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Bugün resmen ve tamamen tesi'lm alınacaktır -

Vekili inhisarlar Mühim bir mülakat 
lzmire geiiyor 

~stanbulda ~~lunan _Gümrük v~ lngiliz Ordu müfettişlerinden general 
İnhısarlar Vekılı B. Raıf Karadenı-
zin hafta sonunda şehrimize gelece
ği haber alınmıştır. B. Raif Karade
niz, şehrimizdeki Gümrük ve inhisar 

Edmon lronşay Varşovada 
lar Vekaleti teşkilatını teftiş edecek 

Fı ansızkıtaatınl ahraman ~::J:,.~d~~:;:;~:::~g~~c~eik.h~':.:; 
altı tuzlasına gıdecek, Bayraklıda 
inşa edilecek şarap fabrikası yerini 

Edmon İronşay, bugün tayyare ile 
Goniyaya hareket etmiştir. Oradan, 
gene tayyare ile Varşovay:ı gidecek 
\'e m:ıraşal Riç :'ıfiğli ile mühim mü
znkere1erde bulunacaktır. 

d ğ l k l r Alsancakta inşa edilmekte olan bü· or umuz u ur ıyaca yü~:::~::::~:u::.::~::~~:i.ı .. 
Alakadar mehafil, general Sir Ed 

mon 1ronşay ile maraşıı. Riç mi~l 
nraı;ında vuku bulacak müzakerelere 
büyük ehemmiyet atfediyorlar. 

Antakya kışlası~da marseyyez çaİınarak indiıilecek 
olan Fransız bayrağı yerine, istiklal mar-

şile bayrağımız çekilecektir 

Halayın anavatana 

Akdeniz 
itilaf namesi 

kavuşması münasebetiye tezhürat yapan Hataylılar., 
Antakya, 17 (A.A) - Fransız - b.ıyrağı merseyyez çalınarak indi -

lar Hatayın tahliyesine devam et - rilecek ve onun yerine istiklal marşı 
mektedirler. Yarın Şark hududunda çalınarak bayrağımız çekilecektir. 
ki Andililfe mevkii ve Reyhaniye Bu merasimi takiben de Fransız 
resmen teslim alınacaktır. Temmu - kıtası uğurlanacaktır. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR zun 22 sinde veya 23 sabahı Fransız 
l)t!_k •. t 1 fi •t 1 . ilte kıtaları Antakyayı terkede~ekler ve 

Antakya, 17 (A.A) - Hatay va
fo:i Şükrü Sökmen Suerin sah akşamı 
buraya gelmesi beklen·ror. Vali hu
dudda merasimle kar~ılanacaktır. 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

"il u e va ar ı a yanın ın• · .. ... . 
!'e ile akdetmİJ olduğu Akdeniz iti- 1.ıu nıunasebetle asken merasım yapı-
lafuıı feshetmek tasavvurunda oldu- lacaktır. 
t'tnu haber veriYorlardı. Antakya kışlasındaki Fransız 

00 ltal;ranın bu fesih tasavvuru yeni 
~r tey defildir. Geçenlerde çelik it
tıfalı:uı iınzaaı sıralarında da ayni ıey 
'-ıe"zuubahaolmuf ve aonra nedense 

Avam kamarasında 
•rlı:aıı keailmiıti. 

Vnc:udU f.le adeıni hemen hemen 
~~..ı ola~ ve aktedildiii cünden
}. 

1 ne italyaya, ne insiltereye ve 
·,~tt. ne de sulha hizmet etınek nasi
r • e!'eınemif olan bu zavallı itila
a~ het- halde büyUcek bir talihsizliii 
l •cak ki, Akdenizde sulhu kuvvet-
el\dire k h • b. h"d" )\ ce er hanı1 ır a ıse zu-
t:r ettikçe italya da bunu feshetınek 

1\ d li eın VUrmaia baılar. 
itaı •heı ist=laaındanberi ingiltert1 ile 
laf )'a. •raaanda imzalanınıt olan iti
~ "~meler bir değil, ikidir. Hele Ha-

t ••til" 'h "l"f l'ad ••ını rnüteakıp bu ı tı a ın il-

i~,.- ~•;lid ettiği t'ddetli ıerrinliii 
'tıe e .•~ın aktedilmiı olan ve «centil-
. " •tdaf • • • b' · • • ''ll-ıd· • I» ıarnanı tafıyan rıncısı, 

lı, ... ıkınden de.ha taliht'jzdi. Hemen 
··•en '"l .. d d. li 0 u oğmuı g'bi bir ıey 1• 

li,.,:t?"ı•rda olduğu veçhile İtalya 
el\ t'dl••ta.n ~ferine ba9lad1ğı 2'aman 

ı detı· 
ttıi)e~ 1 mukavemete milletler cc-

nden B "'l~ ınaruz kalmı§h. una 
)''•i en tnilletler ,.,.,...İv•t; l!·r çok 8i-

lngiltere," harici siyasette kimsenin 
arzusuna tabi olamaz 

nı, ş~raplık misket üzümlerin mü
bayea fiyatı meselesini de tetkik e
decek, kararlar alacaktır. 

---«««00•>•--

83şv~kilimiz 
Halk arasında 

:.ı... 
Başvekilimiz B. Refik Saydam 
Yalova, 17, (A.A) - Burada kap 

lıcada istirahat etmekte bulunan baş 
vekil Dr. Refik Saydam bugün Orhan 
gaziye gitmiş, orada memurin \ 'e 

halk ile temasda bulunarak dilekle
rini dinlemiştir. 

Mareıal Riç Smigli 
Londra, 17 (R,ıclyo) - İngiliz or 

dusu müfetti~lerinden gen~ral Si:-
---~--~oo 

Londra, 17 (Radyo) - General 
S!r Edmon İronşay, Gdinyadan Var

ŞO\'aya hareket etmiş ve akşam ora

ya varmıştır. Yarın sabah, maraşal 

I iç :\Uğl ile diğer Polonya askeri ri

calini ziyaret edeı ek konuşmalara 

başlıyacaktır. 

---OOOO>u---

Parti müfettişimiz 
. Manisada 

Parti müfettişi İstanbul mebusu B. 
Galib Bahtiyar Göker, pazar glinfl 
Manisaya gitmiş, dün orada parti 
teşkilatını teftiş etmiş ve parti il • 
yönkurulunun başkırnJık seçimini 
yaptırmıştır. 

Parti müfettişimiz buglin şehrimi· 
ze dönecektir. 

ür zkuşu kampları 
Temmuzdanberi tam mevcutlu 

çalışmalara başlanmıştır 
Ankara, 17 (A.A.) - Aldığım11 

malumnta göre, Türkkuşu kampla
rında son temmuzdnnberi, tam mev
cutarla çalışmaklarn başlanmıştır. 

Etimesuttaki motörlti tayyare knm 
pında bugüne kadar liseli amatöt· 
tayyareci talebeler 3262 uçuş, İnö -
nündeki liseliler ise 6365 talim uçuşu 
yapmışlardır. 

Yapılan 9627 uçuşta hi~ bir arıza 
vuku bulmadığını Anadolu ajansı 

memnuniyetle kaydeder. 

Bu d'l iş mi? 
Romn, 17 (A.A.) - Dünkü pazar 

günü 69 halk treni 60 bin yolcu nak· 
)etmiştir. l\I~saf e gidip gelme 820 
kilometreden fnzla idi. 

MAARİF SO ASI TOPLANDI 
A 

Vekil B. A li Yücel, Şuradan beklenen hizmet· 
metleri ve alınacak tedbirleri izah etti 

Ankara, 16 (A.A.) - Maarif Şu
rası 17 temmuz 939 pazartesi günü 

saat onbuçukta lsmetpaşa Kız Ensti

tüsü konferans salonunda çalışma
larına başlıyacaktır. 

İlk umumi toplantıyı Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücel bir nutukla aça

cak ve Şura Vekillikçe tesbit edi!en 
ihtisas komisyonlaırına ayrılacak -
h r. Şuranın ayrılacağı on iki komis
yon şur.lardır: 

Plan komisyonu, ilk öğretim ko
misyonu, orta öğretim tE'Jimatname
lcr komisyonu, orta öğretim prog -
ıamlar komisyonu, teknik öğretim 
ticaret okulları komisyonu, teknik 
öğretim sanat okulları komisyonu, 
teknik öğretim kız enstitüleri komis-

-' 

1 rın tetkikleri tamamlandıkça hazır· 

1 

lanan raporlar umumi toplantılarda 
müzakere edilerek karara bağlana
caktır. Şfüa çalışmalarının sekiz, on 
gün süreceği tahmin olunmaktadır. 

Ankara, 1 7 (Hususi muhabirimiz

den) - Maarif Şurası, bugün saat 
;., l 0.30 da İsınetpnşa Kız Enstitüsü sa

lonunda toplanmıştır. 
Maarif Vekili B. Hasan Ali Yücel 

bir nutuk irad ederek maarif işleri
mizin ıslahı düşü.n.celeyrile toplanan 
Şuranın yapacağı vazifenin ehemr~i
yetini anlatmış ve Şlı.rayı açmıştır. 
Azalardan bazılarının İm7.aları ile 
'Verilen takrirler üzerine Ebedi Şef 
Atatürkün muazzez hatırasına hür· 

- Devamı 6 nci Sahifede -,--------, 
yonu, yüksek öğretim esas ve t aleb~ Teşekku·· r 
kabul talimatnameleri komisyonu, 

yühek öğretinı tedriMt v e imtihan ' .. Gazetemizin y:rmi dokuzuncu l Maarif Vekili Hasan Ali Yücel · 
ta imatnameleri komisyonu, neşri- yıl dönünıü miinao;cbetiyle bizi telı 
yat komiq_yonıı, beden terbiyesi ko- paşa kız enstitüsünde gerek Şuranın 

r:k etmek lütuf ve nezaketini gö . 
de le lehepferden dolayı bu ıneııele-

•lldiıi .. . . . 
)al>am ne du~en vaı:ıfeyı hakkıyle 

misyonu, dilekler korr.isvonu. gerek komisyonların çalışması için teren sayın okurlarımızla dostları-
Avam ka rnaraaı binası Slırflya memlektin Muhtelif yer- icap eden tertibat alınmıştır. Komis- mıza ve meslekdaşımızu snmimi 

Londra, 17 (Radyo) - A\·am ka ton) un rn~line r"vah ve:-;:-kcn, 1\tos - lerinden ve mi.icss,..•derinden v:.iz yonlar öğleden evvelleri 9-12 ve öğ-
"mı, •t 1 . . . -._, 1) • 1 a yayı elındekı vesaı-

•\oaırıı 4 ncü Sahifede - 1 

~ teşekkür ve hilrmetlerimizi suna-marasınır. bugünkü içtimaında ba~- kova müzakereleri hakkıt1d:ı. iz:ıhat yirmi maarifçı iştirnl: elm< bıvlir. leden sonraları 14,30-18 !matları ara 
vekil Nevil Çemberleyn, azadan (Dal - Devamı 6 nci Sa.J.ifedc - Çal1.mal,m1 tahsis edilen İsmet- sında çal:şacaklardır. Komisyonla - ,_r.ıı_,. ____________ , 

I 



fSAHlFE a ) (ANADOLU) 18 Temmuz 1930 8ALI 

Büyük mazhariyet • il' 1 Uoktorumuzun 
1 ŞehDır DahUö haberDer 1

1 Köşesi 
Fedaka~ ~ir valıJ:e D~hi/~y~ Vekili-İz~ir Hav~;azi fabffkQ. 2 

Baıge5 

san'at • imam neden 
mızın takdır ve ~altıfı 8 okuluna bavılmış? 

Ankara. 17 (A.A.) - Bilecik va. nınızı rahatsız edecek hiç bir hatıra- sın da modern tesisat YAZANı Dr. G. A. 
li.i Ali Riza Oskayın tahdidi s:nne nın istırabını ta,ımıyarak ve fakat Alınacak talebe imli· Patlıcan imam balyıldısma neden 
tabi olarak tekaüde sevki dolayısiy- fedakarlık ve feragatle dolu uzun bir bu isim verildiii hakkında rivayetler 
le Dahiliye Vekili Faik Öztrak ken- hizmet hatırasının hazzı ve gururu • 

1 
·ı f b • han edilecek muhteliftir. Kimisi, imam bu yemek-

disine aşağıdaki mektubu göndermit ile devlet hizmetine vakfı hayat eden 220 bin liralık yenı ma zem~ 1 e. a rı- 1zmir bölgesi 11anat okuluna parasız ten pek çok yediği için bayılmıştır. 
•ir: lere mukadder olan en büyük rütbe- k •• k J kJ k k yatılı olarak kabul edilecek talebe - Der, bazıları, irhani çok yemeden 

~<'.-ın B. Ali Riza Oskay yi ihraz etmiş olmanızdır. a, ffi U e ffi me Şe e 003 Ca nin haiz olmaları ıazım gelen şart - bile yemekten pek ziyade hoşlanmış 
Bilecik valisi Millet hizmetine girenlerin hepsi Belediye tarafından Alsancakta fabrika derecesinde modern ve mü- lar, şehrimizdeki aliikadarlara bil· ta o~un ı?:n . imam bayıdı denilmiş 

13 temmuz 939 tarihinde sin had için aksayıemel olması lazım gelen k' h f b "k d · •a ettı"ra·- kemmel bir eser olacak, 0 vakit yük- dirilmiştir. 'Müracaat edecek talebe oldugunu ıddıa ederler. 
1 b "k ı avagazı a rı asın a ın. B' 

1 
·· · h · b' dine vusulünüz sebebiyle kanun ica- bu mazhariyetten do ayı sizi te rı 1 b' l d · k' t sek randı"""'""' temin edileceg· i iç.ı'n ha nin, ilkokul müfredat proğramırıa ır r vayete gore, ımam 11ıs ır en ına ar a yenı ma ıne ve o oma- .. ._. · t _ • . 

hının tatbikine zaruret hasıl olmuş- ve geçmiş mühim hizmetler!nizi ha- .k kla. ed'l . ha vagazı ücreti metre ) lklbı haşana göre Türkçe, l'eometri, aritmetik, adam oldugundan, eşının bir yemek 
k V k l k tı oca rın monte ı mesıne ş- , . . · · k d k ti - rf t tur. Sizin gibi yüksek seciyeli bir tırlıyarak gere e a et ve gere . . . beş kuruşa indirilecektır. hayat bllıısı ve resim derslerinden ıç:ın o a ar ço zey nyagı Bil e me-

arkadaşın bu suretle mesleğ;n faal sahsım namına size teşekkür eder ve lanmıştır. Beledıye yenı makıne ve YENi YOLLAR ve 21 ~gustosta kültür direktörlüğü - sine öfkelenmiş de ondan dolayı ba-
kadrosundan çıkması karıısında bü- sarsılmaz eaygılarımı sunarım, çok tesisat malzemesin 220 bin liraya sa- KANALİZASYON niin tesbit edeceği yerde imtihanları yılmıştır. Dördüncü bir riv.:ıyet~ gö-
yük bir teessür duymakta oldu~uma kıymetli ve faziletli meslektaşım ve tın almıştı. İn~at münasebitile şim- Belediye daimi encümeni, dün öğ~ yapılacaktır. re de imamın eşi bayan, patlıcan yc-
itimad buyurunuz.Bu teeuürümü ta Mkadaıım. diye kadar makinelerin montajı ya- leden sonra belediyede reis Dr. 8. Okula paralı yatılı talebe de ka- meA"ni pişirmek için evinde yağ bu-
dil eden yeaane sebep, 41 seneye ba- Dahil:ve Vekili pılamamıştı. lnsaat bitmiı olduğu i- Behçet Uz'un reisliğinde toplanmış, bul edilecek ve bunlar için üç tak - lamamış ta camiin kandillerinden 
lii olan hizmet müddetinizde vicda- Faile Öztrak çin mütehllssıslı: r tarafından maki - yeni bazı yol ve kanalizasyon inşa- sittf:ı senede 150 lira alınacaktır. Pa yr.ğ aşırmış, imam bunu haber ahnc!! 

----ccc***>n neler, yerlerine konmaktadır. atını müteahhidlere ihale etmiştir. rnh yat.ılılarla nihart talebe, imtiba- eşinin bu yolsuzluğuna fena halde 
Belediye re:si Dr. B. Behçet Uz, Belediye, l<'."lrşıyakada Kemalpa- n:ı tAbi olmıyacaktır. kızmış ve öfkesinden bayılmıf .. Da-

Kont Ciano 
ispanyada b!r muvaffakıyet 

edemeden avdet ediyor 

dün havaga7.ı fabr:kasında, müte - '"8 cadd~sini Soğukkuyuya kadar 0000 ha başka rivayetler varsa onlan da 
hnssısların faaliyetini tetkik etmiştir. "'.>arke döşettirmeğe başlamıştır. Bir H· d t b t siz biliyorsunuz .. 
Havagazı fabrikasında 55 metre yük taraftan da bu caddenin kanalizas - ı ~y U OZUD USU İmam neden dolayı bayılmış olur
sekli-inde Türkiyenin en yüksek yon imıaatını ya.,tırmaktadır. Alsan U k d k • lı d [• !la olıun, patlıcan imam bayıldııının 

ıd hc"lC'. 1 in n Pdilmektedir. Yeni ma - -:akta Dr. Mustafabey bulvarının iki y u ar ı a ının a pek nef's bir yemek oldutunda he-
e e kin~ ve o:aHar faaliyete g .. ç·nc!'" iz- '"arafındaki ara yollarının asfalt ola- tın/arını almıs men herkec; milttefiktir. Bir kere 

mir havugazı fabr"kası, Ankaradaki rak inşasına da devam edilmektedir. Öd . O k l "'d hazmı oldukça kolaydır. Sonra da 
----ccc***>u Mehış:ı k vacı22yay asındaa ~u- patlıcanın kimseye dokunmasına bir 

Frant e b~ ızı !llfln sn. sebep olmamakla beraber, zeytin Parie, 17 (Radyo) - İtalyan yı kandıramayacağını ve bu husuıta A 1' "' d y ı ama, ır taarruza ugramıştır. a- w 

ka hkö ç-- }l.i °' ~ ,? '-> ni:ıaT} ar d dd' ·ı M taf ad d b' . yngının çoklutundan dolayı ancak aıatbuab, Kont Cianonun ispanyada ki mesainin akim lmağa ma m \. .. .._ "f """' ....,,, G . .i --·. e ıkn ~Bgu us a ın. a_ ır~, g~- ş!şmnn olanlarla, karaciğeri yorgun 
yaptıiı aezilerden safrülyed çıka - olduğunu iddia eylemektedirler. ..., ce kad tı b nİ Fatmk::ı" e~ın ~~ırmı~ olanlara dokunabilir. Mideleri pek 
caiıhakkındaFransızgazetelerinin Sevilla,17(Radyo)-1talyaHa- Y~z l::'İ.İ 20 ten:- ·re:efcrik İ:1Ş3Sl ta· uykaukabuunand 1ınıdn g4azlıtnı ~iyade bozuk olmıyanlara, böbrek-

sı ra oynun a ası ı uran a ı-yazdaklan makalelere öfkeli bir li ric 'ye Nazırı Kont Ciano, bugün tay- 1 1 l ·}. nını kopa k t S ,..ı • ler' hasta olanlara fazla azot kanş-
n1 l l l t \ l1 ac- l\ '"le 1"" ,ca\'\'U ·.· e c l ıy· O:' rıp açmıı ır. u,.'lu, ıan-anla cevap vermekte ve bir harp \ are ile Koblavaya gitmiı ve istas· ? 1 ~1 " .~ - • darmalar tarafından takip edilerek mış olanlara. damarlanndaki tans!-

vukuunda, ispanyanın totaliterlere yonda kar~ılanmııtır. .. . Adliyenin yaz tatili 20 temmuz Cumhuriyet Halk Partisi milfett:şi yakalanmııtır. yonu fazla bulunanlara bile dokun-
ardım edeceğini ileri sürmektedir- K~~t Cıa~.0• akpm uzerı ltalya· perşembe günü baılıyacak ve 5 ey- İstanbul mebusu B. Galib Bahtiyar ooo maz. 

rer. ya dQ~_mek uzere yola çıkmıttı~. lı.ile kadar devam edecektir. Adliye Göker ve belediye reisi Dr. Behçet 'C:"UQT ~ ı · Patlıcanın kendisi yüzde doksan 
A . l F B Parıs, 17 (Radyo) -Kont Cıakno Vekaleti yaz tatili müddetince lzmir- Uz ile verem mücadele cemiyeti rei- r i Ta Q ıyet İ nisbetinde sudan ibarettir. Azotlu . :nı gazete er r~nsanın urgos nun general ~rank.o ile yaphğı ~ de vazife görecek hakim ve mahke· si Dr. Suad Soyer, evvelki giln verem C-hirde bazı bincı/ar maddelerı yüzde ancak 3,15 nfsbe

sefarı Ma,epl Petenın çalışmaların- nuşmalarda hır netıce elde edemedı- melerı'n listesinı' c. müddeiumum:Ii- mücadele cemiyetinin Yamanlar kam ~ 
dan bah k f. . r ı im k ld tinde. yağı pekaz, yüzde 0,40, şeker setme te ve ae ırın, spanya- ği an atı aıtır. :Sine bildirmiştir: pına gitm:ş, orada bir kaç saat kala- ap :ıf ı ı 

*** "' rılacak maddeleri yüzde 4,42. Onun ece »> Tatilde Ağırceza mahkemeaiyle rak tetkiklerde bulunmuşlar, bir Fuann açılmasına 33 ~n kalmış-
Sen·Polikarb kilises:ndeki B. T urgud Türkoğ:u An· asliye ikinci hukuk mahkemesi. asli- müddet istirahattan sonra İzmlre dön tır. Kültürparkta fuarın inşaatının için patlıcanın, kendisinden insanı 

.. · k "tf ye ikinci ceza hakimi B. Halim Sidar müşlerdir. Son günlerde kampa bir zamanında yetiıtirilmesi için gece- beslemesi pekte beklenilemez, fakat 
ay.n ar~ya g 1 

asliye üçüncü ceza hakimi B. Rama- çok aileler çıkmış, seksen beş kitidcn 11, gilndUzlU inıaat faaliyeti devam imam bayaldının zeytinyağı ona bil-
Franaız ihtilalinin yıl dönümü mü Şehrimiz ticaret \•e sanayi odası U· zan Onat, birinci ıulh ceza hlkimi B. ibaret olan kamp sakinleri (130) zu t-tmektedir. Belediye, şehirdeki otel, yilk bir kuvvet, pek çok kalori vere. 

naaebetiy~e. y~pılan ay!n Alsanca~ mumi katibi B .. Turgud Tiirkoğ.lu, Ferruh Adalı, üçüncü aulh ceza hl- bulmuştur. Yamanlar yaylasının bil- han, lokanta, aıçı dilkkinlan ıve ga. cek bir haua 1retirir. 
ltalyan kili.esinde. deiil. S.. P.ali- A.ııku~ . ~ B tıı.n ıdi7.AW~ı---. .... ;:._·----~- '-·· _:_......,_ :ı...: • • • • • wıam ı.rnyıımımrınmre ı 
karb kilisesinde yapılmıştır. Ucaret ve sanayi odalan kongrelerın Ziya Yalçınkaya, ıuffi hukuk hlki· v•kkat kantptan başka birşey bulun maktndır. 'On gün evve yapılan kon- h 

1 
d d itamln verm .. 

OOOGD de görüşülecek mevzular ilzerinde mi B. Cevdet Meriç nöbetçi mah - maması meselesi üzerinde duran trolde ırörtılen bazı noksanlar sebe- a z ya e :~ en ;• v tı dan çıka 
Hasta'arlan Ci 

... yoır çalışacak ve bir rnilddet Ankarada keme ve hakim olarak vazife göre- ParU müfettişimiz, Yamanİarda otel biyle bazı dilkkin, han, lokanta ve- ğekykaral r, .
1 

°ri ziey ınya :sını temi~ 
6. . . f i h'bl . bJ'r. 1 ca a on e n ıe yaram kalacaktır. ceklerdir ınşnsı, cemıyet tara ı\"ldan pavyon - ıa re sa ı erıne te ıaat yapı mıı , d in 

10 1 1 
n on iki tür 

Ankara ziraat enstitüsü doçetlerin as Asliye. birinci hukuk uliye ticaret lır inşa ettirilerek çadırlı, mu vak • nokılanlann on ırilnde tamamlanma e er. sana zum u 0 a -
den Doktor B. Veteriner Tevfik, şeb- l 

8 
b lil madenin hepsi patlıcanda tamam. G ümrük ta' inleri mahkemeleri ile birinci as iye ceza kat kampın kaldınlması, ayni za - sı bildiirlmiıti. on kontrolde u nok 

rimize relmiş, Bucaya g:derek Aygır J b 
1 

ha"kimi B Kemal Akıüt, ikinci aulh manda Kareıyaka - Yamanlar ara- sanları tamamlanmamıı ~örülen 4 dır. Kükürdü, vakıa, ancak yüzde 16 
d d h t l l b r İ • 'th lit il rüiil mu aseue · ·v 

epllsun a aı a anmış 0 an 
8 1

'" zmır 1 a g m . . . ceza ı \kimi 8. Naci Erel, aulh hu- sın da teleferik (hava tramvay) inın- dükkAn, bir lokanta, bir otel, bir han m ligram ise de buna imambayıldı· 
kan inriliz aygırlanndan çesan mu· memurlanndan B. Muhıddın 30 Jmı kuk, ahklmı ıahsiye h&kimleri B. sı mümkün oluı:ı olmadıiı hakkında muvakkaten seddedilmiıtir. dakl soianın vereceği yüzde 70 kü-
ayene •tmiftir. maaıla İskenderun gümrüğü muha- Adem Balkıs, B. Kazım Akıit tatil- görilşmeler yapmıştır. Havat tram- ece**»• knrdO de Uive edince imam bayıldı. 

.. :.cc~>n . ; . sebe ıefliğine, AlHncak gümrilill den istifa~e ~.eceklerdir. ~ğır~e~ \·ay tesisatı ya~ıl~ca~ olursa Yaman Sarho f uk iizünden en ~ok kUkUrtlU yemeklerden ıayılan 
Siırd muddeıumumıJ ğı idare memuru B. Mirza so Ura ma. mahkemesı, mustacel ceza ışlerı ıle Jar dağını lzmırhlerın en kolay gi - f . . J! . . . t t t üstün olur. Fo~forla klor 

Siird cumhuriyet müddeiumumi. 1 Ad ,.,;ı rn·ü ·dare memur- meşgul olacaktır. Asliye ikinci hu- decekleri bir istirahat ve eğlence ye- 3 arkaoaş bırıbırıne g rm•ş pa a des e~ at ;ncal< 
16 

ve 
5 

milig-
as a ana .... m g 

1 k k hk ' d .. 1 h k k h J' · 1 b'l k · E lk' b .. ilk G · b 1 Ye ıııo 10 ' ' 
lithl• Kaqıyakada Aydoğdu soka - lığına. şehrimiz gümrük başmü - dau mi a ·ı emb.esl~k e bı:ı~st~r:he k uk u ri Pnrtı~ı aüaf ıtt~c~ ~ır. b 1 d' d vveh ı gl ekce ilu~. d azbı' u vak- .rom, fakat potaayon yüz gramJn 
ı\IDda oturan Mufla hAklm namzedi va arı ı e ır ı te ırıncı u u ve a ı m e ışımız ve e e ıye re- rın a sar oı u y zun en ır va a 

2
.,

0 
.
1
. d mek ki insanın et-

B •• ... aliJıhı tayin edilditi Adliye Ve diirlüiü sicil memuru B. Kenan Al- asliye ticaret mahkemelerinin müa- isimiz, Yamanlar kampında bir müd- olmuştur. Saat yirmi dörtte Ali oğlu 
1
-. mkııgramt' ~ Daha sonraki ma 

· ,..., k ük ·d murJuO.u · k . . h l . . . M f R •1 erme uvve verır. kaletinden şehrimiz mUddcNumumili- sanca gilmr ı are me • • tacel davalarına bakaca tır. det ıstıra attan sonra zmıre dön - Kayserılı usta a, amazan og u d 
1 

. d b' kısmı da az olmakla 
d' 1 y f 8 f -ı R' l' en er.n en ır iine bildirilmiştir. ;ns, Karine gümrüğü idare memuru Ceza hakimi B. Ramazan Onat milşler ır. Bursa ı . usu ve e er og u . ıze ı beraber, yüzde 0.0018 miligram lyo-

' ooooo B. Sudi başmildürlilk sicil memurlu- ve B. Halim Sidar, kendi mahkeme- cuoon• Osman bır meyhanede rakı ıçere~ du olması m1ihjmdir. Buna soğanın 
Orman yanoını tuna, ithalAt gilmrüfil levazım şe1'1 lerine aid müstacel i~lerle, 11sliye bi- Tapu tayinleri !azla sar~oş olduktan sonra hep bır yüsde 0.022, hele aarrnısağın yüzde 

e• · · h"k. ı·· · · .. ta 1 d llkte Gazı bulvarından geçerken Os- . . . d "lA 
Do t il... ç k B Ahmed almakta olduiu maaıla rıncı ceza a. ırn ıgının mus ce a- ı ·r tapu . ·ı fi • . ~ M h . . 0.094 miliıram nısbetınde ıyo u ı n-

n saa on \me ıeme azasın10 k 1 baka ki dar zmı sıcı m meyyızı . u man sarhoşluk saıkasıyle nara atma . b ldıu 
Uzunkuyu nahiyesinde Kadıovacık 1 

gilmrilk baş mUdürlilk yazı işleri şef vaB~ ~rı~a lh ca arh"'k.' . B F sin Akbayrak 85 lira maaşlı Edirne ğa başlamıı, diierleri onu sustur _ ve edilince patlıca~. ımkamb. a:ı ,_ 
. · . . . d y · B Al' ırıncı su ceza a ımı . er- b t i il k t 1 1 bu bakımdan pek yukse .r ~eme• köyü ıle Bırgı köyü arasın a umru liğine muayene baş memunı . ıı h Ad l .. .. .. Ih h"' k' . guru u apu s c on ro memur u- mağa çalışmışlardır. Bu esnada çı -

' . 1 ru a ı ve uçuncu su a ımı - 1 · d"' d k olur dağında orman yangını çıkmıştır. Fevzi de ithalat gilmrüiü evazım B Ö K k d" h'! 1 . guna, zmır or ilncü mınta a tapu kan münakaşa yilzilnden Mustafa , · ü . 
l . . ö 1 . mer aya, en ı ma Keme erı· . . h f . . y f K Unuttunuzaa habnnıza ge reyım Yangın geniı emek ıstıdadını I' .s- şeflfi'ine tayin olunmuş ardır. 'd .. 1 d 1 l .k. . lh sıcıl mu a ız muavını B. usu e - bıçakla Osmanı sol kabasından yara- .. . 

1 
te b 

terditinden civar köyler halkı, jan- 00000 ne aı h!"k~ıstl~~: a~ad adr a ı) ıncı ~~ nan Engin 80 lira maaşlı sicil mil- lnmlftlr Mustafaya Yuıufun ela yar- İyot bıaanın zekaaını lf e(t· n .vt)e da 
1 y ·t ceza a ım ıgıne aı ava arı gore- . ı· • · d'" dil .. t k k ~ · yanlara ıüzellik veren ıraı gu darmalar a yan&'lnl s6ndDrm•ı• gı • ZABITADA ki d' meyyız ıgıne, or ncu mm a a a· dım ettiği anlaşılmıştır. Yakadan . . . . d p tl. 

