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Her gün sat;ahlari lzmh-de çıliar ~yasi gazetedir. Telefon No. 2776 ~ '(NüaJiasi lier yer.de 5 lWruttur)' '-

Almanların Danzig'te ih
das ettikleri vaziyeti kati

yen tanımavor 

M osl~ova M üzaliereleri iyi Bir Saf had~ 
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SAMSUNDA 
Şiddetli yağmurlardan seller oldu ,. ________________ _ 

Başvekilimiz 
Karamürselde halk 

ve memurlarla 
temasta 

Yalova, 18 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Fransız askeri hey' eti 
Dün Ankarada barajı gezmiş ve 

bazı tetkikat yapmıştır 

Samsunda ve Sıvas 
Refik Saydam bugün Karamürsele 

h l • giderek memurin ve halk ile temas-a Va ı- ta. bulu~muşlar ve dileklerini dinle
mışlerdır. 

'X~ . t Hotzinger başta olduğu halde b 
ziyaret etmiş ve müteakıben 
tetkikat yapmıştır. 

sinde büyük tahribat var 
En çok zarar gören köyler, Tekke ve Hamza!ıdır. 

Kırk kişjnin boğuldu~:ı söyleniyor 
ı~ 

Muhtesem • 
Muavin 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Mihver devletler" hem s"yaset ba

kımından, hem askerlik bakımından 
derlenip toplanıyorlar. «Çelik itti- ., 
fak» tabir ettikleri aon Alman - ital
Yan ittifakı akded"linceye kadar mih
Yer devletleri hiç bir feyde mÜ§terek 
değildiler, aadece harici •iyasetlerin
de yckdiğerine müvazi bir hattı 
hareket takibine çah~ıyorlar, biri di
ierinjn menfaatini ihlal edecek hare
~tlerden "çtinap ediyordu, o kadar ..• 

00000 

Rusya 
Japon)'anın notası .. 

nı iade etti 
Moskova, 18 (Radyo) - Harici- r 

ye komiserliği müsteşarlarından Lo
norofski, bugün japon sefirini kabul 
etmiş ve Sakalin adasındaki japon
!ara ceza tarh edildiğinden dolayı ja-

;;~:;::~::~r::ğ~:~::~~ ~i:· Ü::::: r,. 
~om ş~klinde ve tehdidkar mahiyett.:! ı 
olduğunu söylemiş ve bundan dolayı 
etkik edilemiyeceğini ilave ey1(!mi~

t ir. 
--00000-----

1 Kral Zogo 
Stokholmden harek~ 

etti 
Stokholm, 18 {Radyo) - A 

vud kralı Ahmed Zogo ile kr 
leraldina ve kralın iki hemşiresi 
; ün buradan Londraya hareke 
mişlerdir. Oradan da Fransaya 
~ekler ve Versayda tuttukları k 
t"' ikamet edeceklerdir. 

lngiliz • Japo1ı 
ı Müzakerelerine bu~ 

devam olunacall 
Londra, 18 (Radyo) - Hari 

nezareti, ingilterenin Tokyo sef 

H t . . 1 H . talimat vermiştir. Bu milnaseb eye reısı genera otz ·nger · 
A k 18 (H A) B d sefir Sir Kreki ile japonya hari n ara, ususı - ura a 

Sırp - Hırvat 
ihtilafı haltedilmek 

üz'?re 

bulunan Fransız askeri heyeti, öğle nazırı Arita arasındaki milzake 
yemeğini husust şekilde yemiş ve 1 re yarın devam olunması muhte 
saat on yedide heyet reisi general dir. 

Zagrep, 18 (Radyo) - Hırvat paı ** • iı. lideri d(lk ( açek) il' yıl dö- El k •k 
nilmtı milnnsebetiyle bugün l.ıuradn e trı 

Samsundan bir görünüt •enlikler yapılmış ır. Hırva:!ark Yu-
Yaaetleri ve ukerilkleri birliğe doğ- İstanbul, 18 (Telefonla) - Sam- zalı kövlerivle c 1'varlannı seller ba~-

yCUk ittifakın imzaaandanb.ri l>u 

"'aziyet. değişmiı, ikj hükumetin ai· fabrika ve sa 
J J roslavlar arasındaki ihtililf. hilsnti 

ru bir istikamet almııtır. Esasen bu ~undan bildirildiğine göre, ~idde•:.ıı mış ve büyük tahribat yapmıştır. ~uretle halledilmek üzeredir. tralr. genişletiliyor nokta ittifak muahedesinde de derpİ§ yağmurlar neticesind,e Tekk(>, Ham- - Devaını 10 nuncu sahifede -

edilmiş olduğu için iki taraf harici

ye nezaretl ... rine merbut olmak üze

re müteaddit muhtelit komjsyonlar lngiHz tayyareleri 
---<00*00._ __ 

Karmona 
Mozanbik müstemle· Fuar sahasına verilecek fazla c 

te;ekkül etmİ§ ve ağlebi ihtimal İ§te 

bu komisyonların f'aaliyeti neticesi kelerini geziyor 
olacak ki son cünlerdc jki tarafın •İ· yak m da tekrar F r an s l z toprak. cıı~·~~; .:~ i ~~::.:~) K:nıo~~~~~~': 

ve tramvay seferleri 
:Vasi hattı hareketler:nde büyük bir / • d k[ 

arl U••ze •ın e ucaca ar zanibik miJStem)ekeJerini gt:zm<ktP hıÜtabehet, hatta hemen hemen tam , 1 • 
ve her tarafta tezahüratla btikbal 

bir ayniyet belirmeğe baılamı,tır. Paris, 18 (Radyo) - İngiliz tayya- 1 yareleri l\Iarsilyaya kadar uzanacak olıınmaktadır. 
Almanya ve İtalyanın askeri kuv- re filoları fransız topraklaı ı üzerinde lrdır. Bu tayyarelerin ne zaman uça

\'etlerini kel"menin tam manaaiyle 

levhid ettikleri ve tek kumanda usu-

1\inü kabul ettikleri kimsenin meç

hulii deiildir. Aakerlik aahasmda ta· 

hakkuk ettirilmit olan bu b:rlik itte 

'Otı g(lnlerde aiyaaet sahasında da 

lcendisin~ aöstermeie batlamıttır. 
l>Gne celinceye kadar mihver dev

ı.tıerinden her biri demokrasilerden 
~i bir dereceye kadar darıltma
llıafa çalq1r, ancak diğerine hücum 
•derdi. Bu auretle Almanya Franaa 
ile italya da inailtere ile mümkün 
0 1dufu kadar aİyaai münasebetlerini 
feııalattırmamaia ehemmiyet verir-
1._,d. 

ı. 

Son zamanlarda yekd~ğerini takiP 
•elen ve sureti zahirede biribiriyle 
-·~·- d .b. •. .. b' k " ""llta ar aı 1 sorunmeyen ır ısım 

.'-beı-Ier artık bu bjr nevi «kollama 
·~--tinden» de vazgeçilmeie ba§
~lfını teyid edecek mahiyetted:r
~. 

b 1'.tiater Çemberlaynin geçen haf~a 

tekrar uçacaklar ve ağır bomba tay- cakları malum heniiz değildir. 

** Manisa Parti başkanlı-
ğın_a B. Kf :nan seçildi 

Parti müfettişinin gazetemize hPya:ıatı 

"G'!rek lzmir ve gerek Manisa muhiti, mü· 
nevver, olgun ı:artililerderı mürekkeptır.,, 

'-nzia ihtilafı hakkında ~vam ka
~~"aaında yaptığı beyanatı, ilk bir 
h 1 aün zarfında italyan matbuatı 
\~itlen hemen «çok müsaid» denecek 

1
" tekilde kartılamıılardı. Sonra •I 

'"•d h \• a.n kırk sekiz sıuıt g~cince ava 
~;denl:.ire deiitti, ital;an gaze- --~ 
~ •ti de tıpkı Alman matbuatı gibi 
) tilia laatvekilinin beyanatını Polon
~-:· ... rn~kavemete te,vik edecek, u- Parti müfettiıimiz Dr. Galip 
h& lllı h·r harbı köriikliyecek bir ma
t~tt. telakkiye ve ingiltereye hü· l'l,,: ba,ladalar. Bu huıuataki nef
d~ i:, henüz daha :rkaaı kesilme -
~.... d ndradaki italv1tn sefiri Kont 

Bahtı. yar, Manisada partı' ı·dare heyetı• 
azası araıında 

...-..._." ., . .. 
-~nan 2Cl'I; ~ağırı!arak adliye 

evanu 6 inci sahifede -

Manisa, (Hususi muhabirimizden) - İzmir - Manisa bölgeleri 
Parti müfettişliğine tayin olunan İstanbul meb'usu Dr. B. Galip &ili
tiyar, dün lzmirden şehrimize gelmiştir. Parti müfettişi, Manisa Parti 
ba~kanlığı intihabında h::l7.ır bulunmuş, şehir ve Parti işleri etrafında 
izahat alarak tedkikler icra etmiştir. 

- Devamı 7 inci aahifede -

---«« «• ··---

lngiliz fabrikaları 
Kanada için tayyare 

hazırlıvorlar 
Londra, 18 (Radyo) - Kanada 

tayyare zabitlerinin talimlerde kul
lanacakları tayyareler İngiliz fabr!
kalannda :mal olunmaktadır. Bu ta~· 
yareler yakında teslim edilecektir. 

---.000000---

Jor j Bone RkV•toıı k pıaı ~=-~~ 
Daladiyeye harici va• Nafia vekatennın musaacıe ve ten- mühim miktarda malzeme getir 

h sibiyle İzmir tram,·ay ve elektrik milteh.~ Monitörler elektrik 
Z~Veti iz 'l etti Türk unonim şirket; elektrik fabrikn- tiirbinlerinin ikmali nmeliye 

Paris, 18 (Radyo) - Başvekil vr. sı tesisatını tevsi için Belçikııdan - Devamı 4 ncü Sahifede -
harbiye nazırı Daladiye, bugün har- ----«««***n>-----
biye nezaretinde hariciye nazırı jori ~---••••.,., 
Boneyi kabul etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. jorj Bone, başvekile 
harici vaziyet hakkında izahat vez:
miştir. 

----00000--

Lebrun 
Liyej'e gidiyor 

Paris, 18 (Radyo) - Reisicumhur 
L0 brun, maiyeti erkaniyle biı·Iiktc ya 
r.n Liyeje gidecek ve su sergisini .zi
y:.ret edecektir. Lebrun, s:ıat 10.15 
de hududda Fransanın Brüksel sefi-
t•i ve Belçika devlet memJrları ta-
rafından karşılanacaktır 

---,a::ıııı:---

Rapor verecek 
Pariı, 18 (Radyo) - Almanya· 

nın Moskova _sefiri, gelecek hafh 
Berline gidecek ve Hitlere uzun bir 
rapor verecektir, 

işareti er ---·-Zavallı bazı münevver tiplerinin 
gazetelerd"'n çaldıkları haklar! 

Yugoslavyada bir otele inen arkada§ım, bakmış ki, otel küçük oldt 
ğu halde, m;.istecir, her sahalı, ayrı ayrı gazetelerden üçer nüaha al 
yor. Merak etmiı ve sormu§, şu cevabı almı§: 

- Gazete müessesesinin yaşaması iç:n böyle yapıyorum. Benim ıil 
binlerce vntandaı da ayni ıı;eyi yaparlar. Gazete bul. O benim kut. 
iımdır, ifademdir, milli ner.ir vasıtamdır, cemiyet ve dünya ile müne 
aebetler!mi o tanzim eder. Kültürümü artırdığı da çok vakidir. Bilirir. 
ki o , bir yığın masraflarla, bir yığın münevver ve İ§çi i•tihdam edere 
ve muazzam sermayeler koyaı-ak kurulmut bir müeaHedir. Onu hime 
Ye etmeyip te kesemden gidecek üç kuruş fazla parayı mı dütünece 
iim? 

Yani orada bir vatandaş, üç gazete alıyor ve üçünün de paraamı "e 
riyor. Fakat bizde, geçenlerde aabahcı bir arkadatımızın yazdığı gibl 
münevver, hem de ba.abayaiı münevver bazı zevat, üç gazete okudulc 

- Devamı 2 nci Sahifede -



Montaigne 
lllP ~N HAZAR 

Oa altmcı a~ Wr tel'aftua ltal7aıauı1 lapq~uın; diler taraftan 
Aa.....yaam " lqilt.....a. fikir Ye tcleblyat tarihi lseı ine ~ tMir
ler ,.pan bir Fransa aüt.telddri •ardtf. 

B• miitefekkir Baeoaa, Shalıespeue'e, Cle.,.. tfiçeye oldutu katlar 
üç ~ Ull'tlaa'-'i tlevw -..ı.. Fraw lıq. tara.iM de talwi 
........... ıU.1111116 bi nuntte YUran IHiriik r.tontaislMd·r. 

Anclre Maarois, Montalpe'ia yesiDe eaeri bulunan meth• (isal•• 
te .... lwl) al.•• Ö8lre kifa79t ........ .lerecede k~tli Wr lr't-. 
....... tel&lrld ...... 

Andre Gide üe, Montaipe deliietiyle kendi.
0

nin yetitlitini ••onun 
(IJalem tecriibeleri) Ai her u 7uunu Mluuclurarak iiataclm4u iumi 
~ aldıtuu iftiharla aôJler. 

Y ......... Dutaa .... ı. Moatlaerlaaaa. llaJı.aa hatta 4i'41u Mauiae. 
Monbdp.•,. ...... ~ •• - ..... ....,.. ~. 

Bizde, Moatais-'in fikirlerine kaamen terbiye " kumen fellefe ki
taplarmda rutlamr. Halt.aki o, l.qtan ~ tercilmebri yapalacajı _.. ...... ............ ....... .......... ·-..-.............. ......... 

Şu •aralarda .-.il,.,,......., seetll ~ Moa..._ modası 
•ı•••lfbr. Bu moda7& 1.ia de uyar .-ıt ondan her auretle iatifade • .._ ......... ktlltlll'....................... ... ........ 
Wr' ........... hlatemelWa._. ....... 

------oo~ı-----

aretler 

(ANADOLU) • ·----------lllllİ-
1 

Uok:torumuzun 
Köşesi 

D hlDI hB!tl 
Buzlu su 

Yazan• Dr. C. A. 

Şehir tesisatı ge• Vakıa, soğuk ha~a iiolaplan ço • 
ğaldıtındanberi içtiiimis .. ,ıere bus si halledildi nişletili11 or parçaları katıldıjı pek aa oluyor, 

J amma, dflfmlz alıımış, çok sotuk ve 
rp k f.. h •• • •ht• 1zmir otomatik telefon müdürlü- keyfimize giden suya hali bulu • 
ı·opra o JS, er gun pıyasaya 1 ı- iü. tehir dahili otomatik telefon te- diyoruz. Onu niçin burada bulu IU 

• b • d b X.d k kt eiabm ihtiyaca alre tevsi ettirmek· demekten maksad, bu•lu Jahat buz-
y&Ç nı etın e U5 ay çı araca ır tcdir. ilk it olarak Kaıııyabda Fah- sut olaun, çok ıotuk sudur . 
Mevsinı münasebetiyle bir buçuk mahsul arzedileceği ve satılacağı lü- reddin paşa semti telefin teıisabna Soğuk suyu biz bu sıcak mevsimde 

aydanberi izmfr piyasasına butday aumuna kanidirler. 5~ ~~yeni teeieat ilave e- Puıualutu pçirrnek JçJn lçerla. Fa • 
. . . Toprak mahsulleri ofisi, p:yaa&J& dılmıttır. kM susuzlaju gerçekten geçirmek 

mahsulQ aetirilmed tinden aWıada.r derhal arzedeceii sert nevi b11tda7. Şimdi de Konak - Gaz.lyab i8d- atmmızı ve lllidemw aotutmak de -
makamlar tarafından ekmek fiatı- lan kilosu 5,75 kal'Qftaıı, Y1UllUfH kametincleki teıiaabn tevsii ameli- lft, vUcqdumuda terle 9ok miktar
nln Yükatlmealne manl olacak bam nevileri de 5,875 kuruftan sataoak· yeaine d.vam alunuyor. Bu eemtte o da ~ıkatt- suyun yerine doldurarak, 
tedbirler aluımıt. bu yQıden furun- tır. Bu fiat, İstanbul borsası satıı fi- turanlardan yeni telefon almak isti- suyu azaldığından dolayı fazla tuz-
ların eski nefasette ekmek çıkarama- a~inden 12,5 santim fazladır. yenler . ço~tur. Onun için tetieat lu olan kaQanuaı sulandırmaktır . 
dıklan görülmUftUr. Belediye reisi - Yukanda da yazdıfımız &ifbl, ba7 ehemıruyetl~ ıur~tte tevsi M:lll-.k Halbuki tolak su susuzlutu ger: 
ııi1' tottbbü•Q Uz•rio.• dan toıırak lece ekmek narhının yükselmemesi ve hu amelıye bır buçuk ayda bite- ~ekten geç:rse de daha uzun bir Zf 

nıahauUeri oflai reialltiıtd•n vil&,t- ttmin edilecek ve ofis, yeni ıene but cekdr. man sonra geçirir. ÇUnkfi soluk 
te ıeı.n bir telsrafta tamir PiYIU. day mahsuJO piyasaya geliaeeye ka- 1zmir - Aydın - Nazilli tehirler itana karıtmazdan önce mfd•de yt 

na ofiain 1 lt>lannda aulunaı- buiday dar 8'ok buldaydan lhtlJ&tJ mikta- U8e& otomatik . telefoQ ~· yeni baflnaklanla 11oa1t 11J71Ul k'14ıi\ 
lardan her &'iln ihtiyaç nfsb•tindt nnı bmlr plyasa11na al'Hdeeektir. _.me tedarild ve nakli lfln mu- mlddetteııı dalla uzun zaman kalır. **- vakkaten durdurulmuıtur. Bu hat Soluk ıu içildiii vakit midede on 

- üzerindeki teai•t, 1940 eeneeisıe ka- blf dakika, ondan ıonra da banak • 

Vı· ıaA yetlerı· n ı· Ik kuruluş clu ilanaJ edilecek ve a&iJflDl.f• .. larü otu daklb kalır ve ondu ıon 
'-"" 91ecabr. R •anaklardan 1'99erek kana kar:ıı 

-Battarafı l ._. ...... - d •hl • aaa ıabilir, onun için sıcak meviimde bb 
................. lmrut ....v ..... - ... ları a ve tarı erı Orman yangını ı ı saat bardak, .iki bardak. daha .ziyade 80-
...... Wru.a. _,._....,._ " ......... t devam etti tuk ıu ıçvbı, arnuma FfV, ıaıuz 
W W ~ .._ •11 tiç ......... Jale Çeşme kuasuada Kadıovaeık kö- lutumuz feçer, ajzımız gene kuru 
""9 d • ytl dabiliııde 0Jaatan mevldindı or- kalır. Çtlaki Yiioadumuzun içinde dö ...................... ~ ,.... ......... .. ••• ...... ... Dah·Jjye Vekaleti, bunlara air Vl• man yangını çıktıtmı yazmıttık. Bjr nenk kan bili tuzludur ve h&I& bizi 
'-llli•11a •la"- " .......... ..... w _, .. ,. .... ._. J" ) d } " • d• kUometrelik aaha Qserlndeld tan • ya ar • 

....... ..... ,. tlali ......,..._, ayet er eD ma Umat JSte ) dalıklarda 9ıkan yansın. pddetU Bun.• karıılık. sıcak menimde ~ok 
_..,. J9tmit ................. le ,..... ••• ık-. p0 teafri 1 (Y ıJd ) terledıkten sonra lıfwttiffmi% su -
Blalm, Ülll& ..ı. ......,, cebi dola, .......... ,......_. Ü- Dahiliye Vek&lttl, bittin vlllyet- bebi ve aynlan yerlerin nerelere ve- h ~Hın 1

1
e an 1 ova fa suzluiu 8'eçirmek içirı. mümkün ol· 

Mlrtlla .._ wraa m8-n~ yollhlk ler itin olduiu ıribl bmlr vaHlitbı- rlld!tı ve alınan 7erlerin nerelerden k ad 11 J~~arm~ ~la beraber tam sa da, 88 hatti 40 derece sıcaklıkta 
_..1 Ala ••Is• .. ...,,_, ,w-. ......... den de viliyetin kuruluı tarihi vesa - almdıtı, aancak, kaaa, nah17e ve • b-.: f 9 e~ e ~ardaki sekfa köy su igeblllek 0 a1eak R midede ancak 
a.,ı ,,._.• "-" _ iç. ~ 1...._ lre hakkında aptıdald ma16matı köy adlan aöaterilmek auntlyle ve on 

16 
:-•t ~~ lflDay ıureU,le 1~ yedi. Hkbı dakika kaili' banakla• 

~-;.;;..., ..e:..._. parayı •••»•• ...... _. W. ...,.__ puQa Jetemfıu .. : tarih IU'UJyle) ayn &Jn cedvellu 1• :1 lıkn a~oa .. o~ d °ıu i"ldb~ ... laea • da onu anoak on dakilr~ tvtta~ 
1 - Villyet han•l tarihte kurul- pılarak ballanacak, arl lıu ~ 111 n ~ .. a.

8 

1
8 1

•• PD'k· ..,,. .. _ '---a kn__.._ De-ek ki 
llellllil• t.a&b• .. Mttaltt ....-.1er1 .. ( • narı ve a.oca yem-.-a~ aruu ıa -· 1'4'11 -·~~··· -

drluip) ..._ .....,_ muftur. . . 1 - Vll&Jetlll Ull huır ldut tef mıımr. Yan~mn 11 7amnrta O..u aohk 8\1. llCak aadaJd iti mtall ann C..•• ... .._.. le ..-&e ._. ....... wr. ille 1111••• 2 - İlk kuruluo adı ne ıdı, sonra- killtııu sWerlr" •rku kUUI da ...... lalr bama ktıtı ...... zamanda IUAalutu prçekten •• • 
elan adlan detftmffle ne sebeble ve fO 1a •...-- ~ 

•t11ml1U1. le ,..... •u.klan ~ aacak lf lmrut lr•unacaldanu, h gi tarihlerde dtiişmi..+t.. Nt adı dahli olmak tl•en baa Gatrme ~ ~lkııtı aalaplnnt. au9lu t11tulm8"V. g • 
fı ...... ıt.4e ........ Gun lo ...... itin mata... kal4ılrlan an ,,_. tip edflmJt umumi l»Jr oeclvel tuaba 11111 Solak IUJ'U, bu ucak mn.._.• .. 
....... \it hr9t lra••-.c•ldanm ıllt•anlr lla ,.ta ...,17G"ı..., Hl- vıcrilmiştlr. cDeffoıkHk kao defa ol- edilecektir. Tehdid riQlemek. vlc•dumuau igindMt ha 
...,..... ... tok matualar " •• o• www'-' ....ı.tw1u.. mutM tarih llrt.1'1l-. 1aıılacak\ır.• Kazalara alcl oedvelde de lı:aaaıun rantl ual\mak ioia •• 19M1s. Bal • 

r.....L _.__, 4 - İlk kurulurken kaç sancak ilk k q1 tarllll • &1-•·- wtlt Karaatluda RalD Bltat pap ..._ buki mfu.k ıu ~-- vQcudu Joia __, .. ,.. ' ur Uf • ....... .,.. cl..ıaM bir Talla olmuttur a... • 
Yqoela'fPÜ ppa hldl1e O. .,...._ eld, ._.. nefsimize •• 'kaza. nahiye ve köyQ vardı. Nahiye- ~uuı1ıe adları. at 11heblt dtllPlrll- O -...a._.. bbıl k • 1 d deki hararet artu. Sıcak au ltılae, 

ve erke- aoaa INllN& • OJllf• um u ak1~e0fzabr. 51'•41U• l-' '!,. ·ı . k d' . t""mtyu;--ornr~ xor~unJu~ ft 
~- ~fiitdtlf, 'tiki küiıı1u\tiiiila ~ t\l- ::~e ev uın .Aapısına gı mış, en ısı- çirmek için içeriz. Sıcak bir ll•d• 

rin adlan ve bşğh olduktan yerler hiye ve köy bulunduj'u, sonradan de- S . 1 ta tı b bi "' uzuea itil' 701 7Grldllde• -. 
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yazılacak ve nahiye, kaza ve sancak ğiş~n ida~ı teş l .at ve se e . er~ ıos- lefa haber 1'6ndermfpin. Bu akpm -.ııa m.au ı,a ·-·r-· ~ -
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ele ve ne ıebeblerle delffthilmiı ya- ~ilen ~öylerlı l)u 'auwıuu tatbike~ Diyerek tehdldde buhınmuttur. Jorpulqı !aydah olur. Fakat lctl
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Ba e .Jl r.emberla)'n, muhtelif lifildik ttla (delifiklllbı tarfhJ, se • lifikler Ye ıebebleri llSstertJecektfr. HCOMH dakikada &'Çel', Jaalbuki IQjv.t. • 
lı y• _...---~c-** •n• 111D &JDi temi 7apması igin a btt 

aallere ce,,ap o~rdi Ko.mbivo müdiirü Yeni mahsul ZABITADA U::k':neotuklııtaaesına• 
ı..tıa. 11 (Racl)'o) - Avamlrhada maltmat alcbnıa mı?a H d '• · .. B J Halraret ••dövmek: Ttıcudu aerinletmıte, rorpnhıiu il· 
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111&1 B. ,. alaerla1n IU cevabı . ., S le Öza d tahkir • • cu a zarar an a var • a 81'• _,.,,.!. "'' chls!!t'"tı olhlkGlmbet1,
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dıplomdatik lzmir kambiyo müdürü B. Aft. Yeni ıene mahsulü buğday ve ar- t_'!__Y~1 nl J~nı ~lfdövve l>irdanblre soluk ıu ,ırhıc• mide 'G-
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ltaiyanın manasız 
hareketi 

İtalya hükumeti, F ransaya tevdi 
ettiği resmi bir notada Hatayın Tür
kiyeye terkini kabul edemiyeceğini 
beyan etmektedir. ltalya bunu ka
bul etmeğe davet edilmediği cihetle, 
İtalyan notası, başkalarının işine fu
zuli bir müdahaleden ibarettir. Nasıl 
ki nota Pariste öyle telakki edilmiş 
ve cevaptan müstağni görülmüştür. 

