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Almanya 1) • • . anzıgı 

Mütecavizlere karşı kaymağa 
4 ~ . ...... ~ ıt 

karar verdi 

Çember/ayn yarın mühim 
bir söylev verecek 

" 1 

Paris siyasi ma'hafili, lngiliz Başvekilinin irad edeceği 
nutku sabırsızlıkla bekliyorlar 

1940 ta 
Üçüncü umumi 
nüfus sayımı 

Londra 30 (A.A.)-B. Çemberlayn 
pazar akşamı millete hitaben radyo
da bir nutuk söyJiyecektir. Muma
ileyh hafta tatilini dostlarile birlik
te Londra cvarında geçirecektir. 

Paris, 30 (Radyo) - İngiltere 
başvekili N ev il Çemberlaynin pazar 
günü vereceği söylev, siyasi mebafil
de sabırsızlıkla bekl~nmektedir. 

Londradan alınan haberlere göre; 

B . • bir kanun İngiltere başvekili, Avrupanın bu-
unun ıçın gün bulunduğu vaziyeti izah edecek 
ldyihası hazırlandı ve dünya sulhunu ihl!l etmek iste-

Ankara, 30 (Hususi) - 1940 yen mütecavizlere karşı koymağa, 
senesinde Türkiyede üçüncü umu · lnafüz milletine tavsiye edecektir. 
_.at. n~fo• aayırnı .. y~pı~caktır. I~ İngilterenin, mütecavjzJere karşı 
tatıstık umum mudurluğü bunun ı- şiddetli tedbirler almağa karar v1ar-
ç~n bir proje ya~~ıt ve pr?je b~rve; diği ve ingiliz ricalinin son zaman
kalettc kanun liyıhaaı haline ıfrag !arda irad etmeg~ e başlad kl _ 
. "l ı_ b" '"k ·ıı li . k ı an nu 
coı er•~ uyu mı et mec eme sev · tuklardan vaziyetin sarahaten anla-
olunmuı~ı.. şıldığı söyleniyor. B. Çemberlayn 1940 umumi nufus sayİmı kanu-
nu, 1935 nufus sayımı kanununun 

------ooo*oooı ______ _ 

hükümlerini ihtiva etmektedir. An- M d 
calc. aradan geçen beş sene içinde an a 
Türkiyenin iktisadi bünyesindeki 
inkişaf en mükemmel bir surette tes.-
bit edebilmek ve hakiki neticelere va-

komisyonu 
sı~ ~!abilınek için i~p ~~n bütün Komisyonun raporu ve Filistin hak 
hukurnler de ilave edılmıştrr. · 

Me~l~se verilmiş olan layihanın kında /ngi/f Prenin teklif/eri 
Yaz tatıhnden evvel konuşulup ka-
rarlaştmhnası ihtimali kuvvetlidir. Cenevre, 29 (A.A.) - Milletler pit eylemiştir. 
Bu takdirde içinde bulunduğumuz cemiyeti daimi mandalar komisyonu Neşredilen tebliğde işaret olundu· 
mali ~ene zarfında gelecek seneki u- bugün mesaisini bitirmiştir. ğu üzere, milletler cemiyeti konseyi-
kumı ·İ~yırna hazırlık olmak üzere Komisyon, mandater devletlerin ne hitap eden raporu ve içtimalarma. 

kı ;ı:_ ayetleritnizde tecrübeler ya- verdikleri raporları tetkik ettikten ait mazbatalar ağustosta yani eyl0.1-
pı c tır. " d ti h'l "'l"'h b d 1 k l bl d b' G b sonra, a e veç ı e, mu a aza ve u e top anaca o an assam e en ı-

tatb.kene ~ ~erıe içinde kanunun baptaki fezlekelerinin metnini tes- - Devamı 5 inci •ahitede -
ı suretını g·· . 

1 h J <>steren nızamname- oo*ooo----·----er • azır anacak f' l k 
Birin . "k' . • ış er basılaca tır. s E L cı ve ı ıncı uın .. f 
yımlarında oldu., ~~ı nu us sa -
'f ed'l k gıt gıbı bu işle tıv -

zı ı ece meınurlar tarafından hal 
ka sual varakalan u·· • d al 1 ula _ ı zcrın en su -
er sor Ca.I[ cevaple:r b.. .. k b. 

dakatle kaydedilecek.tir uyu ır sa- • d d •• •• • J •• 
na göre 1940 sayum irin·Anh ıaş1ııdığı- Bulgarıstan a ort yuz evı su ar go-
lacak la f . l L,.. azır attırı- ..ı 

o n ış erde ~ı y . ll •• d •• z b •• •• kt •• 
,de bulunacaktır. cnı sua er tur u. arar uyu ur 

Bilhassa nufusun Jllcsle]c b k 
dan tevzii ve memleketin ek a ım~nk 
bü . d k h onomı n~eaın e i inkişa n seyrini tak. 
edehılmek için bazı yeni suall ıp 
.tip edilecektir. er ter-

1940 umumi sayımı ile hük' .. • . be Utne-
tımız ş senede bir metnleketin ik-

ı baadi ve içtimai vaziyetini hakikl'\ten 
en sadık bir surette teabit ettnek hu
susundaki üçüncü tecrübesini ver
tni~ olacaktır. 

Gelecek seneki umunıi sayımın 
Birinci teşrin ayı içinde lrapılınası 
rnukarrerdir. Ancak hen üt günü ta~ 
Yin ~iltniş değildir. .., 

00000-""'--
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Tahliİm Ediyor 

l.ahaye, 30 (A.A.) - Nazırlar 
arasında 1940 büdcesi hakkında zu~ 
hur eden ihtilaf üzeri:ne kabine isti .. 
fasını vermiştir. 

Kraliçe müstafa nazır B. Colihııi 
yeni kabineyi teşkile etmiştir. Mu
maileyh bu teklifi henüz kabul et • 
memiıtir. 

---«««•>~---

Hitler 
Nutuk irad etmivecek 

Paris, 30 (A.A.) - Berlinden 
>ildiriliyor: 

Evvelce yapılmış olan tahminler 
1ilafına olarak B. Hitlerin 1 O bin 
onluk Lutzov zırhlısının denh:e in
~irilmesi münasebet.le bir nutuk 
öylemiyeceği gibi :#lrmki merasim
~e de hazır bulunmıyacağı öğrenil
niştir. 

---usssaaaH,s----

lngilterede 

Bitaraflık 

kabul 
Kanununun tadilini 
etmek üzeredir 

Bir levazım Nezrıreti Amerikada be yaz saray -
Vaşington, 30 (A.A.) - Bitaraf- giln reye müracat edilmesi muhtemel 

ihdas olunuyor lık kanunu projesinin reye konulma- dir. 
Londra, 80 (A.A.) -Lordlar mec- sı hususu, dün akşam saatlik bir Mümessiller meclisi, hUkt\met ua-

lisi, bir levazım nazırlığı ihdasını celseden ~onra tehir edilmiştir. Bu - - Devamı S nci Sahifect. -
natık olan kanunu ikinci okunmasını oo*ooo'-------
milte~ip kabul etmiştir. 

Toz kasırgası 
Bugün 

Deniz bayiamıdır lzmir, dünkü hadiseyi 
.~,:;:.::iı!':.~ hic, gec, irmedi 
ııyan 1ıemilerle ça.lıf!D•k uade~e 
erdiii ve kendi sahi&rimizde denız Üç gündenber.i ittiradsız devam eden sıcak havalar yüzünden diln 
ticaretinin bize kaldığı gündür. saat 18,30 da şehrimizde bir toz kasırgası çıkımı, yirmi dakika kadar de 

Yavat yavaf modern tekilde yük vam etmiştir. Kasırga esnasında ıehrin üzerini kesif bir toz bulutu 
ıelmekte olan denizciliğimiz, ilk ku kaplanuşt.r. Şehirde bazı yerlerde, on metre içinde insan tanımak im
ruluıunu bugüJ\ idrak etti. Bu ıu- kanı bile kalmamı§, bütün İzmiri kesif bir toz bulutu ve sıcaklık kap.. 
retle hem bir ıeref kurtanldı, hem Jamıstır. 
de bir hak tabibine geri verildi. Yukarı maha1lelerde bazı evlerin kiremitleri uçmuş, Kar§ıyakaya 

Bu münasebetle, bugiln denizci- da fındık iriliğinde dolu düşmüştür. 
lerimiz bayram yapacaklardır. Bu Fırtınanın Kemalpaşa civarına yağ~ ~murdan ileri geldiğini 
bayram, yalnız onlarm dejil, hepi-, de aöyliyenler vardır. KaEıırga esnasında fundiye kadar İzmir bu kadar 
mizindir 1 devamlı ve şiddetli bir hadue geçirmediği için halle, bu ender hidiseyi 

Ayrı;. İC.arııyaka banyolarında merak içinde seyir etmstir. Bir arab:1< ~eniz bile gözükmemiıir. Kar. 
saat 9,30 için büyük bir pce eilen- tıyakada rüzgar bazı dükkanların vıtrinlerini söküp kaldırımlara far. 

-i ~P ~qm. F R'tıA dNrınS~A bW-~tw. 

Gittikçe hazırlığını arttırıyor 
Paris, 30 (Radyo) - Kabine, 

yarın Eliza sarayında cumhur reisi 
Lebrunun riyasetinde toplanacak 
ve hariciye nazırı Bonnenin harici 
vaziyet etrafında vereceği izahatı 
dinliyecektir. 

Batvekil ve harbiye nazırı Edvar 
Daladiye, milli müdafaa için tanzim 
olunan yeni kararnameleri cumhur 
reisinin tasdikine arz edecektir. 

Bunlar arasında yeniden 1 5 mil
yar frank munzam tahsisat ayrılma- U~ 
sı lazım geldiğine dair olan kararna
me de vardır. 

Hükümetin yüzde üç buçuk faizle 
(Silahlanma bonoları) adı ile tah
vilat çıkaracağı söyleniyor. 

lngi,~iz 
tay}'areleri 
Selan:ğe v1rdı 

Atina, 30 (A.A.) - Her biri altı 
kişiden mfirekkep mürettebatı hamil 
httlunan altı ingiliz deniz tayysresi, 
~ondrosdan Selinib gelerek denize 
inınıştir~ 

Paris, 30 (A.A.) -Nazırlar mec 
lisinin yannki toplantısında bilhaasa 
harici siyaset meeeleleri görüıüle -
cektir. B. Bonnet Moakova görüş -
melerini anlatacak ve B. Strangın 

, ., Sofyadan bir aörünüı .. .. B. Molotofa verdiği tekliflerin Mo 
Sof, a, ~o (Radyo) - Bugün, bu- sular altında kalmış ve dort yuz ev w • • • • s-

.. 

ra~a v~ Bulgaristanın muhtelif yer- yıkılmıştır. Vilayetlerden gelen tel- ~ovada yapbğt teaırlerı bıldırecek-
lerıne sürekli ve çok şiddetli yağmur graflara göre, mahsuH1n yüzde alt- tir. Franus topçulan 
lar dilşmti! ve mühim hasarat yap - mışı mahvolmuştur. Zarar çok bil- Uzak oark vaziyeti de nazırlann dan birini teıııkil edecekt'r idi karatnameler d · · h 
mıetır. Ya~murl d . . . . !-1-! • •• 1 · · I ~ · e rt"ıs1 cum uTUP 

ar an bır çok köyler yüktür. ')'arıwu aorupne enıun mevzulaıu:ı· Bundan bqka bazı mali ve iktiaa· imzasına arz olunacakt 



Tedris mes'e!esi 
BAHRl SAVCl 

Geçen gün, bir fatanbul gazetesindeki sütun muharrirlerinden biri 
üniversitede tabiiye ve hayvanata dair Liıtin harfler: ile ~asilmış tek 
bir kitap - dilck&.t ediyor mu11unuz; tek bir kitap _ bile bulunmadığından 
bahsed"yordu. Muharrir bu gidişle, Latin harfi ile okuyup yazan neslin 
bu malzemesizlik dolayıs.'yle korkunç bir kültüraüzlük intikbaline doğ-
ru yuvarlandığını göstermiş oluyor. 

