur. 

göz gezdirdi. Süleyman Utifeyi ko- yince birbirini kaçırmağa ve. bu ·~- Diier bir mvezu: gittikçe dağıtılarak bütün dünyayı Yarım ıaat önce ıstıraptan k'iv. 
lundan tutarak mermer merdivenle- retle evlenmeğe karar vermışlerdır. d b' et t bedhah •~k la 

k 11 b·ı .. Filhakika Ilıcalar a ır serv sarmış ır. rılan bir t feıa etini an t-re d - ·ı 1 d' ı:"akat iş, tehlikeli şe i er ı e gos- B'lh A 'k d f 1 -bet ' ' 
ogru ı er e ı. f' k _ d F ka4 bugünkü "'artlar ı assa merı a a az a rag tıkta bo lan b. ka ib• - Latife -dedi- bu sarayın mut- 'ermiştir. Aşkın ilk temel taşı aynagı ır. a ~ v b 1 B h il h .. kıd 1 . son za- n sonra - şa ır p g ı .. 1 

k 16 d hd d · k' un e au a a e erı, k d' · d h ffl'k h' ed .. L "1k hikimi oen olacaksın. Buralar K.ıdotıeon yolu üzerinde iin nu- dahilinde, istifa e ma u ve ın •· mantarda Mis Rekııford gibi hararet- en mn e a ı ı ıss er ve o.,. 
laınamen oenindir. -naralı mobilyacı Ar. Stefanurının ~af ümidi ise biç yoktur. Kaza bele- li bir mürid tarafından cidden mo- diğer müridler misilltl mibedin ıen 

latife cevap vermeden, sağında :malithanesinde atılm•ştır. diyesi, burası ile katiyen alikadar dern bir kisveye sokularak binlerce ve me9ud havaaına bilfiil dahil olur. ~üleyman, ıolunda Seliihiddin oldu- Stefanurinin Mari ismindeki 16 olmamaktadır. Ilıcaların, İzmir be- yeni yeni çıraklar yetiıtirmiye nail Behai'lerin iliihiıi llilhaasa peli 
~u t'~alde mermer merdivenleri çık- ı.·acılanndaki kızı, bu atölyenin en dil- lediyesine raptı hakkındaki cereyan olmuştur. bed' d.. meıhurdur. Bu ilahinin birinci mı ... 
l. ~s sarayın kapısı açılınca ıağa, , -s Nevyorktaki Behai rna ı, ort .. ı-~! ıoJa 8 ,.1k duran muazzam salonlara '')eri ve ayni zamanda babasının en yeniden tazelenmiştir. b l d l l d lm. raı şoy cwr: 

L ı_ :w 'd' M - fa- eş mi yon o ar a mkeyli ~na hgel 1 ış: (Her fey i9'dir ve iyi olacaktnı. ""<tı. Bu engin mefru§Bt, ağır aceır ',üyük yardımcısı 1 1
· ag82Bntn Belediye: tir. Mis Reksford ren zıya a e erı F nalık • :'j,. d' bed' la 

Perdeleri ve halıları, cevizden yapıl· ıliyeti genİf olduğu için babası ken- Diğer taraftan belediye intihaba- içinde dini celseyi açar ve môbedin e ) ııeçıcı ll'fOY ır, 0 • 
1 0 

• 

ltıış İpekli kadifelerle örtülmüş kol· lisan' atında tanınmış bir genç olan Adliye daimioden ağlıyarak tının yenilenmesi için tekrar alilka- kulislerinden akseden musiki nağme. maz. *** 
t•k takımları, divanlar, parıl parıl :i4 yaılarında Marino Renesiyi de ç•k•n k•z . dar daireler nezdinde teşebbilsatta !erini derin bir vecd içinde dinler. llb~ı rlıyan. kristal lambal.a ~· .. otomati·k·, 1 t yakalanmış ve Atinaya sevkedilmış4 b 

1 
Amerikada mevcud olan diğer L-----~--------. 

r k 1 1- l ç ranına a mıg ır. . u unutmuştur. "b dl . . h .
1 

. 'b' M' 
0 

kt §c ı de işliyen vantı ator er, oı lk' la l t ktan sonra tır. rna e erın reıs ru anı erı gı 
1 

ıs o or ~ldı.~ını faşırttı. Süleymanın annesi , 
1 

gednç bari r~ka çalış ık çalı•mak İki ıevdazcde Atinaya geldikten Rebfordun dini libasa ehemmiyet M. ŞEVK{ UuUR <..ekıy h b" "k 1 d b' 1ayatta a ır eJı o ara ~ . d'-· kt 
kt . e anım uyu 

18 

on 
8 

!r . . l l k ki kendilerini ev- sonra dosyalariyle beraber müddeı· El ks• Ş h ver ıgı yo ur. . . Dahili ilutalıklar nıUtell&NU1 
ahçe vekarı ile oturuyordu. Yega· stemıı er o aca 'ıa dı umumi muavinlerinden Paravandi- e Ir a d p Mesela o, eskı hır Mısırlı, yahud ikinci Beyler ıokak No. 

8 

~ tıe eıc.ı k lb" · f th cd n '-- o·· ··e
1
!!! a•ka kapbnnış r r. K ld .. kı f t' b"' ·· k k"' · • 

t.. oırı unun a mı e e &JZl g • ı.a " • .. k • sin kar,ısına çıkarılmışlardır. D [ • • • e anı ya e ıne uru nere ur- Telef on N.s. 3286 
•n.,. ayağa kalktı ve: Rene• atelyenın en yukoe ".' Müddeiumumi oevdazedeleri ~asur meme erını gr süsüne çıkmaz: bil&kis, Nevyorkun Haatalaruu Sabahtaa itibaraa •• 

-... S f '-- l LL 1 ki be her çok zengın ' .1 • K • E k k b" "k t ·ı · d b' · · · ~ k a a geldin tuzım. yanıma ge, nat1W.rı oma a ra • . hk k t .. l"' gör· ıerır uvvetı r e - en uyu erzı erın en ırısının mar- .... ce dahi kabul ve muayf'ne ~der. 
a ~§! olan patronunun, kızını kendıne ver- ma emeye sev e mege uzum j • • ! . 1 kasını taşıyan son moda bir elbise ile 

!( tı,di, latife iki ellerini bağladı. miyeceğini düıünmÜf, bu endişesi- müş, yaşı küçük olan Mariyi baba· '1 itr. , str havı ar ttırrr. mürdlerinin huzuruna gelir. T r a ş M k l l 
, .. tıdunlarla Zekiye hanımın yanı- ni Mariye de bildirmiştir. Netıcede sır.a teslim etmiı, Reneai de kız ka- Zaten bu tarikatın uhrevi tarafı era r arına ıı. )•klaıtı. aralarında haeıl olan mutabakat üze- çırmak suçundan tevkife karar ver- Biz evlenmezoek ölürüz. Bizi aer- yoktur. Acun üzerinde Mevcud Traı bıçak. 
fi' l<ızım Utife gel ıeni öpeyim. rine iki genç elele vererek bundan miştir. beat hırakaınlar. Selllnikte ikimiz de Daima iyi yaşamayı ve iyilik yap., !arından üstün olan Sabara Cold ~ikaten çok ııü~el bir kız İmİfSin. üç gün evvel ortadan kaybolmuşlar- Faka: Ren es sev~ilisiyle. ~·~hal i~ buld!'k: Aks! tak_dirde vaziyet fe- mayı, dünyada bulunduğumuz müd- traı bıçaklarını mutlak tecrlibe edi-

S • kızı Öptü, dır. , . . ev!.•n".'ege r"."' oldugunu bıldır~c~ cı, nıeı _uhyet ııze a•d olacak, detçe hiç bir zaman be.;lhin olmama- niz. ~tır": Genç ustabaşıyı seven ~· ış~ı- muddıum_umı, .. kızı ve ebeveynını De1?ıttır. . . yı tavsiye eden Behaı mezhebinin 
ll ~n de beni öp.. . ler de imalithaneyi terketmışlerdır. tekra~ ça111rma~a m_ecbur ~lmış~r. I~ se~dazede."'." hazın manzara- noktai nazarlarını, asri fCYh Mi.o 