. · ce er ır. . 1 · d B Züht'" Al Ö 25 desının en milhım unsuru ur.. a ı m.,ıerdır. N··b • . lh h k k h"'k' l . d tip erın en · u P zen sonra kaçan suçlular, yanıın yerin- . . t d'ld"i' o e.çı su u u a ım erı e 1 . . af 1 x. can imambayıldıaı ılk ıca e ı ı 
• oaooo • b h"k" )'ki . .. 1 lira maq ı tapu ııcıl muh ız ı.ı mu de saklandıkları mahalde bulunmuş . b h 

1 
b' 

K ..:.t 1..ı~ -!l!!L tmalu yme u a ım ı erın mustace mu- . ı·x.· . zaman iyot madenın u assa an t-y · k ~ e711 ~ın ...... a 1 • • .. . ki d' nvın 151ne, fiçilncn mıntaka tapu S!· ve adliyeye verilmiş yaralı da mem- . enı a ... ro K h nlar mahallesinde Ali oğ. hakeme erını ruıyr.t edece er ır. ·ı avı·n· B İb h' R . U 1 . • llnmif olaa1dı, imam cfendı patıcan-
a rama cı mu ı . ra ım esmı ra lıket haataneııne kaldınlmıştır .. . lzmiı deri ve tenasUl hastalıkları lu Ömer Yılmaz, •rhot olarak keyif ........... Kemalpaşa kazası tapu sicil memur-

11111111111 
• la, aoj'an ve sarmısagı bir al'aya g~tı· 

muayene ve tedavi evinin 939 sene-!için havaya sillh attığından tutul· G. ba~mÜdÜrÜ bir !uğuna, birinci mıntaka tapu ıicil G I ol "d 1 ren bu nefis yeme~t~n sonra kend si· 
si bdr09u Sıhhat ve lçtimat Mua- muıtur. .. muhafızlıtı kAtiplerinden B. Seyfi e e er, gı en er nin daha akıllı, eıının de_ hem akıllı, 
venet VelWetinden vıiliyete gel • Blıiklet lruuu dere C e ter fi e ttİ özeş 26 ı:ra maaılı flçtıncu mmtaka Şehrimizde bulunan Denizli me- hem de da~a gazel olacagı~ı dnşon7 
mittir. Şehidler caddeainde HUseyin oğ- . . . . tapu sicil muhafız muavinliiinı na- buau Dr. B. Kazım samanlı Denizli- rek ıevincınden bayılmıı, dıye de bar 

ccun lu Hasan Özman, bindiği bisikleti tzmır gilmrüklerı baş müdürü Bay kil ve terfi edilmiflerdir. ye, Trabzon mebusu B. Sım Oiy rivayet çıkanhrdı.. d• 
Kuyuda boğu'muş H l'l ·ı d' ında Ziyaya çarp- Seyfi Aydının Vekalet umum mü - aoaoo latanbula, lzmirmebusu Dr. B. Mua- Vitaminlere ırel:nce; patlıcan 

Oc! 1 t B d t hl . b wl a ı og u ye 1 t.8'mu sebebiyet dürlüğilne tayin edileceğini dilnkil M h d ı· Sal . f t tt' tafa Bengieu Ödemite. lnailiz elçili- onlardan da batın sayılacak k11:d•t 
. etn. O e ey a na :esıne _,ag 1 tırmı! ~e yara n ına nüshamızda yazmıştık. Memnuniyet- eş ur e l 1rı ve a e . -·hava ateteai albay Ri.öra letaııbu- bulunur. A vitmininden 76 ölçil insa· 

Yen ıehırHköyUnde S~Je~ man °~: 5 vermııtar. !e haber aldığımıza göre Bay Seyfi İzmirlilerin meıhur (Deli Sabri) : ginniılerdir. nı mikroplu baıtalıklardan koruın•· 
yatında asan, su uyusuna Şe- D&Tmek: . I Aydının maaşı doksan liraya lb!iğ si ölmüıtUr. Şimdiye kadar dilenci - Ege vapuru ile lzmir mebutU B. ia yarar. B 1 vitamininden 20 ötçO 
rek botulmuftur. .~ramHn~ ~llH~b otl~ edilmiştir. Yazdığımız veçhile Bay llk yaptıtı için belediye zabıtasınca Sadeddin Epikmen fıtanbuldan teh· sinirlere sakinlik verir. B 2 vitaminin 

• • • ına.ıl oal~ aıım uca a 
1 

Seyfinin umum müdürlüğe tayini ta- milteaddid defalar tutularak darfll • r;rnize ıelmiftir. den 301 ölçüyü bu mevsim sebzelr Mukabele bı mısıl Naımi dovmGıtUr. • karilr etmiş gibidir. Dört aenedenbe- acizeye aönderUen Sabri, bir da~:ı ........ ·;-......................... "''"'' - Devamı 8 nci Sahifede -" ~aı.wuı __ _ı_ı nele Ka be ğl ri İzmir gümrüklerinde birçok ısla- dilencilik yapmamak kayd ve .. rt.y Nışanlanma ccc**>n--
Giornale Ditalia mu• eate0i ~ea~ '--~L Mr 

0 u hat vücuda getirmiş ve tuccarlanmı- le serbest bırakılmqtı. O. lstanbu • 200 •eyyah cehri aezdi 
Hasan emır 1arnot OllllllA uıta- 1 . . h p 1 H ) · Merhum Emekli luN7 F..d'w ~ " e 

h b • • h d t h • • .. 1 Al" . tahki . . za azamt derecede ko aylıklar tös- ıun meı ur c azaro a uan ı sı- fiti" 
a ırı U U arıcı fa lkio~ u b~· r etmaıtır. termittir. Çok yerinde olan bu terfi bi idi. Fakat resmen dilenirdi. brlmeleri 8a7'lft Mellhat il( Pazar günü lstanbuldan lima~o" 

ediliyor ıuç d H Al' dd . d münasebetiyle B. Sey1i Aydını teb - Son zamanda dilenditi l'örOlerek GaHtemls Operatörlerinden B. za ~elen Yugoslavya bandıralı 
E;refpaşa a ac~. ~ ca eaın e rik ederiz tekrar tutulmut. darUJacizeye sev. 1 Ni7ul Stlrendal'm nitan mera. çen •vapuru ile ekserisi Yugosla'\"; 

Parls, 1.1 (A.A.) - Fransız ga- Hayreddin oğlu Huseyın ve kasap . k dilmit fakat orada doktor mua. simleri enelld ıece karantina-. baslı 200 seyyah gelmit ve vapu 
zeteci.i jean Devanın ltalyadan hu- Aziz, sarhoş o.ldukları halde hir~biri ... ... .... ....... "eenes·ınd,en geç!rilince hasta oldu_ • : limanımızda kaldığı doku2 aaat ~ 

k bel 1 1 L - J 1 N tmak J !: claki e•lerinde kalabalık bir da-:: V ~'iT dtıd harici edilmesine mu a e. o· i e ~vga etmış er . ~ra an~a gıren ara a . • . ğu görülerek İzmir memleket hasta- fındn şehri gezmişlerdir. apur, .. 
raak üzere F ran•ız makamatı Gıor· Ramazan oğlu Alıyı tahkır ederek Cumhurıyet m~ydanında Ant,11 - • d ·1 . t' S b . h t i vetli lditleai hazUl'Unda yapılnı••·S nanistanını Pire limanına hareket 1 d 5 ı N · h ı k ,,. • tt nesıne g6n erı m!Ş ı a rı, as ane· : i nale Ditalyanın ParY muhabiri .Luizi kahve camlarını kırmıf ar ır. uç- viıa ıd urı, bıaatar Oft ot alra nt ara a ı - ,; " kaıekıı·den x1muı'tur. ! t11'. ••"~ çifte aaadetler dileriz.: miıtir 

k 1 1ar lm an za Ca U U mu. Ur -·- u ..................................................... . Rome,yi hudud harici edece tir. u tutu uıtur. n · 
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l~IŞ POLİTİKA 1 

\:emberlayn hüku
nıetinin vaziyeti 

<ANADOLU) 

s o · N . H A : a ·E .:·R · .··.L .. \er· .. :R ·_ 
. . . 

Garan~iler ·Si$temi,: güiı gectikce re-
. '" . . , , 
·sanet kesbetmektedir .. 

Çembcrlayn hükumetine kar§ı 
İngiliz matbuatında gene hücumlar 
başlamııtır. Gazeteler, İngilterenin 
bugün karıılaşmakta olduğu zor va
ziyette Çemberlayn hükumetini za-

yıf bulmaktadırlar. Filhakika Çem- M k h • M·ıı } · • • •b• •b • A db• } 
berla}"ll fngiliz kabinesinin başına U a vem et C~p esı, 1 et er cemıyetı gı 1 veci esız Ve zecri te il er• 
geleli, lngilterenin harici politikası d h h • b k d } k 
bir kaç istihaleye girip çıkmıştır. en ma rum asıt ir mane.vi o o ınıyaca tır 
Mnlfımdur ki Çemberlayn iktidarı Paris, 17 (A.A) - Bu sabahki g.:ı kumanda altına konulması hakkın - düğü misyondur. Heyetin Leh ordu Filhakika dün 1stanbula -çaran ge -

'((' ~HIFE 51 

ltalya 
Tehcir ettiği lngiliz ai!ele· 

rine tazminat verecek 
Roma, 17 (Radyo) - lngiliz se

firi, bugün İtalya hariciye müsteşa
rını ziyaret etmi:: ve Poliçanodan 
tehcir edilen 12 İngiliz ailesine taz· 
minat verilmesini istemştir. Harici
ye müsteşarı, sefirin bu talebini ka
bul eylemiştir. 

Muşanof . 
Paristen Londraya 

geçti Baldvinin elinden almıştır. Baldvin zete tefsirleri: · daki proje tatbik edilmektedir. şefleriyle ve bilhassa maraşal Smi neral Huntziger heyetinin vazifesi 
hükumeti de Makdonald tarafından General İronsidein Varşovaya seya Buna binaen Sir Edmund İronside- gly Rydz ile yapacağı görüşmeler lı .. en Türk - Fransız anlaşmalarını ta Londra, 11 (Radyo) - Bulgar me 
kurulan «milli hükumet> in bir isti- bati ve İngiliz - Leh erkanı harbiye- nin ziyaretiyle istihdaf edilen gaye- giltere tarafından Polonyaya \·ade • mamen ameli bir mukavele ile ta - buaan meclisi reisi B. Muşanof, dün 
halesiydi. 1931 kirizi üzerine kuru- leri istişareleri hakkında tefsiratta !erden biri hiç şüphesiz İngiliz - Leh dilen yardımın ameli bir surette tat· marnlamak olacaktır. Bu suretle ga- ak~am Londraya gcheıjştir. Burada 
lan bu milli hükumet yavaş yavaş bulunan Mordan, Londradan jurnal hava teşrikimesaisinin kat'i surette bikini huzırlamak içindir. İngiliz · rantiler sistemi resanet bulmaktadır. bir hafta kalacak ve ir.giliz siyasi 
«mi11iliğini> kaybederek muhafaza- gazetesine yazıyor: lesbiti olacaktır. Bun.dan başka, Leh Fransız - Leh ittifakı icraata çevril- mahfelleriyle temaslarda bulunacak-
kar partı'sı'nin kabı'nesı' olmu<.ıtur · d l\Tukavemet cephesi milletler cemiye tır. Bulgar mahfellerı·, bu zı'yar"t=-

• • -s • • Bu görüşmel&in bilhassa muhte - ııubaylarının İngiliz or usunda ve mektedir ve filhakika Almanyaya ya " ... 
Çemberlayn ıktıdarı Baldvınden İ İ d L h d ti gibi vecibesiz ve zecri tedbirsiz bilhassa iktısacH sahada ing1•tiz _ Bul . mel bir ihtilaf için Leh ve ngiliz ha ngiliz .subaylarının a e or usun pılan bu ihtar bundan daha iyi b!r 

aldıkta~ so~r.a, ?!1 par~ı a~asında da rekat planlarını telif ve tanzim işini da bir müddet çalışmaları için de zamauda yapılamazdı. bMit bir mnnevi kod olmıyacaktır. a:ar münasebetlerini inik~af ettir· 
ehemmıyetlı ıhtılaf belırmış ve Eden hazırlamak suretiyle hakiki İngiliz- bir proje hazırlanması derpiş edil - Popers, Londradan jour • Echo de Londra, 17 (A.A) - lrom~idenin mek gayesiyle yapıldığını bildiriyor-
hariciye vekilliğinden çe~.ilmioti. Leh askeri ittifakır• teyide matuf ol mektedir. Paris gazetesine •yazıyor: Polonya seyahnti hakkında milsait lar. 
~undan sonr~ Çcmh:r~ay~ hu.~ume: dutu anlaşılmaktadır. Hava planla- Petit jurnal gazetesinde La Rochas Londra siyasi mahfillerinde, İngi- mütalealar serdetmekte olan gaze • 
ı muhafazakar partının hır zumresı rının telif ve tanzimi işi şimdiden siere yazıyor: liz • Leh askeri istişarelerinin Fran- telerden meselti. Deyli 1\leyl bu seya-

hatini aldı. Çem~erla!n ve Ha.~ifaks oldukça ilerlemiştir. Hatta Leh mah Eğer c:\lisyon) un tamamen va - sız ve Türk eksperleri ara~mda ~- hati demokrasilerin tedafüi mahiyet 
tarafından temııl cdılen bu zumre, .,illerinde bildirildiğine göre halen z1h bir manası varsn, bu misyon ge. masil müzakcrelerl" ayni zamana teki faaliyetlerinin bir nişanesi ad· 
~lman!a v.e lta~ya ile b~r anlaşma İngiliz • Leh hava kun•etlerinin tek ııeral 1ror.c;i<lenin Var~ovaya gi.>tür - tesaJüfü billıasııa kaydedilmektedir. dctmektedir. 
sıyasetı takıp ettı. ltalya ık ~pJan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Akdeniz anlatması ve Almanya ile AT r. 1 T k •ı • • p p 1 
;;~p~:.~c.~~~'.h~~!oıd:~u·.?z::, lYQTlQ Ve l lmlZ 1 rens 0 
hu siyaset otoriter devletleri yatış· 
tırmadı. Ve Çemberlayn, vaktiyle 

Eden.ve C?urhil tarafı_nda?. tav~i- Hataya giderek ls'·enderun limanı· Londraya vardı. c. emberlayn ve 
Ye edılen sıyasete gerı donmege h. 

mecbur kalmı tır. t ·· · ·ı a I I k Lord Halif aksla da konuşacak 
lngilterenin politika ananesine nın CVSll IŞJ e m'""şgu O aca 

göre, yatıştırma siyaseti iflas eder İstanbul, 17 (Hususi) - Zon- cağını, Diyarbakır • Cizre hattında Londra, 17 (Radyo) - Yugoslav ziyafet verilmiştir. Çarşamba günü 

Zavallılar 
Yüzerek Cebelüttarıka 
giden cumhuriyetçiler 

Cebelüttarık 1 7, (Radyo) - Yü
zerek buraya gelen 15 İspanyol tev
kif edilmişse de bilahare serbest bı
rakılmıştır. Bunların, cmnhuriyetçi 
olduğu ve F ranko hükümetinden 
korkarak gizlice kaçtıkları anla~ıl • 
mıştır. 

etmez, Çemberlaynin iktidardan çe- guldak ve Ereğlideki tetkiklerini bi- inşaat faaliyetinin ilerlediğini, ilk ya kral naibi prens Pol ile Olga, bu- de büyük bir balo verilecektir. 
kilerek o siyasetin tatbikini, Eden ve tirerek Ankaraya dönen Nafıa Ve- önce, Zonguldak, Trabzon ve İs- gün saat 16 55 de Viktorya istasyo- Alakadar mahfilde söylendiğine 
Churshil gibi bunu daha evvelden kili Ali Fuad Cebesoy, İskenderun kenderun limanlarının inşa olunaca- l!Una muva:::alat etmişler, Dük Düşes ~öre, Yugoslavya kral naibi prens 
benimsemiş olanlara bırakmalı idi. limanının tevsii meselesi ile meşgul ğını söylemiş, Nafıa inşaatııJın ına· Dl'ıkcnt tarafından karşılanmışlar - Pol; başvekil Çemberlayn ve harici- Belgrad, 17 (Radyo) _Kral Pi· 
Fakat Çemberlayn, hükumetini; ha- olmak üzere yakında Hataya gide- kineleştirilec~ğini, Vekaletin bilhas· dır. ye nazırı .Lo:t Hali.~a~sı kabul ede - yer, bugün Miloviç şatosundan çıka. 
la millt temerküz kabinesi telakki cektir. sa eleman yetiştirme mevzuu üzerin Prens Pol ile prenses Olga, istas· rC>k ken<lılerıyle muhım bazı konu;~ rak topçu atış mektebine gitmiş ve 
etmektedir. Bundan başka, tecavüz Nafıa Vekili, muhtelif işler üze- de du_rduğunu, tayyare mühendisi yondan rloğruca Birmingam sarayına malarda bulunacaktır. orada bizzat top talimi yapmıştır. 

Yugoslavya kralı 
Top talimi yaptı 

P?litikaıına karşı takip edilecek ye· rinde beyanatta bulunmuştur. Vekil, yetiştirmek üzere mühim hazırlıklar gitmişlerdir. Bu gece şereflerine bir Kral, müteakıben kendisini ve 
nı siyasetin, vaktiyle yatıştırma siya· ~miryolunun 940 da Siirde ulaşa - yapıldığını anlatmı§tır. <««***>u valide kraliçeyi ziyarete gelmiş olan 
•etini takip eden Çemberlayn tara· «««***»> B d dayısı prens Nikola ile konuşmurtur. 
lından takip edilmeainden bir çok 'C'. h ' . ev az saray a 
rep]~ .. Ç~'b~~ra:~~~~%~i;.. !~:~ F-: Fan8lZ ev. e fl ~= Narodni gazetesi 
ediyor. Fakat bunun iki mahzuru T 3 aü:ı için kapandı 
tebarüz ediyor: 6 

1 - Biribirine zıd bir kaç siyas~t Bitaraflık kanununun tadili mes' elesini Prag, 17 (A.A.) - Polis Narodnf 
takip eden bir kabine efkarı umumi- Dün ·sabah An karaya vardı ve is- k k .. .. h. b. Listi gazetesini ijç giln için kapat-
Yenin itimadını azıcık kaybetmiş ve QilUŞffia UZeTe ffiU !ffi iT mıştır. Bunun sebebi gazetenin «Çek. 
Yıpratmıştır. fQS)·onda merasimle k2rşılandı çe konuşalım> başlıklı ve cbizi kU-

2 - fkinci bir mahzur da Çem- toplantı 0ldu çülteıı Almanca konuşmak itiyadın-
bl erlayn hükumetinin başta Sovyet- Ankara, 17 (A.A.) - Orgeneral ~ehrimize gelmiş olan orgeneral Hut- dan vazgeçelim> cilml,.sini ihtiva 0 _ 

er olmak üzere, bazı devletlere iti- Iluntzigerin riyasefntleki Fran.:;ız ziger ma.yctiyle birlikte saat 10,30 Vaşington, 17 (Radyo) - Bu- ta, bitarflık kanununun tadili mese- den bir yazı neşretmesidir. 
nıat telkin edememeaidir. Bunlar, heyeti askeriyesi refakatlerinde mih- ela Çankayadaki iYnseticumhur köş- gün Beyaz Sarayda ve Cumhur reisi lesi konuşulmuştur. Konferansa, me 
,.._ b I mandarları ve Fran8anın Ankara se- küne giderek defteri mahsusa imz3 Ruzveltin riyasetinde mühim bir kon busan ve ayan reisleri ile muhtelif Shertok Londraya vem er aynin bir defa daha Alman· " ·ı b fareti ataşemilteri general Vorin ile etmi~tir. fesran~ toplanmıqtır. Bu konferans- partilerin liderleri, Hariciye Nazırı .ra ı e ir yatıftırma siyaseti takip ,, ;ıı-
ed ... d ,_ k k J ataşenaval albay Lahal olduğu hal- Ankara, 17 (A.A.) - Bu ~abah Kordel Hul, ayan meclisi hariciye gitti ecegın en Kor ara ngiltereyle 
sıkı münasebete airiqmekten 1.htı'raz de bu sabah Anadolu ekspı esiyle şe h- şehrimize gelmiş olan orgeneral Hut 1 ;On R .b. encümeni reisi Pitman iştirak etmiş- L d 17 (A A ) y h 

0 ~ r :mize gelmiştı·r. Sayın general An- ziger öğleden evvel genelkurma~· V ı '• l entrop lerdir. on ra, · · - a udi etmektedirler. " A · · .. d f' 
kara garında korgeneral Sadık Ne- başkanı mareşal Fevzi Çakmağı, gc- Jansının sıyası epartmanı şe ı 

Bu düıünce iledir ki, Çemherlav Yakında Sofya' ya Shertok Filistine yapılmakta olan 
nin büsbütün iskatına kadar gidil- yan, Ankara garnizon kumandan• nclkurıııa) ikinci reisi orgeneral A- Bohemya ve Morav· Yahudi muhaceretine nihayet veril-
trıe kl b be h general Kemal Gökçe, merkez ku - sıın Gündüzü ve m.lli müdafaa veki- gidecek 

nıe e era r, ükumetin takvi- lb 1 D k r N ya'da Alman. 1·daresı· mesi yüzünden tahaddüs eden vazi-Yesi terviç ediliyor. Kabine ı'çı'ne 1.kı' mndanı a ay A i emir, genel ur- ı ~ aci Tın azı Ye hariciye \'ekaleti . 1 

maydan, kurmay albay ti 'ref Alp do- umumi katibi Numan ~Ienemencioğ- Bertin, 17 (Radyo) - H arjciye na- p 17 (AA ) ) N t yeti ingiliz siyonistleri rüesası ile gö-
hl.lnaur alınacak olursa, hükumetin zın Von Ribcntrop, ağustos ortab- rag, · · - eue ag gaze- ·· k .. · K .. 
ay}' k l ğaiı, kurmay yüzbaşı İrfan Alptek~n !unu ziyaret etmiş ve viliL.rete girfo- . lesi Bohenı'-·a V"' Moravyada Alman ruşme uzere tayyare ıle udueten 

t ı ttvvet eneceği ileri sürülmek- d S f d k B l b J ..... ed' B tarafından karşılanmıs, ve ba~ta mu- rek kurt bırakmıştır. rın a o yaya gı ere · u gar a~- 'd · · t k'l .. t gelmiştir 

c:h. ır. . .u i.k.i unsurda.n . biri, Chur- İ . ı aresının eş ·ı a şemasını nesret- · 
il zika olduğu halde bir kıta asker res- :\Iisafirleı<miz öğle yemeğini An- vekili Irnse vnnofa iaclei ııyaret e- mektedir. • 

,.., 
1 

• ıkmcısı de Eden dır. Filhakib 
'-hu h'll f ı· ·11 mi ihtiramı ifa eylemiştir. karnpalasta kendilerine tahı:ıhı ecli - decektir. B, teşkilatın başınd" v.ali • l'a~mı· rs ı , ngi ız mı etini Almanya- _ ... . 
~~ kar~ı tP.yAkkuza davet etmiş. Orgeneral Huntziger ve ref1ka - len salonda hu-ıusi olarak yemişlf:l'- ----------·---- Von Neurath ve valinin idaresinde 

Balina aı·ct!ar 

ko 1feransı ::cı1 en de ftnlyaya karşı takip ettig·; tindeki zevata kurmay albayı Halim dir. sine giclerek Ebı>di Şef Atrtürkün bütün faaliyet sahalarını ihtiva eden 
"'"' k .. b T ı-t · 'hma11 A k 17 · ( \ A) o ı muvakkat k."b,..,:nı· zi••aret e_,·lemi ·ve b L d 17 (AA) B b .r-.sette hak kazanmıstır. \'e urma~· yu.z a~ı 3 a mı • · n ara. ı · · - rgenercı '' ·' ir himay.~ ofisi bulunmaktadır. on ra, · - u sa ah baş 
cl" Churchill'in meziyetleri · siyasi dtırlık ctmekteclirler. · IIutziger bugiin saat 15 de Frnn:;ı:~ bir çelı:>nk koymuetuı. Bu of:sc. Almanların menfaatle- iıca alftnkadar memleketlerin işti _ 
.. ~~1nıanları tarafından da teslim Fransız heyeti Ankarap~J~sta ay- hiıyuk elçi:'i !\a ·sigli ile birlikte re- Bu merasimde polis müdiirii Şinasi . . "d f h b' . ~ rakiyle tıcaret nezaretinde açılan b:ı 
'--ı::ıı k d 1 f k t' d h . d w • 1 '1' d b 1 b' 1. "f rını mu a aaya ve er ırı ~ veya - . w .. 1 ille tedir. Esasen kabine ı'çı·n,. rılan hususi dai~elere misafir e i·- a a ın e eye tın iger azalarıy e ugay a u unmuş ve ır po ıs mu - h d 4 Ç k d t 'h . d Jma nvcıhgı konferansının küsadı mü 
<1..1ı . f 1 . u e epar manını ı tıva e en b t• 

1 
~ 

~e~lll~sdındaki mahzur da bu mezi- rnişlerdir. Fransız bGyük ~içitiği ataşemj!iter· r.ezesi rasimei ihtiramı i a ey emış· Çek maiyet idarelerinin faaliyetini nasc. e ıy e B:. Wohltat Alman~·a~ı 
~iik erın. en çıkıyor: Churchill bü- _A.:......:n_k_a_ar....:..,_1_7~(A_.A_:..:.) __ B_u_g_a_b_n_h_Ic_r_: _o_l_du_k_u_h_a_Itl_e-:-. _E_t_n_o_g_rn_r_:.-_a_m_ü_z_e-_tı_·r_. --------- kontrole memur 19 yüksek vilayet temsıl etmek uzere buraya gelmıştır. 
fik· hır organizatör olduğu gibi ·son D~~·· k~·· konseyi bağlıdır. Konferansa iştirak eden başlıca dev 
bi/rler.inde istiklal sahibi ve ateŞJi s• k .

1 
Jetler: İngilrete, Amerika, Almanya 

aı roklıtikacıdır. Kabine içine alındı~ Ir atı ve .Norveçtir. Hatıralarda olduğu 
ili" a dirde Çemberlayni hile ark~ M •• t •h· • •• k •• L vcçhile B. Wohltat geçenlerde !s • 
ll~ll" atacağından korkulmaktadır. .Us erı zz CU n u ayık olduğu eezayı panya hükumeti ile yapılan ticari 
~eç~e~eble başvekil ve onun .Yerine . ' bu [ du müzakereleri idare etmiş idi. 

bu ege namzet sayılan Halifaks, k l • İstanbul, 17 (Telefonla) - Sevdi- /nf ilahta ölenler a]1.,6teıli politikacının hükumet içine · · t • 
dirİdllasını pek iltizam etmemekte.: . u v v· e ı y l z ği kızla babasını öldürdüğünden do- Colombia, 17 (A.A.) - Narkunda 
•irtdr. ~enin de kabineye girme- , · . . layı ağır ceza mahkemeı;;inde idama infilaki netjcesinde ölenlerin m•ktn-
li.Pı~ .hır takım dahili politika güç- mahkum olan küçük Ali adındaki rı 4 \'e yaralıların miktarı 26 dır. 

ıt erı v d b h kdil. hiikmün Büyük M:ııet l\1ecli - Hepsi de mürettcbattandır. HükO. l'İci ar ır. Bununla bera er, a- · • · 
Va2:i Ç 'k T •• k• · • Jh h • • ıt• h k Ih İ { since tasvibi iizerine bu gece saa; met memurları infilfikin bomba yil. 'tıekt d· Yet emberlayni tazyı et- ur ıyenın SU cep eşıne ı } a J, SU ara • ı'kı'de !'Sılacaktıı·. l k 

l e ır B' 1 b 'k .. züııc en vu uagelmiş olmasına ihti . ~ta • ınaena eyh u tazyı 
.-ısınd ç b } ~ · b} k ·ı b • h 1 t• d• tt• ) mal vermemektedirler. lnfilakin ken. tıi, ~erek ad he~ldbekrlaynin. ka in.esi- tar arının o unu yenı mez ır a e ge ır 1 ıt er diliğinden vukun gelen b:r ihtirakin 

)e v a ı e i efkar umumıye~ . . 
~İtlı~ R;rek münasebete giri~tiği ve Ankara, 17 (Tel~fonla) - Bu sa- nna başladı. leri nlkışlıyan mcrd ve nezih ruhlu /ta/ya Propaganda neticesi olduğu zannedilmektedir. 
~!l b~e 5alıştığı bazı devletlerr bah şehrimize gelen orgeneral Hiçin- Heyet reisi orgeneral Hiçinger, ge Türk ordusuna saygı beslemektedir» N Profeso·· r Yuvano-
ta~d Uyuk itimad telkin edecek Jterin riyaset:ndeki Fransız askeri he- zetecilere beyanatında şunları söy- Misnfir general, beyanatının sonun 1zır1na ziya( et verdi 
~~it u:

8
tkkviye etmesi pek de o ka- yeti, alakadar makamlarla temasla- lemiştir: Ih da demiştir ki: Berlin, 17 (Radyo) - H!tler, bu- Vl•Ç a·· ı d Ü 

Rı dir f'· sav1lacak bir ihtimal de· - Türkiyenin sulh cephesine i .a- - Son hadiseler, ~ulhu muhafaza gün italya propaganda ve matbuat 
tl·~~ ·al ılhakikn Churchill'in kAbi- ki edilmekle beraber, her halde, in- kı, sulh taraftarlarının blokunu ye- için kuvvetli olmaktan başka çare ol- nazırı Dinö Alfiyerjye bir ziyafet Belgrad, J 7 (Radyo) __ Üniver
~itı d,. hunı~aı Alm~nyay~ ve Ed~- giliz hari~i politikasına. da. ~azıları- n ·1mez bi~. hale g.eti~iştir. Biltiin madı~nı bize isbat etmiştir. Milste- vermiştir. Ziyafette, doktor Göbel:-; site profesörlerinden Yuvanoviç öl-
-tı1 bir ku.mete 111rml'"sı, ltalv~va nın aradıgı vuzuhu getırebılır. Fransa, Turklerle ıngılızler ve Frarı- rih olduğumuzu söyliyebilirim. Çün- ile diğer bazı zevat hazır bulunmuş- müştür. Cenazesi milli merasimle 

tıevı nıeydan okuma telak A. Ş. ESMER sızlar arasında aktolunan muahede- kü kuvvetliyiz.> !ardır. kalırılacaktır. 



fCAHfl'F. 4) (ANADOLU) ı8 Temmuz 1939 SAı..t 

Akdeniz ~ilif- ~,=~~~=r=~~~===~~Ö~~~=~~~~l~l._-~~~~~~~~~Y~-~~~I 
-Ba, ta~=~c7~~ifede - ÜZÜM BORSASI p ARA BORSASI 

111KAYE: 

tin müaaade ettiği nisbette tazyike- t z 1\ ıfi ı R A N K AR A 
dememişti. Bunu bilhaua teessür ve 1 \' Geniş merdivenler, gün yansı- 1 karşı ki dairede oturan suratsız herif 

nın mutad uyuşukluğundan birden- olduğunu sanıyor. teessüfle ''taret etmek isteriz. Eğer o 52 Albayrak 

b .:! ı E · · · · deki j B h zaman bazı devletlerin italyaya kar-ire eye. •• :.;;.r. vın .. ıç.'."ıa n aa- Hizmetçinin heyecanı, e rarna 16 F. Soydam 
atler ögleden sonra uçu vuruyorlar- sirayet etmişti, tekrar sordu; §1 göstermek istedikleri lüzumsuz ce-1------

dı B · · · d h' b' 1 N d bö 1 d J miJekarlıklar olmasaydı da zicri . u saatta evın ıçın e ıç ır ses, - e en "ye zanne iyor ar?. 