(ANADOLU) 
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lngiltere, Avrupada ve Asyada bü
tün tedbirleri almış bulunuyor 

Bundan devletlerin bir 
ve ihtimal 

sonra totaliter 
malarına imkan 

sürpriz darbesi 
kalmamı~:ır 

yap· 

Filhakika İtalyanın ileri sürdüğü hu- Paris, 18 (A.A.) - General İron Journal de Saint. Brice yazıyor: kaybedilmediğini ve barış cephesi~in zigi işgal için artık acele etmediğini 
kuk prensipleri gülünç denecek de- sidein Varşovaya muvasalatından Fransız - Leh beraberliği hazır - hem mctod ve hem de sükunet için- bildirmesi hayretle karşılanmamak· 
recede çürüktür. ltalya, notasında bahseden Boussard, Petit Journal ga- lanmakta olan mukavelerlde, ittifa- de devam ettiğini hiç şüphesiz bili- tndır. 
Hatayın Türkiyeye iadesini iki nok- zetesinde diyor ki: kı ve ingilterenin Polonyaya yapa- yorlar. Ekselsior diyor ki: 
tadan <YQlsuz» bulmaktadır: İngilizler uyumuyorlar~ Avrupa- cağı yardımı takviye maksadı ile, çok Doutellan Londradan Figaro gazete- Almanyanm bizzat kendisinin iki 

1 - 1920 şenesi nisanında yapı- da ve Asyada bütün ihtiyat tedbir- daha sarih bir şekil alacak ve daha sine telefonla bildiriyor: yüzlülük, hile, cebir ve şiddet ve si-
lan San Remo anlaşmasının hüküm- !erini alıyorlar. Bir sürpriz darbesi I büyük bir inkgaf kazanacaktır. Muh- Emin ve mahrem kaynaklardan yasi tahakküm politikası ile yarattı-
lerine muhalif olması itibariyle. yapılamaz. temel muhasımlar, bir dakika bile gelen raporların Almanyanın Dan- -Devamı 5 inci sahifede -

2 - Manda altında bulunan bir c h 1 ı d 
men:leketin .başkalarına terkedil· um uriyetçi r an a 
rnesı dolayısıyle. lngiliz - o en 

Her şeyden evvel, ~unu söyliye- 1 • 1 d k• ·· k" • ·hl" \ • • 
lim ki İtalyayı, böyle im~alanan an- ngutere e l su unetı ı a ıçın ya-
laşmalara riayetkar ve milletler cc· b f ~ } • } ? 
miyetine taraftar görmeğe alışmış ancı ara a et m l o uy o r . Anlaşmanın metnini mer'iyete koyan 

kararname intişar etti değiliz. Hukuk ilminin eski bir pren- Londra, 18 (A.A.) - Daily Herald ı bir yabancı devlet tarafından nak -
sibi vardır: cHak aramak için ada· gazetesi, hükumetin, Irlanda cum-1 den yardım edildiğini gösteren del il
let kapısına gelenlerin kendi elleri te- huriyet ordusunun son faaliyetlerine 1 !ere malik bulunduğunu yazıyor. 
ıniz olmalıdır.> 

1 tal yanın elleri kana boyanmış
tır. Habeşistanı ve Arnavudluğu is
tila eden bir devletin milletler cemi
yetinden bahsetmesi en hafif tabir
le küstahhktır. Fakat istinat edilen 
prensipler de çürüktür: 

İtalya, San Remo anlaşmasından 
bahsediyor. Malumdur ki 1920 se
nesi nisanında yapllan bu anlaşma. 
ayni senenin ağustosunda İstanbul 
hükumetine imzalattırılan Sevre mu
ahedesine esas teşkil etmişti. Sevre 
ınuahedesi, Türk azmi karşısında 
suya düşmüştür. Sevre muahedesi
nin kendisi suya düştükten sonra öy 
le bir muahede hazırlamak için ya
pılan bir anlaşmanın hala mer'i ol
<lı.ığunu iddia etmek şaşkınlık ala
~ti olsa gerektir. Kaldı ki 1920 an
J.:ıJl',,,.,Hı yapıldıaı zaman, henüz o 
;.amank.i cSancak> ve bugünkü Ha
tay hakkındaki 1921 teşrinievvel 
Ankara itilafı imzalanmamış ve ce
nup hududları çizilmemişti bile. Ha
tayın hududları da Manda içindeki 
tiyasi vaziyeti de 1920 senesinden 
sonra tesbit etmiştir. 

Milletler cemiyeti misakına ge
lince; f tal yanın bundan bahsetmesi 
bile gülünçtür. ltalyaya bu nokta
da verilecek yegane cevap, böyle 
ruhunu asla kavrıyamıyacağı şeyle
re karışmamasıdır. 

Her şeye rağmen, İtalyanın Ha
tay anlaşmasından dolayı pek ziya
de canı sıkılmış olmasına hayret et
tnernek lazımdır. Eğer Hatay, Tür
kiyeyi Fransadan ayıran bir dava 
blarak devam edip kalsaydı, İtalya 

llndan pek ziyade memnun kalır
dı. Ve bu davada Türkiyenin haklı 
olduğunu iddia etmekte tereddüd 
~~ezdi. Hatta diyebiliriz ki, eğe .. 

llrkiye Hatayı, ltalyanın ve Al
frıanyanın Çeko~lovakya ve Arna
k~~lukta yaptıkları gibi, bir emriva
d 1 ıle işgal etmiş olsaydı, otoriter 
devletler gene memnun kalacaklar-

ı. halyanın canını sıkan noktalar 
§"urıiardır: 
(;' 1 - Hatay itilafı Türkiye ile 
rntısa arasında daha şümullü bir 

Gtıla§nıaya zemin olması; 
l'·~ - İkinci bir sebeb de Hatayın 
1 1.ıtkiye tarafından, anlaşma yolu 
be ternin edilmiş bulunması. Mua-

l~d:I.erin ancak bu tarzda değişebi-
egıne dünyayı inandırmıya çalı-

t:n otoriter devletlerin, Hatay an
rq!frıaaı karşısında şaşırdıkları tah

ıtıl edilebilir. 

r:ıi talya notasını da bu şaşkınlığın 
,) neticesi olarak kabul etmek icap 
'-ler. 

A. Ş. ESMER 
'--------~~~~~~-----

Ben es 
8ugün Londraya 

lo varacak 
ko8ı tıdra, 1 8 (Radyo) - Sabık Çe
tirı ~Va.kya cumhur reisi Dr. Bene

B llvasalatı yarın bekleniyor. 
tİ~j~~eş, Çekoslovakyadan ilk gel

Ö§ktce .~0kneste kiralamış olduğu 
ı arnet edecektir. 

Danzigte vaziyet 
Polonya, statükonun değişmesine as· 

la rıza göstermiyecektir 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz - Ro- tiva eylemektedir. 
men ticaret anlaşması metni, anlaş- Londra, 18 (A.A.) - Hazine ne
mayı meriyete koyan kararname ile zareti, 12 mayısta Londrada ingil
birlikte intiı:ar etmiştir. tere ile Romanya arasında imza edil
Anlaşma, Romanya hükumetinin miş olan ve Romnnyanın ingilterc 

ingiliz hükumeti tarafından garanti hükumeti tarafından garanti edilmiş 
edilecek beş buçuk milyon ingiliz Ji- olan beş buçuk milyon ingiliz lirası 
ralık hazine bonoları ihracına sela- kıymetinde hazine bonoları ihracına 
hiyet vermektedir. seJahiyettar olduğunu natık bulunan 

Paris, 18 (Radyo) - İngiliz gaze 
teleri, Danzig meselesi iÇin Polonya 
ıle Almanya ara:smda hiç bir müza
kere ceryan etmediğini haber veri -

Anlaşmanın iptal ederek yerine ve klering ofisi vasıtasiyle ingiltere-
c:ı ktır. kaim ol dug~ u 1938 tarihli tediye a·n· '"'e ithal olunan Roman~·a mahsulat Londra, 18 (Radyo) - Niyoz Kro " " 
nikel gazetesi askeri muhartiri, ya- !aşmasında mühim değişiklik yoktur. ve mamulatıııın tediyesine müteallik 
kında Hitlerin Danzig hükumet rei- ~liring .ofisi vasıtasiyle ingi~t:reye b!r takım. kolaylıklar der~~ş eden iti. 
si olarak iliin edeceğini öğrendiğini ı:.h.al .edılen Romen ~ahsullerının ~esi l~fnameyı rneriyet me:k~ıne koyan 
haber veriyor. Fakat Hitler, esasen 'ı) esı hakkında yenı kolaylıkları ıh- hır kararname neşretmutl:ır 

:rorlar. 
Danzig, 18 (Radyo) - _\lmanya 

hüktlmeti, Danzigin mukadderatı 

ile uznktan alakadar olacak ve il -
hak için halkın vereceği karara inti
zar edecektir. 

Danzig şehrinin fahri hemşehrisidir. «««***»· 
Asıl mü pim mesele, Hitler ve I<'orster Prens Po l 
1\rasında 'yapılan mülakatta karar -
laştırılan meselelerdir. Bu kıırnra 

göre yakında Danzigde bir hareket 
raJ))laca\ı:tır. Bunun için Da>:.zıgdcki 1 

Paris, 18 (Radyo) - Danzigde bii 
tUn tepelere top ve mitralyöz yerleş
tirildiği ve bazı yerlerde de istih -
kamlar yapıldığı söyleniyor. Polonya 
:cabında mukavemet için hazırlanı 
yor. 

nyan mecli1:1i, bir beyanname neşre- ş r. 
derek Danzigin Almanyaya aicl oldıı ereT ltıe dün geceBirmingam sara· 

yında mükellef bir ziya( et verdi 
Varşova, 18 (Radyo) - Polony:ı 

hüktlmeti, Danzig statükosunun de -
ğişmesine hiç bir suretle rıza gös -
termiyecek ve Almanlar tarafınclıın 
ihdas olunan yeni vaziyeti !anımıya 

ğunu bildirecek, Danzig, şimali Prus 
,;anın bir eyaleti ilan edilecektir. 

Danzigdeki Polonyalıların hak -
::ırı ref edilecek, 1920 senesi11den son 
rn Danzige gelmiş olan Polonyalıla
rın bu şehirden ihraçlarına karar v" 
rilecektir. 

Londra, 18 (Radyo) - Yugoslav-ıbaşvekil Çemberlayn, hariciye nazı
ya kral naibi Prens Pol şerefine bu rı Lord Halifaks, Yugoslavya sefiri 
gt>ce Birmingam ~arayındn mükellel' ı Sübuniç ve daha bir çok rical hazır 
bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyaf ettı?, 1 bulunmuşlardır. 

-----U«***>:U-----

Bergamanın Kınık nahi- Ingiltere hükômeti 
yesi elektrik tesisatı 

Vali Bergamayı gezdi. Dün tütün 
imalathanelerinde tetkikat yaptı 

Ağustosta Polonya'ya ve dost dev
letlere tayyare vern1eğeb·aşlıyacak 

Londra, 1 8 ( A.A.) - Daily He-ı Ve diyor ki: 
ratd gazetesi ingilterenin ağustosta Halen tayyare inşaatı o seviyeye 
Poloı.yaya ve cdost devletlere> tay-! varmıştır ki, bazı fabrikalar istihsal
yare vermcğe bnşlıyacağını yazıyor. ı l .. rini azaltmağa başlamıilardır. 

-----«««.***>»-----

rFilistin ah udileri 

'\talimiz, dün tütün imalathanesini gezerken ... 
Reı·gamanın Kınık nahi~·e:-;inde ye- ketin ve milletin gördüğii \'e mazhat 

ni \'Ücude getirilen ~lektrjk santıral olduğu faydaları zikretmiştir. 
ve tesisatının açılma merasimi, ev - Bu nutuktan gonra Yali, Kınık b~
velki gün Mat 11.30 da vali B. Et- lediyesi tarafından verilen ziyafette 
hem Aykutun önilnde yapılmıştır. hazır bulunmuş, mi.iteakıben Berga
Bergamadan gelmiş olan gi.iel bando maya dönmüş, harabeleri görmüş ve 
igtiklal marşını çalmış, meragimde Bergama kalesine çıkmıştır. Valimiz. 

Bergama kaymakamı, belediye reisi Bergama halkevinde bir müddet js
tirahattnn sonra 1zmire dönmüştür. 

ve binlerce köylü hazır buluıımu~tur. 

İstiklal marşından sonra merasime 

riyaset eden valimiz bir nutuk frad 

ederek medeniyetin en mühim bir 
vasıtasına, elektrik ışığına kavuşan 

Kınıklıları tebrik etmiş, elektrik ışt
ğının kıymet ve ehemmiyetini anlat
mış, cumhuriyet idaresinde memlc-

Kınık halkı, medeniyetin en mü -
him vasıtası elektriğe kavuştukları 
için bayram gevinci içindedirler. 

* .. * 
Valimiz dün de Glen tütün kum-

panyasının Sulumezarlıktaki imalat
hane~ine giderek tiiti.in imal.'-~rnt tet
kik etmiştir. 

Muhaceretin men'i hakl<ındaki kararı 
protesto etmeğe kalkıştılar 

Kudüs, 18 (A.A.) - ~Iilli yahudi 
konseyi bütün yahudi mıntakaların
dn bugün ::;aat 14 den gece yarısına 
kadar muhaceret hakkındaki son İn
giliz kararını portesto etmek üzere 
gı ev yapılma!<ına karar vermiştir. 

'relfıyiv belediyesi de bu hareket~ 
iştirak etmektedir. 

Konser İngiliz milletine hitaben 
ııeşrettiği bir beyannamede muhace
retin altı ay müddetle durdurulma
ı:;ını şiddetle porıc:::to etm:ştir. 
Baş haham da jngiliz milletine hi

taben bir protesto mesajı neşretmiş
tir. 

-----ece***»>-----

Moskova müzakereleri 
3 devlet 

• • 
ıçın 

aras•nda bir ittifak 
zemin hazırlandı 

Paris, 18 (Radyo) - Rus - İn- mesi kuvvetle muhtemeldir. 
giliz - Fransız müzakerelerinin iyi 
bir safhaya girdiği ve üç devlet ara-

sınd~ bir ittifak a~di _i_ç in ~üsait bir Radyo haberleri· 
zemın hazırlandıgı soylenıyor. 

Hariciye Komiseri Molotof, in - mizİJ'l devamı 
giltere ve Fransa tarafından ileri sü-
rülen teklifleri tetkik etmekle iştigal - 10 NCU SAHiFEMiZDE -
ediyor. Müzakerelerin yakında bit-

(SAHiFE 3) 

1 lJüşündütllerim J 
B ulgaristan 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Siyasi hadiseleri, benden çok iyi ta

kip eden bazı arkadaşlara göre, Bul
garistan, henüz Roma-Berlin mihve-
1'.!ne doğru hiçbir temayül gösterme. 
mit, Balkanlar ortasında, gene eski 
vaziyetini idame ettirmektedir. Yani 
bitaraftır hadiselere karışmnk iste
memekted :r. 

Fakat hadiselerin müstakbel inki
ıaf sahalarına en yakın ve ayni za
manda milli ölçüde bir takım reviz
yonist problemler kabul etmiş bulu
nan bir devletin b:taraf olabileceği. 
ne veya daha doğru bir ifade ile, bi. 
taraf kalabileceğine benim aklım h.:sı 
ermiyor doğrusu .• 

Bilakis, bu siyasete bitaraf değil, 
iki cepheli, hi.d'aelere göre karar 
verip istifadeler koparmak istiyen , 
mütemadiyen fırsatlar kollıyan bir 
siyaset olarak bakmak ve gerek Bal
kanlar, gerekse demokratlar zaviye. 
sinden Bulgaristanı, bu bariz siyasi 
vasfı ile mütalea etmek daha doğru
dur. 

Bulgar:stan, «Dobrice ve Akdeniz. 
de m•ıhrP-ç» parolası ile hem Roman
ya ve Yunanistana kartı, hem de 
Balkan paktının diğer akidleri ile 
ihtilaf halindedir. Bugün İtalya Sof. 
ya siyaset pazaı;mda durmadan 
çalıııyor ve Bulgar devlet ricali de 
Berlin kapılarını aıındırıyorsa, bU
tün bu gayretlerin bir mana ifade 
ettiğini de kabul eylemek lazımdır. 
Biz belki bu nazar noktamızda fazla 
realist ve menfi gözükebiliriz. Fakat 
buna rağmen tekrar isrnrla diyece. 
ğiz ki: Bulgaristanın bugünkü siya
seti, Balkanlılnrı ve müttefiklerini 
tatm.'n edecek bir karakterde değil
dir. A§ağı yukarı Bulgar hükumeti.. 
nin sıkı bir mürakabesine labi olan 
Sofya matbuatının neıriyatı da bu 
kannatimfai tcyid etmektedir. Bul
P,ar gazeteler:, sılt sık Roma • Berlin 
mihveri ile meşgul olmakladırlnr ve 
bu meıguliyet arasında, ifadelerin 
kısmen iphamlı, kısmen gayet bariz 
olan dekorlarına Bulgar emelleri İ§· 
lenip durmaktadır. Bugünkü gazete 

mizde göreceğ:niz Rusyaya aid Bul
a-ar neşriyatı da bu kanaatimizi teyid 
edebilir .. 

Bir Bulgar muharriri, Rusyanın 
İngiltere ve Fransa 'le meani ittira
kinin Bulgaristan için ehemmiyeti 
ni tebarüz ettiriyor. Yani, o takd~r
de Bulgar hükumeti de rota değişti
rerek demokratlar ve müttefikler 
grubuna doğru yol almağa bnşlıya
cak.. 

Fakat diğer biri, Rusyayı, dahili 
end:şelerle malul a-örüyo .. , bir görüt 
ki, ancak Alman veya İtalyan pro
paganda te~kilatının parmak oynat-
ması ile doğabilir. O parcalann 
okunması takdirinde Bulgaristanı 

daha yakından kavramı§ oluru~. Fik
rimizce, Ruııya ile olan müzakerele
r:n tahakkuku akabinde ynpılncnk 

ilk i,, Bulgaristanı, siyasetini kat,i 
st>kilde ta ~~ihe davet etmek olmalı
dır. Bitaraflar, ancak Avrupa ötesin
de kıtalnrda bulunanlar olabilir. Av
rupadak! siyasi, ekonomik ve strate
jik hadiselerin cilvegahında oturan
lar, tek taraflı olmak zaruretindedir
ler .. 

Bulgari~tan, bugünkü iddialarını, 
ya şimdilik tetliki eniz görülmiyen 
bir vesikalar zarfı gibi ortadan kal
dırıp kasaya yerleştirmeli ve bizim 
tarafımıza geçmeli, yahud da Roma
Beri' n mihveri ile elelc verip iki ta
raflı kılıcı elinden bırakmalıdır. 

Biz, Bulgaristanın, müstakbel hô
diselerde müsbet veya menfi· bittnbi 
vereceği karara • nasibinin çok mü
him ve \bretamiz olacağma kaniiz .. 

1
Müessif bir ölü~1 

Suluhan civarında Hüsnü Ö:ıö
demişli t~carethanesi sahibi Hiis
nü Özödemişlinin Ansızın vukuu 
vefatı üzerine bir çok ahıbbatı 

müşterileri tarafından gerek biz
zat ve gerekse posta ve telgrafla 
vaki taz=yetlerine ayJ'ı ayrı mu
kabeleye imkan bulamadığnnı:z
dan bu satırları tavsıt eylı>dik. 

Bu mÜeHif ölüm dolayısjylc 

mağazanın beş gün müddetie 
matem olarak kapalı kalacağı vr 
beş gün sonra eskisi gibi işlerine 

devam edeceğini sayın müştcr:ıe • 
rimize saygılarımızla. bildiririz. 

Refikası Kardeşi 

Leman Makbule 



Sukutu hayal 
1 Halk diyor ki 1 
Gazözler içilmi

yecek halde? Şüphe,iz ki lıu zamanda hayat 
pek zordu. Ev kirası pek yüksekti. 
bu \"az:yette lıüdçelerinin düzelmesi 
pek güçleşlyorrlu. 

Rober muhabbet dolu gözlerle ka
rısına bakıyordu. Bu ince ve ,arışm 
kııdırıı delices·ne .-evmiş, ve bir sene 
evvel evlenmişlerdi. 

- Odet, eğer hayatımda sen de 
olmasaydın ben ne yapardım? 

Dedi. Genç kadın yemekten sonra 
rnfra) ı toplıyordu. Kocasının sözle
rine. müsamahakar bir tebe•sümle: 

- Be nolma•aydım, bir başka ka
c1ın olurdu? .. Diye mukabele etti. 
JTiç kimse muhakkak elzem olamaz. 

- Böyle söyleme Odet, hiç kimse 
hana senin verdi}in saadeti veremez
di. Seni nasıl sevdiğimi bilirsin. 

OJet koca,ına biraz müstehzi bir 
nazarla bakıyordu. Şüphesiz ki, bu i
r' delikanlı, mahcup ve hürmetkar 
haliyle evlenmeden evvel Odetin ho 
~una gitml~ti. 

Kendisi hemen hemen tamamiyle 
cahil bir kadındı. Roberi kendisine 
göre sevmiş, ve uyuşamadığı bir ai
le içinden kurtaracağı için onunla 
evlenmşiti. Fakat bir kaç aylık izdi
\·aç hayatından sonra Odet sukutu 
hayale uğramıştı. Roberin diğer ko
calardan pek farkı yoktu. Otuz ya
şında olrr.asına rağmen ihtiyar gibi 
!eli. Kendisine mahsus itiyatları var
dı. Egoist bir adamdı. Sonra da ga
yet tenbel ve hevessizdi. Hiç enerji
si yoktu. Odet onun işinde ilerlemi
;-eceğinden tamamiyle emindi. 

- Saat ikiye geliyor. Artık işin 
dönmelisin, Rober ..• 

•Gençsin ! Güzelsin! Vakit geçi -
yor! Aklını başına al... Sonra pişman Bir kariimiz yazıyor: 
olacaksın!• Şehirde bir kaç sene evvel güzel 

Odet böyle düşünceleri her za - gazoz ve sinalkolar imal edilirdi. 
man başından atmasını bilirdi. Hal· Sinalko, belediyece gayri sıhhi gö
buki bugün böyle yapamıyordu.Şim- rülerek kaldırıldı, gazoz bırakıldı. 
eli hayal içinde idi. 1ste•eler neler Güzeli.. Fakat bugünkü gazozla
olmazdı !. .. Zenginlik ne iyi şeydi!. .. rın ne halde bulunduğunu fark eden 
Eğer Roberi hiç düşünmese mubak - var mıdır? 
kak zengin ve süslü bir kadın olaca- Muhtelif fiyatlarla satılan, irili, 
ğından emindi. ufaklı gazoz şişelerinden her hangi 

Piyanko biletleri satan bir dük - birini açınız ve bir parça içiniz. Gö· 
kfının önünden geçerken bir lfıhza reteksiniz ki, bunlar bizim bildğimiz 
durdu. Sonra omuzlnrmı silkerek yo- eski gazozdan başka, her şeye ben
lıına devam etti. cHaydi canım!! Di zerler. Bazıları durdukları yerde bo
ye düşündü. Piyankoda kazanmak i· zulmakta, bazıları hiç kabarmamak
çin de talih Hizımdır !> ta, bazıları da ağıza lezzet vermek de 

Bari kocası biraz enerjik olsa ela ğil, ağızın tabii hal ve lezzetini boz-
işinde yükselmeğe uğraşsaydı!.. maktadırlar. Yaz günlerinde şehrin 

Şimdi bir moda mağazasının ca - her tarafında bol bol bu şekilde meş
mekanları önünde durmuştu. l\Iuhte rubat kullanıldığına göre, halkın 10-
şem tuvaletleri büyük bir hayranlık- 15 kuruş vererek içtiği bir bardak 
la seyrediyordu. Bu aralık önünde bü gazozun, mutlaka fenni şekilde, ter
yük ve ıtilzel hususi bir otomobil dur temiz ve kendisini gazoz olduğunu 
muştu. İçinde güzel bir delikanlı var kabul ettiren bir şey olması lazımdır. 
dı. Odete gülümseyerek bakıyordu. Belediyemizin ehemmiyetle na-
Başı açıktı. Güzel giyinmişti. zarı dikkatini celp ederiz. 

-Madmazel benimle beraber gez Halk, böyle gazoz içmektense, hiç 
mek ister misiniz? içmemeği ve bunun da sinalko gibi 

Diye soruyordu. Odet heyecanla kaldırılmasını istiyor. Şayed, bu bir 
bir müddet tereddild etti. Öyle ya ga ihtiyaçsa, şu halde gazoz, hali tabii-
7etelerde neler okunuyordu. Ya bir sine getirilmek lazım gelir. 
a\•antöriyer veya bir hır;ız ise! Soıı coooo 

ra birden kararını vererek otomobile 
yaklaştı. 