Yi edı. Fakat Utife hareliiote a•lme Mari oevgilioiyle beraber bırakıp iki genç muddeıumumılık daıre- sı muddeıumumının de merhamet Reksford, kürsüden ıu ouretle mü-
"'•: gitmeden babasına kısaca ıu mektu- sinde karşı karııya gelince, müddeiu- damarlarını tahrik etmiş olacak ki ridlerine izah eder: 

ho-;J ihtiyar kadınların pu1Cleıinden bu bırakmııtır: .. . mumini?. W~"':larına ~ağrne~: a~lı- kızın an~sını babasını muvafa~te _Sizler, büyük esrara agah f'\la-
ll ""?'•Yorsun aaliba.. - Baba ayrılığımdan muteessır yarak bırıbmnın kuca111'."' duşmuş- dave_t e~ı~, faka_t kararların.da~ don. caksınızl Sulhu \>e saadeti elde et· 

don"!• Ve vaziyeti uzaktan takip e- olacağınızı biliyorum. _Fakat Ren ... ler, babalarına yalvarmaga ~t~ı- med,kl~rını gor~nce ~e~t hır _lıs~."!.• --------------...._•glurıa döndü: ten ayn ya§Bmak imkanı~ı bulama- !ardır. Fakat kararından donm•y•n o~~rı ıl.:az etmış ve ıkı ıı~ncın olu- "C,. d• v • Ad 
1i1ı h Aferin Süleyman oiilıım .. in- dıjım için onunla kaçmaga mecbur baba nıune sebeb oldukları takdırde kenu- Uw V Igim am,, sıt-ı~ 1tıd~ cidden yanıl~amıfıın. Mı- kaldım. Affedilmez bir kabahat it- - Ben sağ oldukça hu düğüne ni mes'uliyetten kurtulamıyaca~tı- R 
tiıı~ıi" ~""! kızını zevce olarak ıeç. lediğimi müdrikim. Hü~etl~ ayak- rr_ıü1am~ ~~ster~iyeceğim. Vaid•- nı ih~~ e~iıtir. . .. .. om an 
f~"k u dılber kız için yapılan bütün lannıza kapanır, affımı dılerım. •ı de aynı fıkırdedır. Muddeıumumi. netıcede duşun-
>i~ lrl~klar heli! olıun. Seni teb- Diyordu. Diyerek kat'! kararını bildirince mek ilzero ana ve babaya iki gün y Az AN 

:<!'. 't~rıın Süleyman ı.. Baba keyfiyeti derhal zabıtaya iki aevdazede birdenbire elele vere- mühlet vermiı, sevd.zedeler de ha· ORHAN RAHMi GÖKÇE •Iiııi !{'..hanını bu sözlerden ıonra bildimıiıtir. iki oevdazede Atinadan ~~ zeminden yirmi metre ~·'. ~·~ kar~rını bekliyeceklerini bil- Fiatı 50 kuruş ~~ ~ ~lahddine uzattı. Selahiddin Thive tehrine kaçmıılar ve orada yuksek olan pencereden kendılerını dırmışlerdır, arayınız. 
•Qn, •tı~e hanımın elini hilrmetle bir otele inmiı, burada iki gün iki boıluğa atmak istemiılerdir. Bu göo- Bunun üzerine Reneı tekrar ha- Yeni çıkh. Çok nelil, edebi bir Sahı yeri: ....'.~ •• 6Ptü. gece ıoadet içinde yaşıımıılardır. Fa- teriıe zabıta müdahale otmiıtir. piıhaneye oevkedilmiı, kız ise müd- e"'rdir. Bütün kütüphanelerde Kemeraltı karakolu karşısında di~İııı uJeYnıan oğlum : liu elimi ver- kat üçünrü günün oabahı mahalli Mari hıçkıra hıçkıra babaoına, d_eium umiliiiin himayeoine ııirmiı- bulunur Mazhar Öngör Sıhhi •kızlık kolonya 

Renç, •ize yardım eden arka· müddeiumumUiain emriyle iki Aıık - ikimiz ayrı ayrı yaıayamayız. tır. -------------· ve pjpo Pnun 

.. 

10 adedi 60 kuruştur. Her yerden 



<S HffE 10 ) (ANADOI,.U) 

F ansız zabıtasil Sinema vak'alarına 
benziyen macera Y abancll ra alet oldukları anlası-• 

lan bazı kimseleri ve iki gazeteci- - Btştarafı 7 nci Sahifede - yüzbaşının hareket saati de gecik-
başka yeni bir vaziyet atm~tır. miştir. 

yi tevkif etti Annesi tarafından babasmdan bu- İşte bu sırada sabık Madam na-
cak Lucak kaçırılan çocuk, ar!:ık .Av- rold çocuğunun kaybolduğunu an!a-

Paris, f 5 (A.A.) - Temps gaze- Adalet seyrini takip edecektir. ":Ve rupanın en zeng.n rnirasyedilerinden mış ve bir anda bunu kocasının yap
tesi tarafından bugün öğleden onra mılli vicdanın müttehiden takbih et-ı biri olmuştur. tığını tahminde gecikmemiştir. He
neşredilen bir notta şöyle den.imek- tiği manevralardan mesul olanların İsveç gazetlerinin yazdı)d<.ırıl' • ..<ı gö- men otomobile ntlıyan genç kadın, 
tedir: §İddetle tecziyesini istiyecek olan bi- re, sabık karı koca arasındaki kova- çocuğunun eliyle koymuş gibi tayya-

Askeri mahkeme ge5enlerde ziz. Fakat bu ceza hareketi hakiki !amaca oyunu senedenberi devam et re meydanında ,babasının kuoağıııda 
Temps gazete~ine mensup bi.r sahsı hedefi Fransızlar arasında\,nifak ve mektedir. Ve iki tarnfm da I}1Uaz- bulmuştur. 
bir davar .c{p.hil etll)istir. B.ı.ı Şahıs kip tohumları sokmak ohm tarafgir zam servetler harcamasına ~ebep ol- Ilu sırada meydanda, siyagt mi::a-
dahili istihbarat işler·JJ.e memur bu- mücadeleler elinde vesile teşkil ede- muştur. f'r şerefine büyük merasim yapıl-
lunuyordu. Ne P}Üdüriyetle pe idare mez. İki tarafın dokuz milyon frank!an makta olduğundan, ne babasının ne 
ile ne yabancı istihbarat servis"yle ve Londra, 15 (A.A.) - Deyli Eks- fazla bir parayı bu uğurda sokağa de bu işle meşgul olan iki hususi po-
ne de siyasi tahrir Jıeyetiyl~ ~içb5r pres gazetesinin muhabir!ne gör\! attıkları anlaşılmakta imiş.. ljs hafiyesinin nazarı dikkatini cel-
alakası yoktu. Fransız mukabil casusluk hizmetine Yakalama ve kaçırma: b t d b k ad H ld k e me en sa ı m am aro ar-

Bu şahıs askeri mahkeme tara- ,mensup bazı memurlar ingiliz mu - Bu dokuz sene içinde kralın yave- 1 kt . 'f d _ 
f d "k" b ~ kab'l ı k · ·1 t . . · b k k gaşa ı an ıstı a e ederek oglunu m an ı ı ya ancıyı alakadar eden ı casus u sernsı e emas ıçın rı, sn ı arısını yalnız bir kere ya- _ 
bjr iste sahit olarak çağr,lmJş ve ken . Londraya gelm:ş ve ingiliz meslek- kahya bilmiştir. İki sene evvel Bel- tekrar kaçırmaga muffak olmuştur. 
disi dinlendikten sonra tevkif ~dil taşlarına bütün ingiliz imparatorlu- gradda bir tesadüf buna sebep ol- Yüzbaşı vaziyeti Çğrenince bey-
ınİ§tir. ğuna şnmH geniş bir nazi propagan- muştur. n"nden vurulmuşa dönmüş derhal 

Temps gazetesinde hiçbir kimse dasının plilnlarmı ortaya koyan v~- Yüzbaşı Harold büyük bir otelin bir otomobile atlıyarak oğlunun yo-
kendisinin muhakeme tarafından sikaları tevdi etmişlerdir. bı'rı·ncı· katınd b 1 el • !unu tutmuştur. - Id _ . a u unan o asına gı- k k" b çngrı ıgından haberdar qeğildi. Ve Parıs, 15 (Radyo) - Zabıta, ha- d ·k k . , Fa at ne çare ı u zamana kadar 
t 

ı.·f· d d h .. . t eı en, arşıdakı odaya konuşa tco- k f . d t 
~' J&'I ın en e şa sı ve yarı resmi rıç en para aldıkları anlaşılan bazı s . _ . ·-. . _ av a esın _en uçmuş ur. 
bır surette maltımattar olduk. Bu §lh eşhası tevk"f etti. Bu meyanda iki df! n.~ .. a ~~~ çocugun gırd~gını gor~~~- Babası nrhayet çocuğu buldu: 
!l!Jl hal ve hareketinde hiçbir şey bi- gazeteci vardır. t~r. 1 uzb~şı bu. çocugun kendı oz O zamandanberi, bıkmadan usan-
zi şüphelend; memiştir. J3ugün çıkan resmi bir tebliğdc, oglu _ oldug.un.u . bır anda anlamış ~e madan tekrar aramalarına devam 