Kötürüm 
Sterlin 5.93 9 13 
Dolar 126.6S75 13 375 13 375 
F. Frangı 3.3:;5 

68 Liret 6.66 

Bugünkü p~ogram 
1639 M. 183 Kos./120 Vvr 

Kw. 
T_ A. Q. 19.74 M. 15196 Kos./20 

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

Kw. 
hiç bir hareket mer?ivenlerin uyku-I - Çünkü polisler kan izlerini tedbirler milletler cemiyeti nizamna- 696627 1-2 eski yekun 
sunu bozmaz. Kiracıların hemen 1 takip ettiler. Kan izleri merdiven- meainin emrettiği tekilde ve tamamiy ------ ; 1:i:i:e F. 
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'rüRKIYE RADYO DIFÜZYON 
hep•İ işlerinin baş.ına .. gitmişlerdir. l lerde de. var .. Bu kata kadar çıkıyor. le tatbik ed:'lebilmiı olaaydı, ıüphe 696695 1-2 U. yekun 

67 367
G POSTALARI 

Ve ancak geç vakit donerler. Sonra karşıki komşunun kapısı önün yok ki Habetistan aeferi tam bir aka- No. Fiat Rayşmark 5o 825 TÜRKiYE RADYOSU 
Fakat bugün müstesna olarak de kesiLyor. mete uğrıyacaktı, ve gene filphe edi· 7 11 50 Belga 21.5125 ANKAR RADYOSU 

acele adımlar merdivenleri tırma- - Demek herif yaralı} . lemez ki aırf 0 haksız taarruz hare- 8 12 Drahmi 1.08::'.5 Öğle ne;riyatı: 
nıp yukarı çıktı. Sert, keskin bir - Polisler kaçarken üzerine bir ketiıin muvaffakıyetine iktiranı yil- 9 13 25 Leva 1.56 12.30 Proımun 
nefes işitildi. Gürültü bir sahan- kaç el ateş etmişler .. Fakat kurşun- zünden bugün miletlerarası ıahada 10 15 Çekoslovak Kr. ' 4.3-1 12.35 Türk ınüzii'ıi. 
lıkta durdu. Telaşla bir kapı açıldı, lann isabet ettiğinden emin değiller- hasıl olan beliyyelerden hiç birisi vu- 11 18 1 - ....... - Neveser peşrevi. 
sonra tekrar kapandı. Adımlar bir miş. Yalnız kan lekelerini görünce kubulmıyacaktı. Zahire borsası Peçeta 

14
·
035 

2 - Sadettin Kaynak- Ne-
dairenin içerisinde koşuştular. Son- herifin yaralandığına kanaat getir- Milletler cemiyeti teıkilatının na- Zloti 

23
·
84

''Ö veser şarkı - Hicranla harap 

d 1 S l
'k k b !ad d'l temam tekilde tatbik ed"len zicri ted- 1 Z MIR Pengü 24.8425 oldu. 

ra sön Ü er. essiz ı te rar as ı. ı er. · p Ji ) k k' d · · d' birleri bir netice vermeyince ingilte- L O 905 3 S 1 h dd p N h Bu sessizlik çok sürmedi. Yeni- -. o ser arşı ı aıreye gır ı- 109 Ç. Buğday 4 50 5 25 ey · - e a i İn ınar - i a 
den merdivenlerde koşuşmalar ol- ler mı}. re bilhaaaa kendisi ile italya arasın- 145 ton Buğday 4 50 5 25 Dinar 2.892'i vent şarkı - Hala yaşıyor. 
du. Sesin, haykırmalar, biribirini ko- - Evet.. Evvela kapıyı vurmuş- da bu yüzden hasıl olan tiddetli ger- 25 ton susam 15 50 Yen 34r.'' 4 - ....... - Santur taksimi. 
valadı. Bir kapı vuruldu. Ve amira- 1~.r.. Sonra kapının açılmadığını gö- ginliği izale için «Centilmen 'tilafı» 15 B. pamuk 44 "15 İsveç Kr. 30.537iı 5 - ....... - Nihavent şarkı -
ne bir ses haykırdı: r. unc. e .ka.pıyı zorlayarak açtılar ve denilen bu itilafnameyi imzalamıştı 4496 kilo acı B. içi 54 50 Ruble 23.90~5 Körfezdeki dalgın suya bir 

d 1 Esasen buna bir itilafname demek de bak 
K • 1 A 1 ıçerı gır ; er. ----- *** •>----- . - anı·.;;. namına çınız . I . d • 'ld" .. k" cc c > 

B 
. b" d" Bugüne - çeride bir şey buldular mı? caız egı ır, çun u muayyen meae- 6 - Neşet'.l'~r - Mahur şar-

urası sessız ır ev ı.. H D . leler üzerinde karıılıklı muayyen ta- Tu·· rk H t k G 
k d 

. . . d h' b' b t vak'a - ayır.. aıre bomboştu.. a ay ·' - Ücendim ben sana. 
a ar ıçerısın e ıç ır za ı a - H '~ I k hh"tl · 'ht' t • d "k" 13 00 . .. . b' b' B - ırsız ıı:açmış o aca Eğer " u erı 1 ıva e mıyor, sa ece ı ı · Memleket saat ayarı, ajans 

sı geçmıy,.n mutevazı ır ına.. u- b d f' 1 · h · . ".b. ka taraf araaındaki gerginJ,'ğl izaleye 
rada ufak iradlariyle geçinen iyi in- uk.akam pod·s.~lrın ta mllıınıdgı 1 _ r- matuf bir vesı"ka mahiyetinde bulu- - Baıtarafı 1 İnci sahifede - lıları selarnlıyarak vazifeme başlıya- , 3 15 vMe meteoroloji haberleri. 

la J k t k 
. . şı ı omsu egı se zava a amcagız H J ı . -14 üzik Richard Straussın 

san r. yr mz yeme ve yama ıç n k - 1. d atay va ı·s;n b ya t cag"ım 1 "t . 1 oturu a şam eve ge ıp te ~apısını kırılmış '1Uyor u. ' e na 1 . • . ,..~rleri11'1~n Pi.) 
eve :e eO ~u :vr:ıt;ne~ur ar "k" k'- görünce şaşırıp kalacak. Nitekim, P'i.k az sonra İngiltere ol- Türkiye Cumhuriyetinin ilk Hn- -h.Hatayda meskukn ~zıkılnsanhla- Af··;nı ne•..:•·•tı. 
yor u. çuncu a a o uran ı ı ı- B lk' F kat d . d b' sun, İtalya ohun Centilmen iflafının t 1 .. B Ş"k .. S"k .. . d" nn ıcret arzusuna -apı · ı a-ı a- 19 00 p • · 

• b' 'b" . • d "t k" k t - e ı.. a - aıre e ır pen- ay va ısı . u ru o mensuerı un b I . d B d • d b · rogram 
racı ıse ne ırı ırını, ne e o e ı a . k I _ 1 istihdaf edilen maksadı tc•;ninden u- , . . . . er erı vaı ıı. u ogru mu ur ve u 19 05 M k L kiracılarını tanımıyan insanlardı. cherenın bac• o masıdna rkagmen pok.i• zak oldug-unu takd"ır ettiler ve bunu oır arkadaşımız zıyaret etm.ıştır. H. a- husustaki düşünceniz nedir} . üzi ( ucienne Boyer'in 

. . . . . . ah • ırsızın u pencere en açtığını a- d b d h plal· 'arınC:an) 
Bu ıkı kıracıdan bırısı v şı ve bul etmı"yo E · . . . d b' ı 938 bidayetinde imzalanıp •imdi fes tay avasının aşın an nı ayetıne - Cumhuriyet müessesemizin y-,. 19.1 5 T" k . (F I 

O 
r vın ıcerısın e ır yere • ur müz:g" i ası heyetı"'1 

insandan kaçan bir bekardı. na saklandı fı'k. · d B . . b" .. hi mevzuubahaolan Akdeniz itilafna- kadar, emniyet umum müdürü sıfa- tandaşlar arasında hiçbir mevzudr J\.I I l . h' k' rın e.. unun ıçın utun 20.00 em ~ tet •rat v rı, ajanı 
merdıvende hemen he~en ıç ım- kapılara nöbetçi dikti .. Evin içini de mesiyle ikmal etmeğe lilzum gördil- tiyle uhdesine düşen vazifeleri mu- ne fark ve ne de istisna kabul etmedi ve meteoroloji haberleri. 
se rastgelmez. Erken gıder, çok geç bastan asa· B' d h' Jer vaffakıyetle ba""rmış olan yenı' vali, ğini çok iyi bilirsiniz. Cumhuriyet 20.15 Konuşma 

1
. D . , . k d . k . gı arıyor. ıraz an ıç · ...- l ba k 

ge ır. aıresının apısı aıma apa- •u'"phe y k . . d . Akdenı'z itilafnamesi eğer ahka- b t .. d d I 'ht' l va isinin ş a türlü düsünmesine 20.30 Tu"rk mu"zı'g-ı' (Kla'sı'k prog• 
H ka k d

. o arama 11rası sızın aıreye u ayının en o ayı ı ısas arını, . k. k C h -. . .. 
lıdır. atta girip çı r en mer ıven- d l k mına riayet edil eydi hem iki taraf . . ım an yo tur. um urıy,.,tım Zil' 

1 d k
. I d'kk d e ıre ece ... muharirrımzın suallerine cevap ola- ş fk t d I t .. I .. t' ram) 

er e ımse o mamasına ı ate er. B h . . . k . arasındaki ihtilafları ortadan kaldı- k 1 e a ve a a e muessese en ıs ısna- (Anbra rRdvosu ku"me ıeı 
v "d d b' .. I k I d e ram ıçını ce tı: ra an atmıştır: b" .. t d I .. ,.c:,n or a ırısıy e arşı aşınra er- V I . I d d" R' racak, hem de sulha ciddi hizmetler sız utun va an as ar ıçın seyanen ve saz heyetf) 
hal dairesine kaçar ve kapıyı şiddet- -b I arsınr-l~ sı-ı er, . e. ı ... Uır yapabilecek geni§ mikyasta bir ve•'- - Hatay valiliğine tayininizden istifade edilecek feyiz ve saadet kay- 7 ( f O K 
I k •ey u am•var~ · ~rına emınım.. v. -rıütevellit ihtisaslarınızı öğrenebilir- n kla d E" H t d k' b' - · onuşma 
e apar. '-um h f'ft' E- . . b' . . . ka idi. Bu itilafname ile iki hükumet . . a rı ır. ger a ay a mes un ır J f 25 Ne.·.elı· pla'klar _ R. 

• '< " ı ır. rrn ıcrr•vr ırısı gır- mıyız~ - · ' 
Diğeri 'ir aakattı. Tam~ıyle mi• nl.,,vdı her halel~ İ•;tir-lim. Akdenizdeki statükonun idame - takım insanlar Hatay anla,masınır 21.30 Orkestra nrogramının tak-

kötürüm bir ihtiyar .. Gecelef'nı ya· Hı'z t · b .. t I t d'k aini taahhüd, Kızıl denizdeki küçük - Cumhuriyetin parlak eseri gü- bazı hükümlerinden istifade ederek d' · •ı d 1 h • .. . . 
1 

• d me çı u mu a eayı as z•I Hatay 'lk r 1 kt d d k ımı - ıv en " sso n ve Bi-
tagında, günduzlerını ko tugun a ge- . devletlerin hayat ve istiklallerine - a 1 va 1 0 ma an uy u- yuvalarını bas a diyara nakle karnr zet hakkında 
çirel' bir mRlul ve evin başka bir ~ttı: B d r I . . hürmet edeceklerini,"Jan ediyorlar ve H~um sevinç hislerini ifadeden acizim. verdikleri hakkında aldığınız haber · Halil Bedi Yönetken tara-
odasında oturan yaılı bir kadın gelir, - en e po '"ere aynı S"Vı söv- nihayet yekdiğerlerine karı• radyo- ' ataya ve kahraman Hataylılara ya- !er doğru ise Türk cumhuriyetinin fından. 
gündüzleri kötürüm ihtiyarın arası- 1edim. Fakat ne olursa olsun bir de· !arla olaun dig"er vesaitle olsun tah- \:ın günlerde kavuşacağımdan dolayı vatandaşlar için devamlı refah ve sa- 21 45 M" "k (R d k • ı dd b h B · uzı a yo Or estrası. 
·a yanında bulunurdu. fa gelip araştıracaklar. Bu adAm çok rikatta bulunmamayı kabul ediyor- ıa ci en a tiyarım. u vesile ile adet vadeden p:eniş ve sıcak •f'fka• Şef: Praetorius) 
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..• Kötürüm ıntiyaT yalnı:ıı:lıiı ecv•n cü< .. tlc&r ve hiçb;r tehli den )'11- \ardı. ltilifname ancak ispanyad:ıki 1ana bu şerefli vazifayi tevdi buyu- ocağından kendi riza ve ihtiyarlarıy- ( M d 1 h Bar 
bir adamdı.. Kadının yanında daimi maz bir h~ydudmuş .. B1T' cok ta sa · alyan gönüttuıerı ı:aına.11.u,........ ... - rAn ... rnl.r • v,_n hi_lı.kiilı::lP~is)· l.r~r.•ı,~1dv _ ı ... fı'""'J~lt,. İ.Qfp ~i · .aın• ---- -~-· ı ;~ :.,~90 ~lliil~ 
surette C'-!l'maeına tahammül ede- l:ıkası varmış. f;:ıkat şim2.iye kadn• d'ktr.n •onra meriyet mevkiinc g'.re- ~gum der'.n ~u. ran .1 ~ ~rımı 1 a e- 1 an ıyama ıgımı 1 a e e erım. yn - G. Bizet _ enfoni Do 
mediği için odasından, h;zmetçinin daima polisin el nden yakqyı sıyı•- cekti. Onun için imzasiyle meriyet ' il d~ zevklı ~'.r borç. bılır~m. Bu kıy· zamanda bu insanların yurt de

0
i•tir Majör. 

yattıi:'ıı birinci kata kadar bir tel çek- mış. Hiç bir izi bulunamamış .. ilk e•kiin egirmesi arasında epeyce za- netlı teveccc~h yem vazıfemde mu- menin güçlükl"r'ne ve sıkıntıların- 22.30 Müzik (Schubert'in Lied'le-

da 
da 
bı~ 

1 :an ve bir çok münakaşalar geçti. vaff•kıyet içın başlıca mesnedim o- ve meşkuk akibetlerine kendil"rin; rinden _ Pi.! 
tirmiş, bir elektrik çıngırağiy e hiz- defa olarak bu gün kaçtığı yer keş lacaktır. kaptırmak icin ne gibi tesirler altında 23.00 Son Son A,,...ns haberl~r~ 

ta 
na 
kil metçinin odasını kendi odasına bağ- folunmuş. Ancak geçen sene bidayeti::de bin - Yeni vezifenize ne zaman ha- hareket ettikler''l; kestiremiyoruIT' Ziraat, esham, tahv:Ja~ 

lamıştı.. . . Behram alay etti: müşkülat ile meriyet mevki:ne g.ire- "eket edeceksiniz) inanmak istemedı'öim bo"vle bı'r ka- k 
B 

· d ·· 1 Jd H .., ambiyo - nukut borsası (fi 
ugun e oy e 0 u. !Zm .. tç·- _ Mademki bu kadar becerik- bildi. Fakat bu zamana kadar sıya- - Önümüzdeki pazartesi günü rar karşısında muah .. de hükümlerine yat) 

nin odasındaki rınmrak k.-skin kes- Ji bir hırsızmış gen" kaçar. H~tta po- .; vaziyet itilafnamenin aktedildiği doğruca Hataya hareket edecek ve sadakate mecbur olan cumhurive' 23.20 Mii,.ik (Cazband _ Pi.) 
kin, acı acı çaldı. Evin içinde akse- !islerin gözü önünde savuşur da far- devirlerdeki ıekrni u:uhafaza etme- '•mmuzun on sekizinci günü akşamı valisine bu hadiseye teessüf etmek- ?3.55-24Yarınki program. 
den gürültüler yüzünden Behram kına b:le varmazlar. miı, pek çok gergın\efm't olduğu için Beylandaki abidede şüh~rlnmızın ten ve bu zavallı insanlara acımak· 
bey, (kötürüm ihtiyarın ismi B!h- -Fakat eğer a~ır yaralı ise .. Ta- bu vesika kendisinden bcklenebile- manevi huzurunda kahramP Hatay tan baska yapılacak iş kalır mıh 
ramdı) uyanmış olacaktı. Merakına bil kaçıp ta bir yere gidemez.. cek hizmetlerden hiç bir'sini yapa- ««***n> 
galebe edememiş, bu gürültüler'n pe Polisler kapıyı çalıyorlardı. Ka- maınıı, ismi var, ciami yok bir ma:1i-
olduğur.u öğrenmek için çıngırağı dm kalktı, kapıyı açtı. Bir memur yet almıştır. 
çalmı§ll her halde..... odaya şöyle bir başını uzattı. lıte bugün İtalya tarafından feı· 

:. Sonra çekilip gitti. Çünkü bu hedilmesi mevzuubahs olan itilafna-

Behram bey yatağında idi. Yor- odada hırsız saklanmış olması im- me budur. 
ganını çenesine kadar çekmiş, hare- kansızdı. Hırsızın herşeyi göze ala- Bo'zce esaaen bu itilaf bütün ma
ket.iz duruyor, ihfyar hizmetçi oda- rak içer:sinde bir insan bulunan oda- nasını kaybetmiıtir. Çünkü en esaslı 
ya girdiği vakit efendisini bu halde ya girdiği farzedilse bile Behramın maddesi ve hatta bel kemiği Akde
buldu. Yatağının baş ucundaki ma- onu görmemesi imkansızdı. nizde statükonun muhafazası olduğu 
sa ilaç şişe ri, eski kitaplar ve gaze- Biraz s0nra hizmetçi kadın çıl- halde bizzat İtalya buna riayet etme-
telerle dolu.. gın gibi koştu: miı, ıimdi hep hatırladığımız tartlar 

Hafif bir sesle sordu: _ Hırsız burada. Bizim apartı- dahilinde b'r gün Arnavutluğu istila 

f+Jevyorkta 102,000 
asansörcü var! 

En zengin mi:) ardet orada her yıl 
milyon dolar sa:-feder 

400 

Her yıl kazadan ölenler: 100,000 kisi! 
- Ne var, ne oluyor} Bu gürül- mana girmis .. Halılar üzerinde kan ile Akdeniz statükosunu ihlal etmiı-

t ··ı ' 1 B · J b k d tir. Bu suretle itilafname filen fes- Amerika istatistik memleket'dir. dır. Nevyork belediye yatakh11n.e 0
• ı'n-u er ner. iz eri var.. u ız er anvoya a ar ·' 

Hizmetçi bütün evi gürültüye- gidiyor .. Haydud muhakkak banyo- hedilmiı oluyordu. lngiltere buna Amerika için sıralanan şu rakam- de bir gece 100.000 kişi yatar. Bu 
boğan vak'ayı anlattı: ya girmiş olacak. rağmen it"lafı Keenlem yekiin addet- !ar, birleşik Amerika ile eski dünya- yatakhane dünyanın en büyük yatak-

- inanılır şey değil, efendim. Efendisinden hiçb 'r cevap alama- medi. Çünkü ne de olaa böyle bir ve- nın arasındaki farkı açıkça gösterir: hanesidir. Bir tek yatak odasında 
Polisleri~ k?valadığı bir hırsız apart- yınca şaşırarak sustu. Behramın ya- sikanm bugiln Avrupada teıekkül B:rleşik Amerika devletlerinin nU- 1. 700 yatak vardır. 
mana gırır.ış.. Herkes bu hırsızın tağında kıpırdaması beklenemezdi etmekte olan karıılıklı iki zilmre ara- frsu l29 milyondur. Buna, Filipin, Malllm olduğu üzere dünyanın en 

ANADOLU 

Sahip Ye Basmuharriri 
RAYD.Ar. RÜŞTÜ ÖKTEll 

Umumf J1tfri11at "' •uı '114rl 
m1ldCrlJ 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

lDAREHANESf 

tabii. Fakat her halde bu sözlere b;r aında bir köprü vazifesi ııörebilece- Alaska, Panama mıntakası ve Porto- yüksek binaları Nevyorktadır: Em
karşılık vermesi, bir şeyler sorması ği ilmidinde idi. Riko gibi birleşik devletlere ve ilhak p ire State Building 355 metre yük
lazımdı.. .. .. .. 1 Eğe~ feıih h~berleri tahak!'uk e- edilen topraklarda yaşıyan 16 mil- sekliğinde, 102 katlıdır. Bu muaz. 

Kadın yaklaştı. Koturum yata- derse ıngilterenın hakkı oldugu hal- yon Amerikalı dahil değ:\dir. zam binada günde 12.000 kişi bulu-
iıında sapsarı kesıl.nişti. Gözleri kor- de sırf sulha belki hizmet eder, ilmi- Amerikanın serveti 112 de 187 mil nur. Empire State on sekiz ayda >-a-
kunç bir şekilde apaçıktı.. diyle yapmadığı bir hareketi timdi yar, 1922 de 321 m!lyar, Vall-Street pılmıştır. Bunun yerinde başka bir 

K d n haykırdı k · b" •t ı mali buhranı zamanında da 450 mı'l-a ı .. ha sız ve ıcapsız ır yere ı a ya yap- bina vardı. On sekiz ay içinde hem 
- Efend'm ıize ne oluyor, Al- mıt olacaktır. Bu vesikanın ortadan yar dolardı. Bugünkü Amerikan ser- eski yüksek b'na yıkılmış, hem de bu 

lahaskına}. kalkması ile Akdenizde değiıe - "eti 400 milyar dolardır_ muazzam eser yapılmıştır. Empire 
Kadın yorgan açtı ve haykıra cek bir ey yoktur. Çünkü Akdeniz Nevyork muazzam bir şehirdir. O- State 0 kadar yüksekriı· ki, yanıba-

haykıra oradan kRclı .. Kötürümün vaziyeti çoktan bu veaikanın vücu- rası bir insan yığınıdır. Nevyork şelı- şındaki seksen katlı Rokfeller sarayı 
<>ömleği tam kalbi hizasında kanla düne arzı ihtiyaç etmek ıeklinden rinde yalnız 102,000 asansör garso- ku"çük kalır. 

lrınif' ikinct Btıılw ıokalı lekel~nmişti km b k k d ha sail e nu vardır. Nevyorkun hademe bu"tçe-C. Halk Partial l>iıuuı irirıdı · çı ''• aı a ve ço a am • 
0 

Dünyanın bu en yUksek binası 12 

Tel
wr•f .. İzmir _ ANADOLU Hizmetci karlın sofaya kadar çık- sulara istinad etmiıt"r. si senede bir milyon dolardan fazla- .1 1. • n h mı yon ıraya çıkmıştır. Bu binanın 

TELEFO~: t77f!. Poıta kutu.•ıı:~n· mış, ""kmvortlu: . . Bu giln Akdeniz aulhil ıarkta Tilr- • . • . kapıları için 50.000 kilid vardır. Bi-
----------------I -- lmd~d 1 lmdad ! .. Hırsız hızım k"ye • lngilt .. re ve Fransa deklarıu- bu ıtılafnameyı Feahederae zararını b' . . k d k' L 

A B O N ~' " •• " A ı ·1· ı f •· · d ı 1 k k d" . .. k il kil • b 1 nanın r,ncı atın a ı on şan !o -• "" .,, "" .. ,,. err l"I vur u.. yonu ile ~arpta da Fransa ve lnıril- anca en m gorece • ç n ıca m- k l'k k' b' . 
O Alt ı A p ı· ı ka ·ı· k d ı F ' • antasının sene ı ırası ızım parıı 

Yıllığı HIJ , • CIJl lıtl &00 o ıs er · t ı ço ara ı l'r. a- tere iıbirliği ile k"m•enin ihlale cür'et da Akdenizde istinat edebileceği ye- ·ı 200 OOO lı"rad B b' 
Kurıqtur, ı r.· r· ı;; h ı ,ı B h ' • ıı e . ır. u munzznm ı-

1 

,.;ıt ... 1r P"' • ." :1n':lm~ 1 ... ~ "~m 1 edemİyf'c' ği bir emniyet. 11.ltın" 1tl!n .. gine veııkayı ortadan kaldırmtf ola .. nanın sahibi Al Smit ismirıdc bir 11 • 

VRt;ıaındıı bır k,.Jım., bıle sovleme- m•• bulunmaktadır. MUtt .. fjkinin caktır. d d B d b· d k 
Y b 

- n !eketler ı~ın ıenell'" , .. 1.. · · t" y ~ am ır. u a am 1 nıı an ço zara!· a ancı ~·• 1 ' a. .,,.n "uo ıntm:• ı.. a·~·"n mtM""· 'k" it d "talya ğer hak"k t n H d" N'" h ÇANÇAR 
aboııı ücr~t) 27 liradır. . h ,.,,,1:, ••1-.•-c- d tazyı 1 a ın a e 1 a e am uz et etmekted r. Binanın kir getirebilme-. ,.. ... ~, u ''~rAnın . . , . , ..-"'''"" "'., _ _ . 

GünU ıreçmiş nUshalar 25 kuruştur. r•lrnn lıir ""'"' -ı~ •c1lrlı"'·nı ,.., ... cı.,- pı bulundu. !yatağından çıkmıyaTı kntürüm Beh- Sİ için 8.?00 o.dasının hep•inin d~ ki-
ASADOLfl MATHAAS/NDA _, r·'""•,ı• t<c;•;;,;i,.,.,ı;., ıın~···~•-•n. Bu suretle her vakit oolisin e'in· ramın ayni adam olduğu meydana rnya verılmas: lizımdır. Halbuk• bu 

FIASTT .. lf!C::.T/P: da, bitişik da;reye açılan gizli bir ka.lden kaçan hırsızla, ıenelerdenberi çıktı. odaların hemen yarısı boştur. Bu <111 

Doktor 
P. B€hçe• Uz 
ÇOCUK 

Haatalıkları mütehaHıaı 

Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
Beyler sokağında Ahenk matbaası 
yanında kabul eder. 

gösterir ki Amerikalılar yüksekler• 
(~e oturmak istemiyorlar. Amerikalı• 
lar 60 kattan yukarı çıktılar mı içleri 

a 

sıkılıyor. 1a 
Artık Amerikada Grntte - CirJ!ef tıı 

inşa edilmez olmuştur. Empire St'' ı, 
te bunun iflas ettiğine şahittir. to 

Amcr:kanın servetleri: Ameril<ll' 

nın eserleri büyüktür. Fakat kendi' 

leri eserleri kadar tanınmaz. :Mesel• 

Amerikanın en servetli adamı .ı\~; 
rupalılarca malum değildir. Malt bıl 

- et• ranla çok sarsılmış olmakla berab ·!• 
Edvıırd Harkness, senede 400 ııı~ı 
yon dolarlık gelirini sarfetmek ;çıı 
zahmet çekmekted r. Halbuki C~r 
Rokfeller bunun yanında çok fs!C~ıı 

., 

dir. Çünkü bunun yarısı kadar !Jı. 
ele' parası yoktur. Fakat Rokfeller, ti t~ 

Jete ve yaptırmakta olduğu işle d 
iradının yüzde seksenini verjr. ' 

Birleşik Amerika devletleri ııt~,· 
zisi dünya mc,sahasının ancak ş ~~ ~l 
ds biri , ınlfuşu ila dün~·a nüfu~ıı~~' 
7 de biridir. Bununla beraber, cln ıl• la 
yadaki dem;ryollarının yUzde .3;ıtı' 
telefon şebekP,inin yüzde 58 zı 01 91 
rikadadır. Dünyada işlemekte Ji Ilı 
otomobil miktarının yüzde 76 ~\ııt 
A!T'el'İkada birleşik clevletıerfncleri~ 
Sonra radyo it!bariyle ıle A.ııı~c• 
çok ileridedir. Amerika birJeşıl< r~'ı ·~ 
!etlerinde 38 milyon radyo "~o o 
Hemen hemen üç kişiye b'r rııcll ,.f 

dıtı . 
şer. Amer:kııda radYo me,·cu / 

- Devamı 5 inci sah'foJ• 



IR Temmuz 1n::rn SAT; (ANADOLU) (SAHiFE 3)' 

KUMAN ~AN HAl.NSJ·N~ •ı Fah~eddin ~e~im Moskova müzakereleri 
LI 1 l.c:vıcrP-den do1du 

' • 1stanbuİ, 17 (A.A.) - Isviçrenin 
. . , - . . . • cUiganO) şehrinde toplanan beşinci Umumi olmaktan ziyade üçler arasında 

'rertıp eden: ANT S\ Ol~ U -15<> - ~ evıren: KAM1 OHAL A\·rupa m lletleri akıl hıfzıssıhhası 

ırnngresine iştirak eden profesör Dr. bir ffiUahedem eVZUUbahStlr 
Maznun general, Casus hadın·n intikam almak içın 
kumanda mevlzi~·nde bulunanları terzil etmek istedi

ğini ve bu11dan dolayı söy!ediklerinin nazarı 
dikkate alınmanıasın~ mahkemeden istedi 

Fahreddin Keı im Kökay bugiin ~eh
rim "ze gelmiştir. Profesör, kongr.ecle D~?5~?.\'a, 17 (Radyo) - Molotof, 
İstanbul un·versi, ... ·ini ye Türldve bugun ogleden sonra saat 16 da ln -
nkıl hıfzıssı~h~ ce~1ive,tini temsil ~t- giliz sefiri Stit ile Fransız sefiri Neç
miş ve TUrk akıl hıf~ıssıhhnsı cenıi- ynri kabul etm:ş ve üç çeyrek konu~
.retinin faal"vetleri hakkıııda tebliğ- muştur. Bu konuşmalarda, Sir Vil • 
!erde buluıı~ustur. sam Strang da hazur bulnmuştur. 

j eni talimat notasını alını~ re tetki 
kat ~·apmıştır. Bu esnadn ne konuşul 
duğu anlaşılamamıştır. 

Alfikadar mahf"lde . öylendiğine 
göre, umumi olmaktan ziyade itçler 
nrasında bir ittifak akdi i-:in konu. 
şulmnktad ır. "' Molotof, İngiliz \'e Fransız sefir-

Maznun general - O hnl<le, gcnP-' Rei - Ne dUşünOlmesini istjyoı-- Şahid - Şüphesiz sayın re·s. fa. 
ta] jofrla vuku bulan konuşmamız sun uz? Hiç kimse, size bir mesuliyet kat benim de hakkım val dır. 
neticesinde ve şahsi mülfıhazamı ·er-J atfetm ş değildir ki? 1 Rei - (Hiddetle) bu acılkı sah
detrnekle ikt fa edeceğim. Sayın hl- Şahıd - Müsaadenizle şunu söy- neye nihayet vermiş olmak için, sö~·
kiınler belki beni egoistlikle itham lemek mecburiyetindeyim ki, mese- lenenlerle iktifa etmeniz lazımdır! 

A'man san'atı 
Sergisi Mi.inihte açıldı 
Münih, 16 (A.A.) - Bugün 

Yitler tarafından açılan cAlman sa· 
"!atı> sergisi 1400 t.ablo ve heykeli) 
htiva etmektedir. Üçüncü Rayhın 

lerinin hükOmetlerinden gönderile.o 

-----« u***>n--------

Beri in - Roma 
Brenner yo/ile bir otostrad 

e~ceksinjz; fakat, ne olur a ol~un leleri, çok ehemmıyet iz karşılı.ror::.u
kanaatimi beyan etmekten çekinn.i- nuz ! Bir znb tin şeref ve haysiyetini 
~ eceğim' S"zi temin ederim ki. cas.ıs alakadar eden bu hı.ldi::.eyi böylece 
kadın buraya geldiği dakikadanbeıi, geçiştirmek, bilmem doğru mudur? 
kendisinin ne düşündüğünü anin- Reis - Şeref ve haysiyetinizi ha
makta katiyen gecikmedim. Bu ks- Jeldar edecek bir hidise ile karşılaş
dın, intikam almak maksadiyle bura- tığımıza kani değilim. 

Şahid - Israr ediyorum. genernl 
(L), gerçe vaz ferr~ gösterdi. Fakat, 
hepiniz müdahale ettiniz ve ben, bu 
kadıncığa lfıyık olduğu cezayı vere
medim. İster misiniz ki, bu lekenin al 
tında kalayım? Ben buna tahammU 1 

edemem! 

"Stetik sahada resmi telakkisin\n 
nümeyyiz vasfını teşkil eden bu İ:ab-

' :>. vc hey~~llerd~n m~him b~r kıs~ı ı'nsasına başlanmıstır 
-Iıtlerle dıger Hıtlercı şeflerı temsıl . • .. 

da Fransız ordusunu "dare edenleri Şahid - Sayın reis! Yalnız bu sa
terzu etmek istjyor. Hakikati meyda- londa bulunanlar değil, hadiseden 
na çıkarmak istiyen ve bu noktada haberdar olan bütün meslekdaşlanm 
~ok hassas davranan sayın reis; cA- da ben m ne dereceye kadar rilsv .J.Y 

Reis - Soğukkanlılığınızı muha

faza ediniz ve mahkemenin n 'zam Ye 

intizamını nazarı dikkate alınız!. 

tmekte mütebakisi ikinci Frederik- . Berlın, 17 (A.A.) -Roma ile Ber-ımiştir. Almanlar da Münih -Brener 
en Hitlere kadar vatanperverlik lın aras.ında Brenner tar{ldyle bir o- arasındaki Alman kısmının inşası-

·ahnelerine tahsis ed ·ım ·8 bulu k tostrad ınşasına başlanılmııtır. Bu yol na faaliyetle devam etmektedirler. 
ı ı nma k lat ·hr 1 adır. Antik ve modern -u3lupta ya· müna a a 1 ıma sene nihayeth~- Bu yeni yolun küşat resm: müna-

sus kadın tarafından ileri sUrillen ba- olduğumu anlamışlardır. 
ıı noktaların. general jofrca tasdık Reis - Şeref ve haysiyetinizi siz 
\'e teyid ediJdiğ ni göre:-ek, onu nıO- kendinfz, temizlediniz. Zevcenizi fa
ternadiyen ıöyletmek istiyor. Halbu- aliyet halind{! iken yakalayıp buraya 
ki; zavallı kocasına karıı ihanet eden kadar getirmekle, meslekdaşlarmız 
\'e hatta, Alman casus teşkilatının indinde tebriy.ei zimmet etmiş ohı

Şahid - Mahkemeye karşı saygı:rrı 

vardır. Ancak! general jofr'un da, 

benim izzeti nefsimi dUşünmesini ·ıe 

mahkeme huzurunda ben! tatmin e

decek derecede bir kaç söz söyleme

sini isterim. 

.ılmış bir çok eserlerde kadın ve er- den evvel açılacaktır. !tal.raya nıt sebctiyle italynnlarln Almanlar ara
'~ek atletlerin adale kuvvetini teces- kısmının nşası için itnl}·a hU~Om~~i sında bir otomobil yarışı tertibi dü-
üm ettirmektedir. tarafından yeni krediler tahsıs edıı- şünülmektedir. 

--------------
Nevyorkta 102 bin 

- Devam edecek -
btşında bulunanların bile tam itim- yorsunuz. 
dını kazanamadığı, kendi ifadeQin- Şahid - General jof:, sabık zev-
den anlaşılan bu mahlOkun bundan cemle olan münasebatı hakkında bu- ---000~-- •• Baıtarafı 4 ncil Sahifed~ -
aonra söyliyeceği her söz, kumanda rada kat'i bir tekzipte bulunmuş ol- Antalya /ı.ana/ı yüzündeki radyo miktarının yüzde 
llıevkiinde bulunanları tezy"f etmek- saydı, çok mutmain olacaktım. 46 sııu teşkil eder. 
te,, ib t l kt B · · · y [ Bundan başka dünyada mevcut .. are o aca ır. unun ıçın rıya- Reis- Gene esk' mevzua mı avdet r l '1 ac .. l VOT 
ser makamının nazarı djkatini celbet etmek isti.vor unuz? General J·ofr, ' 1 petrolün yüzde 60 ı, bakırın yüzde 
bl 'kt k d . l d H Ankara, 17 (A.A.) - Vakıf ar e· '18 i, ham demirin yüzde 43 il, çeH-

en en mı a ama ım. ayım buna dair kafi derecede söz söyle- d get rilen Kırkgöz a• 'eriyemde çok şeyler gördüm. Bu di. liyle mey ana ğin Yilzde 47 si, hububatm yüzde 58 
ıaınanda bile, cephede yakaladığ'- membalarındaki suyu Antalya O\'ası- i. pamuğun yüzde 5G sı Ametika bir 

Şahid - Fakat, beni tatmin ede- ı ·k d ı d ~ Alman casusları, bunca tazyP\- na indiren 28 kilometre uzunluğun .eş. eş etlerin e çıkar. Şeker is -
1 cek derecede hiç bir şey söylemedi. t"h l" d d ere rağmen ortaklarını söylemektc.n dakf büyük Antalya kanalı önümüz ı sn ın e ünynnın çıkardığı şeke-
~at· h t · 1 "f tt Eminim k"; rüsvay olduğum hakkın- et k. çarş"mba günü io""renle açıla rin dörtte birini, maden kömilru""niln 

ıyen i tiraz e mış er ve 1 şaa 8 da hakimlerin vicdanında bile bir e ı .. • -

. ' . " 
~sansotru var 

** Danzig mes' elesi 
S ... rıato:Ia bir topl3ntı olacak Gresi. 

er bir sö·ılev verecektir 
Paris, 17 (A.A.) - Moulier, Lon- Danzigin nazj şefi Forsterle görüş. 

dradan eksce.sior gazetesine yazı - mUş ve bu istişarelerden sonra nazi 
yor: şeflerini bugün Danzig senatosundn 

Danzigdcn dOn akşam gelen emm bir içtimaa çağırmnğa karar \·ermiş
hnberlere göre, Gres!er geçen gece tir. Gresier bu içtimada bir nutuk 
telefonla uzun müddet H tleıle ve söyliyccektir. 