Ben muharririn yazmnda kaliyen muhali.ağa olmadığına eminim. 
Vn=veraitede bazı ilim branşlarında Latin harfleri ile basılmış tek bir 
k"tap olmadığı haberine maalesef, ağlıyarak inanmak lazım. Hal böyle 
:>lunca gelecek neslin geniş bir kültürden değil, herhangi bir sahada, 
e~aslı bir malumattan bile mah::-um kruacağına hükmetmek laz:rn. Tek 
bir kitaba aahip olmıyan; ancak derste tuttuğu notlarla kafa ve ihti
sas yapmağa u;raıan bir üniversite mezunu beğenmeyip te yıktığımız 
eıki darülfünun mezunundan bir adım bile ileri gidemez. Halbuki ün:. 
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84 ki ometrelik bisik- Keşifler hakkında Toplanıp Ankaraya oıvoR Kt: 

let mukav9m_t koşusu bir tamim gönderilecek Çocukların kus· 
Pek yakında fstanbul • Edime as- Kız enstitüleri tedrisatında eski r.tla a de.ti 

falt yolu i.izeı·iııde yapılacak olan Yapı i~leJ.'i ve keşifler hakkında nakışlarımıza mühim bir yer ayır -
156 kilometrelik 'l'Lirkiye mukavemet nafia vekaletinden vilayete aşağıda- mak maksadiyle Ankara lsmetpaşa Muhtelif sebeplerden husule ge
bir:nciliği bi3iklet müsabakalarına ki tamim gelmiştir: kız enstitüsünde eski nakışlardan bir len kusmalar, meme çocukların el, 
hazırlık olmak Uzere bölgemiz bisik- 1 - Vilayetlerimizde son seneler koleksiyon tertip edilmekte olduğu görüldüğü gibi. büyücek ço~uklardı 
letç.flerlnin daha şimdiden antren- zarfında hacmf çoA'almış bulunan Maarif Vekaletinden Jehrimizdeki da pek fazla görülmektedir. Kilçük 
manlarma başlamaları için beden muhtelif yapı işlerine ait ilk proje alakadarlara bildirilmiştir. çocukların besinleri normal olarak 
terbiyesi genel direktörlüğünden böl \ '9 keşiflerin hazırlanması göz önün- İzmir vilayetinde halk elinde bu- ağzına getirmesiyle kusma adet' 
gemize gf; len emu· ijzerine şehrimiz de tutulması, bu keşiflerin daha cid- lunan bu gibi kıymetli eski nakışları mide alt kapısının bozulmunnı, ay 
b·sikletçHeri bisiklet ajanı Alaeddi- di ve hakiki etütle istinad ettne- tetkik etmek ve gerekli olanlarını sa- ni işin muhtelif ıafhahmndan iba -
nin nezaret:nde çahşmağa başlamış- mesi, bilhassa temel1erdeki hususi- tın almak üzere Ankara lsmetpaşa rettir. En önce tagaddi de ifrat, had-

Tersiteyi kurmaktan maksadımız bambaşka idi. 1 ' t•t·· ·· d b. h k·ı d. ··ı·a 'ht·ı -ı d b k !ardır. Geçen hafta kültürparkta 20 yetlerin bidayette nazarı itibare a ın- r~ız ens ı usun e ır eyet teş ı o- ı ıg ı a ı ı a arın a, arsa kapan 
Bizde tedri• k"tapsızlıüı meselesi yeni dei7ildir. Mevzuubahis mu· b h ld lu t B k l 1 b - ··k ·· · w ·· · t 

• 
0 turluk 12 kilometre üzerinde yapılan maması yilzündcn ir çok a va e nmuş ur. u na ış arın top anıp ması, ogmaca o -surugu saır en an 

harririn yazısını okuyanlar eskiden mekteplerimizde ve darülfünun- tb•k tt t d·ı ·ı· k if go··nderı·ımes· '•t . t' h t 1 kl d k 1 k l koşu kültürparkın çok muntazam o- ta ı a a a ı ve ı avei eş mev- ı ı., enmış ır. as a ı ar an vu ua e en usma a· 
da ilim bran•larına aid çok eser bulundugwunu zehabına kapılabilir. 1 k d k 1 d w .. ül k --00000 b d bu·· b··t·· b k d B k 

S' lan asfalt yolu üzerinde muvaffakı- zu arı arşısın a a ın ıgı gor me un an s u un :ış a ır. u m: 
Halbuki a,:zi temin ederim, eskiden de yani Arap harfleri zamanında t d. ç 1 d ·d 1 · t M t k t• t ··d·· ma Adet· ·1 t'k t 'k k'll yetle neticelenmiş ve bu mesafe bir e ır. a ışmamız a ı ea vazıye ın a a ıcare mu ur c.ı mı ı spn ı ve a om şe ı e 
da tedria kitabından mahrum idik. Talebemiz gene derıte tuttuğu saat 13 dakika gibi memnuniyet bir işi ilk keşf:ne mutabık olarak bi~ muavinJig"' İ ri vardır. Spatik şekillerinde çocuk 
notlardan baıka bir vasıtaya malik değildi. Eline bir taı batma11 not bahş bir rekorla neticelenmişti. Bu tirmektedir. Bilhassa ilk keşiflerin ta gıda bozukluğu mevcud olmadan 
ıeç,:ren talebe kendi.tini bahtiyar aayardı. haftaki 84 kilometrelik koşu çok he- dikkatli ve ihatalı yapılmamış olma- . ~~ir mın~aka ticaret müdür mua- mükerrer olarak kusmalar görülür. 

Peki !.u neden böyledir? Cevbı çok ba•ittir: yecanlı ve alakalı olacağı gibi koşu- sından doğacak keşif ilaveleri mec- vınlı~ıne tayın olunan İstanbul takas Bu kusma adeti; çok defa mide iç 
Hoca 1azamaz, yazsa basacak para ve vasıta bulamaz. Baua, fiyatı yu seyir için de bir çok meraklıların buriyeti keşfi tanzim eden için müva- komısyonundan B. Cevdet Tahir A- örtüsünün fazla hassasiyeti ve mide 

)ikaek olduiundan ıürülemez. kültürparka toplanacağı tahmin edil hezeyi muciptir. Binaenaleyh bir ya- rıkut, İstanbuldan şehrimize gelmie kasılarının teheyyüc kabiliyetiniT' 
Ve binaenale1h talebe derate tutulmuı yarım yamalak bir notla kartı mektedir. Koşulara sabah saat 6 da pıda esas olan ilk keşifler hakikate ve ticaret müdürlüğünden yeni vazi- iazlala~masındım tevellüd eden b 'ı 

karııya kalar. başlanacak ve 8 buçukta son verile- tetabuk ettikçe ilavej keşif için orta- fesine başlamıştır tefleks netice!ıidir. Bu en çok nora 
Bugtin Unieraitede kitap itine verı~len ehemmiyet çok büyUktür. Öyle cektir. da hiç bir sebep kalmıyacağmdan bu · pat, zayıf ve hipertonik süt çocukla-. ---««••>•---zannedi)'orum ki kitabı baaacak parayı bulmak ve kitabın fiyatını indı· Bu koşularda en iyi derece alan 4 hususun daima ehemmiyetle göz ö- rında müşahede edilmektedir. 

rerek ılriimünü tem~ etmek iti bugün eskisi kadar ıüç bir İf değildir. bbikletçi Türkiye birincilikleri müsn- "'!Ünde tutulması ve ilavei keşiflerin B. Ferit Bayır Kusma Adetinin atonik denilen 
Bugiin de, dün de ve maaleaef bu cidifle yarın da en büyük mesele bakalarına şehrimiz na~ına iştirak lk etüdlerde görülmesi ve bilinmesi ·eklinde çocuklarda mevcud mi.iz. 
hocaya kitap yazdırmak mesele•idir. Bu memleket öyle profesörler etmek üzere iı:itanbula gönderilecek- imkansız olan fevkalade ve milstes- On beş senedenberi İzrnirde ilk min bir tagaddi ihtilatında görülür. 
- d:kkat ediyor musunuz; laalettayin adam demiyorum, profesörler !erdir. na vaziyetlere inhisar etmesi lazım- tedrisat sahasında çalışan arkadaşı- Bu gibi çocuklarda hemen daima hiç 
diyorum _ ıörmilftür ki onlardan, matbaa harfleri =ıe basılmıf, telif ---oo*oo dır. mız müfettiş Ferit Bayır, bu defa bir tazyik olmadan gıda dışarıya a-
hir eaerl on bet aene de bile alamamııtır. ihtiyarlayıp gittiği halde; T•• •• k } 2 - Bu gibi zaruri ahvale ait ila- Maarif Vekaleti ilk tedrisat umum kar bu çocukların kasılannda umu-
itıal ettilıi kilntl1e aid tek bir eaer vermeyen hocalar az değildir. Bu- UİUil fe 0 tesi vei keşifler halinde aşağıda yazılı müdürlüğü şube direktörlüğüne ta- mi bir kuvvetsizlik vardır. Süt çocuk 
nun netiaeıi ne oluyor? Talebe dera notları ile iktifaya mecbur kalayor. B [ f, k esaslara göre hareket edilecektir. yin edilmiştir larında görülen bu rahatsızlık hafif 
Oniveralte talebelerimiz hiribirine cfil&n derae aid §U, ıu, fU kitapların u yı az, a at tütün· A - Bir keşif ilavesine lüzum ha- ı . d k' . . . ise çocuğa verilecek lıesinlerin key-
var mıh diye aormaz: cFilan derı.in notu var mı?» diye aorar. fer cok nefis ve Jıas• •;ıl olanişlerde tahsisat vekalet büd· z7;r e 1 mes~ısınde kuvvetli fiyet ve kemmiyetini iyi bir düzene 

Meeeleyi bir l>qka cepheden de tetkik etmek lazımdır: Ekser;! hoca- ' esinden olup ilk ihalede yapılan ten ~uva nkıyetler gosteren Bay Fe- okmak kafi gelir, bu gibi çocuklara 
lar kitap yazmak husuıundaki lakaydilerini yazı mıı kitaplara karşı fa/ıkstzdır zilatla veya sair bir suretle mahallin- rıt Bayırın yeni vazifesinde de ba- 'l'luayyen ve muntazam fasılalarla 
ıda Wr dudak bWmıe duysusu halinde izahr ederler. Körün değneğini 939 yılı Ege tütün rekoltesi hak - le bunu karşılıyacak tediye emri ba- ş~r~l~r gös~ermesiı:ıi temenni ve ken ıeş vakit yemek; bununla beraber 
ben d · k d. · b 11 b h h kında ı"il' tahmı·ıılere go··ı·e Avdında kivesi mevcud oldug~u takdirde bir dısını tebrık edcmz. neme çocuklarında irme müddetini e iii ııbi aadece derste en ı aöylediklerıni e eyen u oca, er ~ oT -T ..-