Şimdi delikanlının yanında oturu
yordu. 

-İsmim jaktır .... İki saat ser -
bestim ! Nereye gitmemizi istiyorsu-

lngiliz 
Anavatan filosu ıun 

yrrz talimleri 

tnaz. 
' :. j İki güzel saat geçmişti. Odet çok 

Odet, şimdi evde yalnızdı. bula ·!memnundu. Bolonya ormanında , 

Londra, 18 (A.A) - Anavatan 
filosu, yaz talimleri devresinde bir 
zırhlı ile takviye edilecektir. Filvaki 
nmirallik dairesi, Ramillees hattı 
harb gemisinin ağustos manevraları 
için muvakkaten anavatan filosuna 
raptedilmiş olduğunu bildirmektedir. 
Bu gemi, ayın yirmisinde Spilheada 
gelecektir. 

ı;ığını ) .kamış, yemek odasını topla -f eenç adam otomobili son derece ağır 
mıştı. İç sıkıntısı ile esnedi. Öğleden ı götilrilyordu. Bir kolunu O detin be
sonralan ona çok uzun geliyordu.! !ine dolamıştı. 

Gemi, altı ay evvel Akdeniz filo -
euna gönderilmişti. 

1 vagon buğday 
61 balya pamuk 

1333 k;lo yapağ 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

5 
55 
53 

Fiat 
11 50 
12 
13 25 
15 
18 

75 Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 

Çekoslovak kr. 

ı; 93 
126 6575 

3 355 
6 66 

28 5525 
67 45 
50 825 
21 515 

1 0825 
1 56 

Zahire borsası 
iz MIR Peçeta 

10 çu. Suphi Ergin 13 25 13 25 Zloti 

4 3325 
14 035 
23 845 
21 8425 696695 1,2 Pengil 

Ley o 905 
2 8925 

34 62 
30 6512 
23 9012 

696705 1,2 
İş az. 

Ge1enler 
Denizli mebusu B. Yusuf Başkaya 

Den'zliden, ticaret vekaleti müfet
tişlerinden B. Ali Haydar Saat9ioğlu 
Mersinden şehrimize gelmişlerdir. 

Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
Ruble 

TAHV.LAT ESHAM ve 
ANK.\RA 

1938 yüzde 5 F. ve ikrami)•eli 19 
Sivas - Erzurum battı i tikrazı 

3. 19 22 

** Trakya umum müfet
• • 

tışı Canakka lede 
' 

G. Kazım Dirik, sivil ve ası,eri mQ
murlar tarr1f1n :lan karsı/andı • 

Çanakkale, 17 (A.A.) - 1 ya 
umum müfettişi general Kazım D rik 
dün akşam Çanakkaleye gelmiştir. 

General, Eceabat kazasında müstah
kem mevki kumandanı ile vali veki
li ye sivil ve askeri memurlar tara
fından karşılanmıştır. 

Umum müfettişin Çanakkaleye g,•l 

eliği gün güzel bir tesadUf eseri ola-

işleri kursuna devam eden 85 kadar 
memleket kızıııın dört ay gibi kı~a 
bir zamanda vücude getirilmiş ve 
emsaline örnek olacak bir mükem -
meliyette bulunmuşiur. 

General Kazım Dir'k, bu değ • lı 
başarıdan dolayı halkevi başknuı ile 
•ergi komitesi başkanı ve sergi öğ
retmenlerini takdir ve tebı ik etmek 

p!'ogram 
1639 M. 183 Koı./120 Vw 

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

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

Kw. 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZYON 
POSTALAR! 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
13.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoro1oji haberleri. 
13. 15-14Müzik (Riyaseti Cumhur 

bandosu - Şef: Ihsan Kün
çer) 
1 - Saint - Saens - Geçid 
resmi marşı 
2 - Tshaikowsky - Güf
tesiz şarkı 
3 - Meyerbeer - Le pardon 
de ploermel operasından 
fantezi 
4 - Lincke - Serenad 
5 - Delibes - Lakme opera
sından fan tezi. 

Ak§8m nc~riyatı: 
19.00 Program 
19.05 Müzik (P. D~a• - ÇITak 

sihirbıız: Senfonik parça -
Pi.) 

19.15 Türk müziği (Karışık prog
raı:n) 

19.45 Türk müziği (Halk türkü
leri ve oyun havaları.) 

20.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Kor>uşma. 
Z0.30 Türk müziği. 

1 - Bay Osmanın - Saba 
peşrevi. 

2 - D eıenin Saba şarkı 
- Güşeyl<" gel bülbülleri. 
3 - A•ık fustafa - Saha 
şarkı - B;r esmere gönül vu· 
dim. 

Akşamı bulmak zordu. Vakıa içeride 1 Genç kadın onun bu hareketine 
bir sepet, tamir edilecek çamaşır ve mani olmamıştı. Annesini bir moda 
çorap vardı, amma Odetin canı fazlıı mağazasına götürdüğünü anlatmıştı. 
sıkıldığı için bu şeylerle de uğraşa· Orada iki san* teşhir edilecek olan 
mıyacaktı. yeni modelleri seyredecek olan an- ---<ooo><><>oo---

kı4 - Kazım Us - Hüzzam rak halkevinde dikiş ve elişleri ser- suretiyle kadirşinaslık güsterm'ş ve 
gisi açılmış ve general muvasaliltını kıymetli işleriyle göğsün Uzil kalııır· r•rkı - Benzemezsin kimse• 
mliteakıp bütiln istikbalinde bulunan tan yavruları takdtr ve teşvik etmi~· ye. Genç kadın düşünüyordu. Bütlln nesini o mağpzadan gidip alacaktı, 

hayatı böyle mi geçecekti? ... Henüz Onun için iki ~aatten fazla vakti yô 
g~nç ve güzeldi... Fakat on sene son tu. Annesinin sonra evde bir çay zi-

Mac:ar.;."-c.n 

Yahudileri mil:i pi· 
yango idaresinden 

çıkardı 

z;~v11ı.. u~ ~e1gı:;r1 ıs;'ÇLl..,,.,.....,.L 079•e'-- --- ... ___ ..;,..-~.=~rnm..:n rı.amtı. 

cut bine yakın nadide ve kıymetli General, parti kurağında tertip c- 6 _ lehmed Nasib _ Hi· 

ra gene böyle mi kalacaktı? yafeti vardı. Geç kalmaması lazımdı. 
Şüphesiz saçları aklaşacak, yü - Delikanlı ona hayatını anlatıyor -

zünde çizgiler peyda olacak, her gün du. Çok seyahat ediyordu. Seyahatle
yaptığı işlerle elleri harap bir hale rini ona tafsilatiyle anlatıyordu: 1s -
girecekti. Odet ellerine baktı, ve ye- viçre, İtalya, Mısır 1 
rinden kalkarak tırnaklarını boya - Genç kadın: 
mak için yatak odasına geçti. Bu iş -Kimbilir bu seyahatler ne hoş-
bittikten sonra üzerine yeni elbise - tur, diye !_Ilırıldanıyordu. 
sini ve mantosunu giydi ve kendisiııc jak birden saatine bakarak: 
çok yaraşan kiiçQk şapkasını san saç - Oh! Diye haykırdı. Geç kalı-
ları ü.ıtüne koydu. Şimdi aynada keıı yorum. Hemen annemi almak ıçın 

dine memnun bir tebessümle bakıyor mağazaya gitmeliyim. Mazur görü -
clu. Dudaklarını bir kere daha boya- nüz ! Sizi opera meydanının bir kö -
·, ve sokağa çıktı. şesinde bırakırım. 

eşyayı birer birer tetkik etmiş ve bu dilen aşkam ziyafetinde bulunmu.' 
eşyalar meyanında kıymetleri istis- ve geceyi de halkevinin nıutad top -
nasız berkesin gözüne çarpan parça- lantılanna iştirak etmek suretiylo 
Jara işaret ederek bunların izmir en- memleket gençliği arasında geçir-

Budapeşte, 18 (A.A) - Maliye ternasyonal fuarında teşhir edilmesi- miştir. 
nazırının emri mucibince bütün ya- ni bildirmiştir. Cidden sena ve takdi- Genel müfettiş bu sabah Balıkes·-
hudiler, milli piyanko bürolarından re değen bu sergi halkevi dikiş ve el. re hareket etmiştir. 
çıkarılmışlardır. ** 
mişti. Eğer onun ne olduğunu görm1 
miş olsaydı kimbilir jakla arasında Elektrik fabrika ve san
ııeler olacaktı! Bunu düşünürken 0-
detin bütün vücudu tit.:iyordu. Ta -
bii o, mütemadiyen kendisini yalan- genişletiliyor tralı 
larla kandıracak, Odet de kibar deli 

Hava çok güzeldi. Hnu gören er - Ayrılırken delikanlı onu öpmüş - -Ba,tarafı ı inci sahifede - ı nulmuş, ayni zamanda Konak dura-
kekıer durup arkasından bakıyor • tu

.. ... kanlıdır diye onun metresi olmağa 
bn•_lamışlardır. Şirket, 2500 kilovat- ğında otobüs, tak•i ve tramvay mii-

nzı olacaktı. ı 
baz:ın da hayr:ınlıklannı yavaş sesle Kendisine ertesi günü için rande- Jık bir müvellid grubu ve on tonluk nasebetleri üzerinde belediye reisi-

Bunları düşünerek eve kadar gel-
kendisine söylüyorlardı. vu vermiş: kazan tesisatiyle merkez elektrik ği ile şirket müdürlüğü arasında b.r 

mişti. İçeri girince, kendisinden da· 
Od et bu hale alışıktı. Erkeklerin -Bir sinemaya gideriz ı fabrikasını tevsi için hazırlıklara baş uzlaşma zemini hazırlamıştır. 
k h:ı evvel gelmiş olan kocası heyecan 1 d 

ço hoşuna gittiğini biliyordu. Bu Demişti. Odet ertesi akşam ev_ lamıştır. Tetkik ere göre gece yansın an 
hal onun g:ırurunu okşuyordu. Şimdi den nasıl çıkabileceğirıi düşünüyor- la yerinden kalkarak ona yaklaştı: Yeni tesisat 1940 senesinde ikmal sonra saat birde yolcu ke•afeti sıfıra 
dertlerini ve yoksuzluklarını unut - du. Her halde bu randevuya gidecek - Ah sen mis:n Odet? Dedi... Ni - edilmiş olacak, o vakit İzmir şehri, inmektedir. Puvantaj, bunu göster
muştu. ti. Daha sonra da kocasından bo - hayet gelebildin ... Nerede kaldın ka- Ankara şehri gibi bol ışığa kavuşa- miştir. Nafia kom'serliğinden aldığı-

cEğer istersem, diye düşünüyordu. ş:macaktı. Ve biraz akıllılık ederse rıcığım ! Çok merak ediyordum. caktır. Tramvay ve elektrik şirketi, mız maliimata göre İzmirin çalışkan 
Tieııiın de elmaslarım, otomobilim , bu delikanlıyla evlenecekti. l\Iuhak- Genç kadın, yaş dolu gözlerle ko- yenj santıralı süratle tesis ederek fu- işçi, esnaf, memur, tüccar ve iş ada
tu,·aletlerim olurdu. Güzel seyahat - kak mesud olacağını zannediyordu. casının hecanlı yüzüne bakıyordu. ar mevs'mi için kültilrparka mühim mı gibi kalabalık halk yığınları, mun 
!er yapardım.> jak çok iyi ve namuslu bir adama Bu zavallı adama karşı ne kadar hak miktarda elektrik cereyanını verebi- tazam mesaiyi it'yad edinmiş olduk-

Sanki bir şeytan kulaklarında mil- benziyordu. sızca hareket etmişti: lecektir. Janndan gece yarısından sonra uyku-
temadiyen bu sözlerı· tekrar edı'yor- Odet bir lahza tereddüd ettikten t k"I kt d' l U • . h 
du: sonra jakın annesini almağa gittiği - Hava çok güzeldi. Biraz yüril- Bu seneki fuara, şimdi zmir şehri- ya çe ı me e ır er. mumı ış aya-

tarafa doğru ilerledi. o moda ma. dünı... ne verilen elektrik kudreti derecesin- tından ayrı olarak geceleri saat bir-

ANADOLU ğazasını biliyordu. Uzaktan olsun d~ Bu sözleri söylerken iş önlilğünll de elektrik cereyanı verilecek ve an- den sonra şehirde gezinenler için 
likanlının annesini görmek istedi. A- beline takmıştı. Küçücük mutfağında cak bu suretle ihtiyacı temin eyle- tramvay servisi yapılması uygun gö-
caba müstakbel kayınvalidesi nasıl çalışmağa başlamıştı. Şimdi bu işleri mek mümkün olabjlecektir. rillmemiştir. Nafja komiserliği, bu gi 

21.1 o 
21.25 
21.30 

21.50 
22.00 

cazkar şarkı - Görmezsem 
eğer sevdiceğim. 
7 - Refik F ersan - Rast 
şarkı - Yakdı cihanı ateşin. 
8 - ....... - Halk türküsü • 
Karşıda kara yonca. 
9 - ....... - Halk türküsü • 
indim dağdan ovaya. 

1 O - ....... - Halk türküsü • 
Haftalık posta kutusu. 
Nr.şeli - R. 
Müzik (Saksofon soloları • 
Nihat Ssengin tarafından) 
Müz'!· (Melodi - Pi.) 
Müzik (Küçük orkestra ' 
Sef: Necip Aokın) 
1 - Paul Lincke - Olur ' 
Olur - Olur (Şen parça) 
2 - Micheli - Buseler sere' 
nadı. 

3 - Rachmaninow - Sere' 
nad. 
4 - ] . Brahms - Macar dafl 
sı No. 3 
5 - Eduard Künneke ' 
Dans süitinden Blus 
6 - Bccce - No turno 
7 - J: Strauss • Neşeli va11~ operetınden (Buseler vo 
sı) -
8 - F erraris - Çigan se 11' 

gisi. Ji 
9 - Cari Rydahl - Melo 

1 O - F ranz L<"har - Götle( 

bir kadındı? yaparken her zamanki gibi asabi ve 1940 senesinde yeni tesisatla bol bilerin araba ve taksilerden de lsti-
1---S-a_h_ip_"_e_B_•_t_m_a_h_11.rr1r1_· __ ---ll Yaklaştığı zaman o muhteşem ve bezgin değildi! Bilakis bu ona zevk elektrik istihsaline başlanınca kilo- fade edebilecekleri neticesine var_ 23.00 

rı· 
gatte operetinden Potptl f· 
Son njans haberleri, Zira~, 
esham, tahvilnt, kambi:Y0 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM büyük otomobili gördü. Ve birden - veriyordu. vat ücret'nin de bir miktar ucuzlatıl- mıştır. 
Umumf ~ııat H t'4ZI (flm bire hayretle olduğu yerde donmuş Akşam yemeğini yemişlerdi. Şim- ması imk!nı elde edjlecektir. 

111i2dt:rll gibi kaldı. jakı görüyordu. Şimdi , eli Rober gazete okuyor, Odet de iş Tramvay ıeferleri: 
HAMDI NOZHET ÇAN ÇAR onun başında bir şoför kasketi var- işliyordu. Birden kocası: İzmir tramvay seferlerinin gözden 

Fakat fuar mevsiminde gece saat 
ikide bir servis ilavesi meselesi tetkik 
edilmektedir. 

IDAREH:A:NESI 
fı,,.{r tkind BqUır ıoW 
c. Halk Partlft binan ~114• 
Telgraf: lzııılr - ANADOLU 

dı. Hususi şoförlerin kullandıkları - Biliyor musun Odet, dedi. Bu geçirilmesi ve ihtiyaca göre arttırıl-
sırma kenarlı lacivert bir kasketi salı piyanko çekiliyor. Yarın bir bi- ması hakkında bazı dileklerde bulu- -------------

TELEFON: t'!'!I. Po.t4 kutuau:~O$ 

Odet düşmemek için duvara dayan • let alalım olur. mu? nulmuştu. İzmir nafia müesseseleri 
dı. - Olur ya 1 Bir de birinci ikrami- baş komiserliği, bu dilek üzerinde 

Tam bu aralık mağazadan şişman yeyi kazanacak olursak! Talih bu!. .. tetkikler yapmıştır. Bazı kimseler, 
bir kadın çıktı. jak hanımının önünde - Hemen kilçUk bir otomobil alı· geceleri saat birden tonra da tram -

ı--A-B_O_N_E_'_Ş::--E::--R-A--1-T-I-I hürmetle eğilerek otomobilin kapısı rız. vay işletilmesini istemektedir. 
Yıllı6ı 1'00, Altı caıılı6ı 800 nı açıyordu. Şişman madam, emret- Sayfiyede güzel bahçeli bir de Nafia mileesseseleri komi•erliği, 

Ku"'ftıır. meg· e alışmış bir sesle: küçük evimiz olur. halk hareketlerini hızlandırmak 

Amerikan 
Tayyaresi 
Rio de Janeiro körfe· 
zine dr'iştü ve battı 

nukut borsası (fiyat) 
23.20 Müzik (Cazbnnd - Pi.) 
23.55-24 Yarınki program. 

Dınzigte 

Tevkifat ~ 
V' Danzig, 18 (A.A) - Ge,tapo .,,ı 

zig zabıta memurlarından 60 j(İf, 
trvkif etın!ştlr. Bu tevkifatın e5b' 

bı malüm değjldir. ./ 
_ Eve dönmek istiyorum ı Dedi. - Bir hizmetçi tutarız. maksadiyle tramvay servisleri üze- Rio de janeiro, 18 (A.A) - Rio __..., 

Yabt.neı nıemlelcetıer için ıenellli Qdet ağır adımlarla evine geliyor -Bütün borçlarımızı öderiz. Se- rinde yaptığı tetkiklerde gündüz, de janeiro ile Miaml arasında bir ------------
27 11 dı . Ik t f l b' d"ğ" t üb kt l B sukut cl.111 .. , t:ıy\·;ır~ l;a• :ı ı .. t·r. ,·'o' aboue tlcret! ra r. du. Kalbi kederle dolmuştu. O çap- yahat ederız. ha ın ramv&)'a az a n ı ı za - cer e· uçuşu yapma a o an eec- !' · 

h 1 d h · h f d d k" A "k · Ta.v.\•"rtt.l""' bıı'urı~"'k•• ':ın I' GtınO. ge<;miş nüı a ar 26 kuruıtur. kın herif nasıl kendisiyle alay etmiş- - Tabii karıcığım! Sen ne ister - manlar a i tıyaca göre tramvay se- ra a ın a ı merı an tayyare., n "? " ,_,11.ıı 
ANADOLO MATBAASINDA. ti! İsviçre ... İtalya ... Mısır!. .. Tabii •en onu yaparız ... Güzel b:r seyahat "erlerinin arttırılması için şirket mü- Rio de janeiro körfezinde denize ile Amer"knıı ate erııl !tor: 

•·---.. B·A-Sl•L•M-IŞ•T-IR _____ , ki biltiln bu yerleri şoför olarak gez- Tasavvur et, İsviçre, İtalya, l\Iısırl .. dürHiğil ııezdinde teşebbüste bulu - dUJimilştür. Havalanır havalanmaz maiia muvıı.ffıık olnı ·şlıı.•· ıır. 





(ANADOLU) 
Mih~er ·~d~e-~~l;e-~t~Je-r~i~b~ir~~Fr-a-ns-ad7a-m~lı~.h~im~~l~~~~~~~~-~~~~·sTum~zı~scA~AMBA~ 

bir hırsızlık _ Oklahoma Yerlileri Arasında 1 
barba giremezler *** ----

(SAHiFE 8) 

, Yarım milyonluk Andre Morua'nın güzel bir röport~iı 
Almanya ve ita/yanın ham madde- mücevherat 
si, altın ihtiyat parası ve nihayet "Hizmete, inizle ya evlenirsinı~z, ya. 

Hırsız altı ay sonra 
iç istikrarı yoktur meydana çıktı hut onu geri yollarsınız,, 

Suçlu yüksek bir aileye 
.V.ihverciler, demokratlarla bir ascib maçıncı 

girişmişlerdir. Karşı koymak kafidir. 
Mihver muhakkak olarak gl!riliyecektir 

' Yazan: Andre T ardiyö 
Aradan on gün geçtikten sonra ı Fransız - İngiliz birliği mutlaktır. 

oundan bahsediyorum. Düşünmek i- İngiliz harbiye nazırı Pariste bir nu
çin vakit bırakmak istedim. 1 tu ksöylcmeğe geldiği zaman şunları 

30 haziranda, akşama doğru, şim-1 okuyorum 
dilik daha ziyade tasrih etmiyece J - Biz de ayni fikirdeyiz .. .. Biz ar
ğim bazı kimseler, Pariste, o gece kadaşça yaşamak ve ölmek istiyo . 
Danzig yüzünden harb çıkacağı ha- ruz .... Tarihin yeni bir merhalesini 
berini yaydılar. · birlikte aşmak mevzu bahistir. \' e 
Başkumandan Gamelin ~isdeydi. sözlerini bitirirken, çok ehemmiyetli 

Acele Faris eçağırdılar. Geldiği zn- bir jestte olarak, bizim gen~ral Ga -
man yeni hiç bir şey olmadığını gör - melinimiz var diyor. 
dil. Şartlar böyle olunca, 30 haziran-

Ayni telaş verici haberler geçen daki gibi panikler ahmakça ve ca -
eylül ve martta da Fransanın üzerin niyanedir. 
den eserek dilşmanın işini kolayl~ş - Yalnız bu paniklerdir ki, karşı -
tırmıştı. mızdakilere korktuğumuz zehabını 

Buna artık bir nihayet vermenin Hrerek ve işsizlik yüzünden sefer-
sırasıdır. her edilmiş 3 milyon askerlerinin bi-

Dört aydanberi hareketleri isbat zi dehşete düşürdüğünü sandırarak, 
ediyor ki düşman harbetmek iste - bize bir harbe mal olabilir. 
miyor, harbedemez. Mih\.'erciler bizimle bir asap ma -

Ham maddesi yoktuı:.. Altın ihti - çına girişmişlerdir. Karşı koymak 
yatı yoktur. Serveti ve parası yoktur. kafidir, mihver geriliyecektir. 
Zahiri kuvvetine rağmen iç istikrar Çünkü onun kat'i kararı kavbede-
dan mahrumdur. ccği bir harbi yapmamak ve bize 

İşte dört aydan beridir ki bütiin korktuğumuzu düşündüğü zaman 
bunlardan mahrum olma;:,ına rağmen harbetmek i:.1tediğini bize 5andırmak 
blöf sayesinde işin içinden sıyrılmak tır. 

tadır. Gazetelerimizden pek çoğunun 

Blöf sayesindedir ki askeri mü - çözmeğe çalıştıkları B. Hitlerin mu
kellefiyeti tesis etti (1935); Ren mm amması. budur ve yalnız budur. Kav 
takasını işgal etti (1936); Avustur - gadan korunmak için yüksek sesle 
ya ile Südetlere el koydu (1938), tehditler savuran bir firarinin mu. 
Bohemyayı, Moravyayı, Slovakyayı umması. 

Memeli ve Arnavudluğu ilhak etti Fransızlar bu tuzağa kapıldıkları 
(1939). zaman safiyetin hududıannı ••arlar. 