** buı.... kt k d ·ı ~ · caktır. iıçte bir:ni Amerika çıkarır. -uma ansa, urşuna izı megı kanaat vardır. 
aeve ıeve kabul eylemişlerdir. Bu k::ı- • • • .. .., .. Bu merasimde bu1unmak Uzert> Amerika dilnya kauçuk istihsali· H B 1 
dın iae, buraya geldiii dakikadan Rekıs - Bunu _sı.ze kı:n soyledı .. Ne başvekil namına ziraat vekili Muhfü ni~ ynrı_sı~ı, kahvenin de y?zde yet- or e ı• şa 
itibaren Alman casus teşkilatına cta- mah eme heyetmı teşkıl eden hak;ın. Erkmenin r·ynsetinde vakıflar umum nuş beş nı satın alır. Amerıkada tu- Siyonistlt :r 
lıil olanları, hiç bir tazyik görmedrn ler ve ne de müddeiumumi dClşilncHI: müdilril Fnhri Kfı>cr ve muav1ni va- r;zme senede ilç milyar dolar sarfe- T 
?.~!İ\'di ve fazla olarak da, nasıl çn- ğün?z .gibi Jekcda~ oldu~unu.z~ kanı kıflar idare meclisi azasından bir zat clilir. O pÇ U 

ı manevra.a- Londrada top. 
landılar d 

""""'"' bertafsil izah etti. Bun _ değıldırler 1 BllAkıs, vaz fenızı yap- 1 O memlekette her şey azametli _ 
aıı do a}'ı, mnbkemenın nıL:yn!"ll h&2nı~d!ln nı:ırlcosı .ı:1 7..; tnllcHr elmnlc- tan mi.lrekkep heyet bugün Anta ya- ~ir. Hatti f.elfıketlcr bile!... • · ~vv-

da t d" ya bareı<et etnıı..,tir. 
Vl'anması lüzumunu tekrar etmeiei e ır. Londrnda bir mekteb ~·apdı: 455 bi • ---«««»>»---

.. •azife bilirim. Şahid - Verdiğiniz teminatın be- kişi öldü. 1932 de fırbnalar, bora • 
Re:a - Casuı kadının ifadesi zap. ni tatmin etmesi zaruridir. Bundan B r Ü k sel iıır, feyezanlar, yangınlar yüzünden 

ta ıeçti. Binaenaleyh, söyledikleri'li dolayı muhterem mahkemeye ar2ı bir milyondan fazla insan öldO; zarar 
llazarı dikkate almamak mümkün de teşekkilr ederim. Şu kadar ki, sabık Motosiklet mü 'uif af!nı 550 milyon doları aştı. 
tildfr. zevceınle hiç b'r münasebette bulun- r k d Amerikada her sene 100.000 in -

... d - h kk d 1 . f. bir a, man az~n ı k v B h b .QJ,Uddejumumt _ (Müdahale ede- ma ıgı a · ·ın a genera JO r un Ye- san azaya ugrar. u esa a göre 
"ek) hiç olmazsa, casus kadının !s- receği temjnat, beni daha fazla mem- Brüksel, 17 (A.A) - Senior mo · be§ dak:kada bir; insan ölüyor de • 
tıc\'abı buraya kadar dursun. nun edecektir. tosiklet büyük mükafatını dUn saat- mektir. Amerikada otomobil kaza_ 

il.is _ Buna da imkl\n yoktur. R_eıs - Şahid! Bu mevzu Uz erin- tc 90-05 mil süratle Meir admdak; hırı başta gelir: Senede vasati 38 bin 
\''""•bı"leceğ"m" bi b dekı ısrarınız hayrete şayandır! Bu Alman tarafından kazanılmıştır. kişi otomobil kazasına kurban gider. 

,. ı ız r eey varsa, un- . . ~ "ki tl f d t dan sonra mu ı· "k b nakaratı bırakınız! Bunun üzermoe Hafif motosı e er sını ın a n - Sıcaktan, kuraktan, ve soğuktnn 
ayyen ve ıp azı su- . 1 86 ·1 ı t d ı 

rın' takip edecek 
Londra, 17 (Radyo) - Harbiye Londra, 16 (A.A) - Büyük Bri. 

nazın Hor Bclişa, Yorksirde yapıla- t:ınya \"e Irlanda siyonist federasyo
cak topçu mane\•raJarını takip etmek nunun bugün Londrada toplanan de
üzere Yorksire gitmiştir. Harbiye na- legeleri, Filist·ne muhaceretin mu -

vr.kkaten men'i hakkında lngiliz hu 
zırının refakatinde generallerden ku·met" t f d ·ı k 

ı ara ın an Yerı en ·aran pro 
mürekkep bir heyet bulunmaktadır. testo eden bir karar sureti kabul et-

Londra, 17 (A.A.) - Hor Belişn rnişlerdir. 

Yorkshire hava üsler:ni teftiş etmek 

üzere bu sabah Hendondan ayrıl

mıştır. 

---00000--

Yahudi ajansının reisi Weizemuıı 
çekf ii bir telgrafta bu protesto) a 
iştirak etmekte ve şöyle demekte -
dir: 

aıer .... 
1
. k k d 

1 
"ktif t münakaşa etmekten hiç hır fayda hn- giliz mel ors saatte mı ca e ere.\ her yıl ölenlerin sayısı 2000 ne 8000 

,..., ma ve o a ara ı a e -
~ektir. sıl olmaz! birinci olmuştur. urasın da değiş:r. j 
~ ,. •ı•-------------m--•• Amerikada i5sizlcrin sayısı 11 mil aponyanlll .. Qdafaa vekili - Korkanın ki, tır k 

cBütün yahudi milleti İngiliz hü -
kOmetinin bu za}j mkararına kar~ı 
koymak için birleşecektir ve mücuıfo 
temizde muvaffak olacağız.> l!!Qı.a.t A Nı.hat ~escı.ler ~ona çı tığı olmu!ltur. 48 milyon in- .k" t• .. ~ •• ntz bota gidecektir. Çünkü; şı aye 1 "._··~ • san müzayaka içinde kalmıştır. 

1~ kadın, rene hezeyan !avurmak • ı 033 d • Dük Dökent '4tfYecektir. y • A k e Amerıada bir milyon do- Moskova, 17 (Radyo) -Japon-- enJ n ara J:ırdan fazla kazancı olan yirmi ki~i K ı.t.dtldde!umumt- Riyaset makamı. \'ardı. Ertesi sene bunlar 48 oldu. ya •efiri Togo, bugün Hariciye o- Yakında Avustra/, 
" '-l fit anda casus kadını susturmak M f • 936 da ise ancak 27 milyoner vardı. miserliğine gideıek, Sakalin adasın-

lhiYetini haizdir. e l"UŞa t mağaz )51 Amerikada 64 milyon insan, yani da bir Japon petrol müessesesine ta'J ya' ya gidecek 
•a ~lhfd - (Casus kadının) kocası Yeni Kavaf ar çarŞlSl No. 9 a na!c~ed:Id:ğinden ı\.merika nüfusunun yıırısı, s:gortalı holunan 446 b:n rublelik ceza hak- Londra, 17 (Radyo) - Dük Dö-

t l'ıa •tlerdenberi s6ylenenleri dinliyu- 'ır. Bu kadar insanı sıgorta etmek i- kında şikayette bulunmuştur. K<'· :.Cent, tayin edilmiş olduğu Avustur-
't''tt.J.. Bunca iffaattan sonra ben·m sayınmüşterilerime bild ririm ·in 108 milyar dolar tahsis edilmiş. miser muavini Potemkin, hu hu - ya valii umumiliğini deruhte etmek 
>,~1retimin ne olacağını düşilntn 1 Tel of on: 22 54 'ir. austA tahkikat yapacağını bildirmiş- üzere yakında mahalli memuriyeti-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::;~~:~:~::::~~~=~ (Paris - Midi) tir. ne hareket edecektir. ~ -· - ... 
·ette batla beraber başta kumandan ve rnüı ette batının vaziyetlerini de rin bir nefes aldıktan soma var kuv- ça müşk{}]dil. Efradın ceplerinde kib-

~SRARENG•ı z DE )lmak üzere hepsi yerler~ serildiler. birden kavrıyamadı. Gemi zif"ri ka- vetiyle: rit bile yoktu. 
~ • y 3 ".;eminin muhtelü aksamıııdakj bü- ranlık içinde kalmıştı. İlerliyebilmek _ Birel Kaptan nihayet gemide tutuna 

~'•ı'''z'"'"A"'""L'""T"""ı'"'""'"G""""E"""M'"""•ı'"s"'"'ı~"":• On kristallar parçalandı. Bereket için dayanacak yer aradı. Ve derin Diyerek neferlerden birisini ça- tutuna makinenin bulunduğu yerin 
ver.sin mUhimmnt ambarında bulu- bir ne!es aldıktan sonra ceb:ndeki ğırdı. kapısına kadar gldebjldi. O anda 
nan ton}illerin aralarındaki tahta- elektrik fenerfn"n yardımiyle dalma Fakat kaptanın davetine icabet sarho§ gibi sallana sallana Ozer:nc 

~ ...................................................... : .. '""'""""'' ~ tar fecaat doğuracak olan bu infila- aletinin bulunduğu yere kadar gitti. eden ses yarı ö!U bir adamın boğazın· doğru gelen bir gölge gördO. 
~ "" ka mani olôular. Bununla beraber Fakat su tazyikini gösteren kaçak dan çıkan sönük sa dadan farksızdı: Maamafih sesinden Birel olduğunu • 9 • yazan: cllilmiln korkunç tasavvuriyle karşı- alete bakınca korkunç bir telaş için- _ Emret kaptanım! anladı. 
t ** taşan mürettebat hep bir ağızdan: de kaldı. Denizaltı gemisi 60 metre Kaptan cevap alınca tekrar ses- - Birel sen misin? 

t~ Unıandan teleskopla etrafa bir kontrol etmek Ilzere teleskopa yak- _ Eyvah yandık! suyun ağır tazy ki altında bulunu- )endi: - Evet kaptanım. 
~o~eı4 r_dikten sonr~ ~nmeni sa!a laştı. Fakat teleskopa bakar bakmaz Feryadıl)ı bastılar. yordu. Acaba, geminin zayif teknesi _ Karmeri, Malfuayi ı.. - Ne istiyorsun. 

' 'ltl ~e\'ırdj ve torpılı savurmaga -:- Acele 25. metre batalım: Alman Zita harp gemis', denizaltı bu ağır yükü taşıyabilecek mi idi? İki nefer daha çağırmıştı. Onlar- - Bir fener buldum. 
"" llldı. Dıyerek mnkınelere: . . . t . . k . da ay · b w k ı cevap verd"ıl - Fif li muntazam mı? "'-C. . . . _ r.: gemırniz1n en üs güvertesıne çarpa- Yo sa deniz sularının miidhış nı ogu ses e er. 

' lrtt -~ o anda Birel, gemi jdaresı- - G~~ıyı su~ntle -~o rne~e batın. rak sıyrıldı. tazyiki altında parçalanıp mü rette- Nihayet efradın, yoklama yapıyor- - Evet!.. 
' ,"ttik kapw önünde &"öründü. ~ız emrını verdı ve dumencıre de ba- V.e ayni süratle ilerlemeğe başla- batiyle beraber mahvolup gidecek mi muş gibi bjrer bir~r isimlerini oku- ,_...._ ........ .._ ___ -__ D_e_,._·a_m__.e __ d_e .... ce ... k_: 

Su ''~danım. Soldan atılacak gırdı: _ dı. Te!aştan neye uğradığını b:lrrıi- idi? du. Ve herkesten cevap adı. Ancak Testoni '· "·n ınesuliyet kabul etmiyo- - Dümeni acele sancaga kır l yen kumandan Marzak kırılan kris- O anda Y. S teknesinden ufak bir Gaspar namındaki neferden ses çık- • 
Dalma aleti derhal harekete gel- ta11arın içinden müşkülatla çıktı. Fa- çivi yerinden kımıldasa gemi param- rnadı. Manıa rekorunu kırdı 'tqe denıek jstediğinizi anlıya- di. Crave aşağıya doğru hamlesini kat sademedcn kafasına arız ola11 parça olacak, mürettebat birkaç sa- Ka:-anhk içinde boğulmuş olan ef- Roma, 17 (A.A.) - Matmazel 

1. yaptı. Fakat kazanın önüne geçmek sersemlikten kolay kolay kurtulama- njye içinde boğulacaktı. Aksi tak- radın ağzından geleni işitebiliyordu. Testoni, 11 5-10 saniyede kadınlara 
1~1\ ı!'t kovandaki torpili atabilse imkanı bulunamadı. Bütan sUratiyle dı ve tekrar gU vr~ı·te) c· y•ffarlandı. dirde de denizin korkunç diplerinde Homurtular, küfürler biribirini takjp mahsus 80 metroluk mania musabn-

' .,_btet daha garantili olacaktı. jlerliyen Zita Alman harp gemisinin 1 O anda kaptanın vaziyeti hakika- ölümün en feci şekliyle karşılaşacak. ediyordu. kası rekorunu kırmıştır. Bundan ev-
'tı'1 •klll, ıai kovandaki torpil çel"k karinesi bütün hızıyla gemiye ten feciydi. Kaptan birdenbire deli lardı. Kaptanın ~lektrik feneri de bir- velki rekor Alman Eberhardda flit 
t"-. çarpmış. Ve tahtelbhair bu şiddetli 1 gibi olmuştu. Maamafih kendini to- Kaptan bu fecaat karşısında tek- denbire söndü. Pili tükenmişti .. Bu- !di \'e müddeti 11 6-10 saniye idi. 
'l>u. hdan dümenciye bağırdı ve sademeden oldukça sarsı1mıştı. ı parlamakta gecikmedi. rar sersemledi ve d~:in bir düşünce- :ıun üzerine ikinci bir fenere ihti- Yeni rekor İtalyan - Alman ka ~ 
'~!beni sola kır. Bindirme o kadar ant \'e f'iddetli Kaptan yuvarlanmış olduğu yer- ye daldı. yaç hasıl olmuştu. Fakat böyle bir dm atletizme maçı esnasında tests 

Verdi, V ı dın&sin sathını olm111tu ki remi içinclı galııan mü- den doiruldu(ıu zaman &"emiainin Nihayet metanetini buldu. Ve de- feneri karanlık içinde bulmak olduk- edilmiştir. 



Üç yüz- kravatlı Leh 
Har• cife Nazırı 

Kolonel Bek, on beş 
resmi seyahatle 

Bitlerin Leh - Alman mis.'l bnı boz
ması iizerme Aibay Be~ ile Danzig 

bin ki lometrelik 
rekor kırını~ 

~ 

KADON 
Makyaja çok dik

kat etmek lazımdır 

iyi bir 
yaş 

makyajla on 
g C?nç leşebi· 

lirsiniz 
;,erbç.,r:ıt ~~'hri ~·iin i:ıı m·:~c'e!erı arn- Makyajın bayanları oldukların4 
sındr, ilk pl'.lll i v:ç:ı dan daha ihtiyar göstermemesi, bi-

fngiliz gazetecileri Albay Beke lakis gençleştirmesi için gayet hafif 

Singapur, zaptı mümkün 
olmıyan bir deniz üssüdür 

cilç yüz kravatlı nazın admı takmış- yapılması lazımdır. ,. -

lar. Albayın yakın arkadaşları bunu Fakat iyi boyanmak için yalnız Son hadiseler üzerine lngiliz ve Fransız erkanı harpleri, 
pek mübalağalı buluyorlar. Nazır bu kaideyi bilmek kafi değildir. İnti-
Bekin kravatları varını) arnma, üç hap edilen boyanın cildin ve saçla- bu üsde toplanarak müh:m karar!ar Vermişler. dir 
yüz tane değilmiş! rın rengiyle ahenkli olması da şart-

Buna mukabil, josph Bek. iş do - tır. Bunun içindir ki saçları ağarmıi Askerlik RÜt:ııılar:r.ıııaa muhtelif 
lurısiyle 15 bln kilometre yol kate- yahud kırlaşmış bayanlar, boyandık- vesilelerle birç-1k d~falal' ingilteı·e 
derek bu sahada rekor kı:rmış ve lan vakit, genç bile olsalar daima ol4 imparatorluğuııun müdafaası için 
Kont Cianoyu bunda üç bin kilomel- duklarından daha yaşlı görünürlc•·· inıparato~·luk yollarının ehenımi)'eti 
re geçmiş bir adamdır! Otuz yaşını geçen b::ıyanlar genç4 üzerinde durmuştuk. İngil ı z imp;ı-

Bu hariciye nazırı en çok gezen, lerden daha fazla dikkat etmeğe me.:- ratorluğu yolları ntiyük Britanya 
onun içinde ele geçirilmesi en müş- burdurlar. adası merkez olmak üzer<! bliti.in diin 
kül bir zat. Bundan başka bir sebep Bu yaştaki kadınlar yanakların:a ya denizlerini aşar. İngiltere, Cı:?be-
daha var. Dostluk gö:ıteı enlere ve üst kısmına ruj koymamalı, bilhas- lüttarık, - Akdeniz - Süveyş - Hindi~- , 
nutuklra itimadı yoktur. sa ruju şakaklara doğru katiyen yay- tan - uzak şark yolunun istinat nokta 

Albay Bek, Mareşal P:Jsudskinin Polonya hariciye nazırı Kokonel Bek mamalıdırlar. Bundan başka fazla !arından en ehemm:yetlisi hiç şüphe 
~on talimatını almış adamdır ve tam hakından ı:onra, mesele büsbütün ka- ruJ sürmek de çok yanlış b:r hareket yok ki Singapurdur. Bu ehemmiyeti 
bir asker gibi davranarak, kendisine l'Jşık b 'r şekil almış bub:ıuyor. Hit- olur. Zira ruj yanaklardaki buruşuk- pek iyi takdir eden ingilizlPr burny! 
verilen talimattan ayrılmamayı dai- lcr, Lehb.tanın İngilteı'e ile birleşme-ı lan tarnamiyle meydana çıkarır. çok kuvvetli b ir kara, deniz vı:: hava 
ma kendisine hedef tutuyor. sini Almanya aleyhine bi rçemberla- Genç dudaklar daima soluk renk- üssü haline getirmişlerdir. 

Bunlardan biri, H:tlerin geçenleı- nıe hareketi gibi görürken. kcı:clisi- lidir. Bunu düşünen bir kadın du- Uzak şark hadiseleri, Tjyen - Çin 
de yırttğı Leh - Alman misakı idi. n·n de :\lemeli ilhak edeı·ek YRlnı~ daklarını boyarken hiçbir vakit mü- de çok buhranlı vaziyet, Hankonp-

::\Iareşal Pilsudskinin düşüncesin- Albay Beki i\Iillet karşısında değil, balagah bir tarzda boyamaz. Üst du \•aziyeti bütün ingiliz ve Francıı/. 
de bu misak kuvvetini kendis"ne en ayni zamanda mareşal Pilsudskinin dağın kavsini tamamiyle meydana müstemlekeleri için cidden endi;ıeler 
aziz olan bir şeyden: Lehistanın bü- hatırası karşısında da müşkül vazi- çıkarmaktan çekinir. Dudaklar ne doğururken Singapurun ehemmiyeti-
yükliiğü hususundaki imanından alı- yete koyduğunu bilmemezlikten ge- kadnr küçük ve ince görünürse çeh- ni b :r kat daha artıyor. Japon tayyarelerinin bombalariyle harabeye çevirten Şanghay ao-
yordu. Hakikaten, :'ılareşal Pilsudski liyor. renin güzelliği o nisoette artar. İngiliz, Fransız kara, deniz ve ha- kakları, böyle cnkaz!a doludur. 
Leh - Alman misakı ile Lehistanın Filhakika, daha 1935 te, Pilsuds- Bu yaşta kaşlar ince bir çizgi ha- va kuvvetleri erkanıharbiyelerinir. f 

1 

ii::;südür. Bu üssü bahride 5 bin ton• 
şarkta bir hakem vaziyeti alacağını k"nin sağlığında, Memelin Almanya- linde muhafaza edilmez. Zaten bu- bu hafta içeriR.nde akdettikleri hü- U zaK Şarkta luk sabih bir havuz vardır. Bu hav~z 
ve bu uygun bir mevki elde edece- ya ilhakı mevzuubahis olduğu za- gun ince bir çizgi haline getirilmiş yük konferans iki büyük demokrat h k { . ingilterede yapılmış ve bir gemiye 
ğini sanıyordu. man, mareşal Berline bunu harbe se- kaşlar artık moda değildir. Çünkü devletin uzak. diyarlardaki menfaat- C:rp UVVet eri bağlanarak buraya kadar getirilmit-

Fakat siyaset daima mantığa i~ti- bebiyet verecek bir teşebbüs sayaca- ince kaşlar yüzün ifadesini sertleşti- leıjni müstacelen korumak, ve müs- Japonyanın Çindeki evnebi tir. Singapur Ü<:.'lübahrisi en büyük 
nat etmez, siyasette büyük b'.r yeri ğını bildirmişti. rır. Yirmi yaşında bir genç kız belk" temlekelerini her hangi bir taarruz- nüfuz mıntakalarına tecavüzü f'loları tamamen barındırabilir. De-
vardır. Nitekim halkın hissi bu nok- Halbuki o tarihte Lehistanla Lit- yüzünün çocukça saffetini gizlemek dan kurtarmak maksadiyle iki dev- üzerine Büyük Okyanusta bütün 1 niz üoı::;ü, tayyare meydanları ve istin 
tada mareşalı tasvib etmedi. vanya arasında, siyasi münasebet, ıçın bu çareye başvurarak yüzünün let lüzumundan bilhassa israr eder- devletler büyük kuvvetler hazır- 1 kamları ile beraber ingiltereye yirmi 

Daha anlaşmanın imza edildiği ilk hatta po3ta milnasebatı bile yoktu! ifadesini kadınlastırmak ister. Fak::ıt ken Singapurun a::ıkeri ehemmiyetini laınıılardır: milyon ing"liz ljı-asına mal olmuştur. 
gün Alman elçisi, ~loltekenin söyle- Süphesiz. Almanyanın Litvanyaya esasen hatları teşekkül etmiş bir ka4 b"r defa daha tebarüz ettirmiştir. Amerika, bir milyon tonluk 18 pu~luk toplarla müdafaa edlfr. 
diği gibi, Leh milleti bu misaka da- indireceği böyle bir darbe LehMa - dın bundan daima sakınmalıdır. Bun Çünkü bu l:umandanlar toplantı yeri gemi; Rusya Şarki Siberyada Bu toplar şimdiye kadar kullanılan 
hammüb etmiş, fakat a;:;Ja tasvip et- nın Almanya ile olan mi<:.akını boz- larlar kftşlannın daima munta7.arrı iılarak bu müstahkem mevkii seçmiş- 400.ooo nefer, Veladivostokta sahil müdafaa toplarının en kuvvet-
:ııemiştir. ması için kafi bir sebepti. Nasıl ki Lir çizgi halinde bulunmasına dikka• !erdir. otuz bin tonluk denizaltı gemisi ı;.,;,l ·-
p,:ısudskinin dinlenilmiyen na&i- b•ıgı'"ın Alm n""· Lc-'hi tu ı: lnsı:ilt.Gr" bPtmPk ıınrtivlc kasların ı olduaıı .... ibi ,_ r.·nnı>lri f.,.,...;ı ;,. '1 ft-:~ 1···----._, _ _ • '.'.ı'un.ıc .muuanu KUV'Verrenn-ıne 111. 'r~ ."ı1ında bu denı'z t"ı'ssilniln kf2-

' J _ • 1 f h" ıralüiliihrler. ku~nndı.:.nı vis amiral Sir Petsi Kobl ;,.,,, ' · 
hali: ile anlaşamnsını da mısn cm es ı rnuu 3 milyon tahmin o!unuyor. 

1 
k harp klymetf 

Bu misak Lehi«tanda. daima Al- Çok siy;:ıh kirpiklerin gözleri genr ve Çindeki İngiliz kuvvetlerini tuğge- Çindcki muhtelif İngiliz müs - l Rat r~'m i yapı ıı en 
irin bir ı:cbPp sayıyor. 1es.tirdi0~ ini zannetmek de hatölıdır neral Graset, bu konferans jçin Kent ı ·ı· , uzun uzadıya münakaşa edildi. Ne-manyaya karşı ııcfrete btinad rıdrrı - 1 l tcmlekelerinde 20.000 ngı ı:: 

Leh vatanperverliğ:yle ve bu vatan- Albay Bekin ilk telılikcc e o an Fazla siyJh kirpikler bi!akis göz ke kruvazörü ile Çinden Singapuru gel- askeri vardır. Çinde 10.000 Hind ticede deniz ve hava yollariyle yapı-
k i . · ılı g-tı halde bö\'le bir ha- d k" h l IJ dı"leı·, · uzak şat"ktaki Fransız filosu ç· · d 2o ooo F f · h l herhn r1· bir taarı·tızda "ssOn pen•erliğin ~ekli ile çarpışrnı:::tır. Leh ene ısı o c 1 

• narın a ı at arın güze iğini ve za- ının e . ransız ne erı u an • n,..ı - u 
b b. heı ktım."ndanı tu··mamiral Dökü, Hindi- k k' t ·ı· l v · bi liler in vatanpcrvPrliğinden fazla bir rekette buluıımama.fü1ın se e 1

• rafetini bozar. Kirpikler ve göz ka- . " lunuyor. Uzak şar ta ı ngı ız kendini müdafaa edebi ecegı ve • 
b t "ındeki Fran;,ız ha\•a kuvvetleri ku- .1 · · 120 OOO F ı omantiklik vardır. şeye rağmen, Berlinle münase a ı p;:ıkları üzerine rlaima bir parça va- ~andanı Albay Dövez, Mot - Pike gemı erının tor.u . ran -

İçtimai ve iktı~adi bakımdan on idame ettirmek arznstından ileri ge- zelin s.ürmek çok faydalıdır. Bu ba- ·uvazörü ile Singapura gelerek üs- sızlarınki 50.000 dir. Fransız 
dokuzuncu asrı geride, bırakan Leh- ı· ı kı ve İngiliz filoları bu havalide 

ıyorc u. sit tuvalet bakışı tatlılaştırır. übahıi kumandanı Sir enton Tomasa J h d kı zuncu nsra son de 1 k } - ::; Singapur deniz üssüne dayana -
er ru an on ° 1 

' • - Daıızig meselesi sulh a anca-, ıer Hakı"k"ı 7arafet sahı"bı" bı'r kadın isafiı· oldular. zımdı. Çünkü burası ingiliz impar,a-b vl k 1 1 lıı· ı:r 1 •·•tnn 111 caklardır. 3 milyara mal olmuş ı. 
rece ag 

1 
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• - "k' taraf ta =-erbc-ıt şehrin kapısına Şarki Avrupada ve uzak şarktaki torluğunun uzak şark kilididir. 1 

naenalerh dünyanın zaptı mümkün; 
olmıyan üslerinden birisi olduğu ·sa-

bit oldu. Bunun, böyle olması da 11· 

pen·erlikleri tamamiylc on dokuzun-
1 ı ı~ . .. 

1 
"iham pudrası hususunda çok müşkül pe- olan bu deniz ü11ü 728kilometre1 ,; 

l 1 ~u 'ltıncc sozc en ı l K il ingı'liz ve Fransız kuvvetlerinin en k ' Singapur Avrupa ile uzak şp.ra cu asrın vatanperverliği. yazı ı 0 an ~ ' · sent o ur. u andığı pudrayı tama- murabbaında bir adacı tır. 
l U··smı·r b'ı• suı·ette teşrı'kı· mesai .etme aı·asında .'·arı yoldur. Çin denizinden, Sağlığıncla Pilsudski millet" ne da- alırsa 0 ur : miyle cildinin renginde seçer. Çün- m ı Buna karşı koyacak japon kuv ' 

Nec timide, Mec temere ler:ni temin için tedbirler alacak olan 
1 

. 1. M "d Hind denizine geçecek her genıi bu 
ha iyi inzibata gi. in, realizmle zırh- ~ k k t koı k ) kü açık renkte pudra yüzün üzerin- b vet erme ge ınce: ançurı e bogv azdan geçmek mecburiyetinde• 

(~ e ·or u , ne .. u konferans Hindistandan, Malezya 400.000, şimali ve merkezi Çin-
laııın diye tavsiyeden bir an geri kul- Fakat bunun için de evvela her iki de bir maske gibi. görünür, koyu dan ve şaı ktan gelen elli kadar Fran- de 

550
.
000 

cenubi Çinde 
250

.
000 

dir. Bu boğaz büyük Britanyanın e• 
Mmaıştır. Fakat onu dinleyen olr 1dı tarafın biribirine karşı beslediği kin- pudra yüzdeki çizgileri meydana çı- sız, ingiliz erkanıharbile teknik iş- dir. Nefsi japonyada da 

250
.
000 

linde hayati bir tabiye noktasıdır. 
ve Lehlerin romantikliği ölmez Mic- ler<len kurtulması lazım .. Almanlar karır. Her ikisi de yüzü ihtiyar gös- ler mütehassısı iştirak etti. Konfe- • d • Singapur yalnız müstahkem bit 

kieviczin eden z ve liman hür mille- tahrikler'nden ,·azgeçmeli, LehlHer terir. Cildin tam rengine uygun bir r:ınsta mütehassıslar ingiliz, fransız :~::: ;:a~o~~t~=:~:~~:nge:~:~ı mevki değ" ldir. Ayni zamanda asker! 
l~rin husubqiyetidir.. sözünde kendi- de vatanpel'\erliklerini biraz inziba- tarzda pudralanınak için de birisi ko- filola:ının yanyana çalışması, her iki dolaşıyor. bir garnizondur. Malezyalı halktka~ 
sıne yeni ir kuvvet buldu. t ko\·malı.. devlet gemilerinden müte~ekkil filo- - ibaret olan İngiliz alayları, as erı. 

Bu sözü, bir edeniz b:rliği» ele al- a · (La Tribur.e des Nations) yu, diğeri açık iki tonda pudra kul- lar kurulması, Avrupada olduğu gjbi nanmasının müthiş faikiyeti bu mm- talim ve terbiyeyi burada yaparlar. 
mış ve bütün memlekete yaymıştır. lanmalıdır. Evvela açı ğı sürüli.ir, Asy:ıda da b:r harp vukuunda ingiliz takada an! bir hareketle büyük neti-
Bugün bu birliğin bir milyondan faz- sonıe da koyusu sürülerek cildin ha- e Fransız kara kuvvetlerinin müş- celer tevl:d edecek vakalar hudusuna Avrym kamara~ında 
la azası, 16 milyon franklık bir büd- Maarif ŞfıraSl kiki rt:ngi elJe edilmiş olnr. ~erek bir kumanda altında bulunma- sebebiyet verebilir. Konferans bu -Butarafı ı inci sahifede -
cesi vardır; bir milyon ha an gaze- d Ciltlerinin rengi mat olanlar, içe- mı kararlaştırdılar. Şarktaki ingiliz nokta üzerinde de tedbirler almış ve veremiyeceğini beyan etmiş ve mttte 

t Plan 1 rısinde knrmen bulunan pudraları s d · l d f d · İ · ü k i-teler ve mecmualar neşreder. O l·. e Fransız müstemlekeleri iptidai bilhassa bu enız er e se er e en ın- akiben ngiliz - Japon m za ere ... 
F k t 1 f b L. 1 ~ · t - ullanmalıdır. Tenleri penbc olan- v d ·1 F t' t "ler'nin rı"ne daı·r sorulan sual üzerine aunla" a a man ese u ır gın y:ıp ıgı -Baştarafı 1 inci sahifede - maddelerden müştereken istifa e e- gı iz ve ransız ıcare gemı ı ._ 

pıropaganda kendini müfrit vatan- 1 lar da bu pudraları kullanabilirler. lilmesi yolları araştırıldı. Hareketle serbestçe dolaşması ve ana vatana rı söylemiştir: • 
meten beş dakika ayakta duru.muş Fakat penbeligvi fazla artırmamag·a c k l · te · h (cı-

perlikte kurataramamıştır. Birliğin - 1 inde her iki devlet gem!lerinin han- olan rabıtasının esi memesı mm - Tokyo sefirimiz, japon ar 
ve büyüklerimize Şuranın taz.ım .e- dikkat etmek şartiyle.. r 

1 
b' · · ülAk ı başında bulunanlar cDanzig Lehista- 1 gı· deniz üslerı·nden istifade edecek- edici kararlar vermişt.ir. ye nazın Arita i e ırıncı m •" 

1 rı"nin telgrafla arzına karar verı mış- Otuz yaşındaki bayanlar s.üphe k f t ı k l l' t tın•• nındır» sözü i e milletin bi rkısmını leri düşünüldü. Bu on eran. s a verı en arar ar~n tını yaptı. Sefirimiz, ta ıma a 
· yok bir genç kız gibi giyinmezler. d d k 1 d - · tt'• · d ü kere· öyle inatçı b:r hale koydular ki hü- tır. Bu konferansa Avustralya ve ·Yeni japonya a er·n a is er uyan ıracagı Htzumunu hısse ıgın en, m za 

Ü · k ·· ·· B Cem"l Bı"lsel Fakat a~ır başlı ııiyineceg'" im diye k k "b"d' b" · ·n t~ kftmete müzakere için pek az biı' niversıte re toru · ı ' ~ Zelandın iştiraKJeri istendi. Avust; muhak a gı ı ır. ler gayri muayyen ır zaman ıçı 
k söz alarak bu Şurayı topladığından mütemadiyen siyah ve lacivert el- lik edildi. Çinle olan siyasetimizi de• 

im in kalıyor. l bise giymeleri de doğru değildir .. lh- ralya ve Yeni Zeland murahhasları Singapurun askerlik - bakımından flJl 
Bizzat kendisinin yarattığı ve de- dolayı bütün maarif mensup arı ve 1 bu hususta Felemenk hükumetile an- ehemmiyetini ilk defa takdir eden ğiştirmek hususunda japonya tara 

l d M "f V k'line tiyat ı davranmak şartiyle güzellik t 1 b t d yırı \'anı ettirdiği bir milli arzunun teıcil - murahhas ar a ına aarı e ı laşmak lüzumunu ilerı' sürdüler. Zi- Sir Stamford Rafidir. Bu zat burada dan bize bazı me a e a erme 
b kk etrr:/ı·ş,sonra muhtelif ko- lerini meydana çıkaracak her rengi h kk d t ı 'n 11&Z " manı olan bu birliğin üyük üstadı, tese ür iyebilirler. ra Felemengin Singapurun cenubun- b~r ingiliz şehri kurdu ve günün birin edildiği . a ~n a gaz~ e erı ~ f 

Senato azasından Demoky hiı.c. şu kC:misyonların seçimi yapılmı~tır. B~ er da ve tabiye noktai nazarından çok de lord Mintoya müracaat ederek dıklarına gel~nce~ İngı.ltere harlcıı 
dArt noktadan memleketin vazgeç- komisyonlar, kendi şubelerıne aıt El k • ş h ehemmiyetli müstemlekeleri vardır. bu yeni müstemlekenin şarkta bir siyasetinde hıç kımsenın arzusuJl. 
ıniyeceğini söylüyor: işleri müzakereye başlamıştır. . . e SJr a dp Filipin adalarının mevkii dolayısiyle antrepo ve çok ehemmiyetli bir müs- tabi değildir ve olmıyacaktır. Ma;. 