900 000 ç· d 500 b. k'l t"t" araftan nafı'a mu·· du··t-lU"'Unce nazır- ~"~....,-"_ -•-..Ju. ~~-·''' l.fizımfelir. Çocuk me-naaıl1a ayni mevzua da.ir baıka bir hocanın, profesörün yazdığı kitap- - · • ıne e ın ı o u un ° M · d k ·ı · 
mahsulü alınacağı ümid olunuyor. !anacak ilavei keşif evrakı esbabı .: zunıyet me en esı mıyece yaını~ ~ ... --·~ 

ta M:Sylediii bilıiyi kendia.ine imtihanda tekrar eden talebeyi iyi bir ıe- "b . 
1 1 

k 'l"' t d ~mm ikisi yerine yağı az sun 'i bir gı-
kil Aydının d·ö-er yerlerinde vaziyet. mucı esıy e biri te vı AYe e arze i- Birinci sorgu hakimi B. Sıtkı Yu-de kartılamaz. Me.-suun biraz daha ıeniı bir izahını yapmağa uğ- • 1 k h b k la verilmelidir. Büyücek çocuklar 

henu .. z bellı' degwı·ldir l\Iull-Jada tütün ere mu a!'e eı' umumiye anunu- sufog· lu bugünden itibaren av. lık me-raıan talebeye nen bana, benim ıöylediğimi tekrar eb der. Bu ise · · 6 

1 
Ja ezmeler de verilebilir. Ağır şekil-

h 1.. il · t· et · · nun 13!5 inci maddesi hilkilm erine zuniyetini kullanmağa başlamıQtır 
nberciliiin bir baıka teklidir ve maaleıef hali tedavJ edemediğimiz ma su un n vazıye 1 gay ıyı ve !stinaden ik n e\.--e eırr.;. • _ Iezun bulundugw u müddetce birine: erinde ise eğ~r çocuk şişe alıyorsa, 
ltlr •ara halindedir. hastalıksızdır. Rekolte 5 milyon kilo d kıs fas ı ı l k 

ı .iyle mezuniyet alınması, bir taraf- sorgu ha.klmltğl va~feısine de ikinc 1ecmu gı ayı n ı a ar a ve ço . 
ln1a1&• Jmı..ıuiıa ünverüteden ve Maarif Vek&lelinden k;"tap, l&itıap, tahmin edilmektedir. tan da bu ilaven'n hangi sebeplerden sorgu hflkimi B. Hasan Basri Yenal Jefa vermeli yirmi dört saatte altı 

kitap i•oruz. Profeaörden de talel;eeini aadece kendi kitabına hap- Akhisarda da -tütiln mahsulünde tahaddüs ettiği hakkında vekalete tarafından bakılacaktır. ekiz defada Yermek icap eder • 

.tmemMini ıiatiyoruz. bu yıl hastalık yoktur, ekim, geçen maliimat verilme i lftzımdır. Bazı vi-
00000 

Yalnız emzik deliğinin öUyük ol~ 
,--------v00* 00 "eneye nazaran yUzde 40 azdır. İz- layetlerde yapıldığı üzere 2490 sayı- 'Ilasına dikkat etmek ve içmeden son 

" Umum"'ı kütüphane!er o ku ld • k a h k t ZABITADA Eğj.tmenlerı·n senelı·k u··cret lı kanunun 28 inci maddesi mucibin- ·a m m n ° ugu a ar are e -mir vilayetinde rekolte 10 milyon ki- · t' l" 1. 
!!e teşkil edilen komisyonlardan ka- Umumi kütüphanelerin açılrne en ıc ınap azımge ır. 

havaleleri geldi lo tahmin olunmaktadır. Foçanın ar almak suretiyle muamele itası ve kapanma aaatları hakkında Maa· Büyücek çocuklarda vaktinden ev~ 
Yansın yerinde v·ı.. t" · ı_ •• ı · d ·· _ 'L Geren köy ve Yeniköy tütünlerin -· . rif Vekaletinden alakad,..rlara bire ıeJ ezme ve pore,cre geçmek en "'Ü-. ı aye ımız AOY erın e mustan - t d - ld .. • 

Ham~al Mustafa adında bıri, yan- dem eğitmenlerin 1 haziran 939 ta- Trip hastalığı görülmüştür. Dikili nevzua a uygun egı ır. mir gelmiştir. lzmir milli kütüpha· !el bir tedbir olmuş olur. Mektep 
gın yerme göcürdüğU 10 yaşında ... ı.hı'nden "ıtı.baren 31 mayıs 1940 ta- tütünlerinin vaziyeti normaldir. B - Yeniden inşa edilmekte olan . k . l . d h ki b. w d b h k ·• - l .... k 1 yalnız müh·m nesı yaz ve ış mevsım erın e e: ·ocu arının ır çogun asa a ay-
Şükrüye çirkin muamelede bulun- rih" k d b' ıı k ·· ti · M Gavurköy, Seydiköy havalisi tiltün ıuyu yapı arın ı ve e- 10 ıarı müşahede ed:lmektedir. Bunl3r 

k k 1 Ü k l ıne a ar ır yı ı ucre erı aa- "'aslı bı'r· mahiyet iktisap eden, fennt gün snat - 14 ve 1 5 - 19 arasınd~ 
ma üzere i en görü m · ş, ya a ana- ·f V k'" l t. b .. d · · k" k ı leri bu sene de ~irinci derecede nefa- ~ 'lllta"''en bı·r takını ruhı" heyecanla 

. . . . rı e a e ı u cesının c oy 0 u - ıoktadan istiQareye liizum görülecek açık bulundurulacaktır. Temmuz - n -
rak a•Iıyeye verılmıştır. ları ve eğitmenleri için vilayetlere setini muhafaza etmektedir. Manisa- Y ·a bağlıdır. Zorla yidirmek, cezadan 

Tebdid rardım> tahsisatından 11880 liranın ua -mülhakatla beraber- dekolte se- ·ıavei keşif işlerinde esbabı mucibe- Eylul ayları içinde tatil cumartes rnrkmak, .. •Jdetli sevinç ve bir şey 
· h b ··d·· ı·· w ·· ·· kı'z mı·Jyon kı·lo tahmin edilmekte- ~i bildirilmek, keşif ve projeleri gön- günleri saat on üçte başlıyacaktır . ?,o"stermek mak,,adı'vle de husule ge-Çorakkapıda Tamaşalık çıkmazın- zmır mu ase e mu ur ugune gon - ~ oT 

da Manilalı Mehmed, Aptullah ka- derildiği Maarif Vekaletinden vila- dir. rlerHmek suretiyle vekaletin muva- ve pazar akşamına kadar devam e en kusmnlardır. 
nsı 26 yaşında Kadriyenin mantosun yete bildirilmiştir. Haber aldığımıza göre ingilterr;, fakati alınmalıdır. decektir. Bunlar da bazı defa bahusus mide 
dan çekmi§ ve kendisiyle beraber Köy eğitmenleri kanununun be- bu sene, tütiln ihtiyacının bir kısmı- H«OO»>»-- Mekteplerin açık olduğu zaman iınstalıklarında ve beyin af etlerinde 
gitmesi için tabanca ile tehdid etmiş, inci maddesi mucibince icra vekil- nı memleketimizden temin edecek- Bornova' da larda ise lzmir milli kütüphanes: ı:le görülür. Bu hususu hatırlamak lfi-
kadınm feryadı üzerine zabıtaca ya- 1eri yüksek heyetince tasdik edilecek tir. lngiltere, 10 milyon kilo şark tü- pa~rtesi öğleden sonra baıılıyarak ~ım gelir. Bu çocuklardaki kusma a-
kalanmıştır. eğitmenler kadrosunun da vilayete tunu satın aıacağı için tutun satışiy- Kadınlı, erkellli şar- bir buçuk gün tatil yapacak, diğeı Jetıerinin sebebi daha fazla ruhi bir 

B. h if t• aynlan kısmının yakında gönderile- le iştiııal eden firmalarımızlar şim- k [ ,_ I günler açık bulundurulacaktır. haldir. Bu çocukların çoğu yemek zn 
ır ıra12ın mar e 1 dı·den temas halindedirler. l SÔJI erRen. <««**>»---~· b'ld' ·1 · t" - nanlarmdn yemek çiğnemesini bile Alsancakta Hacı Bekı"r sokagw ında cegı ı ırı mış ır. B J ·1 l B k · d K k ka M hk·'\ ld 

000 eyne mı e remen ongresı: Bornova a ara urum so ğın- a um o u istemezler. Tenbellik ederler lakin 
B. Ali Önce ve karısı Pakize Önce, --- Al B hr' d 20 J 6 l d b. k l 

N manyanın remen şe ın e - :fo numara ı ev e ır va a o mus- E f d K l ll d . vemek fasılalnrında iştiha ile süt. yu-
diln sabah işe gitmek üzere evlerin- İşanlısı ile g zerken iki 30 eylfıl taı-:hlerind beynelmilel tü- .ur. Terzi B. Hüsnü Piyancıya ait d Tş~~ pkşa H ı~ı çu. u cİ tesın- murta, çikulata ve diğer tatlıları yer-
den çıkmşı ve akşam evlerine dön- k "şiyi dövmüş tün kongresi toplanacaktır. Hükfi - =>lan bu evde tanıdıklarından terzi e k a ır ı.zıd arı7eyı zkotr a açılr- ler. Yemek zamanlarında anne \'C 
düklerinde evlerine bir hırsız girip · · b k · t' k ,... ·ı ·ı k d R · Ah d ma ve evın e a 1 oyma an suç u 

Dolaplıkuyu mahallesinde metımız, u ongreye resmen ış ıra ...,emı ı e ar a aşı emzı, me M h d w l H·· . . h . . uaba çocuklarının yemediklerini gö-
mflhim miktarda eşya çaldığını gör- bir va- ntmekle beraber bir çok tüccarlaru; ı,ızı Sabire ve Ahmed kızı İhsan ad- 1 w e me oghuk us~ydının şe rımız rerek tiztilUrler 

0 
zaman "Ocuğu ye-

u 1 b t h b d t · l ka olmuştur. Marangoz Arap Meh- k" k d 1 agır ce~ ma emesın e cereyan et- ~ 
m 1 er, za ı ayı a er ar e mış er- iştirake hazırlandıkları haber alın- 1arında ı a ın arı kabul ederek ge- kt 1 h k . . . mek için tazvik ve cebrederek her 
dl Z b h d d O B · d d b' · . . . d.. . me e o an mu a ·emesı netıcesın- "' r. a ıta. ırsızı araştırmakta ır. me nay erı a ın a ırı. nişanlısı mıştır. Kongre müna ebetıyle Bre- ~e saat yırmı ortten sonra evın bah- d kızı . d l k d w b.t I gün bu ıstırap içinde göz yaslı sah-

350 lira dururken 100 lirayı almıı 

Alsancakta Şerafeddin bey .. adde-

F h · · · d ·· b.. l k .. l e evın e a ı oy ugu sa 1 0 _ _ 
et ·ye Ue gece evine giderken kar- mende aynı zamanda beynelmılel ;esm e çun uş ça ara şarkı soy er- d g~ und d .. t y h · k nelere meydan verirler. İşte bu hal 
1 k 1 · 1 Ah . k k k l . d.ld'kl . . .1 . u an or a apsme arar ve~ şı arına çı an zmır i med oğlu bir tütün sergısi de açılaca tır. en, om~u .. arı ızaç e ı ı erını ı erı rihniştir. kusmayı teheyyüc eder. Onun için 

Hüseyin: u:..<oo.on sürerek şıkayette bulunmuşlar, za • 00000 burada en evvel gıdayı düzene koy-ıinde pamuk firketi memurlarından ~ı l 
- Evlendiniz mi? C' • b. k bıta eg ence yapan arı menetmiş ve H k. J d roak icap eder. Yemeklerin azaltıl~ 