Bu blöfler, Fransa ve İngiltere - Esasen bu tuzağa ihtimal geçen 
nin, parlamenter sebeblerle deniz, lıarbı geri hizmetlerinde yapmış olan 
kara ve hava kuvvetlerini, iki mern bir mütehassıslar azlığı düşmekte -
leketin topyekun kuvetini hiçe indir dir. 

mensup imiş. Okl h J J 
Fransada, dört beş ay evvel mü- a oma yer i erinin garip adetleri. Tu1sa şehrindP. 

him bir hırsızlık vakası olmuştur. • } 
Parisin en meşhur otellerinden biri- erıyen Servet er VC zengin olanlar 
ııc inen Belçikalı zenginlerden Van- Amerikada bir seyahat yapmış ve 
der Haydenle karısı, madam .Matilt muhtelif yerlerde konferanslar ver
geldikleri gün otelin civarında bü . miş olan meşhur Fransız romancı ve 
yük lokantalardan birinde yemek ye muharriri Andre ::\laurois, seyahat in 
meğe gitmişlerdir. tibalannı naklederken Kızılderililer 

Madam Hayden, yarım mily011 arasında gördüklerinden de bahse -
franktan fazla değeri olan bütün mü diyor. 
cevherlerinin içinde l>ulun<luğu çan- Amerikan yerlilerinin meraklı ha
tasını, yemek yerken yanındaki is- yatları hakkında türlü şey yazılmış 
kemleye koymuş ve karı koca, neşe ve anlatılmıştır. Fakat onların ara
içinde, yemeklerini bitirmişlerdir. sında en son bulunmuş olmak sıfa

Sıra gitmeğe gelince, Madam çan- tiyle Andre l\Iauroisnin anlattıklan 
tnsını almak üzere elini uzatmış fa- şüphegiz büyük bir kıymeti haizdir. 
kat biranda beyninden vurulmuşa Bu itibarla, yazıyı nakletmeyi fay
dönmilştilr. Çantanın yerinde yeller rlalı bulduk. 
esmektedir. Konferans vereceğim yerler ara-
Karı koca büyük bir telii.şe düşe - .cıında Oklahoma ismini görünce o

rek hemen polise haber vermişlerdir. rada garip şeylerle karşılaşacağımı 
Polisin tesbit ettiğine göre, çantada, zannetmiştim. 
mavi bir meşine sarılı olarak 10 bi?ı İşte şimdi Oklahomanm Tulsa 
Belçika, 5000 framız frangı, üzerin şehrinde, bir otelin on altıncı ka - Afrika yerlilerinden bir kaç tip ... 
de dört büyük taş bulunan bir bilezik tındayım. Pencereden bakıyorum; du"g~u··m şu k d k. t l k 1 b. ·arşı a ·ı epe er eş ıya Pavhuskaya gitmek için bir petrol 
ır kolye velhasıl yarım milyon Ta ufukta Fransamn Romen tepele- doluvdu. h 

f 
,, sn asından geçiyoruz. Etraf sade, 

rank kıymetinde muhtelif mücev - rine benziyen tepeler var. Sonra 90 d her bulunmaktadır. k J b. h" A k h . 1 5 e şehrin hakimi, petrol .sınai bir manzara arzediyor. Her ça• 
F um u ıı· ne ır. r ansas ne rı... kuyularının cazibesine kapılıp Tul - yırda bir petrol kuyusu ... Üzerinde• 

ransa emniyet teşkilatının en Büyük bir fabrika, eMid Continent saya gelenlere, yanınızda getirdiği- ki tahta çatısı ile papazları giydiği 
kıymetli müfettişleri günlerce tahki- l' f' r B h t ti ·ı· ·· "e ıne Y» a arın a ı ye~ı ı u - niz hizmetçi kadınla ya evlenirsiniz, kukulatalı elbiseye benz1·,,or. Mfld . 
kat yapmışlar, fakat bu kibar lokan zer· d ·· k d l " ın e goze ~arpan ırmızı am arı ya geldiğ i yere yollarsınız, diyordu. hiş bir böcek ordusu toprağın bar-
tsda, sahibinin yanında duran, çan- ile alçak alçak evlet. Parlak mavi Bu suretle, şehirde evlenenler çoğal- saklarım çıkarmakta .. Şurada bura
tayı kimin çaldığını bir türlü mey - boyalı köşkler ve her tarafta, hah- dı ve 1901 de bı·n kı·ş1• olan şehrı·n nu··- d d k a daha yüksek binalar ve gaz fab-
a:t çı aramamışlardır. çelerde, meydanlarda, binaların et - fusu 1905 de yirmi bini buldu. Bu - rikalan. Otlar sarı ve yanmış. 

.ı: ösyö ve Madam Hayden nihayet ı afında safı harp şeklinde sıralan- gün ise 150 bin.. p h k 
memleketlerine dönmüşler ve kaybet mı!'I binlerce otomobil ar us a civarında, bir ormanın -.. · Burada bir iki ay içinde servet el- yanıbaşında, vaktiyle joyn Stinkin 
tikleri büyük servetten artık ümid - Tulsa bi.\yilk bir şehir. Nantes ve de edenl"r var, ~e ... •etlerı·nı· arttıı·an- d ~ 
1 

"" " • y otur ugu kuHlbeyi göst eriyorlar. Ba• 
erini kesmişlerdir. ya Le Havre kadar bir nüfusu var. !ar da var. Biri, bRkıyorsunuz, on na, john Stink dedikleri bu adam bit 

Fakat Fransız polisi vakayı bir Fakat plan! hiç de bizim bu şehir- mı·ıyonlarca dolar kıymetı·nde petrol A · k l. · h mer. an yer ısı imis, Kardeşleri ()ııi 
nysiyet meselesi yapmış ve arama- tere benzemiyor. Göklere baş çek- buluyoı· ·, bı"rı· de bu kadar bı·r serma- · · ıd d. larma devam ~~- ~~n TI U O Ü JVe adetleri lil.UCibince. biP 

-· .. •·y•u • Ul,Y\71. gc"' llllf Uul UllTlnOlT "t.~"n ...nvıg~ ...... ~nv., YC !Jtl K°eU}J "'lJ.Ja::! t:UJ) l7r;-U1?Ul\'V1Up J'ilUlK çar~atına sarmışlar sarmala• 
çcnlerde çalınan elmasıa·r arasındJ etrafında «Eski> !'ulsa var. gı·dı·yor. mışlar, götürmüşler bir ağacın tepe-
bulunan parçalardan biri satılırken Eski dediklerj, daha otuz sene - Henüz kırk yaşında bile olmıyan sine bırakmışlar. 
yakalanmış ve bu ipucundan, iş mey lik şehir.. Burasını adi evler, ben- ve bir yerli köyünde mucize ile mey- Yerlilerin adeti böyle imiş: Ölft• 
dana çıkmıştır. zin depoları, lokantalar teşkil etli dana gelen bu şehrin bugünkü 1939 leri, sükunet içinde çürürsün, yırtıcı 

Emniyet müfettişleri takip ettik - yor. senesinde bir mimari şaheseri olan kuls. ar ı.•esin di•re agv açların flzerı·n• 
zam kütle mükemmelen sakindir. 1 · 1 1 "' " Berlin • Roma mihveri ancak kim 

0 
.. d. k. . crı iz er, ası hırsızın şahsiyetini ta- Bunun etrafında oturma mahal- bi.lyilk bir kilisesi, mütemadiyen işli- koyarlarmış .. 

miş olmlan sayesinde muvaffak ol- Siperlerde harbetmiş olan rauaz-
du. 

senin kendisine cevab vermiyeceği nun ıçın ır ı geçen SO hazıran kip ettikleri zaman şaşa kalmışlar- lesi.. Burada bahçeler içinden ye- yen bir tayyare meydanı, iki bin ta- l\Ieğerge john Stink ölmemiş .. Bit 
ilşikar surette muhakkak olduğu za- da \ ukua gelen dehşete tekrar dü~- dır. Çünkü bu genç memleketin en ni ve güzel kır evleri yükseliyor.. )ebenin okudu~ıı bir üniversite:-i müddet sonra uyanıyor, üzerindeki 
man tehditlere girişmiştir. meBmeliyizb. yüksek ailelerinden birine mensup Rahçeler, parklar o kadar çok ve ge- var. kefeni sıyırıyor ve ağaçtan iniyor. 

u asa i buhranlar Fransaya la - tur · k. · h tt k l Ancak harb tehlikesi olmadığını · nış 1 ınsan ayre e a ıyor.. Golf sahalarında, elbise lerini Pa- Fakat, aşiret halkı onu görüne~ 
yik değildir. llı:· f · l F l b. h. · d b bildiği zamandır ki harb tehdidleri u ıi ettış er yanılıp, yanılmadıkla- ransa ~ a, ır şe ır cıvarın a ir riste yaptırmış, fakat damarlarında dehşet içinde kalıyorlar. Hortlak di-

~a,·urmuştur. Le journal rını bir kere daha kontrol etmişler, iki büyük malikane bulunur, bura- bu toprakları işleten ilk Avrupalıla- ye aralarına almıyorlar. O da mee• 
Bu dört sene zarfında ne Londra, ........... ve nihayet gencin evine ani bir ba:;- daki gibi milyarderlerin bahçe şe- rın kanına karışmış Amerikan yerlisi bur oluyor, gidiyor, 0 civarda kendi-

ne de Faris bunu lanladı. Ve 1938 Artistik eşya kın yaparak girmişler ve arama so - hirleri yoktur. kanı taşımakla gurur duyan güzel sine bir kulübe yapıyor ve burad•ı 
.=:onbaharı onların sukutlarını tamam nunda çalınan mücevherlerin hep- Tulsadaki zengin e\'ler bana bi- güzel genç kadınlar j oyccden Clau- h ir t ek kişi ile bir k elime konuşmr 
!adı. Slovak/ar tarafından ~i bulunmuştur. raz. Balzacın «Modeste Mignon>- rlelden bahsediyorlar. dan. daha tam yirmi sene yaşıyol"I 

Ayni esnada, B. Daladierin 27 ha / d ? Suçlu mahkemeye verilirken Bel - unda bah!'lettiği, Le Havrenin Göte' in Tulsadaki ahbaplarım: Canlı hayalet .. Edgar Poe için ne ı0" 
ziran da yaptığı fenalıkları itirafa mı ça l n l • çıkaya, elmasların sahibine telgraf eski hallerini veya Saint Mal o gemi - Yerlileri görmek ister misiniz ze l bir hikaye mevzuu olurdu bu!. 
mecbur kaldıgvı ı.•abancı propaganda Budapeşte, 18 (A.A.) - Kassa ki- .sahiplerinin> çılgınlıklar> mı hatır- diye soru'-·orlar. Pavhuı:ıka bu tarzdakı· bütün dif~f 

" çekilmiş ve aylarca sonra bütün ü - " · sı aramızda yerleşmişti. lisesinden çalınmış olan artistik eşya. !atıyor. - Tabii, diyorum, yerliler var mı Amerikan şehirlerine benziyen kd• 

b Si k t f d l ı midlerini kestiği sırada ma11arına F k t b l b Altı aydan beri • büyük bir değişik nın eş ova ara ın an ça ınmış 0 a a • il' kara şehri o an ura- daha Amerikada?. çük bir Amerikan şehri... EczahanS" 
lik husule gelmiştir. Bu değişiklik duğu zann~dilmektedir. tekrar kavuşmak sevinciyle Mösyö daki servet denizden değil, pet- - Şuracıkta, Pavhuskada, Osage- lerinde dondurmadan tutun da asPİ" 
tam değildir. Fakat gerçektir. Bu sirkatin esrarengiz siyasi sa- Hayden bir tayyareye b inip Fransa- roldan geliyor. Tulsa dünyanın !er aşiretinin son efradı bulunuyor. rine, resimli mecmualara kadar bet 

Tam değildir. Şu itibarla ki sistem ikleri bulunduğu, çünkü çalınan eş - ya gelmiştir. petrol merkezi. 1871 de hükumet Kansastaki toprak- şey bulur.;;unuz. Kırmızı tulumbal•" 
değişikliğine kadroların değişmesi yanın menşelerinin Slovakya olduğu Bu hadisenin dedikodusu şimdi Pa- Şehre şu üniversiteyi, bu orkest- !arını para verip aldığı zaman onlara riyle benzin depoları, berber dükkitı" 
refakat etmemiştir ve yarının muka- tahmin edilmektedir. riste günün başlıca mevzuu olmakta - rayı, şu konferans cemiyetini kazan- Oklahomada eyedek» bir yer ayır- !arı ... 
vemetçileri olmak vazifesi dünün tes ece**»> dır. dıran hep petrol olmuştur. Burada mıştı. Sonra, siz de bilirsiniz ya, bu Fakat Yamapta yerlilerin mnmer 
limiyetçilerine terkedilmiştir. Islan bu}da u:coon• petrol demek asalet demek. Tulsa topraklarda petrol olduğu meydana silliği , bir de Osega aşiretinin bütdlt 

Gene şu itibarla tam değildir ki, Viyana 'da prensi, buranın Rockefelleri olan, çıktı ve oradaki yerliler birdenbire yadigarlarını bir araya toplayan bit 
Fransız hükumeti reisi chile, casus- Bir katil asıldı petrol kralı, P... zengin oldular. müze var: Bunlar, yerli elbiseıeriı 
luk ve daha ~ötülük ağları:.ndan İstanbul, 

18 
(A.A.) _ İki kişiyi /ngiliz tebaasından Bu havalide başlıca göze çarpan - Bunlar ayrı ayrı kimseler mi inciden ve küştilyünden yapılmış er 

bahsederken, ıçimizden kimse ona öldürmüş ld v d şey nüfusun şimşek sürati ile artma- yoksa bir aşiret mi?. ya, yatak, yorgan gibi şeyler .. 
kimden bahsettiğini sormıya cesaret taalmm~dden hk- ~·1 u~un lan 2 kişi tevkif edildi ?ı. Daha bundan altmış sene evvel Ok - Aşiret. Bizden evvel onların o- Aşiret reisi ile burada görüşecl" 
edemiyor. do hayıkkı a?1~. ~a u~ e ~ mış ~:n Londra, 18 (A.A) - Butler a - lahomayı Birleşik devletler hükıl- lan bu memlekette, yerJiler madenci ğiz .. 

Nihayet tam değildir, çünkü, si - ve .a ın.~~-~ ~~~r, emrı~ ma f e- vam kamarasındaki beyanatında, Vi meti son kalan bir iki Amerikan yer- sayılıyor ve malları aşiretlerine men- Müzenin müdürü :Mis Mattevs fi" 
!ahlı olduğu kararname -kanunlara mesıyle ~uyu m~ et mec ısı tara ın- yanadaki konsolos vekilinden gelen lisi aşiretine, oturacakları yer ola- sup kimselerden bir meclis jle bura- minele biri. O da yan Osagelerde1'• 
rağmen, hükumetimiz Alsasda ve d~? .~asdı~ edilmış bulunan __ çatalcalı 12 temmuz tarihli bir raporda iki rak göstermişti daki hükumetin bir mümessili tara - yarı beyaz ırktan .. Bir erkek kard"' 

E t d t
. · 1 kl ht · Kuçuk Ah, bu sabah saat uç buçuk- İngiliz tebaasının tevkifi hakkında 1882 de M. K. T. eMissurı· - Kan- f d ·d d·1· B · O A k ı·ı · · bl" re agne e, ıraJ az ı arı mu arı- t:ı Sultan Ahmed meydanında asıl _ ın an ı are e ı ıyor. ugıin sage- şi varmış, meri an yer ı erının _., 

t 
· ·h · tl · · aruz göst maliimat verildiğini bildirmiştir. Mis sas - Teksas) deniyordu. lerı·n, iki milvar franktan fazla bir .vatı hakkında güzel bir kitap .,., 

ye çı zı nıye erını m eremı mak suretiyle idam edilmiş ve cese- " 
t l 

· asına mUsaad Church ve B. johnn Lennet, işde 40 Mühendisleri Krikler aşiretinin servetleri var ki bu para onların hep ınış. d' 
yen gaze e erın yaşam e di saat sekize kadar asılı bırakılmış-ctmektedir. kişi medhaldar olduğu için bunlann topraklarında bir sol istasyon yap- sinin müşterek malı. 

Bununla beraber değişiklik her iki tır. tevkifi sebebi ilan edilmemiş ve ken- mağa karar verdiler. Zira bunlardan - Ne kadarlar?. 
memlekette ve ayni zamanda her iki ccun dilerini ziyaret için mezuniyet veril- başka bir kızılderili aşireti kendile- - Osage kanından olanlar üç bin 
hükOmette hakikidir. Kudüs'te memiştir. rinden olmıyanları topraklarına a - kişi kadar, fakat halis nAmerika 

B. Çemberlayn haftada üç d efa Harciye müsteşarı bu hususta te- yak bastırmıyorclu. yerlisi kanından ancak iki, üç yüz 

Bl·r Arap köyu .. basıldı ~cbbüste bulunduğunu bildirmiştir. ı t T ısa h · b tl k A · k·ı a ı Fürerin yanına koşmaktan vazgeç- ş e, u şe rı u sure e u - kiı;i vnr. şı:· eti teş ı "! en er ve ser-
miştir. B. Daladier, korucularından Kudüs, 18 (A.A.) - 30 asi dün ece**»> ruldu. Şehrin ilk seneleri Amerika- \'eti ellerinde bulu,., duranlar bunlar. 
biri ve üç sene müddetle değişmez gece Gazze civarında bir Arap kö- llkokul şahadetnameleri lıların bugün o pek bayıldıkları ve Güzel evleri var, köleleri var, mil -
nnzır olduğu halk cephesini ıanetle yilnü basmıştır. Mütecavizlerden iki, Şehrimizdeki ilk okullardan buse- Arap havalisini gösteren filmlerde kemmel otomobiJleri var. Aş!ret rci-
kaydetmektedir. köylülerden de iki yaralı vardır. ne uıezun talebenin mezuniyet şaha- görülenleri hatırlatıyordu. si, ailesi ve bir iki ihtyar müstesna 

Bu baylar artık kusursuz nutuklar Komşu yahudi kolonisine yardım detnameleri kültür direktörlüğünce 1889 da Amerikan htikOmeti Ok- olmak üzer e, hç bir artık milli kıya-
söyliyorlar. Harb fabrikalarında a - ettiği için bu köyü tecziye etmek is- tamamen hazırlanmış ve vilayetçe lahomayı yerlilerden para ile alıp fetleri ile gezmiyor. 
meleleri haftada 40 veya elli saat ça- tedikleri anlaşılan asiler köyden 5 ki- tasdik edilmiştir. Aid olduğu mek - boş toprakları işletmeye çalışanlara - Aşiret reisini kim seçer?. 
lı~tırıyorlar. şiyi beraberlerinde götürmilşl~rdjr. teplere gönderilen bu şahadetname- verince Tulsa büyüdü. - Aşiret reisini dört senede bir 

Ordularımız, donanmalarımı:ı ve Diğer taraftan TelB.vivde vukubu- ler, okul baş öğretmenleri tarafın - 1894 de yerliler barut depolannı seç.erler, V P. h emen dnima ayni süla-
havn filolarımız mt:!:emmcl şnrtlar lan müsademede yedi kişi yar:tJnn - dnn hlebeye te\.zi edilmeğe b:-.~lan- havaya uçurmakta devam ediyorlar- leden ~eçilir. BugUnkü rei'I, Fred Lo-
: ~:ncle bulunmıya başlı~·or. mış~ır. . _ . ••• ,.. • • • . . . mıştır. • . . . ... . . • · _ dı ve şimdi otelin penceresinde gör- ohout, akıllı ve zeki bir ihtiyar. 

l\Iis :\Iattevsun hem asil, hetll ~ 
biraz vahşi bir hali var ki, kendi t 
ne büyük bir sevimlilik veriyor. lf' ~ 
buki saf yerli kanından olanlar P

6 

o kadar cazip değil. .1-
Aşiret re isi, karısı ve oğlu rrıı }" 

kıyafct!Niylc, bir otomobile kU~ıa
mu~ıa··, geliyorlar. Bunların ):uı J.• 
rleki hatlar çok sert ve keskıll· 1 .. 

merikan yerlilerinin Asyalı bit \ı• 
viın oldukları belli.. Her halde e~. 
den son derece siddetli insanıarrtl •·· 

Selamlaşı'yo;uz . Gillümsil)'0~eff 
Sonra bir «Povpov, başlıyor. . ııı" 
bana Osage diliyle çok uzun bır bl' 
i uk \'eriyor. Lakırdıları arasınd; / 

- Devamı 1() n•tnt!U •ahif• • 
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Manisa Parti başkanlığına 
. 

Dünyayı dolaşacak gemi 

Hayali korsan, nihayet bir sene
ye mahkfım edildi 

8. Kenan Çapan seçildi 
'I..,.._ 

Parti müfettişinin gazetemize beyanatı 
"' .. .... ---. 

Pariste oturan jorj Markiadis adın 
da bir Yunanlının gayet enterassan 
bir usul ile dolandırıcılık ettiği gö -
rülmüş ve kendisi yakalanmıştır. 

jorj M.akriadis, Paristeki vatandaş 
lanna gönderdiği mektuplarda ken
disinin büyük bir seyahate hazırlan
dlğından bahsediyor, varacağ ımu -
vaffakiyetlerden bütün vatandaşla
rının haklı bir gurur duyacaklarını 
ilaveden sonra teşebbüsü ba~armak i 
cin maddi yardım rica ediyordu. 

kaptırm1ş .... Bu sefer de ayııi şekilde 
dolandırılmış, fakat dolandırılmayı 
kabul etmiyor: 

-İşte, hakim bey, ben mösyö Ri
şan seviyorum. l\Iesele bundan iba· 
rettir. 

Fakat, bu jf ade maznunları ku 
mıyor... Baste beraet ediyor, Riş 
seki zay haps emahkum oluyor. Mt
hur kaptan l\takriadise gelince onu 
da bir sene hapsine ve mahkilmiy 
müddetini ikmalden sonra hudud hı 

J .. Diyor. rici edilmesine karar \'eriliyor. 

''Gerek lzmir ve gerek Manisa m uhit i, m ünevver, an· 
· -- layışlı, olgun partililerden mürekkeptir.,, 

ış·u .. iri<a·a'in .. :· .. a·i!l·ri<ara·n·ı 
-............................................................................................................... . 

- 8aftarafı 1 inci aahifec:le - nisa teşkilatı, büyük kuvvet ve her ıyaçlarını kavramış bulunmaktadır. 
Manisa Parti başkanlığına Bağcı· sahada, her işte başarıcı, olgun bir Bilirsiniz ki bir idareci için en mü· 

lar Bankası müdürü B. Kenan Ça· emniyettir. Bilhassa Manisa Halke- him mes'ele, ihtiyaçları ve yapılacak 
pan, ittifakla seçilmiştir. Seçim ne- •inin görmüş olduğum mütekamil işin ne gibi alaka ve vasıtalara ihti
ticesi bütün Manisalıları memnun vaziyeti beni son derece memnun yaç göstereceğini önceden anlayabil
etmiştir. etti. Bu güzel ve modern bin~da top- mek ve teşhis etmektir. Değerli ida-

Dördüncü defa evlenen muharrir aktör 

B. Kenan Çapan, Manisalıların lanan inkılapçı Halkevi teşkılatı, ilk recilerimizden olan Vali Faik Türel 
sevgisini kazanmış, çalışkan bir ida- bakımda kendisinde büyük bir faali- ile Manisada iş birliği yaparak Par
recidir. yet hissesi olduğunu tebarüz ettir- timizin dinamik kuvvetinden azami 

Parti müfettişimiz B. Dr. Galip mektedir. Parti vazifesinde halkı- istifade temin edeceğimize katiyetle 
Bahtiyar, seçimden sonra gazetemi- mızdaki olgunluk, şüphesiz ki dev- eminim. 
zc fU beyanatta bulunmuştur: let idaresinin her sahada muvaffakı- lzmirde bulunduğum eski za-

. - Parti başkanlıklarının valiler- yetini temine medar olur. manlarda, (Anadolu) da yazı yaz-
den alındığı malumdur. Manisa İl- Manisa valisi ile yaptığım temas- makla, şerefli gazeteci mesleğine in
ıYÖn kurul başkanlığına seçilecek ar- ta, Manisalıların idari sahada dahi tisap etmiş bulunuyorum. Şimdi 
~ad.aşın intihabında bulunmak ve her işlerinin kolaylıkla elde edilcce- bölge müfettişi olarak vazife aldı
vilayetiniz Parti işlerini sıözden ge- ğine bende kanaatı kaınile hasıl et- ğım mıntakamda gazeteci arkadaş
çir:mek üzere buraya geldim. ilk iş miştir. Sayın vali, yeni gelmiş olma- )arımdan yardım göreceğimden emi
olarak llyön kurul toplantısına riya- sına rağmen Manisanın bütün ihti- nim. 
set ettim. Bu toplantıda Manisalıla- ** 
rın çok sevdikleri Bağcılar Bankası _______ ....__._ __ 
müdürü Kenan Çapan, ittifakla baş-
kanlığa seçilmiştir. Kendisine, Ana-
dolu sütunlarında Parti namına mu-
vaffakıyetler temenni ederim. 

Partinin memleket hayatına, in
kılap prt'nsiplerinin yayılmasına, 
halk tesanüdünün sarsılmaz bir su
rett~ kök salmasına taalluk eden iş
lerdeki alaka ve gayesi ve bunun 

· ehemmiyeti vatandaşlarca tamami
lc anlaıılmıstır. Parti yüksek heyeti, 
bütGn Partililerin ıuurlu ve verimli 
\v birliğine güvenerek, bu gayenin 
l\tihsalini elde'! etmek iç;n kat'i adım-
ları. ~aima ilerlemekteJ::. Bu sraye, 
kuvvetli Türkiye Cumhuriyetinin 
daima yükselmesini, ilerlemesini, in- Büyük Erkanı Harbiye Reiıimiz Marepl Fevzi Çakmak, Trakya 
kılipçı, dinamik kuvvetinin birliğini Ere bölgesi, Muğla ve Marmariı mı~takalannd~~ ~Y~!lerind~n 
temin eyliyecektir. işte bu mesaide, ~raya av~et buyurmuşlardır. M~la. ~uhabınmızın .. S:?n~e~l!. 
daha ahenktar, feyizli bir iş birliği oldugu bn reıımde; Mareşalımız, kendılerım karıı!ıyan kuçuk ızcılen 
tarzının teessüsüne çalı§ılmak üzere selimlarken görülüvor. 
son kurultayda bazı mühim kararlar ·---ccc***•n 

Verilmiş, Parti müfettişlikleri ihdas Bnr ftncl a IKirl1.V.~ .... ~ ... 
edilerek memleket muhtelif bölgele- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •••••••• 

re ~yrı~?11' ~e ~e~ bölgeye bir mü- 250 senelı·k bı·r Köv katibini 
fettış gonderılmııtır. J 

Partinin yüksek mB:,kamları, ha- k •t b . V Ur d U /ar 
na da bu bölgenin müfetti~liğini tev- l a e 
di etti. Vazifeme başlarken, Ebedi 

Dolandırıcı, vatandaşlarına gön -

derdiği bu mektubların altına ckaı;
tan }Jakriadis> diye imza atmıştır. 

Halbuki, zavallının kaptanlığı şöy 
le durı:ıun, denizde yaptığı ~eyahatler 
bile mahdud idi. 1\Yakriy:ıdi~ bu bü
yiik seyahate küçiik bir yelkenli ge
mi ile çıkacağını da lıildirmc;:ti. 