ı - Lehistanın Dan:dg limanını Saat 11,30 da Maarif Vekılı B. [ • • uzak şarkın bu kısmında sulhü koru- tahkem mevki olarak kullanabile- baza, şunu da beyana lüzum görtc' 
ser·bestçe kullanab·.·1 ..... ıe::ı·. Hasan Ali Yücelin reisliğinde muh- 'JasUT meme erını gi.. . . l . "k v• · ·· l d" , .

0
rum ki japonyanın böyle bir ta 

" , mak ıçın a ınan tedbırlere Amerı a- cegını soy e ı. .ı • ıJJ 
2 - İdaresi J.ehlilerin elin ele kala- telif komisyonların reislerinden mü- f erir' Kuvveti, Er kek- nı~ da iştirak etmesi icap ettiği gene Bu sözlerin çok yerinde olarak biyle karşılaş~ış de~~li~. jap?n~~: ; 

cak olan gümrükleriıı Lehistan tara- rek.kep bir heyet, Etnografya müze
4 

bu konferansta düşünülen meseleler- söylenmiş olduğu üzerinden uzun uzak şarktakı mevkıını takdır 
fından kontrolü. sine giderek E?edi .Şe~. Atatürkün fiği, isti havı arttırır. dendir. zaman geçmeden anlaşıldı. Evvela riz.> . . tere 

S - Münakale ve geçi~ yollarının ~uvakkat kabrıne bır şukran çelen- - Tamamen askeri bir mahiyette ol- şehir deniz ticareti üzerinde mühim . Çe~berlayn, .milt.eakıben ~ng~~J<!ll 
krnt:·oıu. gı koym~ştur. . . rarlaştırmıştır. masına rağmen bu konferans siyasi bir rol oynadı. Çok ehemmiyetli bir nın Çın ateşem~lterı mesele.sı b. rnııtı 

4 - Danzigts yerleşmiş herke~iıı Tc~nı~ te_drısat .~?mısyonu,. Te- Beden terbiyesi komisyonu, jim- meseleleri de göz önünden uazak tut- iskele oldu. 138 yılı içerisinde ise da izahat vermış ve ateşemıl~erı ııdıJ 
l ehistan ·;atan t.:ışı .;ayılması ve hu cim Lısesıyle ~~stıtulf'7e harıçten nastik şenlikleri talimatnamesi üze- mamıştır. Çi.inkü bu devletlerin bita- dürbin İngilizin tavsiyelerinin ikinci keme e~~cek ola~ .harb dıvan~ıısı 
s•fııtın muhafazası. imtihnn olmak u.zer~ gırec.ek o.lan - rinde çalışrpaktadır. raf kalan milletlerle olan münase- kısmı hakikat sahasına çıktı. Bu yıl bir İngılız heyetının de bulun ıı•l 

« Ne korkut, ne ki>rk: ların im!ihan :_çkıllerıne daır talımat- İlk okullar programı üzerinde ça- betler· de göz önünde tutmak icap içerisinde Sing:ıpur adasının şimalin- frtenildiğini ve ateşemilterin det 0ıı 
Danzig mese!ecıi ·ı :rı hc>r iki tar:ıfı nameye bazı madd7ler .~lavesini mu- lışan komisyon ~? bir mua~~im ida- eder. ~zak şarktaki herhangi bir te-ı de büyük b i,. ingiliz deniz üssüniln serbest bırakılması hakkında jıt~J • 

da tatmin <.decck şckilct.} ha lli den~e~ vafık görmü~, ~~mır b~~ge eanat ?· reaınde bulunan uç sınıflı koy k~~ul~,,beddül mesela Siyamı şiddetle ala-lkurulmuş olduğu resmen lan edildi. yn ~nezd~n~de teşebb.üs~tta butuıı 
harp demektir. Varşo,·acl:ı bunu katı- kulunda sepetçılık ve ~r,:ne ~?bıl- larının beş sınıfa çıkarılmasını ... ar k dar eder. Uzak şarktaki japon do· Bu deniz üssü, dünyanın en büyük 1 dugunu ıla'Ve eylemıştır. 
yetle biliyorlar. Fak~t. Memclin il- yecili!: için de bir kısım ılavesını ka- laştnmıştır. . ____ __ • a 
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Sevahat notları : 5 

Manisa muallimleri 
Hatay yolunda 

{SA.HIFE 7)' 

Eb~di Şef Atatürkün kabrine, Mani· 
salılar adına çelenek konuldu 

,. 

Çekirge mücade· 
lesi tamam landı 

Ege bôlgesiafeti za· 
rarsızca atlandı 
Mania.a, (Hu•usi) - Vilayeti· 

mizin Kula, Etme ve merkez ka 

zaıında çıkan çekircelerle müca
dele tamamlanmıfbr. Çekirgeler 
tohum kümelerine meydan bırak 
madan imha edilmit ve mücade
leye nihayet verilmiıtir. 

Manisada bağcılık günden güne ilerlemektedir, 
Menemen boğ::z~na doğru ve Gediz boyun

ca yeni bağlar görülmektedir 
Manisa, (Hususi) -Yeni üzüm 

Aydın, (Hususi) - Çine, Da d k ki d 1 mahsulünün i ra i ya aşması o a-
lama, Nazilli mıntakalarında gö yısiyle, satışlarda şimdiden tedbir 
rülen çekirgeler tamamen imha almak ve yabancı piyasalarda ihra
edilmiıtir. Zehirli kepek müca- catı temin etmek maksadiyle Mani
delesi, çekirgelerin yüzük bı - sa Parti başkan vekili Kenan Çapa
rakmalarına imki.n vermemiıtir. nın başkanlığında, şehrimiz ticaret 
Eğe bölgesi, bu seneki büyük odası heyeti ile üzüm müstahsil ve 

ç .. kirge afetini, vaktinde alınan tüccarlarının iştirakiyle bugün Tica
tedbirlcrle tehlik.,siz ve hatta za ret odasında bir toplantı yapılmıştır. 
r"1"!1zca atlatmı~tır. 1 Bu toplantıda şehrimizin iktısa-

Ankarada Etnografya müzesi ve halkevi.. d dt vaziyetini alakalandıran mevzular 

kad 1 1 - . k' o klarına Onun ül- Ka." s f' r; e u''zerı'nde durulmuş ve görüşülmüş-' Şimdiye ar geçen yo cu uııu· tır ı, nun çocu • ' 
muzun içinde ilk defa Eskeşehir is- küsü arkasında koşan biz öğretmen· - LJ 1k I tür. 
tasyon memuru bize hususi bir va- !ere mezarını görmek nasip d_eğilmiş Yeni na.. etı Manisanın en büyük varidat kay-
gan verebildi. Ve biletçiye, mümkün Kapıların açılması B~ş .. Vekalet tez- nağı ve Ege rekoltesinin üçte ikisini 
mertebe muallim ve memur olmıyan keresiyle olurmuş. Bu tun ıı;ayretlere b İn a S! temin eden çekirdeksiz üzüm istih 

• b d 'mkan bulunamadı salatı üzerinde konu•malar yapıl-yolcuların buraya alınmamasını ten- ragmen una a ı · . .) ş h . . • 
B. Onun mezarının merdivenleri· Kayserı, (Hususı - e rımız- mıştır. 

bih etti. ız, · b · ] 
Serbest ve rahat uyumak istedik. ne yüz sürmekteyiz. Maarif müdü- de modern bir Halkevı ınası yapı - Hariçte pazar temini ve pazarla-

F ka .. .. ·· k'l d buna im· rü Rahmi bir kaç sözle niçin geldiği- masına başlanmış, binanın İnşası bi- ra sevkedilecek miktar düşünülmüş, 
a t uçuncu mev ı er e d'l 1 1 · k • ·b· B s d k Onat kan var mı? En üzücü yolculuk üçün mizi hatırlatıyor. ten zemin katından yukarı kısmının ittihaz e ı en temenni ve mü ta ea a- Manisa ticaret odası binası ve oda ummu atı ı ay a ı 

cü mevkide gece yolculuğu. Üstelik iki dakika susuyoruz: Ba~kan. Ce- inşası 125 lira üzerinden eksiltmeye nn Tica~e~ Ve~aletiyle ilgili makam- c3,000. kilometre murabbaı yeşil ı cÜzüm diyarı> adı verilen ve 

k G h. b. · ·· ı·ı Gürsoy kapıya dogru ılerlıyor il k l d !ara bıldırılmesı karar altına alınmış- bı'r s-ha te•k:J etmektedı'r. - Devamı 8 inci a.ahifede -hava da sog" u . ece ıç ır yerı _gar- a . k. konmuştur. Parti yön uru un a ~ , · 
ık ı 1 k t • ol 1111111 l l •111fi11111111111111111111111111 ıt ıt 1111111111111. ııı 11111111111111111111111 •• 1111111 111111 • •• 1 111111• 

meden konuşamadan geçti Güneş· i süngü ü arasına çe eng_ı oyqra • 1 k ·ı d .. d .. t . ır. • d"'. ©J ~ ©] : 
• . . . b' 1 yapı an e Si tme e yuz e uç enzı- Manisanın lzmir hududunu teş- : ~ ;» l!JJ fil) o an ı::::>. n n r.==\'\ l"""i ~ r.==\'\: 

1 b r be tavşan uykusu uyuyanla- tıtrıyen ır ses e, M : ı= c:::> ~ U U ~ ~ U U E 
e e a r .. A Ul ş f M · ··• t- !atla binanın ihalesi yapılmıştır. Ü- kil eden Menemen boğazından Ala- : !i nmız kalktı. Kırlara baktık. Ne gore.. - tam, u e · ,.. anısa ogre . . . . : ...... ,, ................................................................................................ ,., ... , •• 

). E.g . .1 1 menleri senin manevı huzurunda teahhıd derhal ışe başlamıştır. şehıre kadar dayanan Gedız havzası K d - b İ 
ım. enın yemyeşı yamaç arı ye- · · K · · k "h' "b k. ·ı k' d k · ·· .. b ·ı · l a 'I 3\1 ag1 asmamış manas Ir · k 1 'h t · k lar sana ölmez bıtmez mınnet, saygı ve ayserının ço mu ım ve ınu - · amı en çe ır c sız uzum ag arıy e 1 J 
rıne çora tepe er, nı aye sız ır · ' b' 'h . k 1 k ] be · · 
N d t selamlarını sunmaiıa geldiler.> rem ır ı tıyacını arşı ıyaca 0 an [ zenmıştır. 1047 senesinde inşa edilmiş olan Trappe d.Algaebelle Fransanın 

e çam, ne orman, ne e o var. .. b' b'' .. d · ı · 'h · B h 1 - 180 k'l 
S k k.. .. ·· ) kt ). Onu büny<"sinde saklıyan Etnog- bu ına utun mo ern tesıs erı '- tı- u avzanın uzun ugu ı 0 • en eski manastırıdır. Bnu manastırdaki papaslar dua ve elişleri ile va-

a :arya oprusune geme e o d k . M" hh'd b' 300 k d 1 • . !". d d • 'k b.I t . · rafyı- müzesini ~eziyoruz. Burad~ .-a e ece tır. utea ı , ınayı / metre a ar o up vasatı genış u~ı e kitlerini geçirirler. 

h
ubgumuzud. nHazı. v_e bsen ı e .. çımıkz neler yok kı' !:aşlı başın- b;r tarih gün irinde bitirmi• olacaktır. on beş, yirmi kilometredir. Vasati T b l 1 f d ) h k'k. b' k'· d'. a er ver ı. epım•z urayı gorme · ~ • ' rap;>e rnanastın ir :i ise etra ın a top anmış a ı ı ır oy ur. 

için sahanlıktayız. olan müzeyi de anlatarak yazıvı «••***»• Bu köyd ' b:r nümune çıftliıı;i, bir çilingir dükkanı, bir marangozhane 
Kurtuluş savaşındaki hatıraları- uzatmak istemiyorum. Ankıua Ma- ı• B 

1 
v~ mqhı.:r Aic~nebelle likörünün istihsal edildiği bir imalathane bu· 

d 'f "d" .. vrıldı !':'İtti K.,ndi k.,n- • labilirsiniz. 
nı yaşattığır:ı.ız Sakaryanın b:ışın a ~rı mu uru a . . n c 1 r o 

ı 't · k d··ı.··ld" y 1 dimiz• müzeyi gezip c1kıvMu7 • p,,. Bura<faki rahipler !:eneli el emeklerini satarak yaşarlar. Ve faz'-ne can ar rıı ti ne an o..r-u u. o .. .... . . · .. . . ... . "" 
cular bize harp hatıralarından bahse- uf inanın mezunıyetı bugun b tt gı parayı da manastırın kasasına ilave ederler. 
~;yarlar. için, bize Adanada iltihakı çareler;ni Kuruı1u vustado.nberı yaşayış tarzları hiç değişmemiştir. 

Polatlıdayız. Kahvaltı yapanları- düşünüyoruz. Enverle Hayri posta- B 1 • k l • •• d 25 f } Kış abamları saat 7 ve pazar akşamları s•kizde yatan rahipler her 
mız var. Arkadaşların çoğu çayla,., haneye gittiler. Bu işi halJ,.decekler. U Seneni re 0 t~IllO yuz ! az <:ı sabah •aat ikide uyanıp dua okurlar. Sonra dini bir alay halinde ma· 
yuvarladığı halde gecenin sersemliği Radyo evine geldik fakat bir saat I 1 1 nastırın kilises'ne giderler. Rahiplerin b~yük rütbelileri beyaz, daha 
hala devam ediyor. Anbraya geli- sonra geliniz dediler. Bu saatı boş ge. 0 acağı an aşı,ıyor küçükleri kahve rengi esvaplar giyerler. Uzerlerine kokuleteli pelerin 
yoruz. Etimesuddan biri çıktı, yatı çirmemek için Vekaletten Fuad Yağ- koyarlar. 
mekt~bi müdürü imiş. Bizi okuluna murun refakatinde hususi taksilerle O,·:ı<la cari olan umumi kaide sükut ve iştiraktit. Rahipler, müt-
misafir etmek istedi. Ankarayı gör- Gazi enstitüsüne gidiliyor. Muaz- (Gök uyuzu) hastalığı iç:n tedbir a!ma~. terek_ dua ederin, ::nü~terek yemek yirler, müşterek çalışır ve uyurlar. 
mek tahassürü il" yandığımız için am bir bina ne istersen var. Fakat takat istt>d;kleri zaman islerinden hangisi olursa olsun kalın bir 
yolumuza devam ettik. Radyo evini gezme saati geldi. Ens- 'azı n1 <l ır. Mahsul iyi <lir perde ile Örtüli: Lir hücreye çekilebilir. 

Ata'nın çiftliii;i karşımızda ter· titü gezilmek bilmiyor. Ben, yalancı Yataklaıı gryet serttir. Yiyecekleri de bir tabak çorba, bir iki ye-

b
. . .. .. d ' k çıkmamak için hepimiz namına rad- Aydın, (Hususi) - Bölgemizde miş ve adııııı başına bir sürahi biradan ibarettir. Bayram günleri bira 
ıye enstıtusu, sta yum, paraşut u- . . . d' M - b' · bu yıl incirin dog"um ve tutumu · d - ı O · L ah yo evıne gıttım gez ım. eger •zım ynınc şarap agıtı.ır. n üçuncü ui r iplerin yemeklerini tereyağ 

lesi ve nihayet Ankara göze çarpı- du duğumuz deniz dalgaları -kürek Sereketli olduğu gibi, bahar yağmur v«ya zeytin yağı ile pişirmelerine müsaade etmişti. Fakat onlar daha 
yor. şaıırtı ları zincir takırtıları n:ini mi- lan mahsulu bealemiş ve kalite bn 'ıugüne kadar bu ınüsaudeden nadiren istifade etmektedirler. Burada 

. k d d . . . . . h 1 d'J 
Trenden indik. Karşımıza iki ki- ni havuzda tahta pnrçalariyle bir ım'.n. an ~ ıyı ı~cır ıstı s~ e ı büyük perhizler tutulur. 

şi çıktı. Ankara okullarında baş mu m<"trelik zincirle yapılıyormuş. Rad- mesını temın :.tm.ış; .. 90~ gunlerd<' Sükuta gelince, bunun da sebebi şudur: iş de bir ibadettir ve ko-
allim imişler. Otobüsle Ulus meyda- yo evinin müdürüne te~ekkür ede- devam ed:n ~usaıt ruzgarl~_r ve sı· -ıuşularak rahatsız rdilmemeli, bozulmamalıdır. Bunun için buradan 
nına geldik. Burada çil yavrusu gi- rek ayrılıyorum. Konferam mf"vzuu caklar da ıncııın basra .. ve dıge~ has- ı;,kırdı edilmez işaretle konuşulur. 
bi, üçer beser otellere dağıldık. Kar· kadar geniş olan radyo evinin yaz- talıklara . tutulmasını onlemıştır. . Bu manastırın kP'>ısı on birinci asırda yapılmıştır. Burasını ancak 

1 • • 1 k d I d k t' d · Bu itıbarla bu yıl incir rekoltesı- k ki · ' b·1· 1" Jd şı amaga ge en ar a aş ara soruya- ma an geçme zarure ın eyım.. . ,. er e er zıyarf't eae ı ır. '-llru uğu gündenberi buraya bir kadın 
ruz. Gezmek için ne program var, Ulus meydan- nda toplanıyoruz. Bu nı~ geçen ~ıldan ' 20 · 25 fazln ola- 'yağı 9asnıamıştır. 
ne de mihmandar. Otellerde iki, üç crece gene herkes serbest ge?Ccek, caeı tahmın olunmaktadır. . . s · ~ • k .J •• Jd •• ı· 
saat istirahattan sonra Çubuk bara- aör:.iyorıız ki İstanbul gibi Ankara Geçen sen ey(' kadar ıncırın da- e V 01g1 a U 1n1 O Ur en p 0 1 S 
iına geldik. Ş mdiye• kadar böyle ~" ı:rece hayatı yok. ~ili istihl~ki hesaba .. alınmaz, rekolte r ransad'l nıüthiş bir aşk faciası olmuş, 34 yaşlarında bir polis sev· 
ınuazzam bir eser görmiyen gözleri- Ertesi giin hepim;z gıudayız. V .. ıhraca mıktarına '!'Ore hesaplanı~dı. -:!iği güzel kadını tabanca ile öldürmüştür. 
ıniz bu baraj kar~ısında nereye baka- Kay~f'.ri ~o~una ba<l•vo.ru.z._ B·ırnd" ~~da n~rmal/ıl~ar~a 30.000 ton! ~: Gece yarısı apartımanda silahlar· patladığını duyarak uyanan ka· 
cağını saoırıyor. Bur::d:::n Gazi cift- t~s,·,c·l"'ı~ıız. tan•d'k bır ıkı M~n •ıı ' rPn s ""' l')? ,., " son zamana pıcı der.hal polise telefon etmi~. yetişen zabıta memurları apartımanın 
li~in~ gidiyoruz ve vakit az her ~eri öi'<r,.tmı>n:. Rn '1rnde hir h•vod;s d~- ~a dıs ~aza,-•nr. ıın lıilhas~a Alm~k~ i~ç numaralı l..apısını kırdıkları zaman biri kadın, diğeri erkek olmak 
bır sınema gibi seyrederek g~çmek !asıyor. Rauf inan yola çıkmıs '!'elı- dan f, zla talep olunca, pıvasa yu üzere iki viicudiin kanlar ıçinde yerde yattığını görmüşler. 
çok yer görmek arzusu ile acele et var. Tren yollandı. Şimdi Kayseri seldi, bu sebepten müstahsil ic P<'· Erkek derhal teşhis edimi;: ve polis memuru julien olduğu anlaşıl-
ınek yüzünden, hayvanat bahçesini, yolunda ilerliyoruz. zarlar için ayırdığı mahsulii İzmir ınış! Fakat kadınııı hüviyeti bir türlü tesbit edilememiş, yalnız Lusiyen 
Marmnra havuzunu panorama sey- Avni Altıner piyasasına arzettıği gibi, kendi yi- "lungu~t isn.ınde sarışın güzel bir kadın olduğu anlaşılmıştır. 
tcder gibi g~çiyoruz. Zaten yorgun •cc**»• yeceği için sakladığı inciri de pazara Ciııayetiıı höç bir şahidi yoktur. Ancak bulunan bir deste aşk mek-
olduğumuzdan otele dönüp yatak: p,. -r)n cnnda çıkardı. Hatta tüccarlar, dahili istih- _ tubu bazı hakikatleri meydana çıkarmıştır. 
lara çekiliyoruz. --·--·~ lak için iç pazarlara sevkolunan in 

1 

' CiNAYET NASIL OLMUŞ? 
ikinci gün Meclisi geziyoruz. Gü Tuzla' da yeni in cirleri de çarşılardan topladılar. Bu Polis memuru julien crkadaşları tarafından sevilen ve amirler! 

~el bir bina .. Her tü;lü i.~t.i.şamda~ • s~retle geçen sene i.hr~ca.tı. 40.~00 anla ılı or carafından da takdir <"dilen c'ürüst ve temiz bir memurdur. Hareketi 
\tzak, tertemız, zengın kutuphandı İ nı buldu kı, bundan ıncır ıstıhsalatı· Hş Y ·.. . . .•. kd' d k hakkında hiç bir şey söylenmesi kabil değildir. Vazifesi esnasında fev• 
~eclisin içinde göğsümüzü kabartan şaa var mızın dörtte bir;nin memleket için . ava ~usaıt gıt:ıgı t~ . ır e ço kalade muntazam bir genç olan jülien vazife dışında bazı çapkınlıklan 
bır Yazı var (Egemenlik ulusundur) Mevcut tesisat tevsi veı de sar ve istihlak olunduğu anlaşıl- temız ve yuksek kalıtede ıstıhsal olu- ile de temayüz .. ımiştir. 
bunun büyüklüğü hepsine kafi, öğ- dı. Bu yılki rekoltenin ise 45 - 50 nacak mahsullerimizin dış pazarlar- Cinayet<' kurb~n giden Lucienne ile uzun müddet yaşamış fakat 
le •onu saat 1 5 de Halkevinde top- ısiah edi İyor bin ton olacağı sanılıyor. da iştihalı müşteri ve iyi fiyat bula- bundan dört ay evve kadın, polisi terk ederek kaçmıştır. Maamafih 
l~ndık. Ankara Maarif müdürü gel- Erzincan, (Hususi) - Erzincan incirin ermel(e ve incir piyasası- cağına incircilerimizin kanaati umu- burdan sonra da Lucieııne ara sıra eski dostunu ziyaret etmistir. Kadı. 
dı. Halkcvinin kıyr.ıetli reisi Adana inhisarlar idaresi birçok tuzlarda ye mn açılma müddeti yaklaşmağa baş.. midir. nının hafifliğine karşı polis bilakis kendisine aşıktır. Ve kadı~ın daima 
~eb',•su Ferid Celal'e takdim edil- ni bina pavyonlar yaptırmaktadır. !ayınca, incirleri meşgul eden ba~lı- Bu vesile ile bir noktaya da te- yanında kalmasını İstemektedir. Cinayet gecesinden bir kac gün evvel 

1 
•k. Bize, Halkevi sosyal yardım ko- Bunlardan bazılarında inşaata baş- ca noktfl alivre s.'tı" kevfivet;dir. mas edeceğim. Bir kaç senedir bazı Lucienııc y;nD eski do•tunuıı ziyaretine gelmiş ve iki sevgili gene bir-

Nllrlan çiftl'lc. yatı mektebi müd;irü lanmıştır. Bilhassa Pülümür kazası Bu yıl bö(g,.ye aksed~n hab~rler, mıntaka incir ağaçlarında görülen \esmiştir. Zaıınoluncb~una g-öre ccinayet gecesi Luccierıne gene git. 
d a'hvinin her yanını gezd;rd;. Bir mıntakasındaki Ağa tuzlasında yapı- lngiliz piyasasına az miktarda aliv- ve yakaladığı ağacı mahveden (pök mek istrr.iş veyahud polisin izdivaç tel:lifini reddetmiştir. 
f·İ' (Hal!<nvİ nasıl çalışıyor) adlı bir lacak daire binası beş yüz liraya mü- re satış olduiiu, fakat fi vatın ayni uyuzu) hastalığına henüz b'.r ç.oıre Apartrr"'nı boyamak!'\ olan boyacı cinayetten iki saat evvel katili 
ı ın •eyrettik. teahhide ihale edilmiştir. Kemah tuz- m!'vsim ve nelri •atısta'l daha müsa- bulunamaması, müstahsili endişeye gördü<·ünü, sakin bulunduğunu söylemiştir. 

1 Buraya gelmeden hazırlanan çr- !asında da civardan ve daha uzaklar- it bulundui:lu merkezindDrlir. sevkediyor. Bunun için bö!6 ·de mü- Cinayet taM gece ynrısı işlenmiştir Lucienne ba.ından ve kolun-
0~i'i al~rak Etro7rafva müzesinD dan tuz almağa gelen köylülerin is- lzmir ihracat ticarrth'lnelerinin temadi tetkikat yapan yab2 ncı mü- dan aldığ• dört kursun yarası tesiriyle ölmüştür. Bu da kendisini müt0 cHk. Sün<>ôilü iki nskcr ve k~oalı tirahatlarının temini için bir müşteri memur ve t"ksnDrlni biilcremize ıı;e- tehassıs, geçen sene kurulnn inciı :lafaaya çalış•'.ı~ını giistermektecfü. 
r;. kapı .. Merdiven Öl"iind., fo•of.r f pavyonu yaptırılması düşünülmüş !erek, mahsul ÜzP.rind,. doauM. tu- •slah İs!a•ycmunun bu hastalıkla mü- Polis jü!ir" ise ::ı'jzına :sabet edt"n bt"sİnci kurşun ile a~?ır s•ırette 
Ô'''\tıyorıız HDnimizin gö:;.jj V'8lı.. halkın yanındaki yük ve binek hay- tu..,., ve ev»f h-1.:ımnvl,., tDtkib•a r,,d,.1,. "decek bil!?i ':e• mlDr: v,. mü• yaralanmıştır Onun da hayatından ümit yoktur. 
~,un 'Ile2.,mm kaoaven k,,,,ı" ... " vanlar• irirırle biiy"'k bir ahırın inşa- b,,•le,,.,ıolard,. Bu tPrll-ikJDrin cn1' tahsi!D ii·.,~k ")or~k "1İis1'~t e'"llrJi,,,. R•ı ı.·lc. faci~sı Fnmsada pol:s muhi''nde büyük bir teessür ııvar-

"'·ınıısını bekliyoruz. Ne talihsizlik- - Devamı 8 inci sahifede - müsbet ve müsait neticeler verdiği - Devamı 8 inci •ahifed, - ;İırmıştır. 
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Tirol Almanları 

Yurt:arından kovu· 
lacaklar mıdır? 

Mihver devletleri vt ~ 
Türkiyenin kuvveti 

~ 

1 
r 
J ÇİMDİKLER 
Şundan, bundan 

Harpte lngiliz tica
ret filosu 

lzmitte, midesizin biri, ycnaesinin 

İngiliz matbuatı dün ·an<;,1~.ronel J · ıt • T •• k. d b• "'t" · kulağını yemİf. Kulağı, burnu ye -
d"ye tavsif edilmeye lflyık biı· hııber ngı erenın, ur ıye e uzun ır a ıyı mek değil, ısırmak bile damarda ve-

neşretti: Berlinle Roma hükumetle- ş·~mı· ı bı·r polı"tı"ka vaz·ıfes·tn"ı u·· ze- rasette, Boldok köpeğinden gelme 
ri ccencbi Tirob A1mnnlnrını Al- a bir nesneye delalet ed~r •. Amma, bu 
manyaya nakletmek hususunda rr.u- • }d "' l herif kalkar da, 

Alman hava kumandanlığı mecmuası
na göre, Büyük Britanyanın hava 

kuvvet: eri miktarı nedir? tabık kalmışlar. flile a Igt yazt iYOT - Ey ukelalar, siz cananın du· 

Be rlin h!~iseyi tekzip etmiyor. yal Paristen yazılıyor: ıci asınlanberi şark hududundan ınüs- d~klaranı, &~i.sün~ uırmağı hoı gö: Fölkiıer Beobahterin Londra muha· ı muva~ala yollaı·ı ve büyUk okyanus 
nız bunu Tırol Almanları arn.:.ında Askeri mütehassısların noktai- terihtir. Sadaabad paktı ile ise, Tür- rlir, bunun ıçın ,nrler yazar, edebı biri bildiriyor: ile Hind denizi için tasavvur edilm·~-
arzu edenlerin anayurda dönmelerini nazarınca ve Par is ile Londrada mev- kiye, kendisinden başka, İran, I rnk parçalar karalaraınız da ben bir tek Britnnyu deniz genel kurmayı, bir 1 tir; yakın mesafede olan denizyoJ
koJaylaştırmak maksadiyle alınmış cud malumata göre, mihver devlet- ve Afganistanın da dahil bulunduğu kulak, yem·,, bir burun ıaırmı~ım, harp takdiı inde Atlas deizindeki ti- larında, küçilk kruvazörler, destro
tedb"rler şeklinde tahdit ediyor. Fa- !erinin harp planları, garpte strate- Asyadaki devletler grubunun başı- bundan kıyamet mi kopar. cnret muvasala ını daha iyi emniyet yerler "e refakat gemileri Ue hava 
kat şimdiden iki ofb işi ele almışlar- jik bir müdafaayı, şimali Afrika ile na geçmiştir. . Derae, vereceğimiz cevab, h~r halel.- ve muhafaza altına alabilmek için, meydanlanndaki tayyarelerle emni· 
cbr. 1921 Anadolu rumlannın rnuhe- yakın şarkta ise, yıldırım süratiyle Atatürk'ün dahice bir eseri olan ınıafa ve mantığa pek uygun olmı- ayrıca tayyare ana gem !eriyle de yet lartibatı alınacaktır. Bu projeler 
ceretlne benzer bir kütle muhacere- yapılacak olan bir taarruzu istihdaf Türk - Yunan ittifakı ile, Türkiye, yacak mı sanırım.. bir emniyet tertibatı temin ~tmek ta- üzerinde ilç yıldanberI çalışılmak· 
tinden bahsetmek her halde fazla mi\ etmektedir. Ege denizini bir Türk_ Yunan deni- .". snvvurundndır. Deyli Telgrafın de- tadır. 
ballta olmaz; fakat burada muhte- Harp başlar bn~Jamaz, Sicilya, zi haline sokmuş ve Balkan antantı İtalya ile dostluğumuz yolunda. nizcilik m,uharriri Bywater tarafın- Maamafih, Bywater, buna ratmen. 
lif yerlerde mesleklerini icra edeb'- Pantelleria ve Libyadaki va.Z:yetle- neticesinde Avrupadaki hududlarını Hani neredeyse, can ciğer kuzu sar- dan oı taya atılan bu plan, ingiltere- İngiliz ticaret filosunu korun~anın 
Jecek :ıanaatklrlar ve tOccarlar de- rine dayanarak, ltolyan donanması emniyet altına almıştır. ması olacağız.. nin bilhassa iaşe meseles'ne verdiği ıUç olacağını teslim etmek .. edir. Bir-
ğil toprak aahibi köylüler mevzuu ba· ve Alman • İtalyan hava kuvvetleri, Buna bir de, Türkiyenin coğrafi Bizim meslekdaflar, bunun ıebep- ehemmiyeti göstermektedir. uenb 're Lir harp ilanı takdirinde 
hiıtir. Fransızlarla lngilizlerin, Akdenizin vaziyetini ve ordusunun tekmil Bal- lerini inceden inceye, ıUtunlar dolusu İngiliz harp donanmasının halen dUnya denizlerinin dört br tarafına 

Tirol Almanları şeref hisleri hllrri- garbından §arkına geçmelerine f\"r kanlardaki orduların en büyüğü ve tahliller yaparak ara§tırmakta ve yedi tayyare ana ıremisi vardır. Çok J!iaknl ı,600 gemi serpilmiş b:r vazi
yet &fkıyle mezcolmuş çalışkan ve suretle engel olacak ve böylelikle ge- •n kuvvetlisi olduğunu da katmak çok güzel nef celere de varmaktadır· pahalıya mal olan bu ~emilerin in- yette bulunacskt,r. Bl·na bir de 2,~0 
\·akur bir halk klltlesid!r. Öyle kj bu- rek asker gerek malzeme göndermek 'ôzımdır. lar. şnatı, son zamanlarda b:r sürü ten-
rada her ndi, iki asırlık Hababura- suretiyle, Mısır, Filistin, Suriye ve iki mihver devletinden biri olan Fakat bu İ§in en doiru ve kestir- kitlere maruz kalmıştır. Manmafih eten fazla lıüyilk sah!l a-enıilerini knt. 
merkeziyetcilitJne ratmen kendi hu. Yunanistana yapılacak olan yardım ltalyanın Türkiye ile olan müansebe- mesi §Udur: filolariyle biı likte harekete geçecek mak lAzıındır. 
ıuılyetlerini muhafaza eden kendine aksatılmıı olacaktır. ~i. hiç bir zaman memnuniyeti mu- Türk • İngiliz anla,ması, dostları- olan bu gemilerin, silratleri az ve ça- Fol:işer Beobahter 
mahauı bir il md' Bu plan tatbik edilirken, bir Al- ~ip bir sekil almamıştır. mızın rüyasına girdikçe, kaba etleri- buk müteessir olur bir yapıda olma- . .. 

e ı. man - ltalyan ordusu Libyadan Mı- Balkan harbı esnasında, ltalyanın ne kuyruklu sokmuş gibi sıçrayıp, ka- )arı yüzilnden, düşmanın herhangi Alman hava bakanlığının reamt 
Fakat fatizm bu dai'Jılan en mu· sır ve Sudana hücum edecek, diğer ı\nadoluda istila tasavvurlarında ol- leme sarılıyorlar. bir ani hücumunda tahrip ed"lmeleri mecmuası «Adlen den: 

kaddeı ananelerinden mahrum et· b d B Ik • 1 BUvQk Britanyaııın halen anava· ir or u da, a anlar üzernden ge- duğunu Türkler unutmadıkları gibi, • • kuvvet e muhtemel olduğu mlitalea- " 
mt,.., azmetti Dı'llerı' evveJA hUkQ k A d l d S b d 1 . k d d k h K k h"I aa . d oı ı·lerı· silrillmektedı·r. tanda birinci sınıf 1671 tayyaresi • · • • çere , na o u üzerin en, uriye gene u ev etın on i i a a a i ta - arııya a sa 1 • z nosun a mo· ,, 
met dairelerinde, sonra mekteplerd~. ile Filistini İ§gal etmiş olacaktır. Bu- kimatı gözlerinden kaçırmamıştır. noloğla~ yapan. bir zat var. B~ .z~t. Bywater, bu ~örüşün tamamiyla \·ar<lır. Bunun 660 şı avcı, 865 şf mu-
nihayet kil:sede ve hatta çocuklara . . d L"b , d h k Bu vaziyet karQ•smda İtal a hü- daha z yade bır halk mukallıdıdır. yanlış olduğuna işaret etmektedir. harebc (bombardıman), 254 torpedo 

nun netıcesın c, ı } a an are et :ı:- • Y M ff k ld ğ 1 d B h . b b bardıman 216 sı uzak keşı·f ve 
1 · l d k I . k" · T·· ki · k k 1 1 uva a o u u parça ar a epey- umu arır, ir harp takdirinde, ann om , A manca öğretjlmesi menedilmek su- etmış o an or u uvvet erıyle Avru- umetı ur erın uş u anma arını 6 k k lf t 

1 b 
ce gemilerin çoiu, Atlas den:zinin tica- sahil tarasut, 9 sı ya ın eş ay .. 

retiyle aileler içinde yasak edildi. padan sarkıp gelen ordular Filistin- esas ı ir surette bertnraf etmeğe hiç ·K· d k"l . b 1 b 1 .. ldü 
b arııaı~ a ı erı o o au ren ıet yollarında kaı·akol vazı"fesi r:ro"re- yarc~idir. 