B. Hüsameddinin odasında duran ce- Diye sormuş. Bundan muğber olan r eCl lT aza ev sahibi hakkında kanuni muamele e ım er arasın a ması, üç veya dört defaya indirilme-
.ketinin ceb"nden 100 lira çalınmıştır. Ar M h d Hü ı · hk · · mı'ıatır" K l k h- .. k.. b. ap e me , sey nı ta ir ede- 5 J k • k ye gırış Y • ema paşa azası u umet ta ı- si lazımdır. Bundan başka yemek 
Ceketin cebinde 850 lira bulunduğu rek dövmüştür G b k · . B H yaşını.ıa l ÇOCU 00000 b' B Asım r-çen 45 ı· ı E 

· ece e çısı · a- 1 • v: ıra maaş a s- haricinde çocuğa asla hiç bir yemek 
halde ıoo liranın çalınması hayret san kavgayı görmüş ve mani olmak öldü Çocuk hastanesi kiş~hi~ ... : Sivrihisar kazası h~kümet ve çikulilta ve sair şeyler vermemeli· 
uyandırmıttır. istemişse de suçlu. bekçiyi de tahkir 0 .. ···ıed 

1 
C tabıblıgıne, Kemalpaşa beledıye he- dir Bu gibi çocuklara dalın ziyade 

B. Hüsameddin, bu paranın joze- ederk dövmüş, kaçmış, fakat takip h" u~ odg f e~b~vveb ukmaovaslı ''ek..efel 70 000 /ı·ra kimi B. Selahiddin Orhunöz 108 lira b.ati besinler vermek dog-ru oıur 
fi d d b . it 1 k t f d.l k k na ıyesın e ecı ır ara a azası o - Y 4 u , .. l B b d • h' . b I d. ne na a ın a ır a yan ızı ara ın- e ı ere ya alanmıştır. Z k. d d b' .f . .1 . ucret e a a ag na ıyesı e e ıye t ebzeler mevvalar patates ek· 
d 1 d ğ idd . b t muşur. e ı a ın a ır çı tçı, aı esı d tf • h k" 1.~. A bk' k h··k·· aze s • J • , an a ın ı ını ia etmış ve za ı a- 00000 f d b. d. d·w· k b . 1. b. yar ım e ı e ım ıgıne, ra ır azası u u - ek gibi gıdalar vermek çok bUyük 
ca tahkikata batlanmıştır. M k b . e ra mı ın ır ıgı te eygır 1 wır l · .. M .. met tabibi B. Feridun İzmirlioğlu m . . e te e devam etm yenler araba ile tütün tarlasına çalışmaga Sıhhat ve çtimaı uavenet veka- 30 1. 1 K 

1 
kaz h'· faydalar temın etmış olur. 

ece**>» . . . 1 . d ·1~ t l b" d . ıra maaşa ema paşa ası u-Ö .. .. larak b. götürürken araba yolda devrılrnıştır. etın en vuaye ege en ır yazı a ın- k.. b·brw• . Bununla beraber anne ve baba ço· 
Beraet etti'er l kzurllasuz 

0
d ırtmv~ daha flazbela Arabada bulunan Abdullah adında şa edilmekte olan lzmir çocuk has- dumet ta 1 ıgme tayın olunmuşlar~ cukları tazyik ve cebir altında bu -

yı o u ra evam e ıyen ta e - . . . . b d k" • 1 Al' · · t d ı k ·· ır · Karaburun - Mordoğan kredi koo. · ka l ki ecri . M bır çıtfçının eş yaşın a ı og u ı tanesı ınşaa ına yar ım o ma uzere 1 . l k h . ha lunmamaları çok ehemmiyetli bir 
peratlfi ortaklanndan B Ömer At- nı; vYi:ajr;~u~ ter ~ · ~~ aı:· araba altında kalarak feci şekilde öl~ vekalet budcesine 70 bin liralık fev- zmır.~km.; et .. astalesı .. ş he- meseledir. Çocukları meşgul etmek 
kınm imzasını taklid ede~ek 10 lir~ ~ı:r ~-1~· 1n -~· rım e - müıtür. Hadiae tahkikatına müddei- kalade tahsisat konulduğu bildiril- :cısİ mu·} Raı ~b~~rkt e ~)usta - ve hafif su banyolarına sokmak, gü-
lık aarf senedi tanzim .. ylemek ve a ı ırı **mı§ ır. umumilikçe el konmuştur. miştir. Bu tahsisat derhal İzmir bele- .kem lsmtat·ı·. dumı ko ~.dtas kyaşdı?ı' ne" ve hava banyolarına maruz kıl-

"' ece >>> d" . · .. d ·ı k . ı mn e ıgın en te au e sev e ı. -s 
ihtil&ı ıuretivle bu paraV1 zimmet- ,-..... k · d muaf 00000 ıyeıı emrıne gon erı ece tır. · · mak pek milhim bir keyfiyettir. 

J J· • • uumril resmın en M I oo*oo mıştır. 
lerint f~irmekle ıuçlu kooperatifm uame e vergisi . ---00000 Esasen bu banyolar çocuğun vü-
muhaıfbi Ali oğlu Demir ve Muhid~ kitaplar Müteharrik kuvveti bet beygiri Sözlü sınavlar Çanta çalmak cudü iç"n, bUylimesi ve gelişmesi için 
4hıin ıehrimlz Ağırceza mahkemesin Yabancı dil öğretici ve bir meto- ve işçi sayısı onu geçmiyen balık Şehrimiz lise ve ortaokullarında Karantinada Hilal sokağında Da- mutlaka lazım olan bir takım sıhhi 
de cereyan etmekte olan muhakeme- da bağlı derı kitaplarının gümrük konserve fabrikalarının 1 temmuz sözlil sınavlar dün sona ermı~tir. vi kızı Sarinanın odasında masası il- !'lartlnrdır. Gernk çocuğun huy uzlu
leri neticesinde suçlan sabit olmadı- resminden muaf olarak memlekete 939 dan itibaren muamele vergi .1 Bugün muallimler meclisi mektepler- zerinde bulunan ve içinde 165 kuruş ğuncJnn ve gerek e anne ve babanın 
tından beraetlerine karar verilmiş- ithali hakkındaki kanun vilayete ael- sinden istisna edildiği Maliye Veka- de toplanacak, smıf geçen ve geçmi- ')lan nnra çantası çalınmıştır. Hırsız :htünamsızlık ve n"kkntsizliğindeıı 
tir. mittir. letinden vilayete bildirilmiDtir. 1 yen talebeyi tesbit edecekleı·dir. ~abıtaca aranıyor. - Devamı 4 nr.ü 5 .. ' "f,.de -
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loskova · vuıturya, uzak ıark, Tien - Çin, Ar· M U n. y a M a t b u a t 1 Habeıiatan, ispanya, Çekya, A· 

Bugünkü beynelmilel münasc· navutluk, Danziı ve aaire .. Her ıün 
betleri, iki cepheli bir kuvvetler mu- l bir hadiae, her aiin bir felaket dal-. •ı fl e • M L d il raıı, zavallı inıanlıiın Uıtünden vazeneaı olarak mülahaza etmek t 
yanlbıştır1 . Hakikatte beynelmilel mü- ngı ere arıcıye azırı or a• ~:::;::. Prültüler yaratarak esip 
nase et erin üç cephesi, daha doğ-
r.usu üç kutbu vardır: Londra, Ber- Bu devamlı, bu asabı perİfan eden 

lın ve Moskova. ı ·ı k tk' t hı ·ı d • vakıalar karfıımda, inıanlıiın sabrı 
1-Londra,kapitalist,demok- la sın nu unu a l e ıyor tükenmekteveyavaıyavaı; 

rat, doymuş emperyalist ve statü- - Harp mı, peki, fakat ne olacak-
kocudur. •a bir an evvel olmalıdır, 

2 - Berlin, faşist, otoriter, doy- J ·ı Mınltıları doimaktadır. içimizde 
mamış emperyalistveatatükoaleyh- ngı tere, Alman yanın Danzige karşı yapacağı muhtemel bir taarruza bütün nefret V• İ•yanıar• ayai• k••· 
tarı. dıran harbm, bir ıün relip, bu ıekil· 

3 - Moskova, komünist, otoriter kar Şl hattı hareket İnin ne 0/acag., lnl tasrih etti de iıteneceiine ve bekleneceğine ih· 
v revolüsiyoner. , timal verilemezdi. 

İjeynclmilel hayat dediğimiz ha- Vaşington, 80 (A.A.) - Diploma- nu bOyük başlıklar altında neşret • Amerika bilkOmeti ve meclis ekse- ne diye göstermek çin yapılacak her Gazete ıütunlarmdan kabara ka· 
dise, bu üç kutup ile menfaatlerini si

1
::hafil, Lord Halifaksm ::ıöylcmiş mektedirler. Bu meyanda şu başlık riyeti, bundan böyle bir harbe mani türlü teşebbüsten vazgeçmek icap e- bara taıan ıilahlanma tecavüz ta· 

bunların biri v d"V . . 1 "k 0 ugu nutkun ingilterenin Almanya zikredilebilir: olacak yegane siya~etin azimkiirlık der. Bilhassa Almanyayı çenber içine arruz, istila haberleri~in yar:ttığı 
eden devletler a7a~ınd:ek~rı tlı~j;bir tarafında?\ 1:>anzige karşı yapılac~k cLord H~lifaks, dövüşmeye hazı- siyaseti olduğu mütaleasındadırlar. almak siyaseti için :reni bir arkadaş hava ve uyandırdıiı ruh akaüıameli 
mücadeleden ibarettir. Bu ~epheler· md uhhtemel bır taarruz muvacehesın- rız. İhtarında bulunuyor.> Berlin, 30 (A.A.) - Yan remi ile yapılmakta olan müzakerelerin nihayet inaanlıia bunu da aöyletti.' 
den her birinin har·ı • l't"k .. e attı hareketi ne olacağını tama- Nutkun, kongredeki akisleri kuv- Deutcher Dients yazıyor: neticelenmesinde ümid edilmekte Ne olacak? .. 