Fakat, bu yelkenli gemi de ancak 
dolandırıcının kafa:.;ıncla ya~ıyordu. 

Kaptanıı gemisi yoktu, fakat bir 
~ok safdilleri vardı. 

~fnkrindis, onyedinci defa tevkif 
olunduğu zaman. gemiı:ıine bindirmiıı 
olduğu safdillerin yekununun da sek 
''eni tecavüz ettiği görüldii. 

Kaptan Makriadis, Fran~ada lıu 

kabil dolandırıcılıklarla şöhret ka -
zanmıştır. Bir kaç gün ev,·el Tunu;;. Şaşa Gıtry, şimdi dordündi defa olarak PVlenmiştir. enj aiılığı l<a
l:.ın gelen Makriad!s, onyedinci defa dm, Cc.nevien i minde, komedi Fraıı ·ız nrtistlerindendir. Yuakrıdaki 
ol:ırak tevkif edilmiştir. resjm, fevkalade merasimle döl'düncü defa evl~nen aktör muharir ile 

Tahkikat derinleştirildiği zaman. yeni karıc;ı görıilmektedir. 

dokuz sabıkası olan Alber Rişar ,.c O·· İ b · ı\11 1 · • _) 
iic sabıkası olan jorj Bastenin de Or In acar KIZlnin peşınne 
k~ptana suç ortaklığı yapmış olduk- Geçenlerde, yazmıştık. Arjant!nin kanunları, yabancı artistlerin 21 
l:ırı, bundan başka daha birçok saf- )•aşını doldurmadan memleketlerinde çalışmasına milsaade etmemekte 
d!l kadınlara izdivaç vaad edere\: dir. Aııcak bu kızlaı ın elinde ailelerinden resmi bir müsaade kağıdı olur. 
naralannı dolandırdıkları meydana sa iş değişmektedir .. 
çıkmıştır. Bir kaç ay evvel meşhur dansöz jozefin Bakerin başına gelen ma.. 

Kaptan Makriadis, suç ortağı Ba:; IUmdur. Yunında l 7-18 y~Şında b·r yığın güzel Macar kızlariyle Arjantl. 
tenin evinde bir yazıhane açmış, R!- ne gelen jozefin bu kauun yüzünden ilk temsilde kızlar hemen bir bek9I 
';ar da kaptana yaşlı dul kadınlar ta~ ile memleketlerine iade edilınişlerdir. . 

tHtmıştır. 1 • Ş~n '1aj Ada h%1e bil' 'i~a da olmuş. Avrupadan Arjantine Boeno .. 
Kap Jy .1l~kridis : 'elt~r J>u'l _ :4&·~.e~t6kı ~y.ffk g~zinoya gelen oh altı .'Macar kızından miUeşe~kfl bir 

\ardan Madam Tesse sevahatten de- re\'U heyetı ıle temsılden sonra 4 kızı poh ·e teslim etmek mecburıyetinde 
[·iJ fakat. izdivaçtan b;hset.miş ve kalmıştır. Çünkli polis bu kızların henüz 21 yaşını doldurmamış olduk. 
3760 frangını dolandırmıştır. !arını aniayınca, onları hemen yakalamış ve bir manastıra götürüp bırak 

Üç suçlu da cürmü meşhut halinde mıştır. !{~mdilcr ne . 

k 1 k hk k 1 - Sızı yanınıza lıırer bekci kovarak memleketinize go··nderecea.•. )"a a anara ma emevc sev o un - • J •• 

• O zamana kadar burada kalacaksınız, demiştir. 
muşlardır. 

Fakat kızlar kapatıldıkları mana~brda çok durmamışlar, polis gön. 
Burada hayatın bir çok denizlerini derme muamelelerini ikmal ede dursun kızlar bir kolayını bulup ma

a~mış olan kaptan Mai<riadis reisb nagtırdan :-;ıvışmı§lar ve hiçbir iz bırakmamışlardır. 
guallerine büyük bir sükunetle cevah Şimji Arjantin poljsi geceyi gıinıliizc k:ı'arak bıı dört Macar kızıııt 
vermiş. Bastel böyle bir dolandırı -
cılıktan malClmatı olmadığım söyle -
miş, Rişar da dolandırılan Madam 
Tesse tarafından kuvvetle müdafaa 
edilm!ştir. 

arama;.ı.a <:ıı Büt?ııı mem ı kett, t ~: .. l:ı .~r neşredilmiştir 

Ingiltere kral ve kraliçesı Mısıra 
gelecek Şef Atatürk'ün çizmiş olduğu inkı- Kuşkayası kitabesi Carih, vak' adan sonr< 

lap umdelerine sadakatle bağlı kal-
nıak, Milli Şef lnönünün inkılapçı O 'lundu f irar etti Onu seviyorum! ... 
ruhundan almış olduğum Öirektifle Bartın, (Hususi) - Bartır - Kirez, (Hususi) - Geçen pa- Madam Tesse, hizmetçidir. Fakat, 

İngilizce Sunday Ekspres gazetesi İngiltere kral ve kraliçesinin ge. 
lccek seneler yapmaları muhtemel olan Mısır seyahatinden bahset. 
me~tedir . .F'ilhak·ka l\lısır kralı Faruğun amcası prens Mehmed Alinin 
lı~gılter~ kral .ailesinin çok eski dostu olması hasebeiyle kral ve kraUçe
yı son zıyaretınde böyle b'r teklif y:ıpmış olduğu öğrenilmiştir. 

Yürüyerek Partili arkadaşlarımın ve Amasra şosesi üzerindeki tepede zartesi günü, gece yarısından sonra hir hizmetçi kadınm da bu kadar gü
Yüksek makamların daimi yardım ve Kuşkayası denilen resimli ve yazılı burada bir vak'a olmuş; meçhul biı zel giyinmesi görülmüş şey değild:r. 
teveccühlerini elde etmeğe çalışmak bir kaya bulunduğunu bütün Bar- :ıhıs köy katibi Kamili tabanca ile fadam Te~se altmı~lık olma~ına rağ 
Yegane emelimdir. tınlılar ve bir çok alakalılar bilirler. ağır surette yaralamıştır. Hadise şu men güçHI, kuvvetli görülmektedir. 
.. Bugün Manisada ilk iş olmak ~uşkayasının efsane halinde do- dur: Şahit sıfatiyle dinlendiği zaman , 
lı~ere Vali ve Parti reisliklerinin ay- laşan mazisini aydınlatmanın, Bar- Gece yarısından sonra Kamilir. Rişarı çok iyi tanıdığını ve kendisinf' 
tılnıaları ile inhilal eden ilyön kurul tın ve civarının eski tarihi bakımın- evinin kapısı çalınıyor. İçeriden kin· karşı duyduğu sevgiden dolayı parn 
başkanlığı seçimine riyaset ettim. dan faydalı olacağını düşünen Hal- ld y l vermiş olduğunu yoksa Rişann izdi-
Bundan bir kaç gün evvel de İzmir- kevimiz, geçen sene, bu kaya üzerin-

0 
ugu ~oru unc~ :. . . .. .. . vaç vaat etmediğini söylemiştir. 

de ayni intihabı yaptık. lzmir ve Ma- deki yekpare kabartmaların fotoğra- . -h en ~kfı?'ım. Sızı mudur ıs- Bunun üzerine hak·m: 
~!sada Parti hayatında büyük bir te- fisini aldırmış, kitabeyi kopye ettir- tıyob· emb~n a ınız. . - Peki, sizin hangi cevabınıza i-
~ül ve Partiye sıcak bir bağlılık miş ve tercümesine teşebbüs etmiş- '._Ye .

1 
~ ses ce~~p .verıyor. nanmalı .... istintak hakiminde başka 

trıü§ahcde ettim. Bundan dolayı çok ti. Bu kitabenin yazısı, bir kaç mües- Kamı ~r~al gıyını~or v~ ka~ıyı ifade vermişsiniz ... 

Bu ~ekildeki bir siyaset ingiltere - l\lısır dostluğunu sağlamlaştırmıa 
olacaktır. 

lng-ilterede yangınlar devam ediyor 
İngltcrede sebepleri meçhul büyük yangınlar devam etmektedir. 

Londrada, Taymis nehri kenarında büyük bir kağıt antreposunda da 
yangın çıkmış ancak üç saat sonra ateşin önüne geçilebilmiştir. 

İtfaiye ile birlikte zabıta da vaka mahalline yetişip yangının sebepl~ 
rini ramışsa da bir su kast emaresine tesadüf olunamamıştır. Zarar. 
bir buçuk milyon İngjliz lirasıdır. ' 

Daima birincilik kazanan tablo trıenınun ve müftehirim. Gerek iz- seseden cokunamadı~n kaydiyle ge- açınca meç ~ şa~ıs elındekı ~ .. a~~ Madam Tessenin cevab vermesine 
llıir ve gerekse Manisa muhiti. mü- ri geldikten sonra, nihayet son gQn- c~sını ateş e ere kaçı!.o~. ~~~ mahal kalmadan hakim şahidi şöyle 
llt\'Ver, anlayışlı, olgun Partililerden derildiği Ankara Tarih, Dil Coğraf- agır yaral.ı olarak. kapı onune d~~u: bir süzdükten sonra sözüne devam San Fransiskoda beynelmilel sergi münasebetiyle czamanımız re ... 
ltıürekkeptir. Partimizin İzmir - Ma- ya fakültesinde okunmuş ve terce- yor. Vak aya .yetışenler, kendısın · eder: samları> arasu~~a .. aç~l~n ~ir tablo ~~sa~~w~asında Fransız ressamı jorf 

mesi Halkevimize gönderilmiştir. hen:ıen Ödemış Memleket haataha- - Sonra madam, ben sizi, tanıyo - Braukın cSarı ortu> ısımlı tblosu bırıncıhgı kazanarak, 2500 dolar al. 
/lf ani sa' Ja Terceme şudur: nesm.e k~ldırıyorlar. . rum. Siz bu şekilde başka bir izdi - tnıştır. 
' Ş h Ih .. 1 t .. Şımdıye kadar yapıla.Jl tahkıkat- vaç v d' 1 d 1 d ı k · · d d Ayni tablo 1937 de Filadelfiyada açılmış olan beynelmilel sergfdt 

I<
.u.e.e.s:c: s & c a ane su ve musa eme na- t t bancanın kim t f d tıldı a ıy e o an ırı ma ışın e e d b. . l k 1000 dol k 

l k k mına, imparator Tiberius, Cloudius ya, a ara ın an a . - gene şahid olarak gelmiştiniz. e ırınci ge ere ar azanmıştı. 
U a ayma amt Germanicus'un şerefine· Augus- gı meydana çıkarılamamıştır. Carih, Mehrse Madam Tesse baııka bir • 

t f• • t ' k d h t f ı' ah'b· en küçük bir iz bırakmadan firar et- müstakbel zevce de on bin frank Fransada s:ınat hayat!nda çok h:i ·tanınmış olan ~ktör muharrir Sa.. er 1 etti .ku~ dunf ~y 1 
taykat şal r ıyke r 1 dı ve 'lliıatir. Tahkikata ehemmiyetle de- G .ı.. d b' 

ı ı e a ınşaa ı a arı uman anı Y d.l k d. şn. Gitry o!ıcuı ~ e e ıyat akademi.sine kabul edilmiştir. Tiy:ı.tro mu-
1\\ Manisa, (Hususi) - Kula kay- olan ve konsul Gabinius Cecundus vam e 1 me te ır. rimizi Ordu'ya ve Koyuhisara bağ- harriri olan Sc.şa G!ty bilh<!ssa Nono :sir.ıl.i eseriyle meşhurdur .. Uzun 

altarnı Nccmeddin Seldem Dahili- ile kosul Taurus Statilius tarafından °0*00 1 lamıştır. seneler hayatını sahneye h. ~retmiş olan aktör muharrir valnızca Fran-
~ 'Y,e~leti Nüfus umum müdürlü- kendisine bir mükafat verilmesi için Sıvas f a Bu köprü 6S metre boyundadır. sız sanat aleminde değil, be: .. "llelmilel tiyatro dünyasınc~ da tanınmıt 
f· llçüncü şube müdürlüğüne ter- devlet hazinesine teklif edilmiş olan Geliş gidişe açılmıştır. ikinci köprü bir kıymettir. 
\I~~ tayin cdilmiıtir. Bugün Valiyi Gaius julius Aquilla; dağı yardı, yol Yeni köprü~er in- gene ayni ırmak üzerinde inşa edil- Şahit gramofon pla_oı 
\'~Yet makamında ziyaret ederek ve istirahat yerini kendi parası ile in- mist~r. Bu köprü de Qehrimizi Ko- ~ 
~ a ~tıniş yeni memuriyetine mü- şa ettirdi.> şa edildi yulhisar - Reşadiye_ Niksar'a bağla- Fra~sada .c~re)~an ~den bir b~!anma davasında davacı koca iddia-

eccıhen Manisadan ayrılmıştır. Tercemenin altında fakültenin maktadır. Bu köprü de SO metrl" bo- la~ı~ı ısbat ıçın bır gramofon plagını şahit sıfativle mahkemeye getir-
"t Turgutlu kaymakamı bir notu vardır. Sıvas, (Hususi) - Cumhuriyet yundadır. Her bakımdan vil~yetimi- m!ştır. J'"arbının <lernmh tnhkirlerine, ka\'galarına tahammül edemi. 

'Urgutlu kaymakamı Salahiddin, Bu suretle anlaşılmış oluyor ki, nafiasmın yurdun dört köşesinde zin en mübrem; ihtiyı:u·ını karsılı- yen koca, biitt.in hu güriıltıileri bir gramofon plllğı üzerine tesbit et-
~ işleri hakkında vilayetle tema- Kuşkayası cinevizler zamanında de- birer medeniyet abidesi halinde yük- yan bu iki betonarme köprü 85 bin meği muvafık glirmüş. frldialarını isbat için de mahkemeye şahit ola
lı\!elnıek üzere Manisaya gelmiştir. ğil, Romalılar dıovrinde yontulmuş- selttiği beton köprülerden ikisi de liraya cıkmıştır. Y ııİtında köprülerin rak plfiğı getirerek 'ıak·mu re çalmıştır. 
~dan lBzım gel~n direktifi alarak tur ve takriben 25 asırlık bir mazi~i vilayetimizde yapılmış ve inşası bit- muvakkat kabul muamelesi yapıla- Fakat kanun bu gıbi şahadetlere kıymet vermed 0ği için hakimler, 
,.rn.ki trenle vazifesi başına avdet vardır. Gene tercemed"'n anlaşılıyor miştir. Bu köprülerden biri Kelkit cak ve törenle q-el:r- ~;diR~ açılacak- davrısını isbnt ;ç in daha başka yollara müracaat etmesini davacıya 

lftı.. -Devamı 9 ncu aahifede - ırmağı üzerinde inşa edilmiı ve şeh-!tır tavsıye etnı'sleı:dir. 

-· 
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Bulgar Başvekili, Berlin dönüşü, 
B. Markoviçle bir kaç gün evvel Bel
grad garında başlamış olan müzake· 
releri devam ettirmek için küçük Yu
goslavya şehri Beled' e gitmiştir. 

Bulgar Başvekilinin Alman dev-

let adamlariyle yaptığı konuşmaları 

bu kadar yakından takip eden bu te· 

mas, iki cenubi Slav devletini biribi-
Danzig meselesi karışık göri.inebi

sıkılığını lir: Hakikatte basittir. rine bağlıyan rabıtaların 
yaya yayacağı için saf ve gör insan
lurııı bu faraziye.re aldanmaları 

ııösterir. Fakat bu meseleyi daha "yi anlıya- mümkün olduğundan uazılarının bu 
kıpkızıl bir mangal veya içinde derin 

B. Köseivanofun Berlin ziyareti bilmek için bir yandan şehirl.e lima- hu~u::;ta end·~eler izhar etmelerini 
k çıbrtılar esen azametli bir sobanın 

Almanyaya be !eriği pek mühim ne- nı, şehirle halkı öte yandan limanla ve lıöyle IJ'.r faraziy.enin vukuu ha-

Temmuz 1939 SAUf 

Ingiltere·Rusya müzakerelerinin ağır· 
lığına sebep, Rusyanın dah1li endişe· 

leri imiş* Ayni zamanda bo
ğazları düşünüyormuş! 

lı -1 t ) f k il l' d t k ' b" k b 1 dibinde, göğsüme çekip kucaklamak ticeleri vermiş değilse, bu, bilhassa ona ag 1 poşta e gra ı ana ar, 111 e or aya oyacaı\: ır mu a e e Bulgarca Mir gazetesinde An- filoların arzedeceği manzara, bugün 
Bulgaristanın, istiklal arzusunda clemiryollan gibi hizmetleri biribi- tarzını tercihe temayül etmelerini isterim.. Günler var ki.. Bu hasret toniy M. Nikolof yazıyor: başka maksadlar için yardımı temin 

rinden tefrik etmek Hizımdır. ;ı.·er~iz bulmanı. daha derin, daha müzmin bir hasta- - dl k S R 
Yugoslavya ile birleştiği kanaati yü- . . . . . Bundan iki hafta evvel garp dev- e i me istenen ovyet usyanın 

d Nefsi ~ehrin akibeti başka türlü Fakat al)il bir mukabele? lık gıbı açımı ıarıyor.. letleriyle Rusya arasındakı· müzake- merkezi tarafından pek kolay bir 
zün en olmuştur. Ayni zamanda tayin edilebilirdi.. Fakat maziyi kur- II - Meşhur gaz.etecilerimizden 
B ık ı d . "h . 'k' Gel de poyraz denen ,u ,imarık relerin uzamasından bahsederken. surette tasavvur olunmaktadır. 

a an ar a vazıyet mı verın ı ı calamak neye yarar? Bugün muhak- biri c:Neden senatonun bu kararı kar-
ı ve edepsiz sevgilr'.den neler çektiğimi bunu mucip olan muhtelif politik ve Moskova - Londra arasındaki an-

dev et üzerindeki tazyikini ulu orta kak olan şudur ki Alman olan halk şısında Polonya sükutu muhafaza ı 1 b l b b b 
gör: psikolojik sebebi er mevcud bulun· aşmaz ığın aş ıca se e i işte u-

artırmasına imkan verecek kadar dillerine, menşelerine, ananelerine etmesin?> Diye soruyordu'? Polonya. d As 1 k B l · l b 
kendı' lehı"ne olmamasının da bunda sadık kalmak istemektedir. Hatta: nın Danziğe ihtiyacı yoktur; Gdynia- Sulara dalıyorum, oraya da geli- duğunu ve yeni olmıyan bu sebeb- ur. . ır ı oğaz a r~es e esi, ~Y· 

lerin bu mesleklerin iç i"leriyle ilgi- nelmılel Yakın şark munaıebetlerm 
dahli vardır. Milletler cemiyeti zaafı yüzünden, da daha modern ve mükemmel bir yor.. y d b f d 

li bulunmadıklarını yazmıştık. Bu e gene irinci sa ta ır. 
Ankaranın Parı's ve Londra ya- Bek hilkumeti siyaset yüzünden bu- limana sahiptir. Yalnız Gdynia ile Vücudumu, ter ve toz tabakala- / 1 'd 

müzakerelere engel olan başlıca me- çerı e: 
nında mevkı' alması, ve Tu··rkı"yenı·n ı·adn nasyonal sosyalis propaganda· iktifa ederek Danzigi teı·ketsin 1 Bir riyle kucaklayıp beni, ko•u araba- Z 

Y ~elenin, Boğazların durumu olduğu ora gazetesi başmakalesinde 
bu suretle artan kuvvetı'nden Bal- sının nüfuz ve inkişaf etmPQine mü- kaç hafta içinde Danzig boşalır, rıh- sından çıkmıt .,ı'bı· sırrım sırım terlet- ı ·· "k" b" 1 l k B 1 · I 5 R ·· • Lmgun aşı ar ır surette an aşı ma ~ u garıstan a ovyet usya muna-
kanları ı'stı'fade ettı'rmesı·, Alman . saatle ettikleri için, şehir bugün Hit- tınılar ıssızlaşır, kanallar ve demir- G 
ltalyan tazyikine Balkanlarda hayli lerin adamlarının elindedir ve bun- yolları işsiz kalır; Hitler bir mef.:ar-

tikten sonra, ekti ekşi kokuyor.. tadır. sebetlerini tetkik etmektedir. aze-

1 kt h b 1 ·· d h k d Nereye gitsem, ne yapsam nafile!. Sark mes'elesi denilen bütün bu ta- teye göre Sovyet Rusyanın bugün 
engel olmu"tur. İngiliz _ Fransız • lar yann Hitlerin her emrini yerine ı a, aıa e er uzerjn e ü me er. B l 

y B Halbuki ııen bana t 0 ddetli davran- rih, yalnız bir noktada hülasa edile- ittihaz edeceği hattı hareket u ga-
Türk anlaşmasının Balkan statüko- getireceklerdir. Hitler onlara Dan- - una şu cevap verilebilir: 

· k · ı · t l i · ·· B · J kt d 1 h ı, ı ciıg· ın dakı'kalarda, ben paltoma ınğı- 1)ilir: Çar1ık Rusyasının evvela Ka- ristan için çok mühimdir. Çünkü; suna ait kısmının ikmal edilmi" ol- zıgi endisıne teıtrım e me er nı soy - ır mezar ı · a a o sa, araue er 
ır ı· D k d. · t ı· d'l u"zeı' d d 1 h .. k.. t k nır, sobanın, kar•ısına geçer, saçak •·adenize çıkıp yerleşmesi ve burada denizden olmasına rağmen Rusya, 

ması bazı devletlerin mihvere kar"ı erse anzig en ısıne es ım e ı .e- ·m e e o sa u um e me gene y 

" 1• • ·f d d B Jk D · altında bekler, kahvehaneye dalar kuvvetlendikten $Onra Bog~ azlardan Bulgaristanm komşusudur. Bu iti· faal bir siyaset takip edemiyecek va- cektir. Sadece Daıız'gin Almanyaya uır ~ay ı a e e er. e i anzıge 
ziyette olduklarını hesaba katmış- bağlanmasının iJanmı isterse, bu ar- hakim olmak Hitler jçin p.ek ziyade ve cilvelerinle bu kadar harap olmaz- serbest geçmek imkanlarına mazhar barladır ki, Rusyanın hangi cephe-
tır: Hayati menfaatleri tehdide ma· zusu derhal yerine getirilecektjr. Şu ehemmiyeti haiz değildir. Danzigte dım. Ah, neredesin güzel kış!.. olarak Akdenize çıkmak temayülü 1. -le mevki alacağı Bulgarlarca ciddt 
ruz kaldığı takdirde Türkiyeye veril- veya bu hareketten sonra bir plebisit o bir nilfuz ve itibar zafeı i arıyorga * Bütün Boğazların durumu 1936 ve sıkı bir surette takip edilmektedir. 
miş olan Fransız _ İngiliz garantisi, yapıldığ1 takdirde, bugünkü müte- bu suretle zaferi kazanacak ve iti- iki gözüm ilkb;har! da Montreuks'de imzalanan bir mua- Gazete, Rusyanın yarı tecerrüd sa· 
Balkan devletlerinin tamamiyetinin heyyiç hallerinde halkın hemen ta - barı yükselecektir. O zaman titre- Dudaklarıma buselerin burnumun hede ile tesbit edilmiş bulunuyor. yılan bugünkü durumunu tahlil et-

E b kt. mekt0 bazı devi tl · d - ı u koş d 
1 

k 
1 

.. d' d ti Türkiye hükumetı·, ı'stedı"g· ı· kuvvetı· ınek istemedig-ini yazmakta ve bu· müdafaasını icap ettirir. Bu devletler mamı « veb c~a mı verece ır. "" e erın ona og · ucun a co u arın, vucu um a ta ı, 
Avrupa cihetı'nden Tu'"rkı'yeyı' o"rten Danzig Polonyanın teneffüs ciha- luklan, tereddüt eden bazı devletle- 1 k d . . ktisab ettikten sonra teleplerinde is- nun sebeblerini «dahill» bulunmak 

serin rüzgarlarına ne a ar cıcı şey- d k b 1 .. h. b. k d B d h'IA b b" b d d bir mıntakadır. Böyle bir formül zıdır. Polon~·a ondan vazgeçemez, rin ona tecılim oldukları göı ülecektjr. rar e ere un arm mu ım ır ıs- ta ır. u a ı ı sı> e ın aşın a a 
bu şehir vasıtasiyledir ki, 0 hariçle Sulh cephesinin bu yüzden zaafa uğ- din?· mını tahakkuk ettirmeğe muvaffak cKızılordunun taarruz edici bir kuv-

Belgrad tarafından kabul edilebile- S k d ç· kl · · } b h ] l b l ld I irtibat temin eder; ihtiyacı olan ham ııyacağı mı sanılıyor? Bu hadise ile ana ıyamıyor um. ıçe erını o muş ve u mü im geçid erin ha- vet o a i eceğine inanı ığını» i eri 
ceği gibi onu müsterih de edecektir. madelerle mamul vasıtaları bu va_ cesareti kırılan milJetler hala muka- koparırken, içim titriyordu. !<imiyetini bilfiil eline almıştır. Son sürmektedir. Çünkü; bu takdirde 