B ı de bir]eı1mia olacaktır. Bu muazzam ir zaman muvaffak olmnnmışlar· • • unun a beraber Alman kUJtUrO- :r :r d h • l l ve kendisini alkı,latan bu adamı, ceğini yazmaktadır. Deniz aşırı memleketlerde (Akde-
110n k:.:1·unn kazımak ı·,.1·n yapılan bu projenin tatbikine imkan hasıl olun- ır; atta ta yanın sonradan boğaz- .,, 

·\A ~ 1 l d şöyle alelade bir zamanında eör - l\fa!Gmdur k, Cihan harbinÇe. Bı i- niz, orta şark, Filistin, Maverayı ur-
mQcad ... le •enup tı"rollulannın mı·ıı·ı ca. da, harbın, mihver devletleri le- .nr an aşmasına girm.esi .. e. Roma du··m ·. l d k 

05 • 1 A .__ d k tan.ra, ticaret Atlas denizinde, büyük dün, Irak, Aden, Iin jstan ve uza 
. . . . . hıne neticelenmesi büyük bir ihtimal ı e nKara arasın a ı rnunasebete O hıslerını tahrık et~kten başka bır d hT . k . vuzuh vermem· t' Müteellim, muztarip ve daleın bir kyanosta ve Hind <lcn:zinde çok a- şark) ccman 354 tayyare bulunmak-

. . . . a 1 me gırece mıf. · ış ır. hali vardı.. ğır zayiat vermişti. O zaman deniz tadır k', bunlar, 3 avcı, 24 muhtelif 
netıce vermeymce faşıst hükOmetı B · t .. .. .. d 1 Buna mukabil Cihan harbından 

u vazıye goz onun e tutu un- ' c içimin sızladığını itiraf ederim: ticaret muvasalalarına tahsis edilmiş i§ (keşif, bombardıman ve teorpcdo 
Alman köylUlerini italynn işçilerinin ca, tabiidir ki, gerek fngı"ltere 1·1 ...... sonra, Alman'-'a ile Türkiyen;n mü-

J Sanat vad·sinde çalııanların bir olan kruvazörler, pek mahdut bir atmak) ile 4 tayyare filolarından mü 
yığını altında kaybetmek için bu mın- Fransa, gerek Almanya ile ltalya nnsebeti çok iyi idi. Bu iki devlet ara- kısmı, hep işte böyle oluyorlar, aah- sahada, kontrol faliyctinde buluna- rekkeptir. Bunlara ayrıca, deniz kru-
takayı sanayileştirme işine giriştj. Bu Türkiyenin yardımını temin etmek- sında, ekonomik mübadele, gittikçe nede kahkaha ile gülen artist, kuliı bilm şlerdir. Kontrol işinj! tahsis e- vetleıinin 240 tayyaresi katılmaktn-
suretle yirmi senedetı kısa bir zaman le mükellef bulunmuşlardır. daha canlı bir şekil aldı. Alman mü- aralarında kan tükürüyor, fakat ki- dilmiş olan bu kruvazörler, havaya dır. 
içinde Bolzanonun nUfusu Uç misline Şunu teslim etmek lazımdır ki, hendisleri Türkiyede geniş bir faa· min haberi var? ve dUrbinlerine bağh kaldıklarından, Britanyanm, 1940 yılında ana\'a-
yakın çoialdı. ÜsteJik köylüyil arazi- Atatürk ve onun halefi ismet lnö- liyet sahası buldu. .;., sisli ve bozuk havalarda, birkaç mil tandaki tayyare adedi ceman 23i0 

n.ü. har .. pte. mağlup ed. ilerek yere s.e- Fransa, muhtelif ıebcbler yüzün- Sıcaklar, iti azıttı. Hani neredey· gibi kısa bir mesafede bulunan dua. dane olacaktır. Deniz aşırı memleket 
sinden mahrum etmek için ülasa sil- 1 T k d d T k ~ -ı en ur ıyeye. yenı en can vermış- en, Ür iyede Almanlarla rekabet se 'iham bile f! rkedemem0şlerdir. lerdekilerin sayısı 49(j, den·z kuvvet-
rilkli'-"en bir ver1ıi aistemi lhda• edil- er ve dnu, \;lridıtl deu ececle, --.....-. .. e ..........._. b\ı •, .-J ..... - r ... ,caa.~---- _-• · ' ,; --·3-• ~ .,..,.. j_l19' - ----, .. ..,..___,.__........., __ ........_.......__.-- v---•ı_..._ .......... .._ .... ~ ~"* ~ -....---·····~.... ~ ~ ;rın-nr:;-

di. ıskeri bir kudret faktörü yaproışlar· zifeyi, Türk"yede uzun bir atiye şa- zeliktir, yük ticaret mu\·asalalarına kontro- Keclroya gelince, Büytik' Bfintan-
Sabık vattinları Avusturyanın hi - lır. mil bir po1itikayı göze alan fngiltere Diyeceğ':z. Çocukken sıcaklardan lüne memur edilecek olan kruvazör- yanın devamlı olarak 35.000 subay 

• d :ı i ld w b h Sovyetlerle 1920 dt' yapıln do t- üzerine aldı. şikayet ettiğim zamanlarda, büyük ı re, beherinde takriben 68 tayyare ve asker, 31,000 gönilllü yedek su-
ma) e en .c z o uııu ve a usus 1 k k . . d T·· k" ! 8 · N z h 
l984 denberi İtalyanın vesayeti altm u pa tı netıcesın e, ur ıve, ın- oye ür er Saytung annem, bulunan ana gemilerdeki tayyarelc- bay ve askeri, yardımcı kıtalar ha-

d b l d • b'ld"kl · · · t ·k c"c*** >>> - Aman oalum -derdi- sus, Allah- rin .Yapacakları uruş devriveleri.vle !inde de 3,600 subay ve askeri var-a u un ugunu ı ı erı ıçın azy, • ~ " 
altında lnliyen cenubi Tirollular sabit Erzincan' a o torun köş Sl tan kork .. Bunun daha beteri var. düşman tarafın faallyefnden haber dır. Hasılı ceman 12ö,OOO kişilik bir 
bir fikirle )'aşıyorlardı: Cenubi Tiro- Cehennemi dütilnmüyor musun .en! vermek suretiyle ortadan kaldırıla- hava kadrosuna ~ahjpfr. 1939/40 yı-
li de içine alarak bilyilk bir Alman - Battarafı 7 nci Sahifede - - Battarafı 2 nci Sahifede - Şimdi, bir taraftan bizi zivanadan caktır. lında ordunun devamlı hava kadrosu 
devletinin kurulması. cıına da karar veri1mistir. Ayni tuz- rinden patlıcandan başka hiç biri ve- çıkaran sıcaklara bakıyor, diğer ta- Bu proje, uzak mesafede bulunan 118.000 subay ve askerden terekk~p 

Bitler ddein Kampf> da Alman- 1ada daire binası ve tuz anbarları ve remez. raftan büyük annemin sözlerini hatır şimali ve cenubi atlas denizindeki etmiş olacaktır. 
,anın kazanabileceğini umduğu ye- 1ekovil tesisatına ait planların hazır- Kıs mevsiminde bile o kadarını an lıyor; ccc***>»-------
giine müttefik olan italyanın dostlu- andığını da haber almıştır. Bu bina- c1 .a~ karnebaharla şalgamda bulnbi- - O da gelsin, büyük anneciiim, 

1 b kl d f } ı - · 1Ak d"l · b ırız. Fakat patlıcan imam bayldt"'t d" orum KaAfı" mı"ktarda eksersı·z yap ğu, A manyanın u topra ar an e- arın arsa arı ıstım a e ı mı ye as- f 1 1 h tt k ., •Y • 
• w e aa gam, a a arnebahar yemek- t k ehennemde yabancılık çekme 

ragatine baılı oldugunu yazıyordu. lanmıstır Memlekette tuz bol ve çok 1 iy k b 1 dil 1 
' c -. - · er mu ayese i e e emez. · 

Yugoslav politikası 
Fakat Tırol Almanlan bunun sırası ucuzdur Tuzun kilosu yaz ve kıs O i · 1 b Jd d yız. · · nun çın marn avı ı an sonra • 
geldaıek iilbzeret bflrdbğeklekyiş mta.nedvar- beş, beş buçuk kuruştur. Evvelce bir de komposto \'eSe~iz, hem 11eker • • B d ensı'"p degv ·ıj pretı• , sın an are 0 u u anaa .n ey • .. · Y Kartıyaka aahilinde aıcakların e- Ura a P r · l , "" 
diler. İtalya dostluğu bUyilk Alman- çorak toprakları hayvanlarına yala- :·ucudünQze fay~alı olur.w Hem de ıerlerini temaıa ederken :nsan hem h,.. k . .. 
yanın tahakkukuna imklln verince, tan ve bu ıuret1e hayvanlarının tuz ~~ambayıldıdakı zeytinyagı daha iğreniyor, hem utanıyor, hem kızıyor. görüş a im ım~ ş 
Almanya kendi malını tekrar geri a- ihtiyacını temine çalışan köylü Cum- ı~·ı yanarak vilcuda zarar vermez. Plajlarda mayola~la dolaımaiı ~n- Belgraddan yazılıyor: sip değil, sadece prafk bir görüş ha-

kt B .. 1 b ·· t .. "tl . h . . b t ll . Patıcandakf yüzde 20 miligram C 1 F kat t h na ddelerın l H laca ı. oy ece u ün umı erıni urıyetın aşarıcı ve yara ıcı e erı t .. d . arım. a e rın a ca .. .. .. Belgradda harp korkusu diye bir kimdir. Yugoslavya, talyanın a· 
d ·ı . "h . 1 b w • • d b .. b l b l k vi amını e, ımambayıldıya konula- d 1 1 h tt b ufur pu ken ı erıne ı anet etmış o ana aıı- sayesın e ugun o o tuza avuş· k d t . k d I . e mayo ara, a a ~~az, P - aey yoktur. Ancak, bu sükun, harp beşistana karşı giriştiği harpte, tica-

1 l d en oma esın gene o a ar v tamı- f··r kıvrım kıvrım kulotlarla dola- "' lh h f ed"l .. b .... k 1 k l 
amış ar ı. muştur · ı biri k ..ı· 1 · · · .. üt k u • • . olmıyacak ve su mu a aza ı e- retını uyu zare• ara so muş o an 

F k t A l k ıd . FOh · nıy e eşere "·ş erın zı çur me - k koca en ler ve erkeklerı a a nı us vu ua ge ı. rer, y 1 · t t k ıan °• il ç 1 k · k · d d • ·1 d .. db' 1 · · k · l 
b 

11. .r 
1
. . k b 

1 
tt• b"l k o ınpa ı en orur. ce tır anaatın en egı , sa ece zecrı te ır ere ıştıra etmış o maeı 

unu .ı.u usso nıye a u e ıre ı me B 1 d" ·· ·· d t h ·· ·· gördülkçe, 
1 

d k. h A d kt harp ve isyandan başka bir şey gör- yüzünden kaybı o kadar muazzam· 
için Brenner hududuna ebediyen ria- e e ıye onun en pos a ane onu- • h • • - naan ar a ı aya a aıca an 
yet etmek tanhhOdUne girişti. Bu ta- ne kadar olan kısma parke döşenmi 'lT mu asıp lŞ arıyor tebehhur edip aemalara uçtu, memiş olan bir tarihin muhassalası· dır ki, Belgrad, kolektif prensiplerin 
ahhilt bllyük faş'st konseyince res _ tir. Çar§ı mıntakasındaki yolların iki ithalat, ihracat ve komüıyoncu- Demekten kendimi alamıyorum. dır ki, pek ender görülen yirmi yıl- adını bile işitmek istemiyor. 
men senet ittihaz edidl. Sulh munhe- tarafına kaldırım yapılmaktadır. Her uk itlerine vakıf, Fransızcaya iti- ÇİMDİK. lık bir sulh devresi, adeta bir harika Kısacası, Yugoslavlar, müttefik· 
delerinin italyaya verdiği bu 250.000 kes kendi dükkanının önünü beton- na, iyi referanılan bulunan bir 0000 telakki edilmektedir. lere bel bağlamak istemiyorlar. Yu-

k dd muhasip İf anyor. M • •• b d b d l d k Almanın mu a <»·atını ağır bir taş tuyarak ı1ehrin imarına hizmet et- I anı• Sa u· ZUffi• Cihan har ın a hiç ir ev et goslavyanın 1939 a i dıı politikası 
11' Mürecaat yeri: nönü caddesi 

tr.yin etmişti. Irk birliği mistiğ'i, Çe· mektedı"r. Sırbı"stan kadar büyük zayiat verme- 1914 deki politikanın tamamiyle ak-392 num,,,ralt hanenin 1t•t katında. 
kosloYakyanın istilA"'ından önce Al- 00000 -- cu··ıu·· g"' Ü miştir. lnsan Makedonyada bir seya- sidir. Fakat, bu vaziyet, pasifik bir 
man emperyalizmi tarafından ayak· 
lar altına alınmıştı. Bu iki hareket Jncİr BoJ - Baıtarafı 7 nci Sahifede - hate çıkınca meydan muharebelerin~ mahiyette değildi~. 
bir bı"rine zıt •"rtlar arzetmelerı'ne "Sevdig"' İm Adam,, lk .. d d k b .. 1 kla sahne olmuş sayısız yerlerden ve sı- Onların prensıpleri şudur: 

Y" ha ın yuz e o sanı agcı ı ge- . . . 
rağmen her ikisi de devlet zarureti- - Baıtarafı 7 nci Sahifeoie - R . Manisa Ticaret odasının ve ik- perlerden geçmektedır. Bu memle- cBaşka devletlerden bır talebı· 
nin ırk mistitlne gaHp geldiğini gös- ler yapmaları, bölgemiz incircileri- Oman ~ın~ her türlü kalkınmada önayak kette, her neslin bir çok harpler gör- miz olmadığı gibi, kimseye hediye 
terir. nin umumi dilekleridir. ıf1n Odanın genel sekreteri Sadık mesi adeta yazılmamış bir kanun edecek yerimiz de yoktur. Yugoslav· 

Bununla berabelr bu kapnh ufuk Nazilli pamuk istasyonu çok kı- YAZAN ~~atın üzüm müstahsilinin menfaa- hali~de olduğu kanaati hüküm sür- yada? bir şe~.kopal rma
1
k istiye~:'ar· 

kar,ısında Almanların ayrılıkcı zih- sa bir zamanda nasıl Ege pamukçu- ORHAN RAHMİ GÖKÇE t" i koruyacak bir şekilde faaliyete k d" B k .. h lAkk" · sa, bızzat ge ıp asın. cap ettıgı §e" ın me te ır. u as erı ayat te a ısı k.ld k d" · · k l k i 
niyetleri daha ziyade alevlendiği luğunu ıslah ve ihya ettiyse, incir C"ı"atı 50 kurus eçmesi ve icap eden tedbirleri ön- .. . . . .. ı e en ısını arşı ama tan ger 

bt Ti 1 "ht 1.f "d ·a . .r' g • b"l d . uç şeyı ıntac etmektedır: Evvela, kalmıyacagwız.> 
içiıı cenu ro 1 i a ı gitgı e şı - ıstasyonunun da ayni neticeyi bir an ~ lemesı o ge e memnunıyet uyan· . .. 
<~et kesbetti. Bir yandan da mıntak:ı evvel elde edecek çalışmalarının se- Yeni çıktı. Çok nefis, edebi bir dırmıştır. buhran ve iç hareketlerden hıç mu- No e Züher Sa tu 
Nn italyanlaştıı:ılması her giln biraz merelerini görmeği, incircilerimiz eserdir. Bütün kütüphanelerde Manisada son seneler bağcılığa teessir olmıyan bir ordu mevcuddur. 
daha kuvvetleniyordu. Çünkü Mus- sabırsızhkla bekliyorlar. bulunur verilen önem, ve bir san'at haline Harbın kötü tarafları maludur fa-
sollni Brenner stratejik hududunu • giren bağcılık, günün şartlarına ve kat ondan korkulmaz. Sulh en mu-
mUdaf aa ihtiyacını gjtglde daha zl- emniyet·verici bir şey değildir, çün- •·----·Operatör--·- Ziraat Vekaleti fidanlığının senede kaddes bir emanettir; onu muhafa
yade hissediyordu. kU yakında buna tekabul eden bir ha- Cevdet Gönenden bir milyondan fazla çubuk tevziatı, za etmek için her çareye baş vuru· 

Bu, şüphesiz, mihver mensublar! yat sahasına ihtiyaç hissedecektir. ziraat dairesinin mütemadi öğüdleri lur; zira, muhtelif sahalarda meyve. 
için mftşkil1 \•e italyan - Alman men- Fakat teşebbüs alakahlann gösteı· Memleket hastanesi baştatibi ve halkın da feragatiyle çalıımasiyle !erini henüz vermeğe başlamış olan 
faat iştirakine zarar verebilecek bir dikleri çetin mukavemet karşısında 2 inci Beyler sokak furun kar,ısı az verimli kır bağları da yeniden ye· ekonomik ve milli kalkınmayı ~a-

UVkCür 

Eakteryolog 
A. Kemal Tanay 
BııJapcı. salgın hastalıklar 

vazlyetti. Akim kalabilir. Cenubi Tirollular be- No. 25 tiştirilen ova bağlariyle tebdile im- marnlamak için, Yugoslavyanın laa-
Fakat Hitler, yerslzl'kten şiktlyet reketli topraklarından kovulmalan- Her gUn öğleden sonra saat 3 ten kan bulunmaları neticesi olarak kal daha on senelik bir :::!:una ihti- ııında 74'1 

ederken daha 200 bin kişi beslemek na müsaade eetmiyeceklerdir. itibaren hasta kabul eder. 937 - 938 yılları istihsa1atı 42.000 yacı vardır. T P'rfnrı: t- 11 ~ 

(Verem ve ~a·re) 
Baamahane polia karakoJu yr 

mecburiyetinde kalacaktır! Bu pek La Republipu• Telefon No. 3125 tonu bulmuıtur. Yuaoılav dış politikasında pren- _llllİI _____ , _____ _._ 
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f Çöl Yıldızı 
ı Q, ··_kyüzünün esrarı : 

Dev gibi bir göz ı~.-ııııı....: 

Nailleden: ** 

m. 
(," --~ 

latife, saraya girdikten sonra 
verdiği ilk emir "b~na bir def 

getirin dans ~deceğim,, olmuşta 
-29-

"Sema yolu,, muammasını çözecek 
Merih yıldızı l'urumağa başladıa Amerikalıların bu 

iddiasını, Avrupa alim~e i kabul etmiyorlar 
Zekiye hanım bizzat ayağa kalk >ı· • ~ı ·,.· ·1 · fü•ledi ve '-·uvarlandı. rn çağırdı, kenuı3ı ve og,u 1~;11 ı ;:• 

tı ve Seliihiddino tatlılardan alma - .J d ı · t t 
Keskin bir telfış ve heyecan bir - l~ahve söyledi ve kolun an e an ll -

ını teklif ettikten sonra kendi::;i, ça- denbire salonu kapladı. Latife ba - makta olduğu oğlunu kendi ıErnr.ının 
talla bir parça tatlı aldı ve Latif enin 

;-ılmış, tırnakları mo:-;mor olma:;. ağ- bir ucuna otul'ttu. 
dudaklal'ına gotürdü: Zekiye hanım bu ani ve fc\•kalad<.! 

- Tatlıları seviyor musun kızım': zmdnn köpükler gelmeğe baıı.anıış- ,·r.ziyetten mütees~ir olmı..~tı!. ):ile -
Lutif e cevab vermediği gibi Zeki- tı. Hizmetçi kızlar hep birden koştu-

' ar. Fakat sapgan ke!"ilen SUl·~yn:a-·1 kim kahveler içildikten s0ıı'"a oğıı..:-
Ye hanımın elinden· çatalı aldı. '\'e h · l · a·· ı•<'Cli ''a bir işaretle hizmetçi kızları t!7akhı~- nun çe re:-ııne c enn ve u~·· · -
verilen tatlıyı kendi eliyle ağzına at 1 hı~larla bakıp mırıldandı: 
tı. İlk lokmayı yutar yutmaz bir bo - tırdı \'e Laffeyi kolları arasına na- _ Ogvhım bana Ö\.·le geliyor ki , 

rak hazırlanmış olan yatak oda~ıı:a 
ğuntu içinde kaldı ve bUyilk öiyah ı ı d · · b" h at aı·J<· da"ı ol 

~?etirdi. Zengin ve ağır kuınr·~lnrln ıu rn ın ıyı ır ay • " ·'.: -
gözleri yaş· içinde kaldı. mıyacak. Fevka!fıde güze!... Ahu!r.r 

Zekiye hanım teessürle vaklaştı: llonanmış olan karyolaya yatırdl. 
.J Süleyman dinlemek için kulağını lıile ona gıbda ederlei, fakat ne ça-

- Ne oluyorsun kızım; neden :•ğ ı 
Latifenin kalbinin üzerine koymak is ı·o ···· 

lıyorsun ? Süleyman bey de rnhan rr·ushrip-
sul " k t tçdi. Fakat kuvvetli bir el onu ko -

eyman soze arış ı: . . ti. Fakat annesinin bu söz!E:ri ÜZ.;ri-
S k 1 1 D d. B hal ça- Jundan yakaladı, gerıye ı;ı:ktı clcr-

b 
-k ı ı mkat.ann1lek. d ef ıd. uk. b . hal başını çevirdi ve annesin·n sert ne derhal asabileşti: 

u O'e"ece ır. e a ır ı u gı· l o· l - Affedı"n ,fakat ne de•nek J > -
b. 0 

-: 
1 

hakıslariyle karşı aştı. ~ti eyın~n 
ı yerlerde bu unuyor. ı.. • +(=>diğinizi anlıyamadırrı 
Se!Uhcddin a'Yağa kalktı: heyecnnla sordu: Annesi, hiç tereddild etmeden fik-
- Sizi yalnız bırakmaklığıma - Ne oldu, ne var anne? 

rnüsaade ediniz. çünkü çok oturdum. - Bfrşey yok. Sen dışarı çık:. Çün 
Artık Latife hanım esirelerini ve hiz- J;ü bu iş kadınlara taalluk eder. 
metçilerini de görebiljr. Süleyman, Hizmetçi kızlar, bu gibi ruhi hadi

dostum sana saadetler temenni ede- ~~ler karşı.sında bizden iyi iş gôrllr
rim. Zekiye hanım efendinin de ben- ier. Bu odada ikimizin de işi :.-... k. 
den·zi bir evliid olarak kabul etme- raydi çıkalım. 
lerinj rica ederim. Ve kendisiyle beralıer oğlu:rn d:ı 

Zekiye hanım cevap verdi: oc!adan sürükledi ve ı:ıalo!'lde b(!k -
- Allah hiç bir yardımını sen - liyen hizmet~i kızl~ra, 

llen esirgemesin evladım. Selahed - -lai';Pk hanımın belindeki korı:<' 
din çıktı ve harem kapıları açılara]: y! ve elbigelerini cıkarm. 
tnuhtelif milletlere mensub bir çıı'k Emrini verdi. Sonra hrem :ıgr.sı-
hizmetçi kızlar içeriye girdiler. Bun 

rıni iznh etti: 

- Bu kız seni sevmiyılr. Ke,ndlr.i 
~evdirmek imkanlarını bulatağını~n 

emin değilim. 
- Hayreti mucib bir katiydle ko-

ııuşuyorsunuz ! 
-Bir ananın gözü hiç bir zaman a!-

L At•e danmaz ve şaşmaz y~.vruır.. a •,e 
··ana derin bir nefretle ba1<:ıyor. Bi -
ıınenaleyh ne yaparsan. onu saf b.r 
l:edevi kızı olarak sevm;ş olduğu a -
c'amdan vaz geçiremiyec:-eksm. 

-Devam edecek-

lar arasında öyle nadide gilzeller ' 
Vardı ki, Latife şaşırır gibi oldu. Nev}·ork tan Haber .. er: 

Bu ana kadar ağzı kilitli olarak 
duran ve hatta matem içinde yu -
"1ı."lanan ç!Sl kızı, h eyecanla hepsi -
ne °hak ı ve !!Onra 

- Bir. d.A.f getirin, dans edeceğim 
Latifenin saraya girdikten son-

Şeytan düşmanı 

Pek yakında Kaliforniyanın mavi 
:ıeması aİtında, dev gibi bir göz, na
zaı !arını yıldızlı gök kubbeye doğru 
çevirecek! 

Tam 160 milyar in 'alı gözü kuvve
tinde olan bu göz beş metre kutrun
da ve 20.000 kilo ağırlığıııdadır. 

Kaliforniyanın Palomar dağı ra
sathanesi için yapılmakta olan bu 
muazzam teleskop adesesi, hakika
ten şimdiye kadar yapılan adeselerin 
en büyüğüdür. Bugüne kadar. dün
yanın en muazzam dürbinlerinden 
biı isi Şikago rasathanesinde, diğeri 

gene Amerikada Vilson d'.'lğı rasatha
nesinde bulunmakta idi. Yeni yapıl
makta olan teleskop adesesi ise Şi
kago adesesinden beş. v:lson rasat
hanesi adesesinden iki misli büyük
tür. 

Bu teleskop adese::ıi beş milyon do
lara mal olacaktır. Bu eser, Rokfol-
ler tesisi ileKarneji enstitüsünün in
saniyete bir hediyesi olarak telakki 
ediliyor. Adeseyi yapmak iç;n Ame
rikanın en büyük ve en kuvvetli mil
tehassıslan birleşerek tam yedi sene
den beri çalışmaktadırlar. Çünkü bu 
büyük adeseyi yapmakta muvaffak 
olurları;a, astronomide henüz halle
dilemiyen birçok büyük davalar an
cak bu teleskopla halled lecektir. 

Hu muazzam cam kütlesi 2,000 de
ı·ecelik bir hararete arzetmek, ve ade 

•• •• u 

se evsafını muhafaza edebilmesi için l lar, su yolları görülmektedir. Fakat 
ona fııJn derece itina gös~rmek öyle halii, bunların tabiat işi mi, yoksa 
kolay bir iş değildir. hakikaten insan eseri mi olduğu ma. 

Bu adesenn yapılmakta olduğu lüm değildir. İşte bu muammayı da 
cam kitles:nde en küçük bir pürüz, Palomar rasthanesi halledecektir. 
yahut minimini bi rhava kabarcığı Merih üzerinde üç bin k ilometre u. 
kaldı mı, artık bütün geyretler ve zunluğunda doğru hatlar şeklinde 
mmu aflar boşa gitti demektir. gölgeli b(r kanal şebeke.-,i vardır. 

Adese imalinde son derece dikkat, Amerikan heyet füimlerinden Lo-
itfoa ve ince hesap lazımdır. · Hele wellin idd:asına göı e, l\lerih üze
hu kadar büytik bir adese için, eriyen rinde bulunan bu düz çizgiler ha
ve kalıba dökülen cam kitlesi, tam kikaten kanaldır. Merih yıldızı git
iki sene beklemeden adese imal edil tikçe kurumağa, çukurlaşmağa baş. 
mez. İki sene içinde soğur, ve normal lamıştır. Üzerindeki insanlar çok 
bir sıcakhğa gelir. Ondan sonra, sıra ileri oldukları için Merih mlihendis· 
dürbinlere gelir. Bunlar, bu adese leri, kuraklığa karşı dünyalarını su
için lazım olan muhaddeplik veya lamağa karar vermişlerdir. İşte bu 
muakkarlık derecelerini te,:;bit ede- düz ç:zgiler, kanaldır. Merih yıldızı 
rek ona göre imal ~killeri düşünü- bu kanallar vasıtasiyle sulımmakta
lür. Bunun için de üstün bir teknik dır. 

Jazımdır. Yeni adesenin tam parabo- Fakat beri yanda Avrupa heyet 
loide (Şibih katı müküfi) olması için alimleri ise, bunun bir hayal olduğu. 
çalışan profesör Riçcy, ve mühendis nu iddia ediyorlar. İşte bunu da gös
Golley, :stedlkleri şekildeki bir ade- terecek olan yeni :ıdesedir. 
sede hatay; nihayet bir milimetrenin Bundan başka, bu kmtı:etli adese 
yirmi bince birine indirm ·şıerdr. sayesinde )filşteri yıldızı üzerinde 
Şmdi Kaliforniyanın P:ılomar dağı de semereli tetkikler yapılacaktır. 

zjrvesinde muhteşem bir ilim kat~d- l\tilşterj kursu üzerinde görülen bO
rnlı yükselmekte ve şimdiye kadar yük lekenin mahiyeti de anlaşılacak
insan elinden bu kadar muazzamı tır. Müşteri yıldızı üzer:nde büyllk 
çıkmamış olan o muazzam adeseyi bir leke vardır. Bu leke bazı seneler 
beklemektedir. meydana çıkar, bazı seneler kaybo

Palomar dağı rasathanesinin kub- lur. 

besi 40 metre kutrundadır. Bunun or- Amerikan rasathanesi diğer sey. 
tasında 20 metre yüksekliğ"nde bir yareler hakkındaki bilgimizi de ta-
beton küp vardır. l\!ikabın üzerine mamJıyacaktır. Bilhasa Zuhal yıldı· 
teleskop konacaktır. Adeseleri ve 

zının etrnfındaki halka tetkik edilemüteferri aletleriyle beraber bu te-
leskop ağırlığı 450 tondan aşağı de- cektir. 
ğildir. Maamafih yeni ilim fılemjnfn yeni 

Rasathanede her şey elektrikle Amerikan teleskopundan beklediği 
hareket etmektedir. Mesela rasat şey yalnız güneş manzumes:ne aid 

kule,,.inin kubbesi elektrik motörle- bazı ibhamlnrı ortadan kaldırmak 
ra verdiği ilk emir bu olmuştu. Ze -
kiye hanım Süle,rmana baktı. 