Tevkif edilen şahıslarm mesJP.k1 hükfimetin Şiddetli tedbirler aldığı çocugu delı gıbı lrncakhyarak sevmış eden yüzbaşı Harold ni)ıayet, yugos-
fealiyetlerine tamamen yabancı ha- ve 19.38 de int"şar eden kanuna tev- ve h.emen merdivenleri inerek bir lavynda küçük Banst kasabasmda, 
diseler mevzuu bahsolduğu anl,..,s·l fikan, Fransa aleyhine yabancılnrn taksıye atlamış, oğlu He beraber yapancı old~ğu sa,nılan pir kadJnın \ 
me.ktadır. Her hal takdirde bu hadi- lilet olan kirnc:eler!n en ağır cezalar- tayyare meydanının yolunu tutmuş- yanında iki çocuğu olduğu halde 
scler faaliyetlerinin yalnız tamam"'n la cezalandırılacakları bildirilmek- ~ur. yaşadığını öğrenmiş, hemen mahke-
tahsj me.Şu 1 iv"' lerini M;abettirebilir t~dir. Sinema filmlerindeki gibi: megen yeni bir karar alarak, eski ka 

El M 
Bundan sonra, ancak sinema film- rısından hnşkası olmıyan bu kadının 

en ısır 
!erinde rastgelenebilen garip bir te- evini polislerle baı-ımış ve nihayet 

• sadüf olmuştur. Nihayet eline geçir- dokuz senedir peşinde dolaştığı ço
diğj çocuğunu sımsıkı bağrına basa- cuğunu ele geçirmiştir. 

A !J d ·· ır h V h rşk, tayyarft. tl)eydanında yabancı Sabık madam Harold buna pek 
'~. u ... ı~etta ı a vapa ı,diin Pir~· ı:nemlpJq:ıtenarek~tcı;lecekta.ryareyi itirazetmiş.bağırmış.çağırmışfakat J l r ll • beki yen yüzbnşı, meydana bü~·ük derdini dinlctememiştir. 

en S en erl_J'e)"e l'l.areket etti bi'..1t.~Iyan tayyaresinin indiğini gpr- Genç adın şimdi ispe~e gelerek 
Atiµa ~ 5 (A 4) - Bu sab hk" d d b .. . muştur. Bu tayyareden çıkan iso eski kocası aJevhin.e tekrar dava n('. 

ı ·~ a ı e cereyan e en u gorü~meler Mı- •t ı h · · · " ... v 
gazeteler aşağıdaki resmi teı-.ı·- · ı y · - ı a ya arıcıye nazırı Kont Cıano- mış ve mahkeme.den ".,ocuğunun ken-

• "'ıl1'1 neş sır n unnnıstanı b f!hynn ananevi d 
ret'llektedirJer: dostluğu ı.;e bu ıiki memleketin icül-1 ur. . . .. disine verilme~ini istemiştir. Şimdi 

Mısır hariciye p.ı :.mı ekselaıış A.q- türel \'e iktısndi münasebeti . . Bu resmi. g:ıy§ret munftsebeti~·Ie herkes, paylaşılamıyan bu ys.vrunun, 
dülfettah Yuhya paşa p te~muzdnn daıl]la daha ziyade inkfŞafı ma~:and~ m~y,d;.uıda~ ~ayyar_e ,sef1?rler~ .tab:a- anasında mı, bab:ısında mı kalacağı-
i? temmuza kadar Atina>'Jl Y~ptığı le itimad verici iş beraberliğine de- t.} le teahhilre ugramı~ ve ıav:ıJJı nı merakla beklemektedir. 

~ıya-et esnasında altes veliaht tara- vam Uıususuııdak müşterek arzula- A hd ' k 
fındnn kabul cdjlm"ş ve başvekil B. nnı teyid eylemiştir. e A ı .~ ~n~ ...... 
fetak as jJe görQ m.eJerde bulun- Atina, 15 (A.A) - Yahya paşa 41 r "4. ı: .. 
pıuM~;k ~;;· içk öğle üzeriA!ısıra, h~reket etmiş!jr. I ta f yanın, bu paktı kendi kendi ne 

onuşmaları_ bozmak istediği söyleniyor! 
1.\1.oskovaya R~UsaHat olan skoda fabrı- Paris, ıs. (Radyo) - İtalyanın metinin, 1935 denberi İngilterenin 

J 
·~ . l. k yakında JI}gıltere - ltalya Akdeniz aldığı vaziyet dolayısiyle artık bu 

( q f l n U) ffi Um e S 5 U I ne yap 1 C a paktı.nı bozacağı Rom adan alınan pakta kıymet vermek istemediğini 
Moskova 14 (AA ~ - Havas. "t"ba . I .Pa d • 1 . n 1 . haberlerden anlaşılmıştır. ileri sürmektedirler. 

MüıakereJ~rin se;ri hakkında bi~ ~ç;n ;:ı;işti:.ı mev.s;u i~ ;rın a lı Alakadar mehafil; f talya hüku-

maluın~t ~ınmamı§tır. Bu arada Moskova 14 (A.A.) _ lngilte- ** 
Skoda :ab,ıkaJarınm .. bir R?~essiJi re ve F;an a büyµk elçjleri ile Strang ltalyada Yunanistanda 
~osko, ay~. mı,ıvasalaf etm~µr. B.ı.ı- bugün Kremlin ~arayıne. gitmisler-
nun Berlının nıµvafakatiyle olduc;.u dir. Yarın Moln•ofl ·· ·· -l·) · 4 Ağu~!os bayramı ·· h . d" B .. . ~ ~ a goruşec~ erı o·· . <Jl-

~up esız ır. u mumessıl prensıp **dirilmektedir. ov ı z ticareti ya - hazırlıklar l 

Nafi~ Vekilimiz Trnkyada panlar cezalan· bil~~~~r~4 (A.A.J - Atina ajansı 
Zonguldaktan ln~bn· Arıcdık kongresi dırılacak Matbuat ve turizm müsteşarlığına 

yurdun her tarafından 4 ağustos bay 

ram~,ıım fevkalade bir .surette tesidi

ne hazırlanıldığını bildiren telgraf -

lar gelmektedir. Bu tarihi değişikliği 
!fıyıkiyle tesit için her tarafta hus1.11-

si hazırlık komiteleıi teşkil edilmek

tedir. Yapılacak halk tezahüratı ve 

şenlikler görillmemiş bir vilsatte o
laca1ctır. 

luj' ~ geçti tnplanı ili Of Roma, 14 (A.A) - Meclis, dö:viz 
z ld k .7 ticareti }la~kındaki ;·eni ceza hilküm-
"ongu a , 15 (A.A.) - Dün E- Edirne, 16 (A.A.) - Trakvadn 
ğr r " " lerni i}ltiva eqen kanun layihasını 

re ı manı hakkında tetkikatta bu- gitt1"kçe gen isli~ en arıcılıg-ın daha zı·-ı k • J - kabul etmiştir. l\Ialüm olduğu üzere 
unma üzere Ereğli) e $İtmiş olan yade ilerlemesi i"in 987 ve 93~ sene- k f kT ~ ~ bu anun yabancı teşvjkiyle milli 

)lt\ ıa \ e ı ı gene ·al ~li Fuat Cebe- !erinde oldug-u gil.ıi bu sene de 7 ıı-k ..,- ekonomiye \'ahim bir surette zarar 
"C Y a ·şıI)'l il zeri buraya gel mi~ ve ğustosta Edirnede btilge viliiyetl~riıı
buradan Ege vapµr~na bjnere}t ine- d :vermek maksadile döviz ticare~i ya-
lı ,Juya gitnıişt!r. en gelecek 50 kafJı.ır rrı('ının iştira- :panlt__r hakkında ölüm cezası der-

kiyle bir kongre topl,nrı ı::ak v~ bunu piş etmektedir. 
--oppoo~--

y 1 .. a.anmıs 
Berlin, 15 (A.A.) - Stefani ajan

sı bildiriyor: 