cı po ı ı ası §oy- . l . . . v tk . ·1· d ld - b d le hülasa edilebilir. mıy c ızah ve tasrıh etmış oldugunu vetli olmuştur. Kongrede infiradcıla- Lord Halifaksın nu u, ıngı ız ev o ugu u sıra a. Ne mi olacak, harp olacak!. 
Londra ve buna ttb· l k beyan etmektedirler. rın bir nebze ricat ettikleri görUl- let adamları için mühim olan şeyin Londranın aylardanberj Almanya- Aklı aelimin ,.öktii;;ü, insanlık " 

a 1 0 an pey • L d B D 1 d · · b t · k b · tt .. t k k T -ler, statükonun muh f f or un . a a ıyenın eyana ın- müştür. ne olduğunu tipi ır sure e gos er- ya arşı yapma ta olduğu şeyler, in- medeniyet aevriıinin ifli.ı ettiii, hak 
a azasına tara • d · · h R lt" 1 t · 1 ~ l kt · 'it · b' k h b tardırlar. Bunu bir ar l k .11 l an ve reısıcum ur uzve ın evve - yı ma umat ama a olan meha- mektedır: gı erenın ır orunma ar i yap- ve adalet düımanhiının bayrak kal· 

cemiyeti vasıtasivle a ı mı letder ki günkü azimkarane hitabesinden fil , bitaraflık kanununun harp esna- İyi tertip edilmiş cümleler ve umu- makta. olduğunu göstermektedir. dırdıiı bir devirden, daha baıka ne 
" yapıyor ar 1 •· 1 · ld ~ b k d d l"h " h' 1 1 1 · '}' P 30 (A A ) B b hk Faşist tazyiki altında b . · sonra soy emış o ugu u nutu , e- sın a es ı a ve mu ımmata ambargo mi mahiyette muta ea ara ıngı ız nrıs, . . - u sa a i bekliyebiliriz ki! .. Elbette harp ola· 

yıflndıktan sonra başk u sıs:fm za- mokratların totaliter memleketler konulması maddesinin ortadan kal- efkarı umumiyesini gayesi ne sulhun gazete tefsirleri: cak .. 
dılar. Bu yolların biri f ~~l 8~ ara- tarafından yapılacak bir harp şan- dırılması suretindeki tadil teklifinin ve ne de hukuku düvelin menfaati o- Bugün gazeteler. Halifaksın nut - Ondan aonra ne olacak!. 
)aşmaktı. Bunu yaparke~§ıM erk an· tajına serturu endişelerini azaltmış- milmeıtsiller meclisince kabul edile- lan siyasi bir battı hareket ile ünsi- kunu her türlü tereddüdü dağıtacak lıte, beıerin karımna dikilen kor· 
yı gücendirdiler. Şimdi 'a os Svfu tır. ceği zannolunmaktadır. htilzam et- yet ettitmektir. Şimdi Alman mille- mahiyette telUkkj etmektedirler. kunç muamma, itte aözümUzün ö-
cephesi> adı altında dair~i cmuah- Gazeteler, Lord Halüaksın nutku- mekte olduğu muhataralara rağmen tine ingiliz harici siyasetini musliha- - Devamı 4 üncü ıahifede - nünde aittikçe büyüyen meçhulün 

dut fakat şüphesiz daha müessir düiümü .• 

:~y~:ı~::r!~~j~~:, ·::·:~::~ ( Pravd a) gazetesi, M osko va müz a- ::i~~:~E~?~-:::2= g:~;;:~~ 
olursa olsun, statukoyu değiştirmiye ? harp olunca da toprak üstünde mu-

çalışıyor Bunu tem· k k l • h kk d hayyilemizi yıkacak kadar büyük ve 
h~r şeyden .. önce Mil~~tl~;t::ı. i:!!~ ere erı a ın a ne yazıyor e korkunç facialar olacakbr. Harhın 
nı yıkmak lazımdı. Bu sıstemı zayıf- malum neticeıi, umumi bakımdan 
1 tt kt h · " l" k budur, fakat teferruatı ve iç .. 11 •• a ı · an sonra, arıcı po ıti asının . ,,. .. zu, 
h~efl:rini, komünistlik aleyhine M k b .b . b • d k J d ınaanlıim talihine batlı kalacakbr .. 
bır mucndele oerrJ,..oj aık8aına sak- Üza erelerin, yetmiş eş gün gı l lr SÜrÜnCeme e a masın an Bütiln aulh teranelerinin içinde, 
l.Qclı. I panyada kızıl tehlike g·· d.. harbın ıarkıları eaiyor. Yirminci •· 
Çe~oslo~akyayı cKızıl~ oldu~~ç~ Sovyet Rusyanın mes'ul olmadığı kaydediliyo1· ıır, ufurıuzlukları, buhran ve felA-

mn vettı. Şurası kızıl, burası kızıl Moskova, 29 (A.A.) - Yüksek yet ediyor. benliğine hakim hiç bir millet böy- lerin seyrinde az çok mühim hiç bir ke;ı;ri, hakıızlık ve adaletaizlikJeri, 
~r~~n kadrşısına demokrat cephe Sovyet meclisi azasından mebus Ca- Ve bu müzakerelerin b ir tarihce- Je b ir muahedeyi k!lbul edemez. terakki görOlmemektedir. ae a et ve her ıeyleri ile çıkaıelmif-
d~ ıAınce, erhal tabiyesini deği tir- naf, Pravda gazetesinde yazdığı bir sini yaptıktan sonra diyor Kİ : Moskova, ;rn (A.A.) - Pravda Bu hal, şimdiki beynelmilel vazi- ~ir. Ona •Yi~m~c.i aıın dejil, cU-

ı. vrupa m~deniyetı'nı· tehlı'keden gurıuz aıır• ıımını ve- k ı .. 
k ı d · ı n ·T· b 1 ·· t · k" ·ııgilte gazetesi ~·ük~ek Sovvet meclisi aza- yet içinde, çok ehemmiyetlidir, mü- T "h" kik d .... e azundır. kurtarmak irin gı"rı· cıı" len mu··cahede ma a e e, tiç er muahedesinin akdi c u un un ar gos erır ı, ı - "' "' arı ı tet e enler bu • • k 

" " d 
1 

re ve Fransa So,·yetlerle tam bir mil~ sındnn Canofun asag· ıdaki maka- tearrızlarla bütün barış dü 11manları- •. ki d" ' ıanıı afi knynıyarnk buh 1 k müzakerelerindeki beta"tten 0 a • "' ar o mull ve al .. - d b h d l i . k d' il 'd t k . t ıorece er ır. 
tortus d "d " an . . . savat esasına ay anan ir mua e e es nı neşretme te ır: na mı ve ccsare verere yem a- y· . . . 

u a mı eye ve iAkembeye t yı ıngıltere ve Fransayı ve bılhassa k . t . 1 0 1 . t d" T k k 1 kl d 1 t lk t kt d" B ırmı beı aene ıçınde yıkılan alluk eden b" h • a- yapma ıs emıyor ar. n arın ıs e ı- « aarruza arşı arşı ı ı yar ım arruz ara eşv e me e ır. u va- 1 . . . be d .. 7. 
d "b ır c ayat sahası> dava- ingiltereyi şiddetle tenkit ederek ği, büUln taahhütlerin hammnllığını hakkındaki ingiliz ~ Fransız -Sovyet ziyct karşısında şu sual ortaya çıkı- erı, yırmı f aaır a !erine koyamı· 

8~bn. afn ~ aret kalmıştır. Daha gn- Sovyetler birliğinin mezkur muahe- Sov,·etlerin vapacag· ı bir muakevelc- görüşmelerı· bı'r çıkmaza girmi..+ir. '-'Or: Bütün pasifik milletlerin ve ba- yacaiız. Hele yenj bar harp patlare 
rı ı, aşıst cephe tükru"'kl . . 1 "' "' !<• "' ! k M erını ya ı- denin süratle akdi için sarf ettiği bil- dir. Kendi hesaplarına başkalarının Anlaşmanın en çabuk bir zamanda rış dostlarının mesut neticesini sa· •a •• 
yara· oskova ile anlaşmıya çalı§ı· tiln gayretlere rağmen esaslı hiç bir ellerini yakmalarını istiycn milletle- akdi hakkındaki Sovyet hattı hare- hırsızlıkla beklediğj görOşmedeki bu 000 

ydokr. Artık medeniyet için karşısın· terakki elde edilemiyeceğinden şika- rin a\·cında oyuncak olmak istemiyen ketinin vuzuhuna ra" ....... en, görüşme- - Devamı 5 inci aahifede - "u"zme 
cD:mtetlik7 bolşeviklik değildir. k f 1 Al IS"' d 1 ı i 

·i?i;:~)k~·:~::v:;;~~:'~~d~:~::~: Tootan tev ı· at man ost ug\J u şampiyonu 
nıa! ı.g~~ ışittiği azarı, şimdi demok- J J J k · ı 
taslı ışıtıyor. Hitler evvelki gün eski ı ometıe meaa• 
ta yan muhariplerine hitap eden feyi yüzerek kat' eden 

nutkönda şunları söylezni11tir: Viyanada dört yüz Çingene va· f:angay Alman ticaret odasının k 
t k c .eınokrotik ve kC\Pitaliat plü- "' "1' ız 
o rnsıler •hr"f d · l . . k J k h f } t • ., • Kopenharr 30 (A A ) D dnh ı .- ... ın anış erımıze mü· a anara apse a ı mış ır neşrettıgı r et• •• - anfmar 

a e cdıleınez > A .. 1 l apor kalı k~dın yüzme şampiyonu 21 ya-. 
hariciyesinin . ... ynı gun ta yan k" • k 1 R b rtd B d 1 Ç 1 şmda Je k Rcla:zio . I l'esmı mecmuası olan Viyana, 29 (A.A.) - Bugün Vi- ·ışı ya a anmış ve ossan nu e erlin, 30 (A.A.) - cJapon is· e imiş olup güya in memur arına nny ammersgard dün Kat-

nı nternaz· ı· d yanada çingeneler aıasında toptan hnpishaıı e ~iııe gönderilmiştir. Bir kıs tilası Çinin salim teknmülünü sekte~ idare ettiriliyormuş gibi gösterilmek- tegat kanalı tarikiyle 3"utlandda ... e :Vn:zdı: ıona ı e şunları • 
tevkifat yapılmı tır. Bunlnrm ekseri- mı da Dechn Tecemmu kampmn se\'- ye uğratmıştır.> $anghay Alman ti- tedir. ja!'ony~nm Çine. hululü hiç 133 ~i}ometre mesafede kain Grena 

nın :~ehalkrat devletler Almanya- si Slovakyalı ve Bulgaristan lıdır. 400 kolunmu~tur. aret odasının bugün n redilen sc· mcsa~sındedır .. lktısndıyatın nor- ~evkııne yüzerek gitmek üzere de-
ınak ı·stı"yoyrlannı inkişafına manı· ol- ,,00*oo n ı ·k k d k" .b .1 mal bır surette ılerlemesi artık mev- nıze atlamıştır. e ı raporu yu arı a ·ı ı are ı e b h" 1 J )'" l G 

D ar.> il k f b . zuu a ıs o amaz. mar p an arı an- enç kadın, yüzme mesafe dünya 
enıek ki kar 1 A ~ on eransı aşlamaktadır. Bu rapor, Janponla - cak kağıt üzerinde mevcudd . rekorunu kı k t 

ri düşman ôo""r AJ§ı arında Sovyetle- mıra er ç· d k" f ı· 1 •• "dd 1 . ur. ıa- rma a nYvurundadır. 
h .. f ~ en ınan J l rı.n ın e ı n. a ıyet erını şı et e ten ponlar mütehassıs Çin ricalinin me- Yapacağı seferin iki gün devam ede-

ugun ngiltereyi ve Fryna ve ta ya, k t t kt d sai birligw ini temin edememı:şlerdı"r v man tel"kk" nsayı d"" 1 re rne e ır. . cegi tahmin olunmaktadır. 
J h kka 1 etmektedir} S uş- A k d ktısadi bakımdan pek az netayiç Bu esnada mukavemet kabiliyet ve K k 
ker ah ınd~ takip edile~rb ov)~~- Çemberlaynın vam anı arasın a vu- elde edilmiştir. Şimdi ise merkezi zihniyetleri masun kalmı olan Çin- aça çılık 
Sanın · ec!efı ne olabilir~ Hu po ıtı- , • .., • Çinin işgal altında bulunan arazisi liler ırklarının irsi meziyetleri ile faa A k 
ov~7tl.er.ı.n :ıntikotllitern erkhald~ kubulan b1r SUale Verd1g1 Cevap muhtariyeti haiz mıntakalara taksim liyetlerine devarn etmektedirler h n ara, 80 (A.A) - Geçen bir 

rccegını umıt edecek k Pa ta gı- v . 000*000 • afta içinde gümrük mu haf aza teşki-
run olamazlar F k adar aade- L d z9 (AA ) _ Avaro Ka- :le ait oldugu hususat hakkındş tafsı lab, Suriye hududunda: 68 kaçak"ı, 

. a at S on ra, . . .. ı 1 k . f . 1 1 J 1462 ~ sulh cephesine · t" kl ?"Yetlerin marasında bugün ögwleden sonra be· 'H verıne1' meme etın men aatme • e kilo gilmri1k, 7 kilo inhisar ka-
l 1§ ıra erı d'" ngı apo -·ı 69 o madığı ümit edebilirı ne mani yanatta bulunan Çembcr]ayn. son uygun uşmez. . iZ D sıya çagı ı e 684 defter sigara kiğıdı, 

nın ve ftırlyanın he/~j A:Imanya- günlerde Singapurda yapılan müza- lşçı rn.e?us Hendersonun cBır - • 1 silah, 19 knçakçı hayvanı, İran ve 
B.~~~nla beraber, faşi:t erı bu?u.r. kerelerden memnuniyet verici bir harp ta.k.dırınde uzak. şarkta Fransız İrak hududunda: 11 kaçak~, 262 

yuzunden ideol .. kc~phesının surette neticelendiğini söylemiş ve ve fngılız kuvvetlen arasında tam s"'ı mu·· zakerelerı· kilo gümrük 132 kilo inhisar kaçağı 
ve oportu·· . d 

011 
.mb as esı düşmü~ dem"ışt· k". bir iş birlioi yapılması için kararlar il 1 'rh 7 k k h nızm en 1 aret l h :r ır ı. «'> w b .. 