Bahaullah kulübünden maada, Amerı·ka'da mevcut riy)(' açılır. Burada çalışan a)jmlcr, 
yıldızlı semanın ayısız yıldızları 

değildir. Yeni adese snyec;;inde güneş 

manzumesi haricindeki alem de tet
kik edilecektir. Nihayetsiz boşluğun 
içinde gündüzleri dünyamızı aydın
latan sarı yıldız gibi cihanda hadsiz 
hesapsız güneşler vardır. 

olan dini kulüp!erden bir kacıııın tarihi içimle her hangi birine dürbünü çe-
virecekleri zaman ·adece bir elektrik - Ne duruyorsunuz -dedi- çabuk ' 

Süleyman: 

b (Şeytan düşmanı) kulübü, ~ riyor- · ·-~ dünyamıza gelen Yunan filozofu P!-ir def getirin! 
kun en orijinal b:r müesse::.idir. ;o;agorun bizzat vekili bulunduğunu 

~ Latife yer:ndcn kalktı ve ağır a- Bu kulüpttm içeıiye girdiğjniz vakit, iddia eder. 

~ır yüriiyerek salonun ortasına ka • dıvarlarda yazılı olan şu nevi umde- ~ Pi:mgorda, sayıların bünyelerinde 
ur geldi. Bnşınclaki ipekli, rengu - lcrle karşılaşır:muz: ~ birer kuvvet bulunduğuna inanır ve 

ı·enk cşarpı belıne bağla-dı. Defi br.k ı - clçtiğiniz alkolün ht>r barda- ..,. bunlar111 dilini bilenlerin muknddera-
:e~eğe b::ış!amış!ı. Def gelince. ~ii. - ğın~a şeytan gjzlidir.~ ta hakim olabjleceğini söylerdi. 
eynrnn, esır kızlardan hangı:;ının 2 - cEğer rubunuzu temiz tut - Mis Batti, büyük şeyhi \'e üstadı 

daha iyi dümbelek çaldığını sordu. mak ve yalandan kendinizi kurtar - Pisgorun ruhuna izafeten dinleyici-
o~n bir al•ın bilezik hediye edeceğ! mak isteı seniz, beş yüz kelimeden lcrin Udileri üzerinde hükümler ve-
111 söyledi. Türk dilbellerinden birisi madn fazla olarak hiç bir kelime öğ- rir; ve bu hükümlere mukabil takdir 
<:lUmbeelği alarak halıların üzerine renmeviniz.> • ve alkış se::,Jeri arasında masasından 
oturdu ve çalmnğa başladı. Latüe a- 3 _:_ cKötülüğün menbaı olan şey- ışağıya iner. 

Yağındaki ayakkapları da çıkarnm tan, halihazırda. spor meydanlarında Fi!hak ka Bnttinin en güç riyazi-
\'e halılar üzerinde yahnayak rakset bulunmaktadır. Onu boğazlamak is- ye me~elelerinin içinden nasıl sıyrı-
llleğe başlamıştı. Süleyman meftun, terseniz, bu meydanlardaki yarışla- lıi> çıktığını ve kendi9w verilen mii-
clurnanlı gözlerini Latifeden ayırma- ra iştirak ediniz. teaddit rakamları na~ıl ince hesap-
clan annesine ses] endi: Kırk yıldan beri devam eden bu ta- lnrdan sonra (3) rakamına çevirdi-

- Anneciğim, dikkat ediyorrnu - rikatin reisi Billi Südney adlı bir A- ğini görürden:z, siz de bu kadının 
sun. Latife .sizin için raksediyor. rnerikalıydı. kehanetine değilse de her halde ı·i-

F'aknt Lat!fe Zekiye hanımın dal- Billi Sündey, basketbol şampiyonu (3) Kulübün risi Bayan yaziyedeki kudretine inanmaktan 
rnlıkla i§itmediği bir cilmle ile mu- iken bir gün hidayete kavuştuğuna Elleni Bati kendinizi kurtaramazsınız. 
abele etti: hükmetmiş ve az söz söylemenin fa- zarı dikkati cal"ptir. Altın saçlJ melek: 

diiğmesine basmakla iktifa ederler. 

Yeni adese o kadar kuv\'etlidir ki, 
Parisle Tokyo arası kadar b:r mesa
fede bir tek mumu farkedip fotoğra
fını çekebilecektir. Bu adeseden aya 
bakıldığı vakit ay 40 kilometre me
safeye yaklaşmış görillecektir. Ayın 
üzerindeki bütün dağlar, yanardağ
lar, tepeler ve her şey nçık açık gö
rülecektir. Hatta söylendiğine naza
ran, yeni adese, teleskopa takıldık
tan ı;onra ayın üurinde küçücük bir 
köy evi dahi olsa bu adeı;enin gözün
den knçmıyacaktır. Fakat ne yazık 
ki, ay mc~1 un değilen·. Yalnız, ayın 
uzeriııdeki dağlar, ovalar, vadiler gö
rülecektir. Hakikaten ay cgecenin 
zulmeti içinde parlıyan bu inciden 
gözyaşı> ölü bi rdünya ve arzımızın 
etrafında nihayetsiz bir !'!ekjlde yu
,·arlanan çorak bir kayalıktır. 

Fakat beri yanda, kızıl şualar sa
çan dünyanın bir hemşiresi var: Me

- Ben keyfim için dans ediyo,.um zilet nden bahsederek yilzün ve elle- Ellen Battinin yanında bir kara 1927 yılında, Glavston sokakların-
Vaktiyle dilber.liğiyle ve gU~el r·n muhtelif hareketlerjyle kendi ko- tahtayla br de tebeRr vardır. da Didin Maybel adında çok gtizel Merih yıldızı üzerinde hemen alt-

danslariyle bütün şark memleketleri nuşmalarına başka bir mana ve neye- :\!asanın i.i tünde kendilerine sual b r kız gezmekteydi. Bu kızın ahenk- mış seneden beri tetkikler yapılmak-
rih. 

~i \'e bilhassa Bağdadı kendisine mef can vermeğe başlamıştı. soran uzizeye seyircjler derin bir hay li vücudü, parlak cildi ve çok müte- tadır. O zamandanberi l\f erih üze-
·~n eden, inceliği ve harikuladeliğ i Mese a bu zat, konferans verirken ranlık ;çinde bakarlar ve ona şöylece nasip yüzü gelip geçenler arasında rinde ki insanlar tarafından yapılmı~ 
~ e Ömer paşa gibi bir milyonerjn arasıra sıçrar ve ellerini havaya kal- cevap verirler: takdirler uyandırıyordu. olrna.sı ihtimali ileri sürülen kanal-
ı,?8 kansı olmnğa muvaffak olan Ze dırarak muhayyel düşmanlarına mey - Benim yaşım on sekiz ı Evli de- Didin Maybel, böyle bir gezinti es-
,/l'e hanım şimdi Liitifenin güzelli~i dan okur gibi gariplikler yaparclı. ğilim . .Ağusto'3 ayında bir çarşamba. nasında Allah tarafından kendisine yollarda duruyor; \'e gelip geçcnlııre 
ı e dansı karşısında büyük bir hayı-et B:r meting esnasında Dilli Silnde~· günü dünyaya geldim. sureti mahsusada gönderilmiş bir me ebedi sadetten, huzurdan, dinden Ye 
~e bakıyor, heyecanla kendindtm ~e'i düşmanlarından en azılısıntn boğazı- - Beniın yaşım kırk beştir. Evli- lekle karşılaştı. diyanetten bahsediyordu. 
ordu. na sıçramış ve onu Iahzede yere de- yim ve dört çocuğum vardır. Kanu- Meleğin elinde, etrafından ziyalar Belki :Mis Dldinin fevkalade hissi-
~e Zekiye hanım kızı takdir etmeğe virmişti. Şeytana ve alkole karşı Şid- nuevvelde bir pazartesi günü doğ- fışkıran bir kılıç vardı. ni, belki de onun hitabeler·ndt::ki ca-

Oğlunn hak vermeğe başlamıştı. detli bir hal"p açan bu modern dev- dum. Melek, Uldin :\Iaybele şöyle hfüıp zibe bu yeni azizenin arkasına az za-
tı li'akat çoban kızının o anda yaptı- riş iki yıl önce ansızın vefat etmiş- - On yaşındayım. Pazar günü doğ etti: manda yüzlerce mürid ve müride 
la dans, arab diyarının maruf dans - tir. · · : · dum. Doğduğum ay teşrinisanidir. - Sevgili yavrum! Sana ben hak taktı. 
b l'ından değildi. O, matemli ru - Güzel bir mabede malik bulunan Kadın, erkek Mis Bilen Battiye tarafınılan gönderildim. Onun mu - Din knfilecıi gün geçtikçe ziyndele-
~:l'lclnn Yilkselen garip ve elemli bir Billinin mliridleri, bugün aziz istinat bu suretle doğum tarihlerini söyler- kacltlc., aızusu, senin yaya olar~k Ni- ş"yor \·e N'iyork üzerine yürüyen 
~kının temposu ile oynıyorı:fu. lannın ruhunu taziye "ederek onun ler. Modern kahine, kına· tahtara rorka gitmemdir. Sen, insanlara sa- dilber Didin, her an vicidden vecde 

t\ld l!erinin, ayaklarının, bil tün vU - akidelerini yaşatmaktadırlar. yazdığı tarihleri bir taraftan cem, :ıdet ve refah vermeğe Allah tara • geçiyordu. 
l~l'ı Unun her hareketi, yOre:kten ge • Oc;: diğer taraftan muh~lif rakamlarla fından memurgun ! .. 'iyork gazeteleri güzel halilskurın 
t-ılı b.ır .ıstırabın \'e. meçhul iştiyakla Madmazel Bati Ellen isimli genç taksim ve darbedcrek onları lıeheme- Uldin :\Inybel, meleğin bu qözle- şehre ynklaşhğını haber aldıkları vn-

l.. hı: ıfadesi idi. \'e i'ÜZel bir azizenin ne mabede, ne 
1 
hal (3) rakamına irca etmeğe çalı- rini işitir işitmC'z derhnl Uzel'indeki kit, onun hnyntına dair ~ütunlnrcn 

~1 ltıfe , iri s;vnh gözlerini kani\ - projö~töre, ne dansa, ne de musiki· şır. son moda rubu çıkardı. Bt!yaz ayak- yazı y'lzdtlar. 
lıı.~' havadn mflnhaniler çizen kol - ye ihtiyacı vardır. (3) rakamı, insana muvaffakı~·et, larına çarıklar gi\·erek ve güzel o- Atla. denizini ilk defa geçen Liııd 
t11cı \7? dalgn dnlga kımıldayan vf\ - O, ya bir sinema, yahud bir bar istiklal, ehliyet ve saadet bahşeder. muzlarn a bir kaftan atuı nk arknı:ıı berg Niyorkta karşılandığı zaman na 
l't:\> u ıle ec:atir'l bir mahudPyi ardı . salonunda masalard:ın bir;.:nin Us - :Mis Bettfy, bu nmeliye sayesinde na ,taktığı bir kaç işsizle Niyork rolu- sıJ caddeler sımsık~ k:ıpnnmış ve ""-
'l lci>l'du. Fakat genç kız ken-ii~mden tUne çıkar. Kendisinin uzun boyu, ga kend!sinin bütiln sır:ara agah oldu- nu tuttu. kaklnrdn ~!acak bir adımlık yer knl-

ll.clnr iCÇmişti ki, bit aralık son -lzel konuşması ve pek asil je.stlori na- ğunu ve kablelmilad beş asır önce Hidayete kn\'uşnn Uldin ıırasırn - Dev mı 10 nun u aahifedo -

Lakin bu güneşlerde aramızda o 
kadar uzun bir mesafe vardır ki, 
ziya bir saniyede diinyayı 450 kere 
devredecek derecede bir hızla yol 
aldığı halde, bugün o güneşlerin bu
lundukları mıntakadan bjzim bulun. 
duğumuz yere yüzlerce hatta o·nler· 
ce sene zarfında gelebiliyorlar. 

Gökyüzilniln henüz gözle farkedi
len fakat inceden inceye tetkike im
kan bulunmıyan muammalarından 

biri de saman yoludur. Saman yolu 
elediğimiz jki sıra scrpilmi~ ince bu
lutları hatırlatan beyaz yol, y(iz mil
yardan fazla yıldızın bir araya gele
rek te5k"l ettiği bir yıldızlar toplu
luğudur. Bugün teleskoplar, bu sa
man yolundaki yıldızların ancak bir • 
milyar kadarını göstere':>iljyor. Yerıf 
Amerikan teleskopu ile beş milyar 
sayılabileceği tahmin edil"yor. 

Sonra, bu saman yolunu teşkil e
tlen yıldızlardan uzakta daha ne ka
dar yıldız var? Bu yıldızlar alemin 
;;onu mu, yok ·a cihan daha öteye 
doğru uzayıp gidiyor mu? Şimdi el
de mevcut en kudretli teleskoplarla 
boşluklara bakıldığı zaman, tahmin 
\'e tahayyül etfğimiz mesafcleıde 

garip garip bir takım ziya karışıklık
ları görülüyor. Bu ziyalar da, hiç şap 
he yok, bizim saman yolumuz gibi 
saman yoludur. Fakat bunları mey
dana getiren yıldızlar hem biz.mkin
cien daha çok, hem de pek dnha 
uzakbr. 

Yalnız şura:;ı rnalOm ki, bu niha. 
yetsiz boşluğun öte taraflarında bu
lunan ~amnn yollarının en uzağın
dan kopan ziya huzmeleri bizim kli
rjmize, ~aniyede 200.000 kilometre 
hızla geldikleri halde, nncak 2rJO Mil 
yon senede gelebilecektir. Elde mev 
('Ut aletler btt!lU göstermı>ktedir. 

Pnlomnr rns, thanes:nin yeni telec:
kopunclan beklC'nen sey, ma11lmu
muz olan cihan hudutlarını bir:ız da
ha genişletme!'ljclir. 

Pu;s - Midi 

n 
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Lüzumlu Not ar 
Bugün de konuşu/ama iı. Ya- ~:~tt!:~!r~:Anknrn yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket 

Tln icin Ümit ediliyor eder. (Bu trende Pazar. Cuma. Çar§amba) günleri Ankara için bir 
• yataklı ve Eskişehir için b:r yemekli vagon vardır. 

Tokyo, 17 (A.A.) - SafHıiynttnr mi~tir. Bunun sebebi Graig·enin lo hmir. Alaşehir yolcu treni her gün saat 16,40 da Basmahaneden 
bir kaynaktan b ldirildiğine göre, temmuzdn yaptığı görü~me hakkın- hareket eder. (Bu trenin M:ınjsada aktarma edilmek suretiyle otoray
Arita ile Robert Graigie nrasındn da verdiği rapora Londradnn cevap la Somaya devam• vardır.) 
buglin öğleden sonra yapılacak olan beklemektedir. 1 lzmir • Bandırma sürat tı-en; Pazartesi • Çar§amba Cuma günleri H• 

ikinci görüşme 1 temmuza talik edil- -'t 7,30 da hareket eder. (Eu trenlerle lstanbula gidecek yolcular için 
-------ece***•» Bandırmadan vapur vardır.) 

M ı • V k•ı• • V d İzmir - Bar.dırma yolcu treni Salı • Perşembe. Cumartesi - Pazar a Jye e l lffilZ afŞQVa a günleri sant 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 

I<ahireden sonra Feci bir şimendifer ~:~~~!~; için yalnız Perşembe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 

Marsilyaya gidPcek çarrışmaeı AYDIN HATT: 
Vnrşovn, 17 (A.A) _ Povvsin is- İzmir - Karakuyu - Afyon yolcu treni Pazartesi • Çar,amba - Cuma 

Kahıre, 16 (A.A.) - Anadolu a- tn!'lyon şefinin bir hatası )'llzilı'ı.den ·Cumartesi günleri aaat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
jansınııı hu usi muhabiri bildir;yor: ııksi istikamette kilometre f!Üratle Burdur • fspart• ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

Maliye vekili Fuad Ağıalı T-ransi!- giden iki tren Belçika kumpanyasına İzmir - Nn:zilli yolcu treni her gün aaat 15 de haT'eket eder. 
valya vapuru ile Ve Mısır hariciye ııit Varşova _ Piaseczno hattı üzeri:! lzmir - Nazilli otoray her gün saat 18 de hareket eder. 
nazın Aptülfettah paşa ile bilrikte de çarpışmıştır. Dört vagon parça _ lzmir • Denizli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. 
jskenderiyeye gelmiş, :,ar'ciye mils- lnnmış ve lokomotiflerin benzol de· İzmir • Ödemiş yolcu treni her gün aaat 18,10 da hareket edel'. 
teşarı, mohalli erkan, iş bankası di- 1,0ıarı ateş almıştır. 7 kişi ölmüştür. İzmir - Tire - Ödemiş muhtelit yolcu treni her g\ln saat S,45 de ha· 
rektörU ve kalabalık bir halk tara· reket eder. 
fından karşılnnmıştır. 

Bugünkü gazeteler bu münasebet
Uı neşrettikleri yazılarda cumhuriyet 
maliye.,:nin tckamaı ve intizamın -
dan ve Türk.yenin dilnyadaki ma!i 
itibarından sUıyişle bnhsetmek ve ve
kilin f otograflarını derceylemektedir 

Şeytan düşmanı 
kulübii 

- Baıtnrafı 9 ncu Sahifo.ie -
mamışsa, Mis Uldin Maybele de on 
iki milyonluk koca şehir böyle bir 

ler 
lskenderiyc, 17 (Radyo) - Bugün istikbal h~zırlamıştı. 

hariciye nazırı Aptülfettah Yahya Herkes, bu nef s peygamberi gör
paşa jle birlikte gelen Tüı kiye mali- mek, onu~ cana _can katan sözlerini 
ve vek )" B Fuad Ag· rah Kahireye dınlcmek ıhtiyacıyle yanıyoı ı!·'l. 
- 1 • ' 
giderek bir gün istirahttan sonra bu. Fakat ... 
raya dönecek ve 1\f arsilyaya hareket Niyorkta tam bir uzlet hayatı gf'-

edecektir. çirmeğc başlıyan Uldin Maybel, bu 

---=-=-=-=--
Ita~ya, Isviçre h ·.
kii ıı~tinin ta~ebini 

kal:u~ etm~rli 
Paris, 1 7 (Radyo) - Zurihten 

haber v~riliyor; 
lsviçre hükümeti, Polçano mın

,taknsmdan tehcir edilmek istenilen 
İsviçre tebaasına kolaylık gösteril
nıes::ıi ltnlya hükümetinden istemiş 
iı.c de bu tstek kabul edilmeıni~tir. 

Gü 
,---oo*oo._ __ 

eş takımıÇan
kırıya gitti 

Çankın, lG (A.A) - Tenezzüh 

treniyle burayn gelen Ankara Gü ~ 
neş tnkımı ile Çankırı spor tnkımı n 
rn mdaki maçı hakim bir oyunla ve 
~ıfıra karşı bir !a), ile Çankınspor 
kazanmıştır. 

---o°*oo._ __ 

Afyonda bir katil 
idam edildi 

dindarane yaş=ıyışından yavaş yav::ıs 

memnun olmamağa başladı. 

Halbuki onun hiikUm ve nüfuzu ~ıy 

lar geçtikçe daha çok artmakta ve 
N yorktan harice ele taşmaktaydı. 

Bir gün bu güzel nzize, Holjvud 
alemine merak ı;ardırdı. Yanındaki 

mürid ve milr deleri, 
- Vazgeçiniz bu fikirden mukad

ders baynnımız 1 Biz sizin hem kulu
nuzuz; hem de köJeniziz J 

Dediler. 
Dediler amma. hiç de ona lüf RP

çircmediJcr. 
l\lis Uldin Maybel, tacütabtını tl'r

kcclerek bir öğle Ustü Holivudun yo
lunu tuttu. 

Heyhat~. 

Güzel peygamber, fotojenik olm.n
dığı için oraya kabul edilmedi; ve 
Niyorktaki müridlcrinin de dağılma
sı hasebiyle artlk bir tarafta lcalamı
yarak şöhret semasından nihan olııp 
gitti. 

*** 

Zayi nıühür 
T. C. Ziraat bankasından aldığırı 

5342 sayılı tasarruf hesnb1 cari ciı:z-
Afyon, 16 (A.A) - Behi)•e ismin danı Ozerine mevzu tatbik mühü:-il

de bir kızın bikrini izale ettikten son ma zayi ettim Yenisini yap tı?·ncnğun 
rn suçunu örtmek için kızı zehirli)'C ~an eskisinin htikmü olmsdığını il ın 
ı ek lSldüren İshaklı nahiyesinden ederim. 

fzmir • Tire otoray her eün aaat 16,30 da hareket eder. 

TELEFON NUMARALARI t 

Yangın HıhRrt 2222 - 2532, Karııyaka: 5055 İmdad~ ııhhi t 2048 
Müddeiumumilik : 2455, Pnlis : 2463, ,ehir telefonu ntÜrıtcaat No. 
2200, ıehirler arası telefon mürac,111at No. 2150, Elektrik ıirketi : 2091 
Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyaka su idftreıi ı 
5105, Bzmahane ir.taııyonu : 3633, Alı.ancak iataıyo"\u : ~134, Pasa• 
pC\rt v~pur iıkelcsi : 2854, Deniz~ank acentesi : 2674. lzmir su ıirketJ 
3~15. Telesi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
hmirde" Knrşıynka a ilk vapur saat S,30 da Pu11.,orttan ge .. e ıon 

vapur 11,30 ·~a Ko:uıktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur aaat 
6 da, son '·aı:-r-r da 24 tedir. Gündüzleri her yarJm ıaatta bir kartılıklı 
vapurlnr h reh!t eder. 

ŞEHiR D, \.llLl NAKiL VASITALARI : 
Tramvaylar ) ltabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 

vay 6 da hareke. eder. Konaktan 5,20-6,20 ded:r. Gece ıon tramvay 
Güzclyalıdnn 241 \S te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
dakikadn bir trat vay vardır. 

Otobüsle : Eu" '. Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alıancak hat• 
tına her giin mun\." zam otobüsler i,lemektedir. 

HAVALİ KATARLARI : 
lzmir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38-12,-04-14,45-16,20-l 7,44-19, 1 O 
lzmir - Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-17, 

15·18,50-20,10. 
İzmir - Karşıyaka - Hacıhüseyinler : 5,43-7,38-8,30-10,20-12,10. 

13,03-14,50-16,50-17,47-19,30-21,25. 
lzmir. Menemen : 5,48 (Yalnız Cumarteı! rünleri :13,03) 

.DEa.ıt:zııtoı • • .A lU 
Çar§amna günle~ nat 12 de lııtanbula ~ür'at postası. Perı~mbe 20 

de a o.postası. Çar~.,_mba 10 da Mersin sür'at postası. Paz.ar giinü 12 
:1e N ~rain postası (Radosa da uğrar.) Karaburun postası Pa:z:a~tesi va 
Perş• nbe günleri saat 9 da. 

~"EMLEKET HARİCi : 
hal an vapuı·ları muntazam postalar : Çarıamba ıaat J 7 de Pire, 

ilrend ti, Venedik, Triyeııte. Perıembe saat 17 de Radoa, Adııı.lar. 
N" ıBETÇl ECZANELER : 

Pazar: ~emeraltında Hilal, Karl'lta,ta B. Habif, Keçecilerde Yeni iz. 
mir,· lrgadp\-.:arında Asri. 

Pazarte&İ Kemcraltında Şifa, Güzely1thda Cüze2yah, Tilkilikte B. 
F:ıik, lkiçc§me•:kte lkiçeımelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

Sah : Kemerııt't.ında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, Al· 
ııa.ncakta B. Ahm.-o\ Lütfi, Eşrefpa§nda E§refpap. 

Çarıa?nba : BaV'uı·akta Sıhhat, Karataıta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
lzmir, bgadpazarın"-' Aeri. 

Per!ı mbc: Kemeraltında Hil&l, Karantinada IB. Eıref, Tilkili.kte B. 
ruad, l4refpa14da iEfrefpafa. 

Cuma ı Keme:-atmde htihad, Güzelyalıda Güzelye.lı, lrcadpaz.aruıda 
Asri, iki, ~ımelikte lkiçeımelik, Aleancakta B. Fuad. 

Curnarl.,.•İ : Baıdurakta Sıhhat. 

Remzi Uzun hakkındaki idam hükmU Seferihisar: Çolnk İbrahim okn ~ UlllllUIUlllJlllllllllllll!Hllllllllllllll!lllllllJllllllllllllllllllll!lllllllllillllllllllllllllllllllllll 
bugün infaz edilmi~tir. ğında Mustafa kızı K:ıdriye M JUi V d • 1 l __________ "'____________ • ııı. • enız ıevazım sa ın 

1 1 a n a ma kom:syonundan : 
J:zmıı vila:retinin merkez lca7.asına bağlı Cumaovası nahiyesinin 

Y:eniköydeki l;ğnit m den.inin 99 y;ıl müddetle i letilmesi imtiyazı fcra 
Vekilk.ri He}etinin 2 hazran 939 tarihli ve 2/ 1Jl38 numaralı kararna
mesi ile Osman Nuri Karabıyık uhdesine i~ale kılınmıştır. 2556 

(zmir Demirspor ku:übünden: 
Kuliibümüz menfaatine tertip edilen e ya piyangosu 15/7 /939 

tarihinde noter huzurunda keşide edilmiştir. ikramiye kazanan numa
ralann 1istesi Alsnncakta Demirspor kulübü ile sekizinci işletme istas-
yonlarından alınabilir. 2535 

Akhisar Türk Hava Kurumu 
şubesinden: 
1 - Yazlık ve kijlık kısımlan ve stgara salonlarını mubte,·i v-e s·ne. 

macılığın son tekemmUlitınn uygun şekilde techiz edilmi~ .)lan 
(Akhisar tayyare sineması) (3) sene (8) ny müddetle kimya 
ı..erilmek :üzere açık artırm::ıya konulmuştur. 

z - ıeklif edilecek bedel haddi Jayık görüldüğU takdirde 31-7-989 
tarihinde saat 11 de Akh:sarda Türk hava kurumu şubesinde 
kat'i ihalesi yapılacaktır. 

S - Se1.elik muhammen kira bedeli (1800) lirndır. Muvakkat temi
nat parası ( 495) liradır. 

4 - Şartnameyi görmek ve tafsil§t almak isteyenler Ankarada Türk 
hava kurumu genel merkezine. İstanbul, lzmir, E-skişeh·r, nur
sa, Balıkesir, l\Ianisa ve Akhisarda kurum şubelerine mür:ıcnat 
etmelidir. 14-19-23-28 2482 

1 - Tahmin -edilen bedeli 17 .250 lira olan 10.000 :kilo kösele 27 
temmuz 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de kapalı zarfl.a 
.alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 1293 lira 75 kuruş olup fartnamesi her gün ık.o~ 
misyondan pamsız olarak .alınabilir. 

3 - lste.klilerin 2490 savılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif ımekt~plarmı en geç belli gün ve saatten bir 
Eaat evveline kadar Kasunpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde <vermeleri. 13 17 21 25 (5029/2436) 

Izmir Eşrefpaşa Hastanesi 
Baştabip iğinden~ 

lzmir Eşrcfpaşa hastanesi için alınacak olan ccins ve miktarları 
hastanede mcvcnd listede göslerilen 6642 lira 74 kuruş muhammen 
bedelli 1 59 kalem muhtelif eczayı tıbbiye 16/ 7 / 939 tarihinden itiba· 
ren on beş gün miiddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye bÇJkarıl
mıştır. 

Eksiltme ~artnnmesini görmek ve ilasrların cins ve miktarlar.mı 
öğrerunek istiycnlerin her gün !hastane heyeti daresine müracaatları 
ve ihale günü olan 31 '7 9::>9 pazartesi günü saat on birde taliplerin 
kapalı zarflarını vilaye-t encümenine vermeleri ve verilecek kapalı 
zarfta muha.TTimen hedelin teminatı muvakkate mukabili olan 493 
lira 21 .kurusluk banka mektubunun veyahud paranın muhasebei hu
susiye vezn~sine yatırıldığına dair a!ıoacak makbuzun ve teklif mek
tubunun ayrı ayrı zarflar içerisine konularak her ikisinin bir zarfla 
vaz·l= zarfın Ü7,·rine isin neye ait olduğu ve talibin sarih adresi yazıl
mak suretiyle e"'l.:Ümeni vilayete tevdii ilan olııT'lur. 16 20 24 28 
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ilan 
Ordu hasta bakıcı hemşireler oku .. 
Iuııa ait ha zı izahat ve okula kayıt 

ve kabul şar~Jc,rı 

1 - H:ısta bakıcı hem~ire yetiştirmek üzere Anlcarada M. M. Ve
kilr!i tarafmdan (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıshr. 

2 ·- 3433 sayılı kanun mucibince bu oku!dan mezun olacaklar, 
m~mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini Ordu ha• 
tahanelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki 
biitiin sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Taha il müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
a:nl4 5 lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait 
olec~ldır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 aıll 
m:ıastan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittiko;c çoğala• 
caktır. Bu zaman dahi İafe, giydirme ve barındırma orduya ait o~ 
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata bn§lıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul ıartları §unlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırlandaı 
bulunnw.k. 

b) S1hhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife gÖrmt'
ğe müsait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Y a~ı on altıdan &§ağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
d) Kendiıi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet poli .. 

çe tevr.ik cUirilerek evraka bağlanacaktır.) 
c) En az Orta okul tahsilini bitİrmİf olmak veyıı bu derecede 

h•hsil göı·düğünü iıbat etmek (Tasdikname auretleri musaddak olarak 
eklenecek lir.) 

f) Evli veya nişanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bo~ananlarla 
kocası ö!müş olanlar kabul edilir.) (Buna ait rnedeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.) 

s) Sıhhi sebebler dıtında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
cvlen.-rıek suretiyle veya diğer inzibati sebeblerle okı\ldnn ç?kanldt~ 
yahut a1t1 ıcnelik mecburi hizmetini yapmadığı veya {amamlamadığl 
yehut ııhhi ıebebler dıımda okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masrnflannı tamamen ödey ceğine ve ~öıterdiii 
veaikalarm tamamen doğru olduğuna dair Noterden bı;dJdi ve kefilli 
bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihanıız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrala tamanlıyanlar bunlara Ankarada· 

kiler M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerin· 
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. Mü· 
racaethmn 25/ Ağuatoa/939 da sonu olınmı§ olacaktır. 

10 -- Taliplerin kabul edildiklcrı ve mektebe hareket etmeleri 
eyni makamler tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara.ya kadar 
rurf edecekleri yol paraıı kendilerine ait olacak ve (M. M. Velcaleti 
Sıhhat işleri dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları clilekçede bunu tas-
.. a .. ..A.a.r..&&L-14 .... ,1:. 1 o n!) ~ ca ... o -"r ~ oo 
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iz mir Def terdarlığzrıdan: 
Satış O: 

No. 
199 

200 

201 

202 

203 

209 

204 

205 

206 

207 

206 

210 

211 

212 

213 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

Kar"ıyaka Alay hey Y enigün - 1691 sokakta 
42S.50 M. M. 116 Tajlı arsadan müfrez 
198 Ada 140 Parsel sayıda Arsa 
K. Yaka Alay bey Yeni gün 1691 sokakta 
360 M. M. 116 Tajlı arsadan müfrez 198 
Ada 137 Parsel sayılı Arsa 
K. Yoka Alaybey Y enigün 1691 sokak 
418, )0 M.M. 116 tajlı arsadan müfrez 
19, Ac!l 139 Pa~sel sayılı Arsa 
K. Yaka Alaybey Ycnigün 1691 sokakta 
412 M. M. i l 6 Tajlı arsadan müfrez 198 
Ada l 3B parsel tayılı Arsa 
Bayraklı Menemen Cad. 1595 sokakta 
1056 M. M. 75/ 3 tajlı arsa 
K. Yaka Be.harjy-: Karakol - 1869 No. 
sokaktn 87,30 M. M. 29 T aj No. lu 178 
Ada .5 P.arsel sayılı Arsa 
K. Yaka Bahariye Yeni. 1865 sokakta 463 
M. M. 31 tajlı Arsadan müfrez 180 Ada 
25 parsel sayı 11 Ar~;a 
K. Yaka Bahnriye Ada - 1849 sokakta 
435 M. M. 31 Taj1ı arsadan müfrez 180 Ada 
22 Parpel sav,Iı Arsa 
K. Ya'ka Alaybey Giindo~du - 1.685 sokakta 
85 M. M. 2 tajlı 3'3 Ada 9 Pvrsel sayılı Arsa 
K. Yaka Baharive Ada 1849 Sokakta 504 
M. M. 31 Tajlı an~adan ımüfrez 180 Ada 
24 Parsel sayılı Arsa 
K. Yaka Bah<ıriye Tasvir geçidi 1868 so
kakta 956 1\1. M. 27 tajlı 174 Ada 15 
Pars~] sayılı Bahçe 
K. Ynka Dommmscı M. Nazlı 1735 sokakta 
12 l M. M. 3 Tajlı 79 Ada 26 parsel sayılı 
Arsa 
Bornova 1 inci Te.r!abaşı sokağında 211,50 
M. M. 21 / 1 No. Ar&-a 
Bornova Cami kebir M. 1 inci yakada 216,76 
M. M. 15 tajlı Arsa 

170 

f 44 

167 

164 

739 

43 

231 

217 

34 

252 

119 

242 

21 

32 
Bornova Dağdihi Pınarlık mevk.inde Ahmet 
koyuncu ·1e hazinrnin münasıfe•en mutasarrıf 
bulundukları 40() dönüm mer'adan hazineye 

20 

-00 

40 

80 

20 

65 

50 

50 

00 

00 

50 

00 

02 

1 1 

ait 200 dönüm m,.ı ·a 160 00 ·tf' 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri i 4/ 7 / 939 tarihinden ~O' 

barf"n Yirmi bir gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye d" 
nulmuştur. Hıaleleri 3/ 8 / 939 tarihinde Persenıbe v.ünü saat ( 15) bO" 
Milli Emlak müdürlü<jünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen~ ~ 
clel'erj t:z ... rinden % 7 ,5 deFoı:"to akçesi yatnarak yevmi mnk\~~ ~ 
Milli F.mlak Müdürlüğünde toplanacak satıs komisyonuna J11"

1 

caath.ıtl ·~an olunur. 14 27 
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Komis.Yorı·ı ilanları § 
İınıir levazım am!rliği satın alma komisyonundan: 

1 lzmir müstahke mmevki komutanlığınca gösterilecek yerde 
beheri (27204) lira (95) kuruş bedeli keıifli iki adet ikisinin 
tahmin bedeli tutarı 54409 lira doksan kuruş olan iki eded 
garaj inşası kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talip çıktnadı
ğından pazarlıkla ~abn alınacaktır. 