~ene Trakyaı1ın dört:ı. ·ı.ıyetinden a-e- Hor Belisa 
lece}< gençler için 15 gün deYlım ede- '1 
~~~ ):J!r ar~cıhk Jqırsu tajdp edecek- Frf:ln!lZ ordusıınu Romanyanın 
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i S T 
Be yoğlunda 

OSMAN/YE 
SİRKECf'de 

Bu :her iki otelin müsteciri 'f ürkiyenin en eski otelcisi 

Ömer B. e ·~ 

gu 
tHr 44 Sep~Jik. t~crübeli idaresiyle bütün müşterilerine kendiııini 

sevd,rmıştır ..• 
OtelJerinde misafir kalanlar evlerindel<i rnJıatı bulurlar .• lstanbulda 

Lütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bu1uıurlar •• 
Hususiyetleri ~ok olan bu oteHerin fiyatları da rekabet kabul etmİ• 

yecek derecede ucuzdur. 

M. M. V. deniz levazım 
alma komisyonundan : 

ın 

1 - Tahmin edilen bedeli 1 7 .250 lira olan l 0.000 kilo kösele 27 
temmuz 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Jropalı zarfla 

1alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
\ . ' - İlk teminatı 1 293 lira 7 5 kuruş olup şartnamesi her ~ün ko
,mısyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
'edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada b~lunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 13 17 21 25 (5029/2436) 

•• Ay<lın Vilayeti Daimi 
meninden 

encu-

Hastanenin 939 mali yılına aid 341 lira muhammen oedelli matbu 
evrakı 21-7-939 tarihli perşembe gijnü saat on be~te ihale edilmek 
fizcre 20 gün mflddetle eksiltmeye konmuştur. 

Taliplerin % 7 ,5 teminat akçalile sözü geçen gün encilmene ve fa~ 
Ja. malOmat almak isteyenlerin her gün encümen kalemine müracaat;.. 
tan ilin olunur. ~-8 12-,16 2363 

·ızmir Defter~ar ığıoda : 
50 bin lira sermaye ile teşekkül eden Balcı Yerli Üri,inlcr Tilrk 

Anonim şirketinin beheri 100 lira kıymetinde ihraç edeceği .SQO ndet 
hisse ::cncdine ait damga resminin tamamen t~~iye edildiği damga res
ı..nı lıumunu.ırv.11 \:nut Uvk"u'E.: n nıaı .. hlc::s nucı ıncc1ıan 01unur. :Z":f1if 

1zlııir 
den: 

Telefon 

1939 - 1940 telefon rphberj basıimn)ctncJır. Rehberde adlarını id 
harflerle yazdırmak vera ba~~~ .suretle ilan vermek ~e firma rekHin» 
yapmak istiyenlerin idareye mUracantları ilan olunur. 15 16 18 2515 

... '" 'f N'W' 
,. 

Sigar.a Tiryakilerine IVIüjde 
Tü.tüo kulJananlar tülü.nün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

müştekidirler. Doktorlar -kendilerine Jıer daima sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

llalbuki D Pevl 
Alman r. ~ 

'ın son 
icadı 

Sı~i ağızlığı kullanıldığında tütünjin koku v.e lezz~tjni l,oı;ınad~ 
isteiHkleri miktarda tülün içebilirler. 'ünlri.i bu ağııl ğın içeril;indeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütiinP.,n: Nikotin, P.iridin 
Amonyak gibi zehirlerini y:ijzde 89 cleJ'ecea~c; s ··zer, ağız, ciğer 11e 
yürek temiz kalır. 

Fiati hff verde 150 kurustur. 
'Jwtan, perakende Hlbf: K~ralb KMakol knr§ıtı ~o. 7ıJ 

MAZHAR ÖNGÖR 

{{oni!r,O ">le kurs hazırlığına başlan m~thediyor o\j·· de . 
t' b> e S l Karaburun asliye hukuk mahke-

mıştı r. Arıcılık bakımını.lan bu yıl Paris 15 (AA) B Horbe 
Pari teki Temps gazetedinde inti- İzmir ticaret mahkemesinden: 

cu r t deı e'J> jtnlyrıp toprağında RilZl l'.rakı•a için çok veı·imlidir . l' h k• • d . . -1 H • · . - B•ıtarafı 3 ncii Sahifede - meainden: 
ı~a are etın en eyve avaş öJ~m- Urlanın sıra mahallesinden tahsil-

4 'man harek.R4ıı.Qpn, 'fri>·este limıt- ccc**n~ b. h bi · L_ b dur ki bu ilk il" ay senenin daima sının ır mu fil rme J.)Çyanatta u- .. r- dar Perı:ıembeli ŞUkrU biraderi Ha-
n.'lda Al manyaya bir serbest liımrn l., •• k h f J ayıf 1 d ,. 

lir a·." , lunarak, Fransanın sükunet :ve kuv- en ~ ay arı ır. Buna rağmen son sım Toçanlar tarafına. 
t c. ·kinden \"e Grandin in adliye nezn- '" ıı 11 

v~ti ,önünde hissettiği takdir ve hay- YJ ıara nazaran bir artma kaydedil- J{araburunda oturan karınız De-
re' ine tay·ııinin bunlardan ileri gel- "'enz" bankno '"/a d l k h t b ld . ti B"lh h · ~. I ~ ı ıı. f a:ı ran ı is erini i irmiş ve ~u söz· mış r. 1 assa azıran ayındaki va- mir Ali }uzı Adevye tarafJndan aley-

d ~ı~de~ b,.h>ıede~ ma~a ız haber tedCl):;/o Clhetrtl!!nlar leri ilave et"!İşti~.: . • .. ziyet 1939-40 bütresinin varidat faz- hinize açılan boşanma davasından 
le uz r.ne neşred len bır 4Iman no- . - Askerı mufrezelerımız boyle !asiyle ,ka.Panac\lğını göstermektedir. dolayı µpmınıza yazılan davetname-
tu ıda. bu kab~I gi.ıHinç ~·alanlar <ıİd· Ankara, 15 (A.A.) - Tjjrkıyc bir geçide iştirak etmis ve Frans12 Buna binaen ~· d'k" b··t lıü . nin ikametgahınızın meçhul bulun-
rf tle reddedilmekte ve bu kabil ~nı· Cumhuriyet Merkez ba!1kasından.; askerlerinin yanında bi; rol oynamış . h kikA ım 1 ~ u .. çe nyesı- masından dolayı biıa tebliğ iade kı-

• · B k f · • · ld ki d d ı ··f he d" ı mn a 1 esaslara \'e mukemmel bir 'ı ılarla itaıyan - Alman dostluğu_ an amızm 15 kmcıte~rın 1911 o u arın an o ayı mu te ır ırıer. ·- . . lımpış ve mahkemece ilanen {ebji -
ı n \'a fı olan yük! ek samimilik ha- tarihiQdeo "tibaren tedavüle çıkarmı. Kuvvetimizin sizinki ile b·rleşmesi tek~ı~e ıstırıat ettiği ve bu bütçenin ğat icrasına karar verilmiş ve bu 
'. c;•nı bozabileceklerini ancak bu - ya ba~ladığı yeni harfli banknotlar- artı:k bize tabii Ye meşru görünmek- dahıh ekonomik vaziyette beynelmi- baptaki mahkemenizde 1$-7-939 sa
r ı~ lrrın zannedebileceği bil diril- dan l 5/ 7 / 939 .ıtarih"ne kadar, iki bu. tedir. lel hadiselerden mütevellit varlığa lı günü saat 10 na bırakılmış oldu -

ktE> lir. çuk liralıklardan 7,375,000, Beş li- Londra, 15 (A.A.) - Dün sa- rağmen bütre icaplarını temin ede- ğundan muayyen günde bizzat gel-
--. ........ -un>• ,..aJıklardan 41,597 ,91.0. On liralık- bah Pariste 14 temmuz ge-cidine iş- ceği söylenebilir. Bütün varidat faz- meniz veya tarafmızdan bir vekil 

(l . . 
1 

l- .. ı. h lardan 2s.:rn5.5SO. Elli J:r::ılıklar- tirak etmiş olan B. Gort, Cyr"I N'w- lası, kralın arzusu veçhile, milli mu- göndermeniz ve aksi tak4irde hak-
"·•·~~ : OV. :.ç~ t1 :_~ 1 dan 31.073.090, ~ıiiz l~ralıldardan lhaU ve Church~ll a~sam. iizeri Croy- dafaaya tahsis ve pu sahada Kali - kmızcla gıyap kararı çıkarılacagı 

. . ı J\ rı., a .nahı) esı Ö11ıel< k vl.ln- 1 1 ,20i 900. B0~yuz Jı,..aJıklardan donCla k<>raya ınmışlerd r. nesko hükumeti tarafından tespit &- davetiye varakaınnın bir pureti mah-
., n edı. m:~ .ola~ ~r~J.ıaha~ n acıl- 4 .700 . .GOO, Bin ı:ralıklardan 8 mil- le cıkarılmıs ve Mı~kabilinde eski dilen ve bütün yasıtaları yurdun mü- keme divan han~ ·ne talik kılındığı 
.,..,('. as:~ı•nı~ oni.ir.ıüzdelcı hafta :~n 65.0 b"n l"ra olm"'k ii.zPo.r .. cl"rıı',.,, harfli l-nY"knn~J:. .. ~fln ayni miktarı dafnnsı hizmetine kı>ran pqliti}<a. e- gibi tebliğ makarnma kaim olmak 

c .... h 'b"r nlıumıştır. ı J2 mılyon 90S bin 380 I:ra tedavii· . tedavülden kaldırılmıştır. hemmiyetle takip edilecektir. üzere iazete ile &e illin olunur, 

Yunan bandıralı Pire Jiınaıııııtl 
mensup Als Gcorgis vapuru kere::ıt9 

hamilesiyle Romnnyanın Galas li' 

mnnından izmire mil te\l eccihcn Jlll' 

reketler sefer esnasında arız oııııl 