Yugoslavyada B. Stoyadinoviç- sıta ile alır ve gene bu vasıta ile mal- vemete cüret edecekler midir? Işıkların oynak, aktamlarm aev- 7amanlarda Türkiye ile Fransa ve l.ıarbin büyük bir mağlubiyetle neti-
le taraftarları tarafından İtalya ile Iarını harice satar. Bu itibarla Dan- Şunu da ilave edeyim ki, Führe- dalı, gecelerin hülyalı idi.. lngiltere arasında vukua gelen anlaş- "elenmesi ve bunun neticesi olarak 
mutabık olarak, B. Tsvetkoviçinn zigi Polon'-·a getıı·ndirı'r. Polon"'a dev- rin Danzigten gaı bi Prusyanın öbür b' 1 'b' k ,,alar, Boğazlar vaziyeti mes'elesin- vaziyete ya halkın veya ordunun b " Y " Avuçlarımdan ır gö ge g ı aç-

ir Sırp • Hırvat anlaşmasını tahak- !etinden ayrılarak, Alman garnizo- ucuna kadar tanktan, askerden bir tında beni yaza bıraktın .. Ben aana Je yeni bir merhale vücude getirmiş- hakim olması endişesi bolşevik reji-
kuk ettirmek hususundaki gayretle- köprü kurarak, Gdyniayı istila etme- k' ş· d' 1 t' hA •ir. Türkiyenin emniyet ve bütünlü- mi için büyük bir felaket olabilir. Bu 
rı.nı' akamete ug-ratmak ı'çın· çevrı'len nuna merkez olduğu zaman hemen . .k. p b" l t· . k l ne yapmıştım ı.. ım ı, ezze ı a- w •• •• ..d f k 'l . 1 b 1 1 ki dw b' b b' d 

:'z ve ı ı rusyayı ır eş ırmesı o av •unu mu a aa etme vesı es y e u ın aşmaz ı arın ger ır se e ı e 
entrikalar boşa çıkarılmıştır. B. Ts- anide kuvvetten dtişmüştür. Bugün olacaktır. Bu suretle sahipsiz kal~- la dimağımda süzülen dudaklarımda ievletlerin Karadenize mühim mik- Rusların gerek Boğazlardan ve ge-
vetkoviçin B. Maçekle birlikte mcv· de ayni akibete maruzdur. Halkın cak ve kuşatılacak olan Polonya tes- bir yarı rüya hazzı bırakan günlerin •arda harp kuvveti geçirmelerine rek şimalden serbest denizlere çık
cut anayasaya uygun ve tatbiki B. hissiyatı onu Almanya. tarafına çek\- Hm olmıya -mecbur: 'kalaca1"'t11. 'V'..: .. -'--- .-ı--ı.....-:. -L.-___.1..'-- ~.u ~ .. ~_.,,._ -~e~ -"'•1'..1h• - ... - .. __,___ 1----~-.ı~ ı..eın:h1~ITTI:"-Yenıt· 

Koroşetz'jn riyasetinde bir kabine yorsa menfaatleri de Polonyaya bağ. Hitler artık bir mezarlık harabelel· nüyorum.. "İcaliyle idare olunmasına rağmen nat veri1memesidir. İngilterenin Rus 
tarafından temin edilecek olan bir lar. iizerinde hükmetmiyecektir. o kadar uzaklardasın ki!. '.::arlığın Boğazlar hakkındaki an 'a- geçid sularına yerleşmesi, Almanla-
anlaşrnanın temellerini atmış o1du- İşte Danzig dramı budur: Bir yan- Hayır, hayır! Pasif tevekkel Siya- * nevi siyasetini takip etmekte bulu- nn Köstenceye çıkmasından az teh-
ğu sanılabilir. dan arzu, öte yandan zarur.et. seti bize hayırlı bir siyaset olarak gö- Muhterem inb;t; nan Sovyet Rusya ise bilhassa bu likeli değildir. Bütün bunlar Rusya-

Bu iç inkişaf kuvvetlenirse, Bal- Versay muahe'desj müellifleri bu rünmüyor. En sonra gelir bezme ekabir vüzden endişeye dü~mektedir. Çi.in- vı ihtiyatlı davranmaya ve belki de 
kanların harice karşı mukavemet ka- hususiyetini nazarı itibare alarak Fehvasınca çıka geldin amma, biz, kü; yabancı devletlere ait deniz fi- bitaraf kalmıya mecbur etmektedir. 
b ı 1 d P 1 III - İşte üçüncü bir faraziye: 1 ı B ı d b R b ld k" h h i iyetini takviye edecektir. Çünkü Danzigi ne A manyaya ne e o on- bizden geçtikten sonra!.. o arının oğaz ar an ser estce ge- usyanın u yo 1'I ı attı are-
cenup Slavları yani Sırplar, Hırvat- yaya vermişlerdir. Danziglilerle Po- Senato Danzigin Almanyaya bağ- Bu kadar naz, bu kadar iıveye han. ~erek Karadenize cıkmaları, Rus top- ketlerini Bulsraristan için rle fayda-
lar, Slovenler, Makedonyalılar ve lonyalılar her iki tarafın menfaatine landığını ilan etti. Fakat yalnız se- ıi aşık dayanır, bilmem. ...akları icin bir tehlike arzetmektedir. dan hali değildir. Cünkü; Bulgaris-
Bulgarlar arasındaki ihtilaflar harici olarak işbirliği ıyapabilirlerdi. Bu nato konuşmuştur. Hitler birşey söy- Dün bir gemici anlatıyordu: Karşılıklı yardım hükümlerine da- tan da bitaraftır. Böyl,.likle bu iki 
tazyikleri kolaylaştıracak bir zaaf- işbirliği c1eavm ettiği müddetçe Dan lememiştir. Bir halkın başka bir hal- Vakti>•le senin adın inbat değil, vanarak serbestçe Boğazlardan ge- komsu da ayni yolun yolcusu sayı-
tır. zig istisnai bir refah içinde yaşa- ka bağlılığım ilan etmek hakkıdır. imdad imiş.. çip Rus sahillerine yanasan yabancı labilir. 

Onun içindir ki ltalyanın Balkan~ mıştır. Fakat daveti nezaketi~ reddetmek Yanık bağırlarını açarak, gözler!-
lara nüfuz için bir alet diye kullana~ Fakat birdenbire Hitler ortaya ni Yeni kaleye doğru çevirir; Sükônet haftaları bileceğini sandığı müddetçe müza· çıktı. Danzigi ele geçirmek istedi: te ötekinin hakkıdır. Hitlerin masum - lmdad !.. İmdad! .. 
heret etmiş olduğu Bulgar - Yugos· Dışarıdan bir U!cavüz veya içerden görünmesine ve iki yüzlü bil' siyaset Diye bağırırlarmış .. Mübarek ku- Hafta tatilleri birbiri ardına geli- tek çare> vardır, o da kuvvetli ve 
1.nv anlaşmasını şimdi baltalamıya taraftarlarının bir kuvvet darbesiyle takip etmesine mani olmak için onu takların 0 kader aiırlaşm•Ş ki, nt' yor. Fakat hiç biri, ötekine benzemi- müttehit olmamızdır.> Dedi. Müs
çalışmasını beklemek lazımdır. değilse bile yavaş yavaş ve mahir sarih b:r cevap vermeye, evet veya imdada gelmekten haberin var, ne yor. Hatta tebli~ler de öyle, bir haf- bet neticelerden, Türkiy .. ile yapılan 

Mihverin diğer bir tazyik vası- bir hazırlıkla şehre hakim 01du. hayır, demeye mecbur etmelidir. istimdadı işittiğin.. ta evvelki, bir hafta sonrakine uy- ittifakla sulh için bir set vücuda g" 

tası Bulgar metalibatını teşvik et· Şimdi bütün ihtiyacı bu fili vaziyetin cEveb derse, Danzigi ilhak etmeyi a,. zan ~;,yJe kapı ~rahl("tıı:l 1il n ba- muyor. 1 tirildiği~i. kaydetti. . 
rr.ekt~?. 5u oon •ünlerde nazı' organ- resmiyet kesbetmesid:r. Mesela Dan tır L • di : ·~ 'n Fakat S k" ·· k Av u Harıcıye nazırı «katedılen yol ... 

r. ve Polonyayı kendine aid bir haktan ~ 11 '1 ı..·za • -.:·.:ı.ı ae·.:ın r.. ·' · e ız gun ya var, ya yo • r - ı • , 
larında Do~;ica meselesinden çok zig senatosu azalarının büyük ekseri- birde·ıbir" N· kler=ni toplar, kucağı- pa devletleri zimar;.darlan kendi üzerinde israr ederek, cAlmanyayı 
b h d"ld' O ı k' b B k tl t·- · · Al ·a ırı mahrum etmeyi kabul ederse, bütün a se ı ı. ye ı u Ü reşte ol- ye e vazgeç ıgını ve nıan) n mıza poyrazı atar ve kaçarsın.. kendilerine D"'nzıig «bombası:ı> ne tefevvuk hülyasından vaz g"çirmek 
dukça şiddetli reaksiyonlara sebebi- idaresi altına girdiğini kıırıırlaşt!ra- dünya önünde tecavüzün mesuliyeti- Hani b=r şairin dediği gibi: zaman patlıyacak ve dünyayı ateşe için, tuttuğu siyasetin tehlikeli oldu-
vet verdi. Esasen bu da programa ~·lir ni kabul etmiş olacaktır.Ve bir mu- Hem ruyünü setreder, kaçarsın.. verecek diye soruyorlardı. ğunu ona anlatmak maksadiyle> ya-
dahildir. Romanyayı telaşa düqüre-- Bu }{ar~rın bugünlerde verilmesi- harip hakkından şüpheye başladığı Hem yolda durur, nikap açarım.. İngiliz ve Fransız nazırları hafta pılan faaliyetler üzerinde durdu. 
rek BuJgaristanla arasındaki anla~- ne remak kalmış olduğu ve bir mild takdirde !<ilahı elinde pek sağlam «ÇİMDiK» tatillerini dairelerinde, telefon ha- Karar daima ayni: Müttehit, uya 
m21 imkanlarını izale etmek mevzuu- det için tehir edildiği söyleniyor. Ya- d · d'l D · d h t" k k l k 
b h cluı·mamaya başlar. şın a geçır ı er. anzıg e, aya ı nı , ve uvvetli oma J 

a istir. ı ın bu karar verilirse ne olacaktır~ Q k 
Henri Guernut ----· peratör---- noktalarm işgali, radyo, sivil as er- PARİS • MiDi 

Bütün bunlar Bulgıu unsurunun Üç faraziye: •·--------··----·· lik, kuvvet tecemmüleri, gibi Al- ---------------
ehemmivetini ve Bulgnristanı Bal- l - Umum'yetle kabul edilen ilk Eleksı"r Şahdp Cevdet Gönenden man hazırlıkları feveran halinde idi. T 
kan anlasması dışında tutan men- faraziyeye göre Polonya, böyle bir Memleket hastanesi baştabibi Fakat son dakikada Berlin, Le- r aş M r ak l dar na 
faat ayrılıklarını tahdiJ etmek Iu" _ teşebbilsil teahhiltlerin çiğnenmesi, B [ • . . 2 inci Beyler sokak furun karQısı h k .. f'kl · .. asur meme erlnl gı.. "İ istanın ararı ve mutte ı erın mus- Acun üzerinde Mevcud TraQ bıçak. 
zumunu gösteren harliselerdir. hayati menfaatlerine bir tevcavilz No. 25 "İ 

K E k k tesna teyakkuzlu tedbirleri önünde ]arından üstiln olan Sahara Gold 
Filith Brı"con telakki edecek, kendini meşru mil- Jerı·r uvvett" r e - Her gün ögvleden sonra saat sten 

k 
7 ' ' tereddüd etti, ve infilak olmadı. traş bıçaklarını mutlak tecrllcd edi-La Republique dafaa vaziyetinde telakki edere · h itibaren hasta kabul eder. 

daha müessir surette müdafaa ede- f i~i, isti avı arttırır. Telefon No. 3125 

Teşekku••r bilmekiçin~lihlı kuvvetleri~e ~~ ~·.:::::::::::::::::::::::~·~~~~~~~~~~~~ 
best şehir topraklanna girecektir. ~ 111\ 

Pazar günü Konaktan Alsancağa t~g.iltere Ye Fransa anlaşmaları mu- Muhasebei hususiyei vilayete ait 
gid.erken belediye otobüslerinden bi- cıbınce Polonyamn yardın;-ına koşa-
r}nin içinde cüzdanımla beraber 175 caklardır: Bu harp demektır. Alman- K u Ş A D A S J 

ya muahedelerle başka devletlere de 
Ura küsur paramı düşürdüm .. Bu pa- bağlı oldnğu için, harp, hemen der- ı• s A ld 
ı·ayı arabanın biletçbi B. Q.gman Uy- bal umumi bir hal alacaktır. çın e uyu çı } 
sıılgenç namında özü, sözü doğru bir Bu metodun kusuru Polonya hare
Türk çocuğu bulmuş. Bana alakadar ketine bir tecavüz zevahiri vermes: 
kanallar vasıtasiyle aynen teslim etti- olduğunu bir yerde okudum. Zeva
lAr. Bu temiz Türk vatandaşına ve hir, şüphesiz fakat yanlış zevahir: 

Müzmin mide, Karaciğer, Dalal, Safra keıesi ve yolları iltihapla
riyle Kum ve müzmin inkıbaz, Barsak, Şerid ve Mesane yolları ve 
buna mümaail her nevi hastalıklarda seri ve acil tifa11 gerek doktorları
mızın ve gerekse bütün halkımızın tecrübelerine sabit olan lÇMe'leri
miz bu kere açıldı. 

İzmir beledjyesine derin teşekkürle- Malftmat sahibi hiç kimse buna al
rimi ve böyle bir müessese kuruldu- danrnıyacaktır: Fakat dünyadaki 
ğu için de tebrikler:mi sunanın. jnsarrların hepsi malftmat sahibi ol-

M emleket hastahanesi civarında matlığı ve Alman propagandası Dan- Gelecek müıterimizin yemek ve yatma ihtiyaçlan temin edildiği 
Damlacık caddesinde 8 numarada zig senatosunun kararında Hitlerin ~~i Selçukdtanb i

1
ÇMdE,, •0!.~ mahl alline kadar vesaiti nakliyenin de her 

Şen ::.\Iarangoz dahli bu unma ıgını_ ve a~zıgı. ı - Müated:: ABDÜLKADiR ÇORAPÇI 1 d w D · . .1 'i\ln mevcu u un uııu ıaan o unur. ' 
.. Ekrem hak fikrinde olmadıgıru biltün dün-

Bir kaç gün sonra Almanyanın niz. 
Bulgaristan tarafından aldatıldığı 
öğrenildi. Hitler, tatil için birdenbire 
Bavyera alplerine hareket etti, keza 
Göringle, Göbels de peşi sıra hare
ket ettiler. 

Nazi matbuatı derhal sesinin per
desini değiştirdi. Tehdidi bıraktı. 
İtalya gazeteleri «İsteklen bahsini 
sükutla geçerek Danzig hakkında 
bir murakabe imkanı telmihinde bu 
lunmağa başladılar. 

Bir ittifak imzaladılar. lngiltere, 
işbirliği istiyen devletlere bir çok 
milyar ticaret kredisi tahs;s etti. 10 adedi 60 kuruştur. Her yerdef\ 

Zimamdarları zor kullanmaktan 1 arayınız. 

vaz gectikleri takdirde milletlerde! Satış yeri: 
bir refah müşahede edilecektir. Kemeraltı karakolu karşısındtı 

Fransız Hariciye nazırı Bone, Mazhar Öngör Sıhhi ağızlık kolonya 
Tuluz'da, sulhun selameti için «bir ve Pipo Pazarı. 



19 Temmuz 1939 ÇARŞAMBA (ANADOI.U) (SAHiFE 9) 

·Çöl Yıldızı 
Naki~ en:** 

Franc·s Corco'nıin hayat 
Zekiye hanım, oğlrına "Oğlum, be 

nim anladığım Latife, senin serve
tine, himayene, fedakarlığına 

1 
Babası şöyle alay ederdi: - Edebiyatçı olacaksın 

Filhakik<t, Paris, yalnız seni bekliyor. · 1 

- Anne, Latife ile hususi bir~ kil metelik bile Ver mi YOf" 
de konuşmadan ve onun fikrini alma-1 -~O-
dan bu şekilde katiyetle hüküm ve- _ E\·et, hem de zavallının öliimü l lerin doğurduğu lıu faciaları gö..: önü-
ıemezsiniz , haksızlık etmiş, i.sabet- kafi gelmemiş gibi, malını, mülkü- ne getir •)ğlum, ona göre tedbir al, 
sizl:k göstermiş olursunuz. nü de ateşe \"ermiş, bütün hayvanla- gerek kendini \ e gerek,e Latif.eyi 

- Be nonunla konuşmadım, ko - rını köpeklere varıncaya kadar doğ-1 dikkatle kolla! Çünkü lıu udam ~e\•. 
nuşmıyacnğım da .. Çünkü rakseder- ramış. gilisin! cif' öldürmekten çekinmivP-
ken ruhi ıstıraplaı·ını tamamiyle kav- _Bu cinayetleri ne vakit işlem :ş ? cektir. 
tadım. diliyle bir hakikati gizlemesi _Sen Latifeyi kaçııdıktan birkaç _ Vallahi anne, Xur(!dclin Kahi-

·-- ' 

ihtimali yüzde yüz mevcuddur. Fa- saat sonra! .. Sahralara doğru başını reye gelmek ceısaretini de gÖ:.,leı ecek 
kat yaptığı dansla müstekre bir ada- alıp gitmeden istasyon ch·anndaki olur:;a kafa ıııı lıir domuz kafo~ı ke- • 
mm yüzüne tükürüyormuş gibi bü- küçük kahvede Ahmed Hayrı yaka- ser gibi keseceğim. Sağda meşhur romancının aileıi, solda Corco (ortada) 
tün hakikati yüzümtlze fırlatmış at- Iamış ve hançerini bileziğine kadar - .ı.Jureddin giLi çelik yürekli olan Bir kaç sene evvel gazete muha-
mış bulunuyor. Oğlum; sen Avrupa- kalbine ·aplamış. Gece olunca :\lan- gençler, birşeye ahdettikleri z~n:an birlerinden birisi Francis Corcoya şu · 
da büyüdün, tahsil gördün. Fakat dıraya gitm:ş ve hayvanlarını da bi-ı ölitmle de pençe pençeye merdler gi- suali sormuştu: 
bizim şark danslarının ifade ettikleri rini !'lağ bırakmamak şartiyle birer lıi nı{icaclele eder ve intikam ~lırlar. - Hayatınızda ~izi en çok hayre-
ruhi manayı takdir etmekten aciz- birer kesmiş sonra kulübesine, küçük Binaenaleyh ~endc.'n intikam alma- te sevkeden hadise nedir?. 
sin; şaıkm dansları hakkında Avru- deposuna,, ve ekinlere ateş Yermiş iki elan vazgeçmiyecektiı. Yani ser,; pu- l\Iüell f, bu :male çok samimi \"e 
Palıların yürüttükleri fikirler tama- bedevi ile Kahircye haberini yolla- su~·a düşürüp öldürmesi ihtimali de doğru olarak şöyle bir cevap vermiş-
ınen yanlıştır. Onda bütün bir ruhun, mış ve kaybolmuş. mevcudduı. ti: 
heyecanların. tecessüslerin, hepsinin Ç"ftlik muhafızımızdan gelen bir - O zaman korkak bir kahpe gi- - Beni en çok hayatta şaşırtan 
ifadesi vardır. telgrafta her şeyi clerhnl haber aldık. bi haı ekct elmiş olur. Merd olan, şey, ailemin ~öylenmesine katiyen 

j 

t 

iıkam bil oynuyor .. 

I bğrenebil yorduk. Bazan kaı de~imin 
1 a~ısızın eve geldiği de vaki olabilir
, dı. Bu, ya bir acı haberin, J a da sar-
sılan bir mevkiin ıstıra ~ından kur
tulmak iç"n böyle olurdu. Anııem ve 
hemşirem, babam da beraber olduğu 

1 

hnlde, btı ):anımızdan kaçan kardeşi 
hayretle clınler Ye ona geııe hayret

le bakardık. Annem, kendisini süku-

netle dinler, babam i~e biraz sözle-Süleyman! Bu dakikada sana hitap Erte.:;i gün de mufassal mektubu gel- düşmanını merdane karşılaşır ve ka- taraftar olmadığı hikayelerle haya-
eden kadın validen degildir. Zama- di. Xuredclin çiftliğimize de ateş 7.anı... tımı kazanmnklığımdır. riııden vnziyetin:n iyi olduğunu hi -
nında en güzel rakısları ve bunlaı da. ,·ermiş; fakat alınan teclbirlerle çift- -· Hayır! Yanlış di!şiiniirorsun; Filhakika. Corco. bu beyanatı iç"n- selliği vakit kendis"ne muhtelif su-
ki en beliğ ifadeli hareketleriyle bü- Jik .kurtarılmış.. kori:tuğundan ı.leğil, inti.ı\am alnı~ - de a"le Jıayatının tam iç yüzünü ifa- aller sorardı. 
tün şarkı hayrette bırakan yıldızla - Şu hale göre Ahmed Hayr: dik- dan ölmek ihtimali ile hile~·e iapa- de etmişti. l l\Ieseıa onun şahsi teşebbüsler, ye-
karşı karşıya oturuyorsun. kats"zliği yüzünden Yeyahud da ağ- bilır .. Esasen öliimden k.;rkrr.adığı Rir :-ıofı":ı. düşününüz: Bu o;ofrncla, ııi çıkardığı bir kitap, .siyasi vaziyet-

Liitife, gençl'ğimde benim de ay- ıı:rndan Hif kaçırmak suretiyle bu içindir ki, kantıiısuz v:ıs·talaıa sap- bütün aile efradı, bir. bir yerlerini al- ler bu sualler meyanında idi. 
nen onun gibi oynadığımı bilmiş ol- c't1ayete kurban gitmiş.. mıştır. mıştır. Oı t:ıdn iııce, e:->mer, alnı saç .. •• 
sa idi harekatından her şeyi kavra- - Şimdi, yolsuz yapılan hareket- - Devanı cdecei.;: - 1 elleriyle öı tülü bir genç vardır. O, Bir sabah, şöhretinin ilk nişaneJe-
~ıyacağımı düşünür, belki de önüm- ** _ hi~ bfr şeyi ciddiye almaz, daima ö-

1 

ıi ile sevinçli olan kardeşimin yatak 
e dansetmezdi. 

1 
11üne bakar, kendi noktai naz:p·larir- odasına gitmiştim. O bana :.ınntler<'e 

Süleyman kemali sükunetle anne- Danzı·g mes, e esi le başknsının noktai nazarları hiçbir • baktı ve snntlerce benimle konuş 
e.ini dinliyordu. zaman birleşmez. t' tu. • • -

Zekiye hanım biraz sustuktan son-

1 
h 

11 
d • 1 • ? Birisi beyaz, diğeı·i ı;iyah, djyorııa Bu konuşmalardan Pariste geçir-

l'a devam etti: ası a e } ır mulınkkak ki Francis cyeşil> diye-
- Oilum, benim anladığım. Lii- n e cektir. Frnncitı Corconun küçüklüğü di~i hayat, ~eni ümidlerj. yeni yaza-

tlft senin servetine, himayene, fe- b Biltün konuştuklarını bu genç co- matlup derecede yürümüyordu. :\ieı<e cagı eserlerın projeleri, bol bol yer 
dak"rlı ına bı'r metelı"k kıumet bı·ıo Evet bir sükunet var .. Fakat Dan- tir. Ve Hitler o_ rada bir halaskar gi i 1... t 1 d 1 d B 

u J b kl k d cuk daha ilk naznrda inatcıhğı ile, a, enezzü 1e gi en ınıfı ynrı yolda a ıyor u. irden Corco bana döndQ: 
ve .. mı''l•en""-ı·ı· kızdır. Bu r·•ıbı' kı ..... ,nnıı zig mes'elesi düzelmiş değil, onun e enme te ır. b k k 1 ' " , u 0 "-'" d 1 ı F f d münakaşaları ile derhal sar5ar. ıreı ıp ız arın peşine dilşen Corco - Sen ne yapmak istiyorsun, kU· ruhuna tahakku··m etmek ı'mka"n haı·ı·- düzelmesi lazım. Lehistan,. ken isi- _ngi tere v_e ransa. ta. ra ın .an. 1 L h I kl Eğer bir miinakasada muhteJif nok jsteni en değerde bir mürebbi ola- çük? cind d' E t' K t" ı nin doğrudan doğruya tehlıkede ol- e ıstana verı en garantının şe mı • 

e ır. ve ... uvve ın e, serve- d - . . b h" d - "Id" T tai nazarlar varsa, Corco söze bnş- mazdı. Dedı". 
t. 1 k d"" k .. 1 .. dug-unun farkında egıştırme mevzu a ıs egı ır. a- 1 t b 
ın e. nn 01{ef'· onun gııze vucu- · . . . . Iadığı zaman, bu muhtelif fikirler ş e, u sıralardadır ki, eve gelen 

ıl t h kk.. d b ld· F· k t Lehistanm, Danzigteki askeri ha- tıl ıçmde çıkan bu şayıalar manev- C 
une n a um e e · ın a a ru- d b k b' d - 'ld" b:rleşerek cepheden Corcoya yığılır- orco, dünyadan bezmiş bir halde 

huna asla edemiyeceksin !.. Buseleri- zırlıkları Almanya nezdinde protes- ra aHn :ş Va ır şey .
1 
egBı 1

1~··· lar. günlerce odasından dışarıya çıkma-
n. b"l · t"k hl k 1 k k to etmeyişi bir ricat alameti sayıl- atta, arsova ı e er ın arasın-

ı ı e ıs ı ·ra a arşı ıyaca ·. arı- .. • k ~ Ben böyle ~ahnelcre az mı şahid dı. 
ko 1 . t d • 1 ·tl • mamalı. Lehistan gözünü dört aç- da muzakereler yapılma ta oldugu O k d" . l' ca ın.} a ınız a.}I anı maz şaı ar d b" d . d" B l h h oldum'? , ·en ısıni c ıne Yermek ve bir 
alt d . k . B .. 1 . . b" h ld b ] a ır esısc ır. un ar ep, sa te . 1 k 

ın a geçırcce sın. u acı s~z .erımı mış ır a e u unuyor. . . Be.n ki 0 zamanlar. Francisnin kii- zan.re< e apanmak istiyordu. Kar-
hat d k ı F k V k emnıyet telkn etmıye çalışanların d · . ır an çı arma. - ·a at arşova ne yapaca tır? . . . çük kardeşi. dili olmıyan bir şahid- eşının bu teşebbüsleri sekiz gün 

Süleyman biraz düşündii. Sonra - Bu Berline bağlı. manevrası, hılesıdır. dim. :\Inamafih benim küçük bir sö- sonra iyi bir semere vermedi. Birge-
lnırıldanarak sordu· D . .1 . . f" F t •· Hakikat olur ki, bir taraftan müt- züm, gene onu kiiillere bindirı·r ve ce, şu cümleleri söyliyerek tekrar e-. anzıg nazı erının şe ı or~ er m . . . 

t f kl L h t k t t b t el d. YC girdi: - Peka!a ya sevdiği adam ölürse 7 k D . . 1 . . h ll d" e ı · er e ıs ana sı ı emına ver- anı fıçısına ateş ver irir ı. 
. .. • . .., nut u, anzıg mes e esımn a e ı- . ·- . Hn ı B a· d 1 k k 

- Kını olecek, Nureddın ~ı. leceğine iyi bir misaldir. Forster da- mışler, dıger taraftan Lehıstan da ....... - yır.. en, m ar o aca a-
- Evet!. Bu mesele öyle bır şekle h' b. h l . b l D bu emniyete itimad etmis bir halde- Annem bu aile münakaşalarından dar kendimde iman bulmuyorum .. 