1 
d e sı a • aça çı ayvam ele re. 

ki cephesi büı·· l ki -~an aki- - Bütün genel kurmay temasla- verilmiş oldugunu mu u soz er en çirmiştir. 
da un çıp a ıgıyle . l - -------------na çıkmışbr nıey- nnda olduğu gibi b·· müzakerelenn an ıyacagız.> nin doğru olup olmadığını sormuı .. 

Moskov · hed f ' • Demesi üzerinde Çemberlayn: 
anın e itle gel" B d .. k l . h d fi M •• k / d 1 tur. 

bunun kapalı bir tarafı oknce; ~mniyetlerinin sağlam olduğuna . - u . . a.n_ıuza ereerın e e e- Uza ere er e Japon llar .. • J\7 B. Butler, zikri geçen iki geminin 
Sovyet1er du""ny ı·· Y tur: ınanıyorlar. İkincisi Londra ile Ber· rmden hırı ıdı. lClye lYQ• ..... t h 11" · 
. • a revo usyonu r • D kl "k ·r 1 · · b / •• ::Sva ova rna a ı mgiliz makarnatının 
manıyorlar. Onların nR->- 1 nda ın arasındaki mücadele, Moskova- eme e ı tı a ey emıştır. ZlTl U unmzyacak 11 •t d mütalcasmı alarak aitmemı·ş olduk-
f . l"k d --.cır arın a yı hak . . . . . «««»»> • um l az ır 6 aşıst ı. e demokrasi de d'" em vazıyetıne getırmıştır. hm cevabını vermiştir. 
dır. Fakat düşmanlar arasınd!~an- Ha:p .. son~~sı d.e'·rinde Moskovanın Manalı bir karar .Londra, 30 (A.A.) - B~ sabah ta~yanın hattl hareketinin ne ola- Diğer taraftan Lord Halifaksa ge-
vard S I b" k ark harıcı polıtıka bakımından bu dere- a-. am kamarasında amele fırka ı me- cngım sormuştur h b 

ır. ovyet er, ır aralı he ·k· ı.,. l\" k 29 (A A ) K ı1 ord 1 d N B . · len a erler bir ingiliz bayra:ıt.ının 
sine k d . 1 k r ı ı- ce Kuvvetli bir vaziyete geçti~i za- ıos ova, . . - ız u- bus arın an B. roel aker Japonya- B. Butler şu cevabı ver . t• . d' ) • 

ar§ı a vazıyet a ır en faşi t 1 l b bilvük manevrahrı <:>v H mış ır. in ıri miş olduğu haberini teyit et-
liğin muyaffakıyetli . k" f' k 

8 
• man ° ınamıştır. Bir taraftan ngil· nun u se~ıe · d' n ~ - ııın cumartesi gilnü Tientsin imtiyaz- . ükfimet B. Bakerin izah ve teş. mediği gibi Ticnçindeki japon ku-

sında de k t hın 'Jşa b arşı- tere sulh cephesine iştirakini temi- IO!de Lenın~ra.d mıntakasın a al- lı mıntnkasını tamamen kapamak ka- rıh ettiği vaziyet hakkında resmen mandanına isnat olunan bevanab da 
YÜrürnek1;1° /

8 
d cep .. ed·~t ~a~er ne ça~ışıyor. Diğer taraftan Alman- tık devletlerı cıvarında ~npı.1~.caktır. rarı ve Foochov Venchov limanları malfimat almış değildir. Tientsine teyit etmemektedir. · 

demokraa·e ab a. 7or. \~rj·v· a at ya, bıtaraf kalması için yalvarıyor. 1938 de, bundan evvelkı büt~n ma- medhnlinde barnjlnr vilcude getiril- gelince, bu snlınh Tok\ oda rnüznke- Amele fırkasından Henderson mft. 
Yetleri h ı cep esıy e ış ~r ıgı Sov- Moskovanın hareket hattı ne ola- nevralar gibi Lkef mıntakası!e Po- mesi keyfiyeti karşısında büyilk Bri- relere bnşlanılrnı old~ • u kamaraca 
Bilh ayal sukutuna ugratnuştır. caktır~ Henüz sarih olarak malum lonya ve Romanya hudutları cıvaı·ın- mnliimd ş g znkerelcr esnasında ablukanın tah-
da assa Münihte, Sovyetler bun- değildir. Fakat her halde görülü- da yapılmıştı. Fı·ansız • ingiliz Rus R d h b l . B B ~r. . 

1 
S . fifi hususunda mutabık kalınmış o-

,..; sonra son derece muhteriz dav- yor ki bu vaziyetten kendi politika- muahedesinin akdini geciktiren Bal· Q YO Q er er l• Kou.n : er, ~a~o~~~rn T eıstan. ve lup olmadığını sormuştur. 
buô~ıySa ba11lamışla!'dır. Filhakika sı namına azami derecede istifade tık devletleri garantisi müzakerele· m l•Zl•n d r:nı·n nS untg a

1
. ın a ı m~ı ızl g~~ıle- B. Butler o\ 1 demiştir: 

~un ı . . 1 . k. ... . . evamı . va O\' ımanınn gırme ermı \(' E\•et Fakat 1 d naza ovyet erın va:rıvct erı e! ıye etmege çalışacaktır rin!n cereyanı sırasında verılen bu Tients· bl k t d" d"l ·· fl'Ve ce e oylediğ m 
ran kuvvetlidir. Bir defa kendi · A ş ESMER karar çok manalı görülmektedir. - 10 NCU SAHiFEMiZDE g~ ·n· .1:,n a 

1 
u ~sınlıdıı kleş ıth eb 1

1ec~ gibi jnpon askeri makamatına isnad 
• • - ı ı ı an ey emış o u an a er erı- - Devamı 5 nci Sahifede _ 
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J1ll<.AYE: 

Komik bir macera 

(ANADOLU) 

Dünya matbuatı 
-Ba§tarafı ~ ncü Sahifede- Enternayonal felsefeleri bizimki- zakereler iyilikten ziyade fenalık 
Jour gazetesınde Pobers diyor ki: ne uymıyan memleketlerde İngilte- yapar. Sözcülerin dost bir memleketi 

Ne kadar kı a hatıralar, küçük şey cBluen, Blueb diye se l "lmeğe ce- Bu nutukt~n _sonra, Eerlin. ve Ro- reni.n hattı hareketine dair yapılan takbih eden ve ingiliz siyasetine kar- 1639 M. 183 Koa./120 Vfl 
K11t· 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Koı./20 
ler, seyredilmiş facialar var ki genç vap almadığı için bağırmnğa başla- ~a artı~ y:n~ bı: taarruz halındc in- tefsırler yanlıştır. Ve bu tefsirleri şı çirkin iftiralar yayan memleket , 
ve bihaber dimağımızı yavaş yavaş dı. Aksilik, içeriden bir ses gelmi _ g~.lteren~n ıstrn~af veya tereddüdüne yapanlar da l.ıunu pek il.Hi bil.irler. lerle müzakere imkanı yoktur. Eöer 
doldurarf\k bize hakikatin çıplaklı- yordu. Kapıyı bıraktı, şarabı getir- guvenmıyecektır. Daladiye ile Hali- Bunu ingiltere pek ~la görüyor. bu zihniyetin yerine başka bir ;ey K111. 
ğını öğretirler. meğe gitti faksın nutkundan ve Polonya reisi· Ve keza daha uzak yerlerde bulu- kaim olursa, İngiliz hükümeti diğer- J". A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 

Beni dolaştığım yollarda meşgul " Odada yalnız kaldım .. Biraz sonra cumhurunu.n beyana.tı.ndan sonra, Al nan vatandaşlarımıza karşı yapılan leriyle iş birliği ederek nihayet pu
eden serseri düşünceler dimağımı kadının tarafından sesler yükselme man şeflerı artık Bılıyorlar ki, Po - hareketljri de görüyoruz. İngiltere günkü siyasi ve iktısadi emniyetsiz
maziye çevirdiğim zaman, öyle unu- ğe başlailı. Bir tuzağa düştüğümden lonya ~eya Danzige yapılacak ge - ne iftiralar ne de zorbalıklar önünde liğe bir nihayet vermek çarelerini 
tulmuf, neşeli, acıklı vakalar bulu _ korkarken, kapının kilidi çıtırdadı. rek dogrudan doğruya, gerek bilva- boyun eğmiyecektir. Btiyük Britan. araşbrmak hususunda elinden gele
rum .ki, ayağımın önünde çalılar ara- Pencerenin kenarına doğru çekildim sıta her hangi bir taarruz cbasit bir ya milletine karşı yapılacak her ha- ni yapmıya hazırdır. 
~nndan kaçan serçeler gibi rüyanın ve kendi kendime: Haydi müdafaa_ me~zii iş> olmıya.caktır. k.aret, her meydan okuma onu daha l . _Lord Hali faks, milletler ce'";' iye
önünde durmadan kaçarlar. ya ı, diyerek hazırlandım. Kapı ara- Fıgaro gazetesınde, Boutellou ya- zıyade birleştirir ve onun azmini bir tının muvaffakıyetsizliği sebeplerini 

Bu yaz Burje gölünün .sağ tarafın- landı. Evvel8 bir el, sonra fötr şapka zıyor: kat daha artırır. İngiliz milleti, eski tetkik ettikten sonra sözlerine ~öy-
daki 9ir Snvoyar yolunda nazarlarım giymiş bir baş yavaşça dışarıya kay- Londra resmi mahfillerinde bu prensiplerinden katiyen vazgeçmiye- le devam eylemiştir. · 
mavj sular üstünde güneşin batma - dı; Şimdi karşımda tanımadığım bir nutuk, 15 marttan beri İngiliz devlet c ektir. Buna karar vermiştir. ı Teşekkül etmekte olan mıntakavi 
siyle hasıl olan altın pullar üzerinde erkek bana bakıyordu. Kımıldama_ adamlarının söylediği nutukların en Evvern tecavüzün yolunu kesmeye anlaşmalar sistemi belki de dah~ı iyi 
dolaşıyor, çocukluğumdanberi ho _ ma vakit kalmadan, birden, ayakkab şid.detli ve ~n azi~.lisi olarak telakki azmetmiş bulunuyoruz; Bunun için- bir .s~ste~in _tohumunu atacaktır. 
şuma giden bu güzellik bütün kalbi- ları ve pantalonu elinde, dışarı fır_ edılme.ktedır. Bu sozler vaziyeti~ v.e- dir ki, mUşterek tehlikeye karşı koy- ı fngılız aıyasetı Y~~ynna giden iki e-
mi dolduruyordu. !adı ve merdivenlerden kaybolup git- hametıyle tamamen mUtenasıptır. mak için diğer milletlere· iltihak sasa dayanır: Bırı, zorbalığa koy -