fırtına yüzündeu gem ·nin gµverte' 

ı· sinde bulunan er.e c er hı ars JJ. 
. tı' 

ramış olduğundan ,bah t;)e dcnıı 

caret kanununun 1063 üncü mııddB' 
sine tevfikan tanz;m kılınan rııP; 
run okunması için 18-7-939 sıı lı ~i" 
nü saat 11 olmak üzere gün tııY v 
kılınmış olduğundan o gün ve ~~ 
te gemi ve hamulesiyle nlfıkıtSl ,. 

zararlı bulunan kimselerin rnP0r 
1
, 

b JtJfl lınırkpn mahkemede hazır u 66 
bile<.:ekleri adı geçen kanunun 

1~v 
inr.i maddesi 1i.!kmüne tevfik.i1P. j 

oluırnr. 2f,"5 
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~l Jmır Levazım Amirliği .)att,ı At11ıa § lzmir levazım amirliği sabn nlma komisyonundan: lzmir husus""ı muhasebe mu··. · K - 1 - Yanda inşa ettirilecek yüz yataklı hastane binası Oiyarba-
! omisyon1.1 ilanları : kır levazım amirliği satın alma komisyonunca kapalı zarfla d .. ı·· ~, .. d 
12M lfvazım amirliği SaL Al. Ko. dan: • eksiltmeye konu1muştur. Ur UgUD en: 
1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin (54000) kilo patates ih- 2 - Yapılacak inşaatın birinci kesif bedeli tutarı 253427 lira 44 Mehmcd Fafaki oğlu ter7..i Giritli lbrahimin müterakim vergi bor-

t:yacı a~ık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. kuruş olup muvakkat temin;tı 13887 lira 1 O kuruştur. cundan dolayı hociz p!unan Karşı)·akada Donanmacı mahallesinin Fa-
l - İhalesi 22 temmuz 939 cumartesi glinü saat 1 O da kışlada 3 - İhalesi 20 temmuz 939 pcr~embe günü saat on birde Diyar- dılbey sok~ında kain 24 eski 20 yeni numaralı binası 21 gün müd-

lzmir levazım amirliği satın alma komisronunda yapılacaktır. bakır levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla- detle satılığa çıkarılmı§tır. Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerin 
~ - Tahmin edilen tutan (8510) liradır. caktır. lzmir rnuhasebtai hususiye dairesine müracaatları ilan olunur. 
f - Teminatı muvakkat akçası (263) lira (25) kuruştur. 4 - Bu inşaata ait plan, hulasayı keşif, fenni ve hususi şartna- i 6 20 2.5 29 2524 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. me Diyarbakırda levazım amirliği satın alma komisyonun-
f- - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- da, Yanda hudud komutanlğında, Ankarada Milli müdafaa 

~rmek mecburiyetindedirler. vekaleti inşaat şubesinde görülebilir. istekliler J 2 lira 67 
~ - Eksiltmeye i,ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü kuruş bedel mukabilinde Ankarada milli müdafaa vekaleti 

maddeler'nde \'e şartnamesinde yazilı vesiklan ve teminatı mu- inşaat şubesinden ve Diyarbakırda kor. inşaat şubesinden 
vakkataiari~·le birlikte ihale saatından e\•vel komisyona rtınra- alı:ıbilirler. 
eaatJarı. 6 ıı 16 20 2392 5 - isteklilerin ihale saatmdan nihayet bir saat evveline kaJar 

teminatları ile teklif mektuplarını ve kanunen icap edea 
Bornova At;keri Satın Alma Komisyonunda!): bütün vesaiki Diyarbakırda lewazım amirliği satın alma ko· 

1 - Gnzier. :ıdekı Rirhlr.1~r ihtiyacı için ( 8 J 600) kilo sığır eti ka- misyonuna teslim etmeleri şarttır. 28 4 9 J 6 
palı zarfla eksıJtmeyc konmuştur. 

2 - lh.,lesi 2/Ağu~lc~ 939 Çar~amba günü saat J 5 de yapıla-
caktır. 

3 - Umum ~nhmin tutarı 16320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görüle.bilir. 
5 - f stekli!"r Tiaıret oda!arına kayıtlı olduklarına dair vesika ib. 

ra~ etmek mecburiyetindedirlır. 
6 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya

zılı vesikalarla teklif :ve teminat mektuplarını lha1e günü iha
lesi ıaaatmdan hir saat evveline kadar makbuz karşılığı İzmir 
:Bornovada Askeri Satın alma komisyonuna verpıeleri ilan 
olunur. 11 16 25 29 (2449) 

llomova Askeri Sntın Alma Komi.yP,nundan: 
t - BornovadRki Birlik ihtiyacı için (21000) kilo şığıı eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İha1esi 26/T emmuz/939 Car· 
§amba günü saat 11 de yapılacaktır. 

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

i - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
f - lateklilerin Ticaret odalarına lcayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetinde.dirler. 
5 - isteklileri~ 2490 $ayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya

zılı vesikalarla tekli~ ve teminat mektuplarını ihale gün ve. 
ihale saatındnn bir saat evveline kadar makbuz kar~ılığı Bor
nova Askeri tatın alma komisyonuna vermeleri ilan clu-
nur. JJ 16 21 25 (2447) 

İzmir levazım amirliği satın alma komityonwıdan: 
- Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 

150 ton levomarin kömürü açık ekş_iltme suretiyle satın alı
nacaktır. 

2 - Kömürün beher tonu 18 liradan 2700 lira takdir edilmiştir. 
3 - isteklilerin 21 /7 /939 cuma günü saat J J de Çan.akkale 

müatahkem mevki satın alma komisyonuna müracaatları 
4 - Muvakkat teminatı 202 lira 50 kuru§tur. 

5 il 16 19 2.378 

ftAırno·va As.kt!ri Satın Alma Komisyonundan: 
ümen Birliklerinin senelik ihtiyacı için !.S464S) kilo sade 

yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 2/ Ağustos/ 
939 Çarşamba _günü saat t 1 de yapilcaktır. Umum tahmin tu-
tan (54645) lira olup ilk teminatı (4099) liradır. 

f - Şartnamesi her gün komisyonda görü1ebilir. istekliler şartna
mesini 2 lira 73 kuruş mukabilinde alabilirler. 

• - :htelt1i1erin Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 
-göetermek mecburiyetindedirler. 

4 ..._ llsiltmuine iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
4 üncii :maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı ,nıuvakka· 
talariyle teklif mektuplarını ihale günü ve ihale saatından bir 
uat evveline kadar İzpıir Bornova Askeri Satın Alma ko-
miayonuna makbuz kar§tlığı vermeleri ilan olunur. 

JJ 16 25 29 (2448} 
ir lev~uu aıuirlijiğ .satın alma komisyonundan: 

1 - lzmir Mst. Mv. birliklerinin (80400) kilo çubuk nıakarna ka
~ah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - ;ihalesi 18 Xemmuz 939 salı günü saat 16 da ~zmir levazım 
Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

.8 - Tahmin ,edilen tutan (14874) )iradır. 
I - Teminat muvakkata (11155) lira (55) kuruştur. 
I - Şartnamesi her aUn komisyonda görUlebilir. 

- lstef_liler ticaret odasında lcay tlt olduk!anna dair vesika gÖ3-

t tennek mecburiyetindedirler. 
- Eksiltmeye iştirak edecekler 2~90 ~ayılı K. nunun 2. 3 nciı 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve 'kalarile teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en ıız bir s.aat evvel komis

i Yona vermiş bulunacaklardır. 
- 29-6-939 tar)h ve 42553 sayılıdır. 30 9 11 16 2299 

"'----T~-:-------:-:~------------------------------M l~ir levazım aıa.irliji aat•n alma ..komisyonundan: 
'1lıt ~il~ bulunan merkez kıtaatının ihtiyacı olan 90 bin ~ilo 
tt~etı veya keçi etlerinden hangisinin fiyatı ,,müsait olur.cıa o cins et 
ı41 ~ \'e evsaf dahilinde satın alınacaktır. }Çap.alı z:ırf usulü il" ihalesi 
t.. rtırnu 939 · ·· ·· nb '4~ 2.0 z . pazal'tecl ,g~nu saat o irde yapı)acaktır. H~sinin 
~ 

0
700 liradır._ Jlk temınat .1.552 lira .50.kuruştur. Şartnameti 

~tktu !alarak komısyondan venlır. lsteklılenn teminat makbuz ve 