. . .. .. . . . ıyane ır a çaresı u mus: an- • ... 
gırdi kı, onun olumü bıle varıd ola- . .. Al d"" .... ·Al dir. mutavassıt rolünü bile unutur ve ..... 
bilir zıg ın manyaya onuşu, man w • • • •• c Dinden sonra Corcoyu cezbesi al-

. k l D . .. . .. .. Eger sereflı bır şckılde muzakere- orcoya karşı cephe alırdı. Hemşi-
- Zavallı çocuk, onda da alda- ıta arının anzı~ uzerıne ~u.rume- ler ohırs~. Londra ve Paris muvaf- rem ve hepimiz daha çok kavgaya tında kıvrandıran meslek, tiyatrodur. 

nıyorsun .. O zaman büsbütün daha siyle değil, Danzıg askerlerının Al- fakıyeti bozacak hiç bir şey yapmı- benziyen bu fikir sarsıntıları arasın- Onun tiyatroya olan istihmaki o ka
fena olacak, şimdi ümidle yaşamak- man toprakları üzerine yürümesiyle yacaktır. da yekdiğerimizi anlıyamaz ve ne dar kll\·vetli l.ıir renk almıştı ki, blr 
ta olan tehlikesiz bir vücud kucaklı- mümkün olur.. Müzakere mi? Lehistan, imkan söylediğimizi bilmezdik. giin babam anneme şu suretle bağır-

- Bilmiyorum, 

Diye kekeljyerek cevap verdim ve 
ilave ettim: 

- Babam ressam olmaklığımı a"" 

zu etmiyor ve bana, 

- Ailede bir sanatkar kafi, .>'eti-
şir artık sanatkarlık! 

Diyor. 

Benim, bu safiyane konuşmalarım, 

onu kahkahalarla güldürüyor, ken .. 

disjnin artist hayatı, ona çok para 
1 

kaza11dırdığını musırane söylüyordu. 

Filhakika kardeşim, mesleğinden 

memnundu. Hayatını mükemmelen 

kazanıyordu. Ancak 1921 yılında 

Parise gittiğim vakit, Corconun de -
l'orsun. Fakat Nureddinin ölümün- Pek iyi anla~ılmıyor amma, ser- dahilinde olan Şr"rtları açık olarak Netice, hiç bir şey kazanılmadan maktan keııdisini alamadı: 
el - vamlı ''e çetin bir işin başında, eser en sonra o vücud zehirli bir yılan best şehir Alman'-·aya harp ilan ede- tasrih etti. Kont Raczynski, Varşo- ka. panır, giderdi. Bazan babam sa- - Ben ailemizde ne tiyatrocu, ne 
01° k ı B d b k N dd" · J d d b L H 1 k b h ·1 c d ı· \•ermek, mevzu bulmak, "'-'e11i veni ... ca ... un an aş a ure mı çek Almanyaya mağlup o~cak, ve va önüşün e u şeraiti ord a i- ın jr çe re ı e orcoya öner, po ıs, ne de kumarhane memuru is- J J 
01

dUrmek te kolay birşey değildir. neticede Almanyaya ilhak edilecek faksa bildirdi. . - Zavallı oğlum -derdi- sen bu fi- tiyorum. makaleler hazırlamak için ne kadar 
ll:thassa eşkiyalığa çıkmış olduğu ve demektir. . Lehistan, Danzigi siyaseten tem· ~ırlerinle kendine çok güzel bir is- Corcodaki edebiyat istidadı, yakın güçliik çektiğini ve ne kadar çok ça-

~ana bu lekeyi kanla temizliyeceğini Ciddi olaılm ... Çünkü bu Alman- s~ld~_n vazgeçe~ek, -~il~etl.er cemi~e- tıkbal hazırlıyorsun! . dostlarımız tarafından da takdir e- lıştığını görünce, muharrirlik haya. 
aber gönderdiği şu dakikada: yaya bağlanma işinde bir ciddiyet tı yuksek komıserlıgının ılgası mus- . Cd?rca babasına derhal cevap ve- dilmeğe başlanmıştı. ~ir gün, karde- tının da ne çetin olduğunu anlama]<-
- Ne, bana mı haber gönderdi, vardır. İlhak mes'elesi teyit edilmiş- tesna. Almanya ile şarki Prusya ara- rır ı: şim kat'i surette Parise gitmeğe ka- ta geçjkmedim. 

tıe Vakit ve kiminle? sındaki irtibat ve muvasalayı bir - Oh!. Mademki ben edebiyatçı rar verdi. Babam, büyük oğlunun bu Beni har tl k 
1 

k d 
h - Bolad köyil bedevilerinden iki B d o~~s.~ratla kola?'laştıracak: Fakat bu olac ... a~ım, mesele yok... . . talebine rıza gösteriyor, lakin Paris- . .ar~ e arşı ıyan ar e • 
e~az saçh adam geldiler. Bu haberi QT f l n Q buyuk otomobıl yolu Lehıstanın ola- Lakın babam, kendısını tutamaz, te kendis:ni geçindirecek bir iş lıul- şım, sabahıeyın erkenden kalkıyor-

1\·erınek için seni aradılar. Fakat bu- B t f 7 . S h"f •- caktır. oğlunu şöyle haşlardı: masını tavsiye ecliyordu. Xihayet Cor du. Romanda ,.e tiyatroda epeyce 
11.., - af ara ı ncı a ı t""re - B F"l P ··h 
1 "'llYınca pı:ışa babana haber bıraktı k" b k d w J k 1 b" una mukabil, 11ümrük mes'ele- - ı hakika bütün aris, yalnız se- co, Paris su şirketinde bir memuri- şo ret almasına rağmen lıiitün gece-
ar. Bundan ne çıkar, biliyor musun, • ı,I u hayta, adg yaBrı ara l ah~ıl_:mb ır sinde ve Danzigin Almanyaya bağ- ni bekliyor.. yet bulmağa muvaffak oldu, bavulu- sini, barlarda değil, mnsasınm başm-
ıışk" • youn aırası ır. u yo aa azı 1 .. d L h' h" f ·~' h l · 

ıya olmasının mesuliyetıni sana bak' l . . ... 1 . d" h anma~ı ışın e e ıstan ıç bir e- .. .. nu azır adı ve hareket ettı. da geçiriyordu. Onun çalışmadaki 
atfediyor! l ıye ebrı" goruke~ ~~ lşımbı w] arap dakarlık yapmıyacaktır. Bu aile havası, Paristen uzak bir Kardeş"min şirketten aldığı aylık 
Suı o muş ır taş opruy e ag anan E k" h b. .. .. l . b verd . d 0 d . 1 d k' ( kudreti ber.i hakikaten hayretlere eY?nan acı ncı güldü: A p fl l l r anı ar ıye goruşme erı aş- J e geçıyor u. evır er e ı. ma- 150) franktı. 

' . masra - a agonya yo u o sa ge- l d b"l y d" ·.1 l k b" . d l\I" H · · 1 k k t sevketti. Bazan Parjsin gürültüsün-t - Korkma anne, bunlar tabıi k . a ı ı e. e ı mı yarı ır kredı ve- anı ıryam arrının roman arı (150) frank onu ·or ·u uyordu. 

1 e}ıdidlerdir. Nureddin çabucak ak- 'e tKır: b . b' l d"l rildi. Bu siyasi, askeri ve iktısadi memnu bir meyva zevkiyle gizlice Çünkü Bodler gibi, Verlen gibi sair- den uzaklnşnn Corco kırda küçük 
ın1 b ıta enın ır asır evve nesre ı - _1 k 1 - . k . . f ı t · · • b" k k d b aşına toplar ve bu i~ten vaz- d'v• l d k" . h .... 1 • d bag arın sı ı ıgı, Danzı~te alınan va- o unur, o devırlerdekı, genç kızlar lcrin hayatları se a e ıçınde.geçtiği ır eve apnnarn ·, orada a iltiln 
ı:e,. ' ~ ıgı eser er e ı ıza at goru me en . l d b" ·. k · . ·b· p 

~er. , h f l .. l d" lb d _ zıyet er e ır «gevşeklık~ olduğun- anca yanındakı halayıkları ıle cad- için o da bunlar gı ı ariste hayatı- gün, hatta gece, eserleri ile haşhaşa 
S aa a aza muta ea ser ı e ette og- d b h d d"ll . . . d l . k ı l · b' d b k· - en öyle zannediyor.sun; hal bu- l an a se en ı en susturmak ıçın e eı e çı ar ar, su u boya resım tab- nı geçiı mek ve ce ın e eş parasız kalır. çalışırdı. 

1 e•... ru 0 amaz. b' b. d" lol ·1 t ··- - 1 l d l k · t' ord ~ • vela Latif enin babasını öldür- ıre ır ır. arı 1 e pas a ogrenmege ça ışır ar- o aşma - ıs ıy u. :\Iuvaffak1yetinin ırrı, çalışmanın 
ekıe iŞe başladı. Pılri" • Sn1r dı. O zamanlarda amuca ve hala kız- - Beni en çok korkutan şey, çok doyulmasında ve ona istihkak kes-

<l(\Sftleyman telaşla annesine dön- "Sevdig"' İm Adam,, Doktor Iarına aşık olmak bir moda idi. Vel- paraya malik olmaktır. bedild "ğinin anla~ılmnsındadır. 
: hasıl o hayat içinde orijinal bir Cümleı;i, Corconun meşhur sözle- Corconun kardeşi 
~ ~e dedjn, ne dedin?.. Roman Bakteryolog nefs vardı. rinden birisidir. Jeon Moreze 

ckl ekıy<l hanım keskin bakışlarını A. Kemai T onay Corconun bi.iylc bir muhitte yetiş- Kardc~imin edebiyat hayatındaki ·----1111!11111----------
Una diktt: ml'!ı:ıi onu elbette tiyatroya, şiire, ro- muvaffakıyeti ve kendisini aile o- D O k t O r 

......._ ~ D k k YAZAN Bulaşıcı. aali'Ul hutahklar mana götürmüı::til. Bir gün Francis caı1mdan ayırarak ba!ika .verlere sev- B. BL'hcet Uz ~an e ıni dedim?.. eme i facia- ORHAN RAHMi GÖKÇE h ~ ~ 
t:re haberin bile yok. Nureddin, Ll- maı.ı •SZll Corco okuduğu kitapların te:ıiri al- keden sebepleri :~rnh erlen hatıraları, ' 
ll~lt~hı babasını temizledikten sonra Fi atı 50 kuruş (Verem ve saire) tında kalarak Dajen lisesinde mual- onun daimi karilerince malt1mdur. ç o c u K 
~a~ığn çıkmış... Yeni çıktı. Çok nefis, edebi bir Bumahane polil karakolu ,... ljm oldu. Orada Rober Vessiyer ve Biz yanımızdan ayrılan Corco ile Hastalıkları mütehassısı 

(}U h ~ureddin, Ahmed Hayrı öldUr- eserdir. Bütün kü~üphanelerde nmda 7 '7 Kristan Derem gibi sonradan şöhret uzun yıllar göreşemez olmuştuk. O- Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
""-ı aı .. Müdhiş şey .. Vay haydud bulunur T f 

411 
r: alacaklarla arkadaş oldu. l\Ianmn - nun sıhhat haberini ancak arasıra Beyler sokağında Ahenk matbaası 

" ·· ~Jc on: .J j fih, Corcoya verilen sımf, hiç de kendisinden aldığımız telgraflarla yanında kabul eder. 
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_ Als=:ncak vapur iskelesi civ:ırında ve ~ 

Aıneri! ... ada yaşıyan fdeks'ikalıları 
kendim ~mle l~etler ine davet edi'yor 
Los Anjelo , 18 (A.A.) - HaHha- kalı 500 aile l\lek ikaya dcnmü~tür. 

zı .. da Kalifonıiyada bulunmakta o- Her avdet edene on hektarlık arazi, 
lan Meksika mfü;k arlanndnn Bny aletler, tohumlar verilmekte ve l\fek 
R,rnıon Betetanın beyanatına göre sika ziraat banka ından para ikraz 
Mek ıka hiıkCımcti birleşik Amerika- edilmektedir. Bu paranın ikrazından 
da ~aşı~ an b ı· milyon 400 bin l\Iek- maksad gelecek rekolteye kadar ya
&.kalı çiftçi ve irad sahibini memlc- şamalarını tenı"n etmektir. Temmuz 
ketlerine ıade ta U\ vurunda bulun- nihayetine kadar Kaliforniyada k. -
maktadır. B. Beteta bunların memle- lacak olan B. Beteta esasen Meksika
ketler"ne inde~i harakelinjn şimdiden h olan Amerjkalıların bir çok menfa
lıaşlnmış olduğunu ilave etmiştir. utlerine iştirak edecek ve bu proje 

Teksasda J aşamakta olan Meksi- lehinde nutuklar söyliyecekt;r. 

----ccc***U>----

Ab ülf ettah paşa 
~l'ürkiye ve Balkan!ard~ yaptığı temas

lar ha: kında Mahrrıut Paşaya 
ize- h 1t verdi 

Kahire, 18 (Radyo) - Ilnric:yc 
nazırı AbdUlfett h Yahya paşa lı~

J' rn bn~\ Pkil Mn•ımud pnsa tarafın· 
.t-.•ı kabul e J lmiş Ye 'l'Jrkiye ı:r 

hn.' ani. rda n.ptığt tcmnslar lıd.

kmda iz:ıhnt vermi5tir. 

Abdülfettah Yahya pa1a. gazel(·· 
\!ılPre verdiği beyanatta. vezdiği yer 
.,..ı ıle büyük bir sn 1hseY "'':l· ın:ı~n· 

'1c tc ettiğini ve kimsenin hnrb iste -
:ne ıilini soylemiştir. 

Varşova müzalıereleri 

G ·:ı~rai l ·on Say, Po.onya askeri 
rica 'ile konu-uvor 

Ynl'şov.a, 18 (Radyo) - İng"Jjz oı· !erde bulunmuşlardır. General Stake
dt u müfettşlerinden ge.neral lron- ''ç. İngiliz oı du müfettişi şerefine bir 
Sny, bugün milli lider mareşal Ri~ oğle ziyafeti vermiştir. Mareşal Riç 
Miı;H z.) :..: ~ etmiş Ye m.ite;•kibe ı Mığl de, ı;c e Avrupa otelinde bir 
harıci; e n~zırı Kolonel Bek ile uzun ba~ke vermiştir. 
müddet konıı~muştur. l Alakadar mehafjl, Varşova müzn-

lngiliz generali, öğleden sonra sa· kerelerine büyük .ehemmiyet atfet
ra; a g derck defteri mahsusu imzu- mektedirler. 
lnmış ve milteakıben de meçhul as- General- trcnı ay, yarın re"alcuın 

kcr ubıde::sine merasimle çelenk koy- hur Musi-ıki tarafından kabul olttna
mu5\tur. cnk ve müteakıben Polonya askeri 

Harbiye nazırı Kapeski ile erkanı ricaliyle müzakerelerine devam ede
harbiyei umumiye reisi Stakeviç, ge- cektir. 
neral 1ronsny ile mühim müzakere -

----ece***•>>----

Mongol hu dutlar nda 
Vaziyet nezaket k sbetti. Ja· 

ponlar mağlup oluyor 
Paris, l 8 (Radyo) - Mongol • lara zayiat verdirmekte devam etti

Mançiko hududlarında başlıyan çar- ğinden japonlar Mongol - Mançiko 
pısmalar devam etmektedir. Vaziyet hududlarındaki kuvvetlernin ku • 
çok nazik bir şekil aldığından ve manda heyetini takviye etmeği ka
Sovyet - Mongol kuvvetleri japon-1 rarlaştırmışlardır. 

** Tehlike vukuunda 
Londra şehri birkaç saatte sivil 

halktan tahfive edilebilec~k 
Londra, 18 (Radyo) - İngiliz şi-1 pılan tecrübelere göre; böyle bir an

mendifer idaresi, bir teh1ike vuku- da, birden 4 milyon halk başka taraf 
unda Londray1 sivil halktan tahliye lara naklolunabilecektir. 
ctm~k için geniş tertibat almıştır. Ya 

** Alman işçileri 

Güya işçi buhranını telafi için şar
ki Prusyaya akın edıyorlar 

Berlin, 18 (A.A.) - Almanyanın işçi buhranını önlemek ve rekolteye 
1 iilirn vılay.etlerinden iş hizmetine yardım etmek için yakında doğu 

mensup 20 bin kişi, Leh ziraat işçi-ı Prusyasına 1ridecektir. 
~erinin hareketi üzerine hasıl olan 

----ece***»>-~--

KASABA HATTI: 
lzmir • İstanbul • Ankara yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çarıamba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vagon vardır. 

lzmir • Alaşehir yolcu tTer.i her gün saat 16,40 da Basmahaneden 
hareket eder. (Bu trenin M.:ınisada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Somaya devam• vardır.) 

İzmir - Bandırma sürat tren; Pazartesi. Çarıamba Cuma günleri sa
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek yolcular için 
Bnndırmadnn vapur vardır.) 

lzmir • Bandırma yolcu treni Salı • Perşembe - Cumartesi • Pazar 
sünleri snat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek 
~olcular için yalnız Perşcnıbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
•ardır.) 

AYDIN HATT: 
lzmir • Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi - Çarşamba - Cuma 

·Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - İıpart• ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

lzmir - Nazilli yolcu treni her gün aaat 15 de hareket eder. 
lzmir - Nazilli otoray her gün aaat 18 de hareket eder. 
lzmir • Denizli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. 
lzmir - Ödemiş yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. 
lzmir • Tire • Ödemiı muhtelit yolcu treni her gün aaat 5,45 de ha· 

reket eder. 
lzmir • Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. 

TELEFON NUMARALARI r 
Yangın ihb11.n 2222 - 2532, Karııyaka: 5055 imdad• aıhht ı 2046 

Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, ıehir telefonu müracaat No. 
2200, ıehirler araaı telefon müracaat No. 2150, Elektrik ıirketi : 2091 
Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyaka ıu idaresi : 
5105, Bsmahane istasyonu : 3638, Al.ancak istasyO':lU : :t;134, Paaa• 
p<'rt vapur iskelesi : 2854, Deniz'!>ank acentesi : 2674. lzmir au ıirketl 
31)\S, Taksi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Karııyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan ge .. .-e son 

vapur 11,30 •'ta Konaktl'ln kalkar. Karııyakadan lzmire ilk vapur saat 
6 da, son vapt'lr da 24 tedir. Gündüzleri her yarım aaatta bir karşılıklı 
vapurlar hare~~t eder. 

ŞEHiR DJ '"11LI NAKiL VASITALARI • 
Tramvaylar ' ';abahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci traın 

Vl\Y 6 da harek• 1
1edcr. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece aon tramvay 

Giize)yalıdan 241'5 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her beş 
dnkikada bir traı vay vardır. 

Otobüsle ; Bu, , Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alaancak hat• 
tına her gün mun\. .. zam otobüsler i,lemektedir. 

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

15-18,50-20, 1 o. 
lzmir - Karşıyeka • Hacıhüaeyinler : 5,43-7,38-8,30-10,20-12,10. 

13Q3.14.ll0-1....._1'2..-J.1910 2ı._:n:.. 
lzmir • Menemen : 5,48 (Yalnız Cumartesf J'Ünleri :13,03) 

DENIZYOLU qı : 
Çarıamha günleı saat 12 de l11tanbula sür'at postası. Perşembe 20 

de arapoatası. Çartdmba 10 da Mersin sür'at postası. Pazar günü 12 
de N <train postası (Radosa da uirar.) Karaburun postası Pazat-teai ve 
Perı' nbe günleri saat 9 da. 

) ~EMLEKET HARiCi : 
ita\ an vapurları muntazam postalar : Çftrfamba saat 17 de Pire, 

lrend ı::i, Venedik, Triyeste. Perıembe saat 17 de Rados, Adalar. 
N "IBETCI ECZANELER : 

Pazar : ~emeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Yeni iz. 
tnir, lrgadp...,~arında Asri. 

Pazarteı.i Kemeraltmda Şifa, Güzely"lıda Güzelyalı, Tilkilikte B 
f"3ik, lkiçeım~;kte İkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

Salı : Kemer1t•tında Şifa, Karantinada B. Eıref, Kemerde Kemer, Al. 
MLncakta B. Ahm'~ Lütfi, Eırefpafada Efrefpaıa. 
Çarpınba : Ba~unkta Sıhhat, Karataıta B. Habif, Tilkilikte Y enf 

l:r:mir, lrgadpazarınci" Asri. 
Perı mbe: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Etref, Tilkilikte B. 

1 'uad, ~refpaıada Eşrefpaıa. 
Cuma ı Kemeratınd• lttihad, Güzelyalıda Güzelyalı, Irıradpazarmda 

Asri, lki~~ımelikte lkiçeımelik, Alaancakta B. Fuad. 
Cumar\.A&İ : Baıdurakta Sıhhat. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
bilirlermiş. Fransanın da Amerikan S d 
yerlilerini bilmelerine memnun ol. a msun a 
muşlar. Vaktiyle bu memlekete Fran -Bat tarafı ı inci sahifede_ 
sızlnr çok gelmiş. Osage reislerinden Samsun demiryolu, bazı noktalar-
clc Fransaya gidenler çok olmuş. da bozulmuştur. Hattın tamirine baş-

cReis diyor ki. bu memleket haki- }andığından, çarşamba treni işleyemi 
katen yerl:lerindir ve isterse daha yccektir. 

çok hikayeler anlatırmış .. Fakat, A- Alınan mütemmim malftmata na

merfkanın yerlisi, çok bildiği halde zaran iki köy ~rasında sellere 'kapı-

_ deniz sporları gazinosu karşrsında ~ = Yeni Hayat .t\il~ Gazinosu ~ 

1 ---· -----
---

-- ----- --= ------ ~ = --- ~ = -- -- -----------
- Sahibinin Sesi ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete= = mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Sesi plak-= 

larında meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-:= 
turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf-= 
feri lstanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekle şeref duyar. ;;;; 

Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmış oku-= 
yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğlence:: 
ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yegane aile gazinosu olan;; 
müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. § 

Sayın mi1şterilerimizin bu fırsatı ~ 
kaçırmamalarını tavsiye ederiz. i 
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1 B~OZDA G'D_A i 
--

--

= 
TURİSTİK OTEL/'~ 
Sabah kahvealtısı, Öğle yemeği, 

akşam yemeği ve yatması dahil ( 250) 

iki yüz elli kuruştur. 
Banyosu ve akar suyu vardır. 

--------------= -----------
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Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

mü§tekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde lerketmemektedirler. 

Halbuki O p } 
Alman r. er 

,. 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalu. 