Yol tozl k' · d' B' d b" Filhakika, Londraya gelen bazı ra- ettik. mak, ikincisi dünyaya . müsbet bir 
u \·e ·ımsesız ı. ır en ıre ti.... 1 d A l k 

köy tarafınfü1n, sırtmdaki yükün a _ Bir iskeml~ye oturdum. Macera por ar a iman hilkOmetinin önü - Bizim bu hattı hareketimiz Alman- yapıcı ı ve ıulhculuk eseri temin 
ğırlığı ile iki b 'klüm olan bir adam komikleşiyordu. Nihayet satıcı elin- ~üzdeki günler zarfında Danzigte yanın ve İtalyanın çenber içine alın- e~Jemek ... ~.ani olursak ki, rliğerleri
göründü ve bana doğru gelmeğe baŞ- de şarap şişeleriyle geldi ve bana: hır ilk ~arbeye ~evessül edecekleri ve ması suretinde tefsir edildi. Şunu n.ın .de ~~ş~nceleri bizim düşüncele
ladı. Yanma yaklaştığım zaman, köy _Karım hala uyuyor mu? Kımıl- bAunu agustos nıhayetine doğru aske- kaydederim ki, Almanya bizzat ken- rımı~ g.ıbıdır. O zaman müstemleke
lerde ucuz eşyn satan sey'Yfır bir sa- dad'~·wı işitmediniz mi diye sordu. rı ~ir darbenin takip edeceği haber di kendisini tecrit etmektedir. Bunu, ler, ıptıdai maddeler, ticaret mania-
tıcı oldu~tmu anladım. Bu adam ba- - Hayır, hiç bir şey duymadım. verıl~ekted~r: ekonomi sahasında otarşi, siyaset sa- ları hayat. •~ası ~e silahların tahdidi 

Kw. 

TÜRKiYE RADYO DlFOZYON 
POSTALARI 

T0RK1YE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
f 3.30 Program 
13.35 Türk müziği. . y 

1 - ..... -Rast pe~revı. d 
2 - Nuri bey - Rast ~arkı- l'i 
Hailim bir nazlı yare. ı 
3 - Sadi Hoşses - Rast pr• 
kı - Ela gözlüm. 
4 - ..... -Rast ıarkı - Çalı- • 
ma bak efede. 
5 - Kazım Uz - Bayatiara
ban şarkı .. Ayrılık ne kadar 
acı. 

6 - Hüseyin Fahri - Tahir 
ıarlo - Uzak~:n, baktı geç
ti. 

na, 2§ ;a;ın dnylrnn Arjantoyda yap Karısını tek~·ar çağırmağa baş- Petıt Parısıen gazetesinde, Bour- hasında endişeler uyandıran hattı meseleJerını tetkık edebiliriz. 
tığım bir tesndüf"i hatırlattı. ladı: gues :azıyor; hareketi, ve kültür sahasında da F 8~~at: bugün vaziyet hiç de böv- f 

4
.00 

O zamanla. !ın) atımın bütün zev- - Bluct !.. . İngıltere :e ~ransada, Daladiye - ırkçılığı ile yapmaktadır. Almanya- ~e degıldır. Bugün yapacafumız ilk 

Memleket saat aynrı, ajanı 
ve meteoroloji haberleri. 

ki kürek çekmekti. Her akıam tre - Kad n ce\>:ab vermedi... nın.!.eçen ~iln şıddet ve azimle söy- nın bu infirad vaziyetinin devam 
1f: taaı:uza kar§ı koymaktır. Hiç bir 

14
· 
1 

O-
niyle Arjantöye gider, orada beni - Görüyorsunuz ya, benim bu ge- ledıgı veçhıle.' . Avrupadn şiddetir. dip etmemesi Almanyanm kendi kımıenın bu huıusta yanlış bir zeha- l S.

3
0 Müzik (Dans müziği - Pl.) 

bekliyen kotrama biner, dolaşırdım. ce bir knrdaşla gelip içtiğimi iste - :anun ve. ye.rını tu~mnsınn artık m?- !indedir. Çünkü iş birliği siyasetile ha k~_pılmaması için bu ciheti biitü:ı Akıam ne§rİyatı: 
Ay olduiu günler Parise yaya döner mez. ~flade edılmı:ece.ktır. Buna. mukabıl, 'er an buna niheyt vermek müm- enerıımle ve ehemmiyetle hıydet- 18

·
30 

Program. 
d Ih. - Uvnndığına emin misiniz? e~v.el.ce oldugu gıbj halen de her tür- cündür. mek isterim. Zorlukların hal ve tes- 1188.34~ ~iizik (Bir uvertür - Pl.) 

-' Ju ıyı usullere kulak 'J · · · · J ıvlüzik (Küriik orkestra -l\Iehtapiı bir geceydi, gene Parise - Evet, eminim... verı mesınc a - «Hayat sahası> meselesi yeni top- vıyesıne varabileceksek, bu sifahi "' 
dönüyordum; önümde sırtı yüklü bir Şaraptan bir kadeh içtim \"e kalk. made bulunulmak.tadır. _ . . aklar ilhak1 suretiyle halledilemez. taa.hh.üd1erden daha sağlom bi; esa· Şef: Necip Aşkın) 

Epopue gazete ı d K Jl d f - Emmerich Kalman • 
adam yavaıı yavaa yürüvordu. tım ... Adam kızmag-n ba~laclı. Bel - 5 n e, erı ıs yazı- u mcc::el(' anr:ık, dal':t kiynsetll da- sa ıstına etmelidir. Her iki taraftnn 

7 v " yor: d HoH ndAlı kndın operetinı 
Adımlarımı sıklaştırıp yolcuyu ki zavallı ka!bindc bir ağırlık hisse- ili bir nizam il~ ve har ci müna::;e- a müsbet şekilde hususat tnati 0hın- den (Potpuri) 

ıeçtim. O arkıımdan; diyordu. Ayaklarını yere vurarak Hitler Ye ~Iussolini bir kaç aydan· .etlerin iyileştirilm esil c halled ile- malıdır. Cünkü basit bir temiııatcı 
.Ak§amlar lıayrolsun, efendi! Di- bir daha bağırdı. Yeni kalkmışa ben beri, fııgi1tcrenin ittifaklar politika ilir. Komşuların i~tiklfilini ortadan karşı müsbet bir şey teati olunamaz. 

2 
- j. Strauss - $ark hikA· 

1 
~mm kend:lerini tamamen sasırtm [3' yeleri (Vals) 

re ses endi. Ccıvap verdim: ziyeıı bir ses: • · <aldırmak tamamiyle aksi bir neti- ınaenaleyh şuna emin olmalı _ ı 9 J 5 Türk müzig-i (lnce saz fae-
-Aktıamlar hoyrolaun arkadaş.. - Eh, ne var? ve hesaplannı altüst etmiş olması sa e verir. yız ki, en aziz şeylerimiz hem biz - . 

Devam etti: yesinde ricat etmektedirler. Barf B ld t tb"k 1 k h t k d' h Jı.) 
Dedi. dilenmekle istihsal edilmez, kendisi u yo a. a 1 0 unaca ·. < ayat a en ımiz cm C:le diğerleri için 20.00 Memleket saat ayart, ajanı 

- Uzağa mı gidiyorsunuz. - EvP. girdiğ'mi işitmedin mi? Di zorla kabul ettirir. nhası:. 111 biz reddedjyoru.z....-,M!Men, viknyeoi hicirfi Kend mze. epımı::ın -·- ı<neteoroloji haberleri. 
- Paris gidiyorum. - Hayır, uyuyorum. Beni rahat b1 Populairo gazetesinde, Brossole 'Jmhnya. nüfurnrııın fazlalığını da şahsi İmanınımızın k·ıvvetine ve o· ?Q 1 O l''"'"'~Ii plaklar - H.. 
- İyi yiirüyorsunuz. Ben sırtım - te yazı.} or: 'idin c<1eme7.. Çünkti Çeko!'llovakya- nu mi.idRfoa azmimize bn~lıdır. 20. IS Türk müziği. 

da fazla "ilk olduıı.u ı"rı'n hızlı •ide. rak.. :ın. ITollanc1 ıırln 1 'l 1vn ·ın endüstri -------------- f Hi f 

ınlyorum." • • - Aç kapıyı... Hal:fn ksın söylediği chukukn rili· - ..... - caz peşrev· c .7.I n i çilcri getiriyor. u·· z .. M 2 - Refik Ferean • H ic<".\. 

Y 
- Yalnız kaldıg~ım znman bilirsin yet V(! beynelmilel teşriki mesai Fll 1 uı BO SAS~l k M üruyil f'rnü hafif-lettim. Bu adam . 

1 
b ktısaden mi :rıb1rine oka- ımr ı - ahmur ufuklarda 

Jenimle ne~· .. K' onuıtu, sırtında ne ııö- ki gece eve arkadaş getirip içmeden ctıy 0 arış> düsturu, l.ıüyük ve çok ' b -ı d k' h' l · 'il k ba an gün. "" güzel bir umde. Ancak Alman hal ı:ır ag ı ır '· ıç Jlr mı t"t omşu- f Z l\lf ı R 
türüyor? K ranhk dilşünceler ve el· hiç hoşlanmam.. kitlelerinin bu nutuktan haberdar 

0 
"r1nın zararına olarak her h~ngi biT ~ J. 3 - Melek Hiç - Hicaz fa?· t 

nayetla.r beni korkutmağa batladı. Ben de çıkıyordum. Paris yolunu Jabilmcsi ve onu ilham eden dilş:iı •ifade tPmin edemez. Almanya, e- 22.- Albayrak tica. 2 kı - Cıkmacın bir lnhza kal· 
Bı.r z sonra, yolcunun sakin ıesi bu onom ik mes~lelerini infirnt vaziyP.- 3~ 1 5o 15 

bimden. 
endige1erd n teni uzaklaıtırdı. Ben tuttuğum zaman düşündilm. cenin ne kadar saf ve ihtiva ettiğ "nde halledemiyecektir. Bu ancak iJ Al.roti Bi. 12 75 12 7b 4 - Lemi - Hicaz şarki • 
de ona sordum; Şimdi ben bu evde, dünyanın her ta ihtarın ne kadar §iddetli olduğunu . aret hiirriveti rrl"nİ<1letildiöi taknir- ---- SeVf•rim her güzeli senden 

S 
rafında, her gece bin bir dekor al- ta kdir edob 'lmesi temenni edilir. ' .. k"' - } b'l' f h' ·- · k 260 eserdı'r. - iz uzağa mı gidiyorsunuz? e mum un o a ı ır. ~ ır ıgı o a- 6n0133 Lord Halifaka tarafından irad " 1/2 5 c z H 

- Hayır, Arniere... tında oynıyan ebedi dramın bir sah- 'ar bir snha arzzder ki. bütün mil- - .ıem!'lettin iya • i-
olunan nutkun tamamı ---- k N b h d 

- Memlek t:niz orası mı? nes!ni seyretmiştim. tlcrle chayat sahası> tcrn~ininin ta caz ı;ar ı - e a tım ır llt" 
Londra, 29 (A.A) - Hariciye na- G90393 1/ 2 · b' d 