t1~le ı!r rı ile. 2490 ~~~lı. kanunun 2, 3 m?ddelerinde yazılı vesikala-
t ltıek. aber :hale gunu ıhale saatından b'ıl' saat evveline kadar tek· 

tupları He Manisa tüm satın alma komişyonuna vermeleri. 

• 

Jzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 

3600 Kilo Taze fasulye 
3600 Kilo patlıcan 
1440 Kilo H~mya 
4320 Kilo De ın:ıte$ 
288 Kilo taze biber 
- İzmir müstahkem mevki Çe~me mıntakasmdaki birlikle

rin ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktan yazılı beş kalem 
sebze açık eksiltme suretiyle yapılan eksiltmesinde talip 
~ıkmadığından pazarlıkla .satın ..ahnacaktır. 

2 - Jhalesi 113 ,temmuz 939 salı günü saat on birde kışlada lzJ 
mir levazım amirliği satın a1ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 866 lira 88 kuru~tur. 
4 - Muvakkat teminat akçası 65 lira 2 kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gü.n komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticar.et Odasında kayıtlı plduklarına dair vesika 

göstern.ıe.Jc mecburiyetindedir]er. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale aaatından evvel ko
misyona müracaatları. 

JZmir levazım amirliği salın alına komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki birliklerinin kapalı zarf usulü ile 

ek'-:?'tl'?"ed ... bulunan 64800 kilo ayaktan sığır eti ihtiyacına 
talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat on bir buçukta 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonunda ya
pılacak.tir. 

3 - Tahmin edilen tutarı 12312 liradır. 
1- Teminatı muvakkate akçesi 923 lira 4P kuruıtur. 
s - Şartnamui her gün komisyonda aörülebilir. 

6 - İ•tekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

i - Pazarlığa istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çÜncü maddelerinde ve şar namesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkateleriyle birlikte ihale aaatından evvel 
komisyona müracaatları. 

fzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan~ 
1 - lzmir müstahkem mevki birliklerinin kapalı z.arf usulü ile 

eksiltmede bulunan 49800 kilo ayaktan sığır ~ti ihtiyacına 
talip çıkmadığından pazarlıkla satın almacakbr. 

2 - ihalesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat on birde kıt' 
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

~ - Tahmin edilen tutarı 9462 lira<lır. 
4 - Muvnkk"'t teminat akç"sı 709 lira 65 kuruştur. 
~ - 1Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklartna dair vesika 

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

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve 
teminatı rnuvak~ateleri ile birlikte ihale saatından evvel ko-
misvo"a müracaatları. 

lzmir levazım amirfiii ~atın alına komisyonundan: 
J - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 

301500 kilo saman ihtiyact 15 temmuz 939 tarihinde pciizar
lıkla yapılan e..~!ltmesine talip çıkmadığından pazarlık 22 
temmuz ~39 cumartesi giinü saat 12 de kışlada lzmir leva
zım amirliği satın a1ma Jconıisyonunda yapılacaktır 

2 - Tahmin edilen tutarı 5777 ira y~tmiş kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat akçası 418 lira 34 .kuruştur. 
4 - Şartnamesj her gün komisyonda göriilebilir. 
5 - istekliler ~icaret odaemda kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetndedirler. 
6 - Pazarlığa jştha!<. edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 Üncü 

r.ıaddelcrinde ve ~artm:.mesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkete\P.riyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü· 
racA.a tlar. 

--D-ÖZEİ. TME•.:. .-. --(i_a_z_e-te_m_i_z_in-:-J-:4-t_e_m_m_u_z_9:-3:-9:--t-ar-ih:"".l:-i-n-u-s7h_as_ın 

da nesredilen lzmir le.vazını amirliğinin Çanakkale için a1macal 
100,000 kilo sığır eti ılanında beher kilosunun tahmin fiyab 28 ku· 
ruş 50 santim olarak neşredilıpesi lazım gelirken sehven 29 kuruş 50 
santim denmiştir. düzeltir:z. 

~ 5 J 1 16 21 2363 

I~ '- A • ı· w. t im k . d l . B 1 d" • d .._ a..evazım amu ıgı sama a omısyonun an: zmır e e ıvesrn en: 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır etleri ka- Eşrefpaşa 645 ı:.ayıh sokakta 754 

2 ti'lı zarfla eksiltmeye konmuştur. ve 743 sayılı sokak ara"ındaki kı -
...._ rn er {•tanın ihalesi hizalarında gösterilen iÜn ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki satın al- sımda 120 metre boyda kanalizas -

3 ...._ I a omisyonunda yapılacaktır. ,0n ''apıl b "h d·~ı·kt k" at kl"l · · b" ) .ı ması aşmu en ı:s ı e ı 
r· .. ..ı e ı erın ıhaleden ır saat evvel teminat akçaları ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddele- .k "f . . 
ı,'Qeki vesaikle birlikte muayyen gün ve saatlarde komisyonum uza müracaatları. '.eşı . ve şartnamesı veçhıle açık ek -

Muhammen Muvak- sıltmıye konulmuştur. Muhammen be 
bedel kat T. Tutarı İhale deli 2150 lira olup ihalesi 19-7-939 

Kilo Cinsi Kuruş Lira Kr. Lira Günü Saati çarşamba günü saat 16 dadır. İşti -- rak edecekler 162 liralık teminatını, 
67200 Sığır eti 25 1260 16800 22/7/9~9 Cumartesi 10 da eğleden sonra kapalı bulunmasına 63000 c 27 1275 75 17010 24/7/939 Pazartesi 17 de 
119000 25 22~1 25 29750 24/ 7/ 939 Paznrtesi il de 

binaen öğleden evvel iş bankasına 

9ssoo 
c 
c 2, 1790 63 23875 22/ 7/ 939 Cumartesi 11 de yatırarak mnkbuziyle encümene ge-

8 12 16 ıı 2421 lirler. 2-7-12-17- 2328 

l 
t 

l 

Elektrik tesisatı için müteahhit -
aranıyor: 
J - Bodrum belediyesinin Nafıa V ek.aletinden musaddak 30,0 J 4 

Jira l O kuruş keşif bedelli elektirik tesisatı 28/ 6/ 939 tari
hin:len .it~bw-en bir ay müddetle ve kapalı zarf usulü ile mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Umumi inşaat ihale tarihinden itibaren on ay zarfında pro· 
je wtnaıne ve ke§ifnameai mucibince ikmal edilmit ola -
caktır. 

3 - Bu i~e ait teminatı rnuvakkate bedeli 2251 lira 05 kuruşur. 
4 - isteklilerin asgari 30000 liralık elcktirik tesisatı ;yaptıklarına 

dair ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri şarttır. 
5 - ihale temmuzun 28 inci cuma günii saat on beştedir. Bod· 

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

zılı şerait dairesinde teklif mektuplarını tanzim ile ihale ko
misyonuna vermeleri _şarttır. 

7 - Bu işe ait evrakı fenniye J 50 kurus mukabilinde Bodrum be 
lediyesinden ve Muğla Nafıa müd°ürlüğünden alınabilir. 
Bu hususta fazla niaJUmat istjyenlerin Muğla nafıa müdür
lü~üne ve Bodrum belediyesine müracaat ederler. 

8 - Münakasaya taahhüdlü posta mektubile de .i tirak edebilir
ler. Bu hususta vukubulacak teahhürden mesuliyet kabul 
edilmez. 8 J 1 14 17 4840/ 2404 

ilin 
Ordu hasta bakıcı hemşire er ok 1 .. 

luna ait bazı izal1at ve okula kayıt 
v~ kabul şartları 

1 - Hasta b6kıcı hemfire yetİflİrmek üzere Ankarada M. M. Ve
kiJt>tİ taraf mdan (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) a_çılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
U'lMıur olup tekaüdiye aJacaldardu. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetler.ini 01du haF· 
tahanelerinde- yapacaklar; ondan aonra arzu ederlerse ınemlekette!.::i 