Fiati her verde 150 kurustur. 
Toptan, perakende satıı: Kemeraltı Karakol kat§l!l No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR l susar, beyazlar ise, bir şeyler söyle- larak kırk kişi boğulmuştu:.-. l\Iaama-
meden çok lif ederle~> fih,buhusu~ahenüzresmtm~Omat ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ben de reisin nutkuna ingilizce ce- gelmemiştir. Seylap mıntakalarındn Izmir Eşrefpaşa 
vap verdim. araştırmalar yapılmaktadır. Anla,11- Hastanesi 

Tercüman tercüme etti. Gülümse- dı~ı~a nazn.ran, Ayancıkta seller Başta bip}İgv İnden: 
. ~ 1 mü hım tahrıbnt yapmıştır. 

dık .. Selamlaştık.. z· l . k t' . b 1 . E f h . . . 1 k la . "k l mgn şır e ne aıt ütun memur zmır şre paşa astanesı ıçın a ınaca o n ccıns ve mı tar an 
Bundan yüz sene evvel bu Ameri- e\•leri yıkılmış ve deko\'il hatlarrn1 hastanede mcvc!ıd listede gösterilen 6642 lira 74 kurus muhammen 

kan yerlilerinin bazılarına müthiş sular sürUklemiştir. Zaıar, yüz bin bedelli 159 kalem muhtelif eczayı tıbbiye 16/7 939 turihinden itiba· 
b:rer düşman, bazılarına çok değer- ı liradan fazla tahmin o~.unuy~r. rep on beş gün miiddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl-
li müttefik olduğunu, asırlarca bu kı- Son gelen haberlere gore, Sıvas h 'l· rnıştır. 
t haki bulunduklarını bugün valisinde de seylap olmuş ve üç kişi Eksiltme şartnnmesini görmek ve ilaçların cins ve miktarlarını 
aya m 

1 1 
B .. b 

1 
boğulmuştur. öğrenmek istiyP.nlerin her gün hastane heyeti daresine müracaatları 

havsalamız a mıyor. ugun un ar' "h 1 ·· ·· l 3 l 17/9' 9 · ·· .. b" d ı· l · . ve ı a e gunu o an :> pazartesı gunu saat on ır e ta ıp erın Oklahoma yerlileri arasında mılyoner olmuşlar ve onların parala- r ' kapalı zarflarını vilayet encümenine vermeleri ve verilc:'cek kapalı 
sin sözlerini çok ım:aıtarak şöylece rı etrafında beyaz kadınlar dört dô- s~tı ık Ev -zarfta muhammen bedelin t minatı muvakkate mukabili olan 49s - Baıtarafı 6 ıncı sahifede -

z1 ~ ') leri tekrar söylediğini farke
dı · um. Adamın bu konuşmasında 
Omirusun dilini ve eski efsane lisan
lrn .nı nrdıran bir şey var. 

hulasa ediyor: nüyor. ~ lira 21 kuru§luk banka mektubunun veyahud paranın muhas•bei hu-

ı d cumnııınıız jen bir yerli .. Rei-

- Reis diyor ki sizin Fransndan Tulsaya gece döndük. Yolumuz Kızılçullu otobüs durak yeri 20 susiye veznesine yatırıldığına dnir alınacak makbuzun ve teklif mek
4 

kalkıp Amerikan yerlilerini görme- petrol içmiş çayırlardaki ışıklarla tubunun ayrı ayYı znrflar içerisine konularak her ikisinin bir zarfla 
ğe buraya geldiğin ze çok memnun aydın'anıyor. Ü\:ı.yı her taraftan ışık ~o. lu ev ıatılık~ır. Mürftcar-t yeri~ vazile zarfın üz-:rine iş"n neve ait olcluğu ve talibin sari', adresi y z l· 
olmuş. Amerikan yerl!leri Fransayı l •• r ku:,utmı~. Kmlculluda b"l·kl\I ALI _ mak suretiyle e:ı.:üıneni vilayete: tev •·i ilnn olunur. 16 20 24 28 
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fznıfr IM'üıni arnırliği s6Jı aıa. kOlfliayonutıdmi: 
1 - Çanakkale m~kem mnkl birlikleri iht y~ lçln (100000) 

kilo sıtır eti ~arı uallll)'le satın alınacaktır. 
2 - Sıtır elinin ı;.her kilosu 28 karulJ 50 santlmteıa 2llGO-lita ltıçl 

Jnil}tir. 
8 - ihalesi 1-Wll alı &ilntl saat 11 de Çanakkale mUstahkem mev

ki satın alaa toınlsyeııunda 7apılacaktır. 
4 - Taliplerin illale l:anununda sl5stel'flen naalk \'e mUTaıtıcat tt

minat akçası olan "1111 lira elll kurUIJ tıe birlikte ihale saatuıdan 
bir saat evvtl kcniierona moracaatlan. 

5 - Postada vaki ıeclltmeter komiqonca kabul edilmeı. 14-19-26-29 

lamir levazm llllldii •tnı alma komisyonundan: 
Meaemen4e bulunan kıt.atın ihtlyaeı olan 60 bin kilo miır veya 

keçi etlerinden hangithain fiJatı müeait oluna o cinı ıerait dahilinde 
İatın alınacakbr. Kapalı zarf uıulü ile ihaleei 21 temtnwı: 9:49 cuma 
pnü aaat onda yapıı.-ktır. Hepainip tutan 13800 liradır. ilk lıetnt
nat 104.5 liradır. Şartlldıeai paraıız olarak komisyondan verilir. 1. 
teklilerin teminat makbJl(t ve mektuplan ile 2490 ayalı kanunun 2, 3 
mac:ldeleribde yualı ...aa1an ile beraber ihale sflnG Dıale .. trnctaa 
bir .. t ....JiDe kMar ~ mektuplannı Manisa tüın aabn alma ko-
~ ?•,feri. 1 1 7 9, 14 19 2366 

....., ... t fi ... ,iii -- alma kaaüt:ronunclan: • 
1 - lzmlr tlfyaıe alayı Mrliklerinin 5000 kilo zeytinyaiı ihtiye

Ci atik eblltme ıaıetiyle mGnaka1aya komnuftW'. 
2 .- lhaJ.ı 21 temmW! f39 cuma t(lnü eaat on bette Kıı .. 

t:\!.,~ Levazım amirlitl eatan alına komiayonunda yapıo-

3 - Tdtnin edilen tutan 2300 liradır. 
4 - T enıinab muvaüate akçuı 172 lira .50 kuruıtur 
5 - Şartnameei her gün komieyonda görülebilir. 
6 - laldia.r Ticaret Odalmda kayıtlı olduklanna dair veaib Jtt"'1D&tk mecburiyetindedirler. 
7 - lltmeye i11tirak edecekler 2490 eayıb kanunun iki ve Üa 

filncl Wııdc:Werlnde •e tartnamesinde yazılı veaik•lan ve 
tepıinata muvakpteleri ile birlikte ihale 1aabndaa en-el ı:o-
ıni.yona mtlmcaatlan. S 9 1 S 20 238S 

lzmir ...._ amlrlili eabn alma komiqonundlın: 
Turptlııda bulunan lutaatın i tiyacı olan 14 00, kilo aiu' veya 

k8'i ....... banaieinin nyab mueait olursa o cinı et teraitle ve ev
.& dahilinde ratm alınacaktır. Açık euiltme ile ihaleai 21 temmuz 
939 cuma günü saat ondadır. Hepeinin tutan 3220 liradır. ilk temir 
nat 2-41 lira SO kwıattur. Şartnamesi paraeız olarak komieyondan ve
rilir. lıteklilerin teminat makbuz ve mektuplan ile 2490 sayalı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı veıikalan ile beraber ihale aihıü ihale 
eaahndan bir eaat evveline kadar teklif mektuplanmMania tGm aa-
tın alma komisyonuna vermeleri. 4 9 14 19 2365 

1zaır levUUD~liii Alın B kcm».IYOl.I ..... : 
1 - Kor merm bir~n ilifyacı için (~Od'clf ~ plribÇ ka

palı wfla eUi~e konuJm.,..... 
2 - lhdem ı ..._ 939 ~~IMIMlll• 

levazım .Udlii eabn alma komiayonunda yapı)6c tır. 
3 - Muhammen tutarı 19200 lira olup muvakkat teminat 1440 

liradır. 
4 - Şartname.i her gün it zamanında komİlyonda görülebilir . 
.S - Taliplerin belli günde ihale eaabndan nlhıi~t bir uaf nvel 

teminatlllıt ile teklif mektuplarbll lıııon*1otaa vet'lneleri pıt· 
br. l9 2S 30 5 

t:nir ~, môrliii 1atm .... --~.: 
1 - lzmir yol1erna l'lemurluğunca niuhtellf ~rlere JaPtuıla

cak tahmlnou 400 ton hava kı-.uı.a alt nakliyet açık ek
ıiltme ıuretiyle münakasa~ koılmuttut. 

2 - lhaletti 21 temmuz 939 euw.a athıl iaat on bucakta lat • 
lada lzmir Levazım amirlitl tatm alma bml.,.ononda Japa
lacaktll'. 

3 - T~ edilen tu• t 600 linMLr 
4 - ~~ta muvallate ~ 120 liradır. 
S - Şartnameai hr.r gün komityonda göriilebilif. 
6 - leteldiler ncaret Odamada kayıtla oldUkluma ........ 

ıöstermek med>uri~irldr. 
7 - Ekslitmeye ittirü ~ 2490 eeyıla kananun iki •• &• 

çüncii maddelerinde ve prtnametinde yüala wllika' 1 ft 

temiııab muvak.ateleri ile birlikte ihale ...W-.. entel ~ 
~eemQrr.tLm 9 14 19 u1• 

&mir DeffeıtB~hğuıdb 
E•lmme memarlan ile pal la,u.inia nuan Akptjneı ,_ ... ._.. 

2 - lzin kaiıclı 
3 - Kayıt ihraca 
4 - lhbemam• t'ift 
S - Muvafakat klitdı 
6 - lkad\etaaK ilmGhaberi 
7 - Bülten 
8 - Sıhhat rapmu 
9 - ilin tezkewl 

10 - Evlenme zarfı 
11 - Beyan klPls 
12 - Evlenme cüzdan• fiyatı 100 ı-u, 
13 - Evlenme cüzdanı fiyata 2so-.. .. 
14 - Evlenme cüzdanı fiyab SOO kUiut 

12/7 9J9 tarlbWıt ......,_ p.a J6l6 ..,.. .... ~ 
yazılı evle:Qme evr-IPn• kıJmetleri bldınldaimdan pelin pala de ~ 
tıhnıı olan bta fttdtan ne ıniktar meYcud ftl'lll Kele mal -mlnia 
iMle edilmeli illa .ıu..aı. 2559 

•• 
BRISTOL 
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f"'ratelli Sperco 
Vapur acentesi 
ADRIA TICA. S. A. Dl Ta Ban ası'nın 

]939 K. Tasarruf İkramı"ye Planı 
32,000 L İ R A M· Ü K A FA T 

~~--:=:::=:==::=::==:==:::==::::=:::=u 

-------
----

[( , J 1 Şubat, 1 May;J, 26 Ağusto'J, 1 Eylülı 1 ikinci 
ura.ar: teşrin tarihlerind~ çekilecektir . 

lKRA M1 YELER ·•11111 1111111111 11111111111111111ı1111111111111ı:ı:ıı11111111ııı1111111111111111~ 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira = 
5 " 1000 " 5000 .. 
8 " 

16 • 
500 " 4000 
250 " 4000 
100 • 6000 

" 

-----

60 • 
95 .. 

250,, 

435 

50 IJ - 4750 ,, 
25 ,, 6250 ,, 

32000 

Mevsimin en yenilik· 
ferini bayan kumar 
/arının erkek kuma1· 
/arının en eyisini 

-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111mnı11ınıı111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111ıııı1111 .nmnın. - Ih rahim Kara kaş 
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Edremit icra 

Semti 

Tahta köy 
Tahta köy 
Güre köyü 
Güre köyü 
Köylüce köyü 
Havran nahiyesi 
Havran nahiyesi 
İnönü köyü 
Havran nahiyesl 
Şekveren köyü 
Bu dahi 
Bu dahi 
Bu dahi 
Bu dahi 
Bu dahi 
Bu dahi 
Bu dahi 
Edremitte 
Taylı eli köyü 
Taylı eli köyü 
Çıkırıkçı köyü 
Bu dahi 
Bu dahi :• : 
Bu dahi 
Bu dahi 
Bu dahi 
Ilıca iskelesi 
Havran nahiyesi 
Bu dahi : : : :: 

Memurluğundan: 

Mevkii 

Pazarcık - Kapulu 
Bey yerleri • Tüfekci 
Mağara - Ka~·a dibi 
Mağara önü 
Yayla cırd: 
Palamutluk 
Prdamut!uk 
Duman tepe 
Fcseli kuyu 
Koca kuıp 

Ynrı kuyu 
Boz1Snhlık. 

Çardak nam Çallık 
Kokar kuyu 
Hekimoğ]u yeri - Kilci 
Kavaklı çeşme 
Hasan ağa Ç!\lılığı 
Çatal kaya tepe 
Callık - Patlak Hacıali 
Hınnaplı mezarlığı 

Karabenli kurak cesme 
iskelede • 
Mahallede 
i: : : : : 

Cinsi ve miktarı 

(300) 
(2j0) 
( 140) 
(300) 
(300) 
(800) 
(170) 
( 190) 
{040) 
(035) 
(054) 
{090) 
(060) 

{049) 
(058) 
(050) 
(025) 
(050) 
(700) 
(950) 
(020) 
(45)" 
(30) 
(08) 
(35) 
(31) 

Ağaçlık zeytinliktir 

' . 

Dönümlük bir kıta tarladır 

.. . . 
: . 

: : : : . 
iki yer odayı müştemil ev 
Müştemilatı şartnamede yazılı ev 

içinde { 16) isterna ve ( 4) ki.ip bu-

Oduıı pazan No. 12 

Muhammen 
Kıymetler 

Lira 

(4900) 
(2500) 
(2500) 
( 1600) 
(3000) 
(8000) 
(2500) 
( 1000) 
(0500) 
(0200) 
(0600) 
(1200) 
\Ut>\JU) 

(0400) 
(0500) 
(0400) 
(0250) 
(0500) 
(6500) 
(8500) 
(0300) 
(0900) 
(0600) 
(0160) 
(0700) 
(0300) 
(0150) 
(1500) 

lunan bir bap yağ mağazasıdır. ( 1980) 
Hali tasfiy!de bulunan Eclr-emidin havran nahiyesinde ( Zarbalı zade HüsRyin Fahri 
ve Talat zade Ali) kollektif şirketi tasfiye memur:uğundan: 

T asfiyesne memur edildiğimiz yukarıda unvanı yazılı şirketin Edremit kazası ile köylerinde ve Burhan;ye kazasının Taylı eli köyünde 
muhtelif mevkilerde bulunan cinsi v e evsafı ve muhammen kıymetleri yukarıda yazılı 29 kıta gayri menkul malları peşin para ve açık 
artırma ile satışa konulmuştur. Açık artırmaları 7 eylul 939 tarihinin perşembe günü saat onda Edremitte tasfiye memurlarından avukat 
Sadri Sıkçanın belediye dairesinin arkasında kain evindeki yazıhane sinde yapılacaktır. Bu mallara mezkfır tarihte teklif olunacak artırma 
1*delleri haddi layik görülmezse artırmaları on beş gün daha uzatılarak 22/ 8/ 939 tarihinin cuma günü ayni soatta yapılacağından talip
lerin 20/ 8939 tarihinden itibaren herkese açık bulundurulacak olan şartnamelerini tasfiye mmurları avukat Sadri Sıkça ile Edremit icra 
memuru Necmeddin Besenden isteyip okumaları ve muayyen gün ve saatta satış yerinde hazır bulunmaları ve fazla malumat almak isti
Y;enlerin her zaman tasfiye memurlarına müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

-

Şürekası 
Lir. lTEr 

\-apur acentası NA VIGAZIONt 
BRIONI motörü 20/7 tarihinde ..,. 

Biıinci Kordon REES binast at 12 de gelerek ayni gün 1aat 19 ela 
TEL. 2443 gelerek ayni gün saat 19 da Patıno, 

LONDRA HA Tn Leros, Kalimnos, İstanköy ve Rodo-
cBELG RA VlAN.. vapuru 5 tem- h k t ed kt' . sa are e ece ır. 

muzda gelip yük çıkaracak ve aynı Brıonı l\Iotörü 24-7 tarihinde saat 
zamanda Hull için yük alacaktır. g de gelerek 25-7 saat 17 de Pireı 

cAdjuatanb vapuru 10 temmuz- Korfo, Saranda, Brindizi, Valonaı 
da gelip Londra için yük alacaktır. Gravoza, Spalato, zara, Fiyum•• 

LİVERPOL HATTİ Triyeste, ve Venediğe hareket eder• 
cALGERİAN> vapuru 20 tem- Iseo Vapuru 23-7 tarihinde gelere1' 

muzda Liver~oldan gelip. yilk çı.k~- ayni gün l\Iidilli, Selinik, Dedeağaç, 
racak ve aynı zamanda Lıverpol ıçın İstanbul, Burgaz, Varna, Köstenc• 
yük alacaktır. ve Batuma hareket eder. 

CITI A Dl BARI motörü 27 /7 de 
Deutsche Le- saat s de gelerek ayni gün saat 11 d• 

İstanbul, Pire, Napoli Manilya ve 
vante Linie Cenovaya hareket eder. 

G. 
LERO motörü 27/7 de saat 12 M. B. ff de gelerek ayni gün saat 19 da Pat• 

mo, Leroı, K~limnos, lstanköy ve 
Hamburg Rodosa hareket eder. 

DEUTSCHE LEV ANTE LL. ~IE LERO motörü 31 /7 ta~inde 8 
G. M. B. H. HAMBURG de gelerek 1 /8 aaa~ ~ 7 de Pıre Kor" 

cl\!ilos> vapuru 20 temmuzda bek- fo, Saranda, Brendızı, Va.lona, Dra~ 
!eniyor, 23 temmuza kadar Anvel's, Ragoza, Spalato.' ... Zara, Fıyume, Trı• 
Rotterdam, Bremen ve Hamburg yeıte ve Venedıge hareket eder • • , 

için yük alacaktır. ROY AL 1\"EERLANDAIS KUMPAN .. 
cHe~aklea> vapurıx 3 ağustosta YASI 

beklenıyor, 5 ağustosa kadar An· Titüs vapuru 24_7 tarihinde ge1e• 
vers, Rotterdam, Bremen ve Ham- . k A t d Rotterdam ve Ham 
b . . .. k 1 re ms er am, urg ıçın yu a acaktır. . . · .. k h 

T hı . burk lımanları ıçın yuk alara are• a ıye: . 

c:Kreta> vapuru aHlen limanı
nuzda Hamburg, Bremen ve Anver.:.
ten mal çıkarmaktadır. 

ARMEMENT H SCHULDT: 

ket edccektır. 

SVENSKA ORIENT LINlEN 
V ASLAND motörü 28/7 tarihin" 

de gelerek Roterdam, Hamburg ve 
Skandinavya limanları için yük ala'" 

cDuburg> vapuru 26 temmuzda k h k t ed kt' . ra are e ece ır. beklenıyor, Anvers, Rotterdam, Bre 

men ve Hamburg için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA Lii'ıHEN 
ARME:\IENT DEPPE: LECHIST AN motörü 21-7 tarihltı 
«Espangne> vapuru 25 temmuza de gelerek Anvers, Gadynia, ve Dan 

.l~ğru .. bekleniyor. Anvers (doğru) z.ig limanları için yük alarak hare" 
çın yuk alacaktır. irnt edecektir. 

DEN NORSKE MDDELHA VS- SERVICE MARITlME ROUMAIN 

Alba julia \'apuru 3-8-989 tarihle" 
cBalkis> motörü 28 temmuzda rinde beklenmekte olup Malta, Ce-

')Unkerk ve Norveç için hareket e- nova ve Marsilya limanları için yol .. 
lecektir. -- . - J .... -·n C&'n nan::ıtereae...:eK"ttr. 

;ıoı. n.r:ıtıvAN EXPOART LINES 

'_.fNCE: 

'NC : 
Ex'fOOR 23 t ilandaki hareket tarihleriyle na.-« ... J.ı > vapuru emmuza . . . 

1 .. b ki · .,... k · . .. k lun!ardaki deiıtıklıklerden Acen~ ogru e enıyor, J.'I evyor ıçın yu . k b 
1 

D h f l• 
l kt meıulıyet a u etmez. a a az 

ı aca ır. ·ı . . 'k' • k d d Fna.., D T R T tııfn at ıç~n l ' DCl or on a 1'n 

• • • • • .. •• w TELLİ SPERCO vapur acentalıiıo• 
cTısza:t motoru 27 temmuzda dog . . • 

b ki · T 1. 1 • . müracaat edılmeaı rıca olunur. 
·u e enıyor. una ıman arı ıçın T-'-L • 

2004 
2005 

ı ük alacaktır. ııı::aeı-on. 

cKassa> motörü 25 temmuza doğ- -t -----------
ır. 

"U bekleniyor, Beyrut iskenderiye, V l - h k t t 'hl ·ytı . . . . . apur ann are e arı erı 
ve Portsaıd hm anları ıçın yük ala- l 1 d k" d .. · 'kl'kl d e.., nav un ar a ı egışı ı er en ac •~ 
:aktır. t • l" t k b 1 tm e mes u ıve a u e ez. 
SERVİCE MARİTİME ROU:\IA- Daha .fazla tafsilat almak i~itt 

r .ı. T: Birinci Kordonda 150 No. da W. f', 
cDuro~tor> vapuru 4 ağustosa Henry Van der Zee vapur aceı:.tah' 

'ioğru bekleniyor, Köstence, Kalas ğına mÜr1'cAat edilmesi rica olunut• 
\'e Tuna liman lan için yük alacak- TELEFON: 2007 /2008 

t .. l il lllllll llllllllllHlll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. ~ 

Taze, Temiz, Ucuz 1 
_ eLAç 1 
- ~ 

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

cümeninde eksiltme komisyonu odasında 42318 lira 84 kuruş bedeli 
keşifli Nafia Vekaletince musaddak Na~lli kasabası elektrik şebeke 
ve transfarmatör ve tesisatı 2490 sayılı kanunun hükü:::ılerine göre 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

= Her türlü tuvalet çeşitleri 1 
şu~!:i:~;n'f ürk .Hava -~u~u":u Hamdis~~~~~!n~ançar ı 
1 - 1: azlı~ ve kışlık kısımla:ı ve .sıgara salonlannı1muhtevi ve. sine- Ba durak Bil ft.k Sale iolS-ltı hanı ka~ı~ıtı l ı ~ 

Muvakkat teminat ıniktarı 3173 lira 91 kuruştur. 
Fenni şartnameleri proje keşif hülasası ile buna müteferri diğer 

evrak 6 lira mukabilinde Nazilli Belediyesinden alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az 30 bin liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair Nafia idarelerinden almış olduğu vesikalara istina· 
den ihale tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ti
caret odası vesikalarını havi zarflannı 31 / 7 / 939 Pazartesi günü saat 
15 se kadar Nazilli Belediye encümenine gelmeleri lazımdır. 

- 13 16 19 22 (2466) 

M. M. V. Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
1 _ Tahmin edilen bedeli 1 7. 181 lira 5 O kuruş olan 3 S. 000 metre · 

patiska 29 Temmuz 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat l·J de 
kaplı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. . .. 

2 _ ilk teminatı 1288 lira 62 kuruş olup şartnamesı her gun ko-
misyondan parasız olarak alınabilir. . . . 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahılınde tanzı?1 ede 
cekleri kap::ı!ı teklif mektuplarını en _geç belli gün ve saatt~~ bır saat 
evveline kadar komisyon başkanlıgına makbuz mukabılınde ver· 
meleri. l 5 19 23 27 (5055/ 2484) 

macılıgın son tekemmülatına uygun şekilde techiz edi!mi~ .>.Jan = ş y pç =" .... 

(Akhisar tayyare sineması) (3) sene (8) ay müddetle~ kirava li .. llllllllllllllllllllllllUlllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllfllllllllllll , 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştu:. . . Mehmed Etiman ,,,., 

2 - Teklif edilecek bedel haddi Iayık görüldüğü takdirde·31-7-931') 1 
tarihinde saat 11 de Akhisarda Türk hava kurumu şubesinde T • h • 
kat'i ihalesi yapılacaktır. e r z ı a n e s ı 

3 - Senelik muhammen kira bedeli (1800) liradır. l\fuvnkkat temi-
nat parası (495) liradır. Konak caddesi meserret oteli 39-40 

4 - Şartnameyi görmek ve taf~ilat al~ak i~teyenler Ankarada Türk Mevsimlik en il ... üze/ k umas. la>· gelmiştir 
hava kurumu genel merkezine. ,1c::tanbul, İzmir, Eskişeh:r, Bur-

d Müşterilerimizin b"r kerre görmcierini hı.vıiye ederU. .• 
Ra, Balıkes·~ llan~a ve Akh~ar a kurum şubelerine nlilrncaat I•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
etme!idir. 

14
-

19
-

23
-

28 2482 inhisarlar tütün fabrikası 
müdürlüğünden: 1 ı A an Fabrikamız ihtivacı olan 61 .499 metre küb çırasız sandıklık çartl 

M M t I k "'l • d keresteyi vermeğe i~tekli çıknıadığında~ açık eksiltme 31 71939 pa· 
• • ye a etın en: zartesi gü~ü ~aat on ~ürde talik ed~lı.?ic;tı.r. . t95 

Muhtelif mahallerde benzin tankları yaptırılacağından bu i~lıde lsteklılerın bedelı muhammenı uz. rmdt.n bu tanh ve saatta ..• 
iştigal eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yap-ı lira depozito akçesini fabrika vczneFine yatırmak·rı ve fabrikada O:u. 
mak üzere .M. M. Vekaleti inşaat şubesi müdüı:_lüğüne müracaatları. teşek!.il komisyona gelmeleri, ilfm gününde11 tibare:ı sartnamc5!'11 

· 14 15 16 18 19 20 21 22 görmek üzere fabrikanın açık bulundu~u gün! rde kvazım şu~eroııe 
1 müracaatları ilan olunur. 
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