2 - ihalesi 24 temmuz 39 pazattesi günü snaton beşte kışlada 
lzmiı levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvnkkate akçesi 3970 lita 50 kurustur. 
4 - Şartname ke_ ifname ve projeleri her gün saba"h saat 8den on 

ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar İzmir müs
tahkem mevki intıaat komisyonunda ve Ankarada M. M. Ve
kaleti <.>makin inşaat şubesinde görülebilir. 

S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve b uişi yapa
bileceklerine dnir ihaleden en az bir saat evvel lzmir nafıa 
fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetin
dedirler. 

6 - P!l'lınlığa iotirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
cü maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleri ile birlikte ihal esaatından evvel komisyo
na müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - lzmir ınUstahkem mevki birliklerin;n 18500 kilo zeytinyaiı 

ihtiyac! kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
a - lhelesi 4 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada iz-

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 851 O liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 638 lira 25 kuruştur. 
5 - Şattnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lıtekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ıöatermek mecburiyetindedirle. 
7 - Eks:ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile te
min3t v teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev-

., vel komisyona vermiş bulunacaklardır .. 18 23 28 2 
lzıni': levazım amirliii satın alma k~misyonundan ! 

1 - iz.mir müstahkem mevki askeri hastanesinin 23900 kilo ıüt 
ıhtiyac1 açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 3 ağustos 939 perşembe günii saat onda kı§lada İz-
mir levazim amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

' - Tahmin edilen tutarı 3107 liradır. 
4 - Muvakkat teminat akçası 233 lira yirmi beş kuruştur. 
5 - Şarhıamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

(IÖsterınek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye i§tirak edecekler 2490 sayılı krnunun 2 ve3 cü 

maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları ve muvakkat 
teminntlan ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-

.., racaatlan. 18 22 27 1 

BomoYa tümen aatm alma kociıyonundan: 
1 - Ciheti askeriye için süvari binek hayvanı pazarlık suretiyle 

eatı nalınacaktır. 
t - istekliler tesbit edilen evsaf eşkal ve şartnamesini her gün 

Boınovada a~keri satın alma komisyonunda ve HilS.lde kor 
Ji.Sivan nastanesinde görebilirler. 

3 - Bu evıaf ve şeraiti haiz ellerinde hayvanlan olup satmak isti
yenleıin her hafta salı günleri saat on dörtten on yediye ve 
cumarteai günleri sekizden on ikiye kadar hayvanbrı ile bir
likte Hilllde kor hayvan hastanesinde müte~ekkil komisyo-

----
na müracaatları ilan olunur. 18 22 26 30 2554 

BotnoTa ttimen tümen satın alma komisy~nundan: 
.1 - Caziemirdeki birlikler ihtiyacı için bir ay zarfında pazarlık 

suretiyle satın alınmasına karar verlen 6 kalem yaş sebzenin 
birinci pazarlık gününde talibi tcrafından verilen fiyat komis 
yonca pahalı görülmüı ve ikinci pazarlıiı 21 temmuz 939 
cuma günü saat on bire bırakılmıştır. 

2 - Umunı tahmin tutarı 8044 lira olup ilk teminatı 604 liradır 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin yukarıda bildirilen ynkitte teminatları ile birlikte 

Bomova at\.ett satın alma komi:ıyonuna ııelmeleri ilan olu-
2551 rıur. 

~rnova tümen satın alma komisyonundan: 
.1 - Ödemiıteki birlikler ihtiyacı için l 8QOO kilo sığır eti kapalı 

nrfla eksiltmeye konmuştur. 
l 2 - ihalesi 4 ağustos 939 cuma günü saat on birde yapılacaktır. 

- Umum tahmn tutarı 4500 lira olup ilk teminatı 337 lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret Odasında knyıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
6 - lste!~;iier 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 ~1ncii maddelerinde ya

zılı vt::sikalarla teklif ve teminat mektuplarını ihale günü iha
le saatından bir saat evveline kadar makbuz karşılığı lzmir 
Bornovada askeri satın alma komisyo:;:una ver~eleri ilan o-
lunur 18 22 27 30 2578 

~. 

'1ektrlk tesisatı için müteah. 
~taranıyor 

..._ Bodrum belediyesinin Nafıa Vekaletinden musaddak 30,014 
lira 1 O kuruş keşif bedelli elektirik tesisatı 28 6 / 939 tari
hindrn it:baren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulü ile mü-

2 nakasaya çıkarılmıştır . 
..._ Umumi intaat ihale tarihinden itibaren on ay zarfında pro

je şartname ve keşifnamesi mucibince ikmal edilmiş ola -
~ caktır. 
1 '° Blt i~e ait teminatı muvakkate bedeli 2251 lira 05 kuru~ur. 

......_ lıtek.lilerin asgari 30000 liralık elektirik tesisatı yaptıklarına 
S dair ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri §arttır. 

..._ İhale temmuzun 28 inci cuma günü saat on beştedir. Bod-
6 rum belediye dairesinde yapılacaktır. 

..._ isteklilerin 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununda ya
zılı 'erait dairesinde teklif mektuplarını tanzim ile ihale ko-

) misyonuna vermeleri şarttır. 
.._ Bu işe ait evrakı fenniye 150 kuruş mukabilinde Bodrum be 

lediyesinden ve Muğla Nafıa müdürlüğünden ahnabili~ 
Bu hususta fazla malumat istiyenlerin Muğla nafıa müdür· 

t lügüne ve Bodrum belediyesine müracaat ederler. 
.._ 

1
Münakasaya taahhüdlü posta mektubile d e istirl'lk edebilir
er. Bu hususta vukubulacak teahhürden mesuliyet kabul 
-dilnıez. 8 11 14 17 4840/ 2404 

(ANADOLU) 

İzmir Lise ve Ortaokul1ar sa
tın alma komisyonundan 

Cinsi Miktarı Muhammmen bedel \Ik teminat 
kilo Kilosu Tutan Lira K. 

Birinci nevi ek- 22200 1 Okuru~ 2220 Lira 166 50 
mek 
Koyun eti 3 700 40 « 1480 4' 111 00 

Dana eti 2083 30 « 624.90 < 46 87. 
Sadeyağı 1700 100 « 1700 " 127 SO 
Toz şeker 2411 27 « 657.97 q- 48 83 

lzmir lis~leri a~keri kamplatına iştirak eden talebenin yiyecek 
ih•iyaclarından yukımda cins ve miktarı yazılı maddeler açık eksilt· 
meye konulmuştur. İhaleleri 19 temmuz 1939 çarsamba ~ünü saat on 
be~te yapılacaktır. Şartnameler her gün Kültür direktörlüğünde gö
rülebilir. İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatta, teminat makbuz
ları ile birlikte, Kültür direktörlüğünde toplanacnk olan komisyonu -
muza müracaatları ilan olunur. 4 8 13 18 

D. D. Y alları 8 ci işletme kom is 
)·onıından : 

Su borusu alınacak 
2300 m(>tre çelik man~onlu boru 3> kapalı zarf usuliyle eksilt

meyekonulmuştur. Eks;lımesi 24/ 7 / 939 pazartesi günü saat 17 de 
Alsanr'1kta :şietmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 7475 lira olup muvakkat teminat 56.P lira 
63 kn!tıt tur Şartnamesi pzrasız olarak işletme kaleminden alınır. fs
lekli!er" . ı49(' No. lu kar.t.nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesika
ları da havi olarak teklif zarflarını ayni gün saat on altıya kadar ko
miııyon ~eisliğine vermeleri veya iadeli teahhüdlü olarak posta ile gön
dermeleri lazımdır. Postada geçiken mektuplar nazarı dikkate 
alınmaz. 7 18 (2400) 

lzmir Mıntaka liman riyase. 
tinden: 

Dair~miztle 40 lira maaşlı bir dnktiloluk rnünhaldir Talip olanlar 
25-7-939 glı::i.ne kadar müracaatları ilan olunur. 

15 16 13 19 20 2514 

Akhisar betediyesinde:ı: 
6480 lira keşif bedelli Akhisar belediyesi elektirik fabrikası lo

komobili için bir yıllık ihtiyacı olan tahminen 540 ton maden kömü
riine yapılan pazarlık neticesinde de istekli çıkmadığından J 5 eün 
miiddetle terT'ctid edilmiştir. 

ihalesi 20 temmuz 939 perşembe günü saat on birdedir. isteklile
rin Akhisar belediyesine ha~ vurwalare ilan olunur. 

s 11 ıs 1s 2420 

Izmir Telefon müdürlüğüO:
den: 
l!l39 - 1940 telefon rehberi bagıJmaktadır. Rehberde adlannı iri 

hnrflerle yazdırmak veya başka suretle ilan vermek ve firma reklamı 
yapmak !stiycnler!n idareye müracaatları i lfm olunur. 15 16 18 2515 

-Bur ova belediyesinden 
l - Eornava rn te~:satı içjn kozmoz standart tipinde 100 adet s~ 

at satm alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1450 liradır. 
3 - 1\!uva kkat t eminat 109 liradır. 

4 - 1hr.lc>s: 28-7-n39 çarşamba pi.inil saat 16 da Bornava belediye
s irdP a çık ekc:iltme ile yauılacaktır. 

5 - t tckli lerin Eornc>va belediyes:ne müracaattan. 
15 18 21 25 2~13 

n: 
Belediyemizin aydt> 90 lira ücretli Belediye hekimliği ile ayda 50 

lira ücretli ve ayrıcn d<ı on lira \'esaiti nakliye ücreti tediye edilmek 
şartiyle rn~zbaha bnvta:lığ! açıktır. 

lst!'k!ilerin ellerinde diplornalariyle birlikte Belediyeye mÜr3-
c~thrı ilnn oh.:nur. 7 12 18 22 (2407) 

.. Istanbul Nafıa müdürlü...;;._--
ğünden: 

25.7.939 Salı günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 
Eksiltme komisyonu odasında (37248.13) lira keşif bedelli Silivri 
hükumet konağı ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko.nul
muştur. 

f\lukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, huıusi ve fenni 
§artnaı,ıeleri, proje k•şif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak ( 187) 
kuruş mukabilinde Dairemizden yerilecektir. 

Muvakkat teminat (2794) liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az (35000) liralık bu ite ben· 

2er İf ~;aptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
fstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış eh· 
l"yet ve 939 yılına aiı Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
25.7.939 Salı günü saat 14 de kadar lstanbul Nafia müdürlüğüne ver· 
'11..:Ieri. 2 8 13 18 ( 4636/2291) 

lstanbul P. 1: T. müdürlüğün-
den: 
Yeşilköyde yenidt·n yapılacak olan telsiz istasyonu binası inşaatı 

kapalı zarf uıJuliyl.: eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26 7 / 939 
Çarşamba günü saat 15 de postane binası alt k~ta müfettişlik oda· 
ıınd1 toplanacak mlidürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 65946 lira 93 kuruş muvakkat teminat 4548 liradır. is
teklilerin mukavel~ eksiltme bayındırlık i§leri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proj keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrakı 330 
kuru~ mukabilinde dmak ve muvakkat teminatını yatırmak üzere 
çalışma günlerinde mezklır müdürlük idare kalem levazım kısmına 
eksiltme gün \'e ~aatinden bir saat evveline kadar en az 50000 l"ralık 
bu işe benzer iş yaµtıgına dair idarelerinde:ı almış olduğu vesikalara 
istinaden lstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alın
mıt ehliyet ve 939 &!"nesine ait ticaret odası vesikası ve muvakkat te· 
minat makbuz veya banka teminatlarını havi kanunun tarif;ne göre 
haz:ırlumnıs mt-kluplarım sÖ7.Ü gecı-n komisyon lı.,. .,ı, ... ,.,1. ~.,.,a No. lu 
makbuz mukabilinde tevcli eylemeleri. 9 14 18 22 2429 

(SAHiFE 11) 

lzmir Gümrük Muhafaza 
komutanlığından: 

Miktarı Umum Tutarı Muvakkat Eksiltme saati 
Teminat 

Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Saat D. 

Patlıcan 
Bamya 
Fasulye 
(ayıekadın) 
Taze üzüm 
Karpuz 

2000 180 00 14 00 15 00 
700 56 00 5 00 15 lS 

1650 115 50 9 00 15 30 

~00 36 00 3 00 15 45 
400 16 00 2 Oö 16 00 

1 - lzmir gümrük muhnfa~a taburu Urla iskelesi talim bölüğü 
ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı sebze ve meyve• 
ler sçık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Münakasası 2/ 
8/ 939 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde yapı· 
lacaktır. Şartnamesi her gün komisyon.da görülebilir. 

2 - Umuın tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarları kar
şılarında gösterilmiştir. 

3 - lstek!lerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesin
de ve ~artnamesinde yaztiı vesikalarla muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektupları ile birlikte eksiltme saatında 
fzmiı beyler tokağı arkası Geri tütün kumpanyası yanınd• 
1 3 sayıda tabur satın alma komisyonuna müracaatları 

18 22 27 1 2549 

lzmr~r Telefon müdürlüğünden: 
- idare ihtiync-ı kin muhtelif cins kapalı telefon teHeri açık ek

siltnıeye çık:mlmışhr. 
2 - Bu tellerin cif İzmir olarak muhammen bedeli ( 1727) bin 

yedi yüz yirmi yedi lira, muvakkat teminatı ( 129,53) lira 
CJlup eksiltmesi 19 Temmuz 1939 Çarşamba günü saa 1 O da. 
İzmir Telefon Müdürlüğü binaaında müteşekkil Satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ta!iplerin muv~kkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile kanuni vesaikle mezkur gün ve aaatta komisyona müra • 
caat!arı 

4 - Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğü ile İstanbul tec 
lefon müdi.irlüğii levazım amirliğinden parasız verilecektir: 

30 15 30 18 1758 

Kınık belediyesinden: 
1 - Kınık belediyesinin elektirik tenviratı için üç aylık kömür 

ihtiyacı yirmi tondur. 
2 - Mezkur kömür Cumalıköyü civarında Enez mevkiindeki li

net cinsidir. 
3 - Muhammen becleli 180 liradır. 
4 - ihale müddeti 14/ 7 / 939 tarihinden 29/ 7 / 939 tarihine k_a

dar ou beş gündür. 
S - Şartnamesi belediyede mevcuddıtr. Talipler bu müddet için

de yüzde yedi buçuk depozitoeu ile belediyeye müracaat e-
debilirler. 2544 

Gördes belediyesinden: 
Musadd:ık projeli 41 beygir kuvvetinde dizel motörü ile müte

h arrik Gördes kasabasının elektirik tesisatının yaptırılması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Keşifname 14197 lira ise de bina inıaat tadil bedeliyle ağaç di
rekler bt-lediye tarafından temin edilecğindn bunların keşif bedeli ten
zil edildikten sonra 12597 lira keşifli kısmı eksiltmeye konmuıtur. 

Şar nameb para~nz Gördes belediyesince verilecektir. Eksiltme 
1 l ağustos 939 saat on birde Gördes belediye dairesinde ihale edilecek
tir. Mu'!akkat teminat 630 kati teminat 1260 liradır. 

T Pklif mektupları 1 O ağustos 939 saat on dörde kadar Gördes be-
Jedi'.f esince ka~ul edi!eccktir. 18 2' 2R 2 2534 

Açıkeksi
9

tme ilanı 
Tire belediye reıs!iğinden: 
1 - Beled:yemiz hastanesinin 1939 mali yılına ait ve 934 lira 4~ 

kuruş muhammen bedeli 112 kalem r)atı tıbbiye ve mualece 
ihtiyacı 1217 / 939 tar"hinden 28/ 7 / 939 tarihine kadar 17 

gün müddetli! açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsteklilerin 70.08 (yetmiş lira sekiz) kuruştan ibaret muvak

kat teminat akçası ve 1939 takvim yılına ait Ticaret Odası 
kay:t ve sicil vesikaları ile birlikte 28/7 / 939 cuma günü on 
beşte belediyemiz daimi encümenine gelmeleri şarttır. 

3 - Şartname ve müfredat listesini bedelsjz olarak almak istiyen 
lerin eksiltme müddeti içinde her gün baş katipliğe müracaat-
ları ilan olunur. 2508 

-vilay-et daimi e cümen·nden .. 
Alsa ncak :Ik okulunun tamiratı 940 lira 27 kuruş keşif bedeliyle 

ve 20 güu müddetle .1çık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yaSQ hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat mektupları ile 
birlikte 7 ağus~os 939 pazartesi günü eaat on birde vilayet daimi encü-
menine baş vuımaları 18 27 2556 

-Vilayet daimi encümeninden: 
Ödemiş - Bozdağ yolunun 23 + 000-25 + 000 kilometreleri ara

sında ka:dırım yapısı 9840 lira 98 kuruş keşif bedeli ile ve on beş gün 
müddetle !lÇtk eksiltmeye konulduğundan istelkilerin hazırlıyacakları 
teminatları ile birlikte 3 ağustos 939 perşembe günü saat on birde vi
layet daimi encümenine baş vurmaları. 18 2) 2557 

-Vilayet Daimi encümeninden 
Vilayet, nafıa ve sıhhat ve içtimai muavenet otoları ile kamyon

larının y;.llık ihtiyacı olan 2400 teneke benzine istekli çıkmadığından 
6480 lira muhammen bedel ile ve on beş gün müddetle yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmakla isteklilerin 2490 sayı1ı yasa hü
kümlerine göre hazırlıyacaklan teminatları ie birikte 3 ağustos 939 
perıembe günii saat on birde vilayet encümenine baş vurmalan. 

18 27 2555 

To balı Kaymakamlığından: 
T orbalınm Çayb~~' köyünde ' J 33 lira 72 kuru§ bedeli ke§İfli na

tamam mekterJ in.saatı t :S 7 939 tarihinde yapılan aç.ık eksiltmede ta
lip zuht:. etm~~liğindcn on gün müddetle u:utılarak eksiltmenin 26 / 
7 / 939 tarihinde saat on beşte yapılacağından tal" 11lerin T orbal· k;\v· 
makarıılığınd:ı müte~ckk"i komisyona müracaatbrı ilan olunur. 

18 20 27 2537 
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Olivier ve 
Şürekası 

L1b~1Ti.1· 

18 Temmuz 1939 SALI 

Fratelli Sperco 
V apu1 acentesi 
ADRIA TICA. S. A. Dl 

1939 K. arruf ikramiye Plô:nı 
\-ııpur scent ~ı NA VIGAZIONE 

Zara motörü 17-7 tarihinde gelere~ 
Birinci Kordon RE.ES binası 18-7 saat ı 7 de Pire, Korfo, Sranda, 

TEL. 2443 R · LONDRA HA ITl rındizi, Valona, Draç, Gravoza, 
BELGRAVİAN 5 t Spalato, Zara, Fiyume, Trl)'este vı 

c . . > vapuru em: Vened !ğe hareket eder. 
muzda gelıp yük çıkaracak ve aynı B · . t·· ü 

24 7 
t ·h· d • . . .. rıonı mo or - arı m e s11a1r 

zamanda Hull ıçın yuk alacaktır. 12 d 1 k . il t 19 d . e ge ere aynı g n saa • 
cAdJuatanb vapuru 10 temmuz- . . · 

f~ur'ala 1 Şubat, 1 Mayıs. 25 A~::3t.:n. 1 Eylül~ 1 llıin=i 
" r: teşrin tarihlerinde çekilecektir 

d 1. L d . . ilk 1 kt Patmo, Leros, Kalımnos, lstanköy v a ge ıp on ra ıçın y a aca ır. 

LİVERPOL HATTİ Rodosa hareket eder. 
ALGERİA,... • 20 t _ Iseo Vapuru 23-7 tarihinde gelere) 

c n> "apuru em . .. 1\.'"·d·11· S lA ik D d ıı:. 

fP" "'''" 1KRA MI YE LE R '•11111 ıuoıuıı ıı 1111111111111111ı111111111111111m ıı: ıı: 111111111111111111111~ 
1 

d L . ld ı· tik k aynı gun .ı.•.ı.ı ı ı, e an , e eaaa9, muz a ıverpo an ge ıp y çı a- t 
k 

. d L' 
1 

. . stanbul, Burgaz, Varna, Köstenct 
raca ve aynı zaman a ıverpo ıçın B t h k d 

ilk alacaktı ve a uma are et e er. 
Y r. Brıonı Motörü 24-7 tarihinde saa' = 1 Adet 2000 liralık 2000 lira -
Deutscbe Le
vante Linie 

8 de gelerek 25-7 saat 17 de Pir,, 
Korfo, Saranda, Brindizi, Valona, 
Gravoza, Spalato, Zara, Fiyuın .. 
Triyeste, ve Ven.ediğe hareket eder. 

§ 5 CC 1000 H 5000 ---------------------
-

8 ff 

16 • 
60 .. 
95 .. 

250,, 

500 
250 
100 
50 
25 

" 4000 
" 4000 .. 6000 
,, 4750 
il 6250 

,, 
-

" - 1 

" - G. M. B. H ROYAL NEERLANDAIS KUMPAN-

H b YASI 
8 m Urg Agamemnon vapuru halen lima-

Mevsi mi n en yenilik- DEUTSCIIE LEVANTE LINIE nımızda olup Amsterdam, Rotter· 

l • b k G. :\!. B. H. HAMBURG dam ve Hamburg limanlan için yUk 
eri nt ay an Uma~ cMilos~ vapuru 20 temmuzda bek- alarak hareket edecektir. 

-
" -

-,, --,, -- [arının er kek kumaş· !eniyor, 23 temmuza kadar Anvers, Titus vapuru 24-7 tarihinde ~ele· 
= 32000 - larırıın en ey isini Rotterdam, Bremen Ye Hambur.v rek Amsterdam, Rotterdam ve Ham 

§ııııın1111111ıııınnııın111111111111111111111ınmıınnıım1111111111111111111111111mııııııııı111111111ııuııı11111111111111mıııııııııı .nınmh - ibra ı:m Karakaş 1 içi:ıi;~~~~:~·k~a~urı; 3 ağustosta ~:;k.~::~~~-· için yOk alarak h-

435 

r. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bırıktırmiş olmaz, ayni r bck.cm,ı Ol', 5 agu.,wsa kcı.u-.r P-11- ---tan aıınız. - SVENSKA ORIENT LINlEN zamanda talihinizi de denemiş olursunuz vers, Rotterdaru, Bremen ve Ham-

•·---~-~~-~--~-~~~~--~-~~-~~~--------~~~~ OdunpazanN~ 12 burg~inyükalacaku~ Vıngaland motörü 15-7 tarihlııd• 
gelerek Rotterdam, Hamburi1 ve 
Skandinavya limanları için yük al 

1 
Mehmed E iman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39 .. 40 

Mevsimlik en gı.1zel kuınaşlar gelmiştir it 
Müıterilerin~zlıı bir kerre ~örmelerini tavsiye ederiz .• 

1 ı A 

an • 

M. M. Vekaletinden: 
Muhtelif mahallerde benzin tankları yaptırılacağından bu işl P. rle 

iştigal eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yap
mak üzere M. M. Vekaleti inşaat şubeaj müdürlüğüne müracaatları. 

" 14 15 16 18 19 20 21 22 

Aydın vi ayeti 
meninden: 

daimi encü-

Aydın Kültür dairesi için 257 lira 50 kuruş muhammen kıymetli 
defter ve çizelge bastırılncaktır. Taliplerin ' o 7 ,5 teminat akçeleriyle 
2017 / 939 tarihli Perşembe gi.inü saat 1 5 de daimi encümen salonuna 
fazla malumat almak ve numuneleri görmek istiyenlerin her vilayet 
daimi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

13 1 s 16 18 ( 2468) 

Izmir Defterdarlığından 
Satış O. 

No. 

182 

183 

184 

185 

186 
187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 
195 

196 

197 

198 

Muhammen B 
Lira K. 

(Şehitler M. Demirmehmetçik ( 1 50 No. lu 
(sokak 13 aj. No. lu 98, 1 5 metre murabbaı 
arsa .. 
Karşırakn Bahariye M. Afitap - 1866 No. se
kak 6 taj No. Ev .. 
Karşıyaka Osmanzade intikam - 17 5 1 No. 
sokak 25 taj No. ev 
Bonrnova Havuzbaşı sokak 51 / 1 taj No. 32.45 
M. M. nrsa .. 
Köprü M. Çıkma7 sokak 6 taj numaralı ev .. 
Bayraklı Şeftali sokak 6/ 1 taj 'o. 102,75 
M. M. a rsa .. 
Karıııyak"l Osmam:ade intikam 1 i j 1- No. so
kak 17, jatlı . dilkkan. 
ŞehitlPr Demirhane - 1497 ı 'o. so. 2 tajlı 
63,3) M. 1\1. ur a .. 
Sehitler Ferah 1504 No. lu sokak paralı köprü 
cad. 41 eski numarayı a lan 629,22 metre mu
rabbaı arsa .. 
Balçova Yanıklık mevkiinde 4894 m etre mu
rabbaı tarla .. 
Birinci 1 e pe<'ik l 21 7 No. sokak 18/ 4 tajlı 
85, l 2 M. M. arsa 
2 inci Karantina Kasım ef. sokak 1 7 No. lu 
harap ev 
Şehitler l 52i :~o. sokak 31 t~j No. lu ev. 

> iplik fabrikası- 1 21 3 No. sokak 19 I 1 
tajlı 105 M. M. aısa .. 
Karşıyaka Alaybey Salih pa şa Yalı cad. 1 71 tajlı 

78 

300 

300 

08 
75 

10 

350 

38 

629 

225 

59 

200 
100 

42 

( 562) metre,J'I"urabbaı a rsa. 1 1 24 
Birinci T epecik bahçe - 1227 No. sokak 3 tajlı 
harap depo .. 
Mısırlı Bornova cad. 30 No. lu evin arka hu
dudunu teşkil ede n 175,95 metre murnbbaı bo~ 

150 

52 

00 

00 

13 
00 

27 

00 

00 

24 

00 

58 

00 
00 

00 

00 

00 

arsa. 61 58 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiye tleri 9-7-939 tarihinden itibren 

ı 5 gün müddetle açık artırma usuliyle miizadeye konulmuştur .. İha
leleri 24/ 7 / 939 tarihinde pazartesi günii snat 15 d e milli emlak mü
dürlüğünden yapılacaktır. Ta liplerin muhammen bedelleri üze rinden 
% 75, depozito akçesi vatmmık yevm i mezkurda milli emlak mü
dürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur .. 

9 18 2425 

~liim----------... m::J--mmılllilri•m.aer:m-m:ıPı:m•-•;a._. Tahliye: 

cKreta> vapuru aHlen limanı- rak hareket edecektir. 
mızda Hamburg, Bremen ve Anvers- Vasaland motörü 28-7 tarihlerinde 

Lüks Mobilya Salo.atı 
ten mal çıkarmaktadır. beklenmekte olup Rotterdam, Ha"m· 

ARMEIIIENT H SCHULDT · · · · 

1-Iüsey:n Hüsnü Uziş 
Yeni Kavaflar çarfıaı No. 29--36 

IZMIR 
D b · burg ve Skandınavya lımanları ıyba 

1 « u. urg> vapuru 26 temmuzda vük alarak hareket edecektir. 
beklenıyor, Anvers, Rotterdam, Bre • 

Mevsimin güzel bahar günlf'!· 
rinde minimini yavrulannıza te
miz hava aldırmak ve ho§ vakit 
gecirtmek için dünyanın en bü
yük f abrikaıı olan 

Alman Phöniks 

Markalı ıon model ve L."iihik ' 
:r.arif, Ek · fe sailam k~oalı_xe a · 
çıK ~ocuk: ara.batı alinız. t tyal 
lar rekab~t kabul etmez derece· 
de ehvendir. 

Mağazamda ra~vııimin en ıık 

zarif ve ıaelam yerli ve Avrupa 
Her ç,.,~d KARYOLA ve SOM
y ALARI gayet ucuz aablmak
tadır. Bir defa GÖRMEK kifi. 
dir. 

men ve Hamburg ~çin yük alacaktır. 
ARMEMENT DEPPE: ZEGLUGA POLSKA LINIEN 

Lechı~tan Motörü 21-7 tarihlerin• 
cEspangne> vapuru 25 temmuza 

doğru beki · . A . (d _ doğru beklenmekte olup Anvers, 
enıJ or. m: ers ogru) Gdynıa, ve Danzig limanları içia 

için yilk alacaktır. 
DEN NO ~ yilk alarak hareket edecektir. 

- RSI-... E MDDELHAVS- SERVICE MARITlME ROUMAlN ' 
LİNCE: · · 8 939 ta 'hl . Alba Julıa vapuru 3- - rı e 

4:Balkıs> motörü 28 temmuzda · d b ki kt 1 Malta · c .. na k ·k , .. . . 

1 

rın e e enme e o up , 
n c~ \ie Norveç ıçın hareket e- nova ve Marsilya limanları için yoJ.. 

de~~tiErR.t l cu ve yük alarak hareket edecektir. 
INC t CAN 11'.YP() A R'T' T T •r.ı.:!_ 

& c~Xl\IOOR:o vapuru 23 t ilandaki hareket tarihleriyle na9' 
emmuza 1 • • 'kl"kl d A doğru bekleniyor, NeYvork için yük ıu ... ardakı değlfı ı er en . cen 

alacaktır. · meııuliyet kfthul etmez. Daha ful• 
D. T. R. T. tllft ilat için illfoci kordonda FRA ' 

T ·.. t·· .. 27 t d d - TELLi SPERCO vapur acentahfıaa c h:>Za> mo oru emmuz a og ; 
m bekle · T ı· 1 . . müracaat edilmesi rica olunur. / 

nıyor. una ıman arı ıçın ·ı • ı 
\'Ük alacaktır. r~lelon: 2004 2005 ' 

cKagsa> motörü 25 temmuza. doğ·- t 
ru bekleniyor, Beyrut iskenderiye, ır. V l h k iht ı-.t 

P t 'd ı· ı · · ük 1 apur atın nte et tar er yı 
...e or saı ıman arı ıçın y a a- 1 1 d k" d - · "kl'kl d 

1 1 kt nav un er a ı eınşı ı er en ac 

~- ~ ca S~~VİCE MARİTİME ROUMA- te me,'uliyet kah~l ~~mez. • 

T C Z 
• b k N. Dnh"" fazla tahılat almak ıç 

ıra at an ası I · ı Birinci Koı·dorıda 150 No. da W. F 
• • ~Duroston . vapur~ 4 ağustosa Henry Van der Zee vapur aeenta 

tlogru beklenıyor, Kostence, Kalas I ğına mürncaat ,..dilmesi rica olunur 
KURULUŞ TA R1H1 1888 '' c Tuna limanları için yük alacak- TELEFON: 2007 /2008 

Sermayesi: 100,000,000 Türh lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Para biriktirenl~re 28.800 lir.ı ikramiye 'erecek 
Zirrat bankaaınua. kumbarh ve ihbarsız taıarruf neıaplarında en aa 

50 lirıuı bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki ~lü ... ,, 
cörc ikramiye daealılacaktır: 

4 Adet 1 ,000 Lir lık 4,000 l.ira 
4 c soo • 2,000 c 
4 c 250 c i ,000 • 

41) • 100 • 4,000 c 
100 c 50 • 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 • 
160 c 20 c 3,200 c 
DJKKA T : Hf!aaplar ndaki par~ lar bir ı;cr,e İçinde 50 liradi!ln aiAğl 

düaıDey'"nler• ikramiye çıktıiı taktı ı de o/o 20 fazluiyl e verilecektiı.. 
Kur'a.hır senede dört ciefa, 1 Eıl w, 1 Birind kanun, 1 M.ırt ~~ -. H .. 

%İran tarihlerirıde çekilecekti:-. 

• .. 1111~111111111llllll1Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 

= Taze, Temiz, Ucuz ·; 
= 111 A ~ - L ~ ~ ~ 

~ - ~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri J 
-- Hamdi Nijzhet Çançar 1 
- Shh h . ~ _ ı al ecza aneJl ~ 

Bıışdurak Bftyak Salepçio~hı h:ıtıı kar,ı-.ıtı 1h ~ 
•r111·11111111111111111111111111111nıııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111•; 

1 ı A 

an 
M. M. Vekaletinden: 

1 - 1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine isa· 

1 

bet eden ikramiye miktarları a~ağıdn yazılıdır. Bu paraların dağıtı!ıf 
ınüdrtcti c\Ö!'t ay olduğuna göre malul ve şehit öksüzleri ellerindeki vt
saiklr. derhal tevzi kon:isvonlarına müracaatları. 

2 - Beher şehit ailcsi~e 2 3 lira 3 0 kuruş verilecektir. .1 
Lira Kr. Lira J".f• 

J. Derece subaya 231 
2. c « 207 
3. « c 161 
4. « c 138 
s. « c 115 
6. c c 92 

00 1. Derece ere 
90 2. « « 
70 3. « « 
60 4. c c 
50 5. « c 
40 6. c c 

ll~l~--1 5~16~18 

y w ,o 
92 40 

30 
69 20 
46 
23 10 
ı3 ıO 
2J5Ü 