bütün sıhhi tefekküller kendilerine ~ık olacakbr. 

4 - Tahsil müddeti üç ıene olup, bu müddet içinde okurlara 
at)·da 5 lira bar_çhk verilecek ve • ye ilbeılan tamamen okula a!t 
ofr.nktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17 .5 aslt 
m3astan baılamak üzere maa§ alacaklar ve bu miktar gittili_çe çoiala~ 
ce.ktır. Bu zaman dahi iate, ,iydirme ve barındırma Orduya ait ola
ca!Wı. 

6 - Okul 15/EyJUl/939 cia tedrisata baılıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul ıartları ıunlardır: 

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırlondan 
bulunnu•k. 

b) Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde vuife gör)llc
ğe müsait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tevıik t>tlİrmek ve evraka bağlamak lizımdır.) 

c) Ya§ı on altıda,n q~ı ve yirmi ikiden yukan olmamak. 
~) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polis

çe tev.1ik <-Uirilerek evraka bajlanacakbr.) 
e) En az Orta okul tahailini ~olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü iabat etmek (Tasdikname suretleri muaaddak olarQ
ekleneccktir.) 

f) Evli veya l)İfanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bopnanlarla 
kocuı ölmüı olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
müıbit evral< l<eza eklenecektir.) 

a) Sıhhi sebebler dıfında okulu kendiliğinden terk eUiji, yahut 
evlenmek suretiyle veya diğer inzibati aebeblerle okn.ldan çıkarıldı~ 

• yahut alt1 senelik mecburi hizmetini yapmadıjı veya L'amamlamadığt 
yahut ııhhi aebebler dı,ında okuldan çıkanldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep muraflannı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
veailcaların tamamen doğnı olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir ta:ıhhiidname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanbyanlar bunlara Ankarada· 

kiler M. M. Vekaleti Sıhhat işleri daireıine, diğer vilayet merkezlerin
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekle!' 
ve bu yol ile "1· M. Vekileti Sıhhat iıleri dairesine yollanacaktır. Mü· 
racutlann 25/ Ağustos/939 da ıc-nu abnmıt olacaktır. 

1 O - T alip]erin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ayni me.kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 -- Kabul eclilccelderin okulun bulunduğu Ankar&.ya ~adar 
112rf edecekleri yol ~rası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat İşleri dairesi reisliji) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tas
rih ecle<.eklerdir. 19 23 27 31 4 fi 13 17 21 25 

29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 (17J8} 

Jzmir Eşrefpaşa Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

lzmir Eşrefpaşa haıstanesi İçin a1ınacak obn ccins ve miktarları 
hastanede mt'vcnd listede _gösterilen 6642 lira 7 4 kurus muhammen 
bedelli 1 59 külem muhtelif cezayı tıbbiye 16/ 7 / 939 ta;ihinden itiba
ren on beş gün miiddetle ve :kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
m1;1tır. 

Eksiltme ~artnamesini görmek ve ilaçların cins ve miktarlarını 
öğrenmek istiycnlerin her gün hastane heyeti daresine müracaatları 
ve ihale günü olan 31 / 7 / 9j9 pazartesi günü .saat on birde taliplerin 
kapalı zarflarını YiJayet encümenine vermeleri ve verilecek ka~Iı 
zarfta muhammen hedelin teminatı muvakkate mukabili olan 498 
lira 21 kuruş]uk banka mektubunun veyahud paranın muhasebei hu
susiye veznesine yatırıldığına dair alınacak makbuzun ve teklif mek
tubunun ayrı ayrı zarflar içerisine konularak her ikisinin bir zarfla 
vaz·~· zarfın üzerine isin ne-ye ait olduğu ve talibin sarih adresi yazıl
mak suretiyle encümeni vHaye.te tevdii ilin olunur. 16 20 24 28 
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Mehmed Etiman ı Olivı·er ve Fıratelr, .. C' erco 

Lüks Mobilya Salonu şur·· ekası.. '' JP T e r z i h a n e s i \ -Hö.Seyin Hnsnil Uziş vapur acenteal 
L.b.ıJTEC ADRIATICA. S. A. Dl 

Konak caddesi meserret oteli 39-40 
Mevsimlik en güzel kumaılar gelmiştir 

' Yenı ıc.n11ar ÇUflA No. 29-36 \·apur acentası NAvıGAZıoNE 
1ZM1 R Zara motörü 17-7 tarihinde gelerel 

Müıterilerimizin t.h- kerre rCSrmelerini ta~ ........ 

11 an 
Jı1. M. Vekaletinden: 
Muhtelff mahallerde benzin tankları yaptınlacafından ou : ~,,:le 

lfti&"l'.11 eden firmaların lazım &"elen izahatı almak ve tekliflerini ywp
mak üzere 1\1. M. Vekaleti inşaat şubesi müdürlütüne müracaattan. 

. - 14 16 16 18 19 20 21 22 

Aydın vilayeti 
meninden: 

daimt enci-

Aydın Kültür dairesi için 257 lira_ 50 kurut muhammen kıymetli 
defter ve çize1ge b:ıstırılacaktır. Taliplerin % 7 ,5 teminat akçeleriyle 
2017 / 939 tarihli Perşembe günü saat 1 5 de daimi encümen salonuna 
fazla malumat almak ve nümuneleri görmek istiyenlerin her vilayet 
daimi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

1 3 1 5 16 18 ( 2468) 

Nazilli belediyesinden: 
31 / 7 939 pazartesi günü saat 16 da Nazilli Belediye ihale en

cümeninde eksiltme komisyonu odasında 42318 lira 84 kuruı bedeli 
ke,ifli Nafia Vekaletince musaddak Nazilli kasabası elektrik tebeke 
ve tranafarmatör ve tesisatı 2490 sayıh kanunun hükü.."':llerine söre 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

Muvakkat t~minat miktarı 3173 lira 91 kuruıtur. 
Fenni şartnameleri proje keıif hülleaaı ile buna müteferri diier 

evrak 6 lira mukabilinde Nazilli Belediyeainden alınabilir. 
lıteklilerin teklif mektuplan ve en az 30 bin liralık bu işe benzer 

iı yapbğına dair Nafia idarelerinden almıı olduğu vesikalara iatina· 
den ihale tarihinden 8 gün evvel alınmıı ehliyet ve 939 yılına ait ti
caret odası vesikalarını havi zarflarını 31 /7 / 939 Pazarteıi günü saat 
1 S fe kadar Nazilli Belediyt" encümenine gelmeleri lazımdır. 
-..--~~ ...... -..,;,,;;13;,_:.I• 6 19 22 ( 2466) 

IZmir Lise veOrtaokull:.-a-:r:-s-a---
tın alma komisyonundan~ 
İzmir lise ve ortaokullan için azı 510, çoğu 519 ton Sömikok kömll

rü kapalı zarf usulile eksntmeye konulmuştur. İhalesi 18 temmuz 939 
salı &"Ünü saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesi her gün kültür direktör
lütUnde görülebilir. Tonuna 24 lira fiat tahmin edilen bu ihtiyacın 
ilk leminatı 934 lira 20 kuruştur. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 3 cll 
ve 32 inci maddeleri mucibince hazırlıyacaklan teklif mektuplarının 

MeYıimin ıGzel hahar aünle
rinde minimini yanulanıma t• 
miz hava aldırmak Ye hot vakit 
ıeçirtmek için dünJUUD en bl
Jflk f ahrib.. olan 

Alman Phöniks 

Markab IOD modeJ Ye ldibik 
zarif, tdr ·re sailam lcapah Ye •· 
~ çocuk arahaaı abms. Fiyat. 
iv relmh~t kabul etmez derece
de ehYendİr. 

Maiazamda meYıimin en tık 

zarif Ye saf lam yerli Ye Avnapa 

Her çet:d KARYOLA •• SOM· 
YALARI sayet ucuz sablmak· 
tadır. Bir def'a GÖRMEK kili· 

. clir. 

· T. C. Ziraat bankası 
ltURULUŞ TA RIHI 1118 

Ser4,o.esi: 100,0001000 Türk liraaı Şah 
ve ajan adedi 262 

Zirai .. 1"ICU'I la• ae•I Bu.ka • .._ .. ._. 

18 temmuz 939 salı &"Ünil saat 14 e kadar, hilkQmette kültür direktör
lUiünde ıatın alma komisyonu ~ ..aWa• aul.Kk.lfıılWNl*•..-ı-a.--~
alınacafl, saat 14 ten sonra 'ven1ecek Yeya 'J)ostadı rectıeeei tiıelffilp. 
ların kabul edilmiyeceği ilin olunur. 80 5 11 16 2297 

lzmir Mintaka liman riyase. 
tinden: 

Dairemizde 40 lira maaşlı bir daktiloluk milnhaldir Talip olanlar 
26-7-989 &"Üntine kadar rnüracaatlan ilin olunur. 

15 16 18 19 20 2514 

Dikili belediye riyasetinden: 
Dikili belediyesince ıartnamesi mucibince 500 metre tulunde ve ' 

inçe kutrunda demir su borusu açık eksiltme suretiyle satın almacaktır. 
Dikiliye teslim beher metre boruya tahmin edilen bedel 250 kuruştur. 
ihalesi 19-7-939 tarihine rastlıyan çarpmba günü saat 15 te Dikili bele
diyesinde yapılacaktır. Taliplerin lzmir, Berrama ve Dikili belediye-
lerinde prtnameyi i'Örebilecekleri ilin olunur. 4-8-12-16 2350 

-

Para biriktireal<P.ro 28.80{) lira ~miye '"erecek 
Zina& ltuake••M lw•Mrla " llıltanla taaarnl beaaplanada - aa 

IO firaaa laulane•le•a ...... 4 Ua ..,kilerek kur'a U. apiMlald plAM 
sin ikremi,. tlajd••ecakbrı 

4 AMI 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 100 • 1,000 • 
4 c 111 • ı,ooo • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • . • • ,l.000 • 
120 • .. • ..... . • 
llO • • • l,200 • 
DlKJtAT. ı Heaaplanula1d paralar Wr ._. lciaM IO Ura._ apil 

·~ ...... ,. ~· ta1111• "' • faalaai~ ...-ilscs'7*. 
Kralar ...... cllrt Ma, 1 &ıl 61, 1 BlriMi k•·-. 1 .._. ... H. 

._tarihlerinde çeldlecektİI'· 

T. i Banka.sı'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Pldnı 

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

Kur'alar: 1 Şabat, I Mayı•, 26 Ala•toa, I Eylül, l /Jcinci 
• ff!frİn tarihlerincla çekilecektir 

101111~ iKRAMiYELER ·ıunı- uııııııuuııııııınııııııuııııuiııııııııınuuıııuuuıııı"l 
§ 1 Atlet 2000 liralık - 2000 lira § 1 5 • 1000 • - 5000 • ~ 
§ 8 • 500 • - 4000 • ~ 
~ 16 • 250 • - 4000 • ~ 

Birinci Kordon RE.ES binaa 18-7 saat 17 de Pire, Korfo, Srand .. 
LOND~ ~ Tn Brindizi, Valona, Draç, GravHıllt 

cBELGRA VlAN> va uru 5 tem· Spalat?, Zara, Fiyume, Trlydteftt 
. P . Venedığe hareket eder. 

muzda &"elıp yük çıkaracak ve aynı B · · tö " 2 A 7 t 'hl d -• . . rıonı mo rı.ı ~ an n e ·aa-
zamanda Hull ıçın yük alacaktır. 12 d 1 k . ...n t ı9 ..a. 

cAdjuatanb vapuru 10 temmuz- e i'e ere ay~ı 5'"n saa u-

da ll Lo d i 
. ük 

1 
ktır Patmo, Leros, Kalımnos, lstanköy'ft 

ge p n ra çın y a aca . R d 
UVERPOL HATTl o~ osa hareket eder. 

ALGERlAN 20 te Iseo Vapuru 23-7 tarihinde gelerek 
c d Li l>d vapuruı· ük ... m.· ayni gün Midilli, Selinik, Dedeafat, 

muz a verpo an ge ıp y çuı.a- t b ı 

k 
. d Li 

1 
f 

1 
atan ul, Burgaz, Varna, Köstene• 

raca ve aynı zaman a verpo ç n v B t h k t d ilk ı ktır e a uma are e e er. 
Y a aca • Brıonı Motörü 24-7 tarihinde uat 

Deutscbe Le
~ante Linie 

8 de gelerek 25-7 saat 17 de Pire, 
Korfo, Saranda, Brindizi, Valona, 
Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, 
Triyeste, ve Ven.ediğe hareket ed•. 

G. M. B. H ROYAL NEERLANDAIS KUMPAtf-

H b YASI am urg Agamemnon vapuru balen Um• 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE nımızda olup Amsterdam, Rottel'-

G. M. B. H. HAMBURG dam ve Hamhurg limanları için ytk 
cMiloı> vapuru 20 temmuzda bek- alarak hareket edecektir. 

leni1or, 28 temmuza kadar Anvers, Titüs vapuru 24-7 tarihinde pi .. 
Botterdam, Bremen- ve Hamburg rek Amsterdam, Rotterdam ve Baa 
için yük alacaktır. burk limanlan için yük alarak ıı.-. 

dlırakle&• Y&purl a aiutOlta ket edecektir. 
belueııı,vor, 6 aru.iLuı1M kacıu ıuı- ---
ven, Rotterdam, Bremeıı ve Ham- SVENSKA ORIENT LINlEN 
b~ için yük alacaktır. Vınl'aland motörü 16-7 tarihladJ 

Tahll,. 1 &"el erek Rotterdam, Bamburs .,. 
Skandinavya limanlan içlıı Jtk-ala

cKreta> vapuru aHlen limanı- rak hareket edecektir. 
mızda Hamburr, Bremen ve Aııvırs- Vasaland motörü 28-7 tarihterta• 
ten mal çıkarmaktadır. beklenmekte olup Rotterdam, Bam-

ARMEMENT H SCHULDT · . . D b • burg ve SkandınaYya lımanJan. IJfa 
c u . urp vapuru 26 temmuzda yük alarak hareket edecektir. 

beklenıyor, Anvera, Rotterdam, Bre 
men ve Hamburl' fçfn yük alacaktır. ZEGLUGA PO~KA LINIIN· 

ARMEMENT DEPPE: Lechıstan Motörü 21-7 tarihlerine 
cEspanpe> vapuru 25 temmuza doğru beklenmekte olup A-9"r 

dofru bekleniyor. Anvers (doğru) Gd D :- li l ,.._ . ynıa, ve anz16 man an ..,.. 
!Çin yük alacaktır. Ok 1 k h k t d ,_.,_ 

D 
y a ara are e e eceaW&". 

EN NORSKE MDDELHA VS- SERViCE MARITIME ROUMAlH 
LİNCE· ... 

· . Alba julia vapuru 8-8-989 ~ 
cBalkıs> motörü 28 temmuzda rinde beklen~ekte olup Malta, C.. 

DUnkerk ve Norveç için hareket e- nova ve Marsilya limanlan ıetn ycd-
decektir. cu ve yilk alarak hareket edece~ ..... ~.... 1 

cEXMOOR> vapuru 28 temmuza llb~ ~ tarlW.rlrle-= 
doiru bekleniyor Nevyork için yük lmılarclakı clet1tildilderclee An -
alacaktır. ' meauliyet kabul etmn. Daha ,.... 

D. T. R. T. tafıilit için ilm:nci korclcm ... ~· 
cTiıza> motörii 27 temmuzda dot TEU.I SPERCO •apar au•IE ... 

b ki · T ı· 1 . . müracaat eclilmeai rica ol-. ru e enıyor. una ıman an ıçın T.W .....- 1 
yük alacaktır. oaı ZOCM • ._.,., • 

cKassa> motörü 25 temmuza dol- tır 

ru bekleniyor, Beyrut iıkenderiye, • .., lan ha L -..rL.~ 
P _. __ id li ı vapur n re"et ~-vı o&"... manan için yOk ala· I , ___ LL! d ... •Lı!Ll_-..Jı_ 

akt 
naY unaaruaJU egııı~ _., 

c ır. ' li kah 1 
SERVİCE MARlTlME ROUMA· te mea u yet u ~bnez. 

IN, Daha fazla tafaılat alıvd ~ 
· Birinci Kordonda 150 No. tla W, f. 
cDuroston vapuru 4 atustoıa H...,. Van eler Zee vapur ac:enidr 

dotru bekleniyor, Köstence, Kalas jına milracaat edilmeai riea ohmar-
ve Tuna liman lan için yük alacak- TFJ.EFON: 2007 /'11111 

l
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_ Taze, Temiz, Ucuz 

1 iLAÇ 
== = ---= == 
!§ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 
Hamdi Nüzhet Çcinçar 

E = Sılılaat eczahane.si 
i§ ..... arak Btlytlk !aleptlo.t11 bam karşı•111ıh 
-UUlllUHWlllllllllllllllIDllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll lllll 

11 an 
M. M. Vekaletinden: 

1 - 1485 ayılı kanuna göre savaı sakatlan ile şehit öksüzlerine 1-.' 
bet eden ikramiye miktarları apğıda yazılıdır. Bu paralann daiıtJhl 
müddeti dört ay olduğuna göre malul ve tehit öksüzleri ellerindeki "" 1 60 • lOG • 6000 • § 

~ 95 • 50 .. - 4150 .. ~ 
= 250 ,. 25 ., - 6250 ,, § 

1 435 32000 i 
Mevaimin en.yenilik· 
/erini bayan kumar 
/arının erkek kumar 

aaikle derhal tevzi koır.i&yonlanna müracaatları. 
2- Beher tchit ailesine 23 lira 30 kurut verilecektir. 

Lira Kr. 

1. Derece subaya 231 00 1. Derece ere 
2. c c 207 90 2. « c 

- - larının en eyiaini 
lbrahim Karakaş 

tan alınız. 
lu11111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11nu111111n•1111111111111111111111111111111. anamı. i 

T. lş Bankasına para yabnnakla, yalmz para baiktirnlil olmaz, ayni ı 
:zamanda talihinizi de denemiş ollD'sunuz 

.------------------llİllllİ•••------------ Odun pazan No. 11 ·----------------------

3. c c 
4. c c 
s. c c 
6. c c 

16r 70 3. c c 
138 60 4. c « 
il s so 5. c c 
92 40 6. c c 

11~18~15~16~18 