- ~vet, s .... yyar satıcıyım; orada Guy de Maupaaaantdan :ımmun ettiği her husus ihtiva ede- y;ırı ı aman ır. zırı lord Halifaks, enternasyonal is- No. F 20 35 T" k ·· ·•· (H Ik ·· kü oturuyorum.. • k vusatta bir ekonomik hayat im- · · ur muzıgı a t\Jl • 
ler enstitüsünde bu akşam ıöylediği 7 11 50 J ') 

so~~~~irim.ize daha çok yakla,ınca, Doktorumu• nutukta. evvela bir !enedenberi ha- anını vermeğe müsaittir. 8 12 20.50 ~~nusma (Dı§ politika hA· 
sıl olan değişiklikleri hatırlatmış. Bu suretle ne Almanya, ne de 9 13 

deg"il ~i;aıı ııilmımlzde bir ziyan yok ZUn kösesi Yunanistan ve Romanyaya yardım. 'tal(" kendi emniyetleri için kork· 10 14 50 21.05 ~::~;) 
, Polonya ve Türkiye ile karşılıklı mü- a arına mahal kalmaz. Fakat, böy- 11 

- Neden soruyorsunuz? - Ba§tarafı 2 nci Sahifede - dafaa anlaşmalarndan bah.setmı·ştı·r. milletler camiası ne kuvvet ne de 
17 

50 22.00 Haftalık posta kutuıu (ee-
y 11 b h' 1 d ı b l k gevşek nebi dillerde) 

- o arı en a-ece ıç sevmem. dolayı bu yapı an te bir erden isti- Müteakiben, lord Halifaks, Sovyet~ ·or a ı orkusu içinde yaşıyan bir incir 22 30 M l Sırtımda eşyalar da var .. Yalnız git- fade edilmiyecek olursa çocuğu aile ler biliğiyle yapılmakta olan müza- \lem üzerine kurulamaz. 5 H. Levi 13 19 · lar~~i~ı.)Operet .e eks:y:on.. 
mek, çift gitmekten tehlikelidir. muhitinden uzaklaştırmak, istirahat kerelerin yakında muvaffakıyet gös- Umumi bir anlaşmaya varılmak 227787 ları _Pi.) 
~~ktuğunu ve doğru s6y1ed!ğini yurdlarına götürmek muhakkak la - tereceği ümidlerini izhar etmiş ve tenildiği iddia olunamaz. Eğer böy~ ___ ıJ.OO Son ajP,'1S haberleri, Ziraat. 

an a ım: zımdır. demiştir ki: le bir anlaşma harp hazırlıklarmın a- 227792 .... ' esham tahvilat. kambiyo ~ 
- Neden bu kadar geç dönüyorsu- Bu sağlık tedbirleı·ini yaparak ge-~ .Ener İngı"ltere, taahhüdlere gı'rJş -ıalması ile garanti edilemez. Kuv- b k b (f ) 

1 k·ı "k k bu u k k • · h Zahire orsası nıı ut orsas• ivat 
nuz? re· l Çu ve gere Y ce çocu - miş bulunuyor.sa, bu daha başka ta- vet nazarıyesi er türlü anla~ma 214?0 Müzik (Cazhnnd. Pi.) 

Diye sordum. lnr<la sık sık görUlen bu kusma adet- ahhüdlere de girişmeyi kabul etme- yolunu kapar. Ve dünyayı kin ve ha f ZMİR 21.55-24Yarınki program. 
O, bu a-ece dönmeği düşünmüyor- !eri tamamlyle zail olacağına şüphe ye amade olduğunu tazammun eder. etle doldurur. Eğer bu nazariye bir 125 Ç. Buğday 525 5 625 -------------

muş. Satış fazla olduiu için dilkka· etmemelidir. Eğer diğer memleketlerin emniyet arafa bırakılacak olursa muallakta 1000 Ç. Bakla 375 g 75 Teftiş 
nına dönüp çeşitlerini tamamlıya _ Doktor ve istiklali ortadan kalkacak olursa ulunan meseleler kolaylıkla halJe- 140 Balya Pamuk 43 GO 54 j Valimiz B. Ethem Aykut, diln muli 
cakmış.. M. ŞEVKl UuUR vahim bi rtarzda tehlUrnye düşer . .Jilebi~ir. Bug~nkü silahlanma gay~ 400 Kental Palamut 370 370 telif ~aireleri teftiş etmiştir. 

-Asn'ude bir dükka·nım var. tn~il~renin de emniyet ve i~ikla·ı: ~tlerı umumı kaynakkrın ~k~af~.1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~• 
Dahili haatalıklu mütehaaaı• 0 f d'] ·11 l d h k ı• 

Kanm idare eder.. İngiltere enternasvonal hakkı ve ni- "la sar e 
1 

se mı et er e er esin ne- ELHAMRA Sinemasında lk.inci Beyler ıoknk No. 82 ,J f' olarak .. t k 1 - Evli miJ n; ... ? zamı müdafaa için harbe hazır bu- ıne m.uş ere ça ışma arzusu 
,. Telefon Nn. 3286 V il l k 

E t b d b t lunm ", lıdır. uyanır. e mı et er gere siyasi me· 
- ve , on eş ay an eri. yi bir Haıtalarını Sabahtan itibaren n " ] b k k kadın buldum. Benı· bu aece ao··ru"'n- L d H 1'f k ı h t ~.:: i atı gere i tısndi müşkülatı hem • • gece dahi kabul ,.e muayene ~der. .or ... a ı a. s, umum .arp e~- ~nternasyonal sahada kati muvaffa· 
ce kim bilir ne kadar sevinecek?. Ya - berı büyuk Brıtanya milletinın harı- ı t ı·htı"m il .. 1 .. k . . .. . . <ıye a erı ı e muza ere et -
liZ, siz ne yapıyorsunuz? AN A O Q L= Ü et sıyaset esaslan uzermde hiçbır :ıek vaziyetind b l b'l' 1 

Ben de, Arjantöyde kotra ve aan- b ·· kü k d b' 1 'k b e u una ı ır er. zaman ugun _ a ar ır eşı. u- Müstemlekeler artık bugün mun· 
dallanm olduğunu, her gün onlarla lunmamış oldugunu ehemmıyet1e \asıran zenginlik k .. . '-~ 
d 1 tıx.. k k d t . 1 ·ı· 'il t' i k . aynagı ve ısıuın 

o aş ... mı un.atır en, yan ıözle ha r.f~ "T f'V. llff r} "t GA 7rM'! ay e mış ve ngı ız mı e ın n endı -nıntakalan olorak t l"kk' d'l · . _ 
k 'k t- b d b' . d r.. 1 . t' h t' i . d h tı e a ı e ı mıyor ı a ..... u a am ır canı eai mi 1---------------11 ıs ıra a ın ve. ı~ap e erse aya nı ';lr. « Mukaddes medenileştirmek ı 
diye bakıyordum. Sahip ve Ba•muharriri seve seve ne gıbı bir maksadla feda vazifesi fikri oa)eb 1 t H 

K;w.ü 'Ik l ~ b HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTE.. d ... · b'I k d b ""' e ça mısır. l":r 
v 3 n ı ev eri rörilnmere aş- ~ e ecegını ı me arzusun a ulun- •ürlü mÜ!ıtemlt-ke sivacı,,.tinin nihat 

}ayınca: UMtı.S Mfrivat •• ,_,. iflnt duğunu söylemiştir. hed~fi muhtar bir hükii t l ı . 

Buaün Matinelerden itibaren iki büyük 4aheıer film birden 

TARAKANOVA 
Büyük Katerinin unutulmaz c:nayeti baıroldeı P. Richaro 

Wilm _ Annie Verna1 

Saadet Düşmanı 
Baırolde ı Methur Tenor Benjamino Gisill 

ı.+.. ldlk D kk* kx :ı:.· mildf.rlı L d H ıılif k ·· l · ·· l d me 
0 

ma 
1 

- w-- ge .... O nnı upe~ım or IJ!ff"" a s, soz erme şoy e e- dır. Yakın veya uzak hedef alakadar 
bekler; orada yatmafa lüzum yok. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR vam etmittir: milletlerin kendi işlerini bizzat ken~ SAADET DÜŞMANI 3. 1 ve TARAKANOVA 5 • 9 d'!ğ 8 Fan~7onlardapabalıili~Y0Mabeni ~ilUmüdrlaahuwwndaurle~ dikrigarebilecekiktidmda~duk~rı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
fena düşüncelerden kurtardığınız i t 1' A R E H A N E S 1 etmekte olduğumuz gayreti bugüne na nazaran bu olm<ılıdır. f l"ILl\ I ı1> 1 f 1 

l
"tf b' t lımi,. Ucind Bet1ltr ıokai 1 1 ye • nin 5 ci HAR KA ' n ıa taaı ç n u en ıze relin... çelim?.. kadar emsa i görü memiştir. Deniz Bu hususta, milh·tler anlasınca n 1 

D 
~· B b d C Hallı Partln biftaft ..r•fUl• k tl k • i.I muvaffokı~·t·t!c ılc1•am ediyor 

ew. en u daveti re dettim • · ~· ve hava uvve erimize art1 mev- müstemleke toprakları dünya zen _ -
o Tel«rAf: hmır - ANADOLU d k ı o d h k k 2 Turkre Tanı ve ~y-eni Kopya : rELEFON: !1'!~. 1'oıta hfutı:-'O! an o unu maz. r u, enUz üçii ginlikll"rinin müştereken iıletilme- -ı 

- E~er benfm gibi bir adaml• fç. olmakla beraber gerek biz:ı:at kendi sine gittikçe artan bir kuvvetle hiz- MA R {(Ü p Q L Ü Nt;N. MÜDH1Ş 
mek istemezseniz o baıkal A B O N E ~ 1E &lA 1 T 1 hürriyetimizi ve gerek di~er millet- met edebilir. Ve bu takdirde siyasi 1\IA( ER.\LARI 

Deyince, kabul etmek mecburiye- 'l'allı4ı l-'00. n ta •r ı4ı 800 lerln hürriyetini müdafaa kudretini cihetten olc!ıığu gibi ekonomik ci-
tinde kaldım.. - KMrııftur. haizdir. Fakat bunlar ancak. taarrU&. hetten de daha ileri p,İtmeye ve acık oüGON G ECESi 

Girdiğ!miz yer, Kireçle sıvanmış za karşı harı;kete gettrllecektfr. Ve kapı pre-nsibi de dahil olııı'!l~ üzere • 
bir oda idi. Ortada bir masa, etrafın· !'abaneı memleketler f~fn 1enelfl İngiltere yeni bir taarruz takdirinde bmıün manrla altında bulunan top - HARJ' l/'ALAR C 
da altı iskemle vardı. abone tlcrctf 27 liradır. girişmiş olduiu taahOdleri yerine r khrda tRt'h'k olunnn prensiplerin I '\ .(' ~ 

Ka d b GQntı •eçmiş nüshalar 25 kuruıtu.r. ti k "z k tl · ı t · J 1 1 "' - nmı uyan ırayım: ıara ı .. ge rme u ere uvve erın n ema- ... ~ms PtMPvc .... "!ıac o ""f'P.!1 z. !!llCum~rtesi. Prı7.nr: 10-11.45-~, 

ıonDradgl etiririm!. A.NAD~~~ı:::ı~~::sJNDA. mı kullanmağa katiyen azmetmiş! Fakat, rr·11 ... ~1 .. r c;r
1

-1 ,, J-.;r l 1 s . gı.lnl ,r. 11,tt::i-~ o-7,15 t .. 

e ~bir kap~a yanapp : bulunuyo~ ~r~nava~a~Mzuclme~cr~mG- ~~~·•·~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(NAŞ/T) 

AZhanesi 
te 

ı 
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ANT SVOKU - 144 - Çeviren: KA:\11 ORAL olun:n be~anatı mileyyid bir güna Vilayet merkezinin fl ntakya olması 
resmı malumat yolrtur. t 

znun general (L), erka"'nı harbı"yeı· umum;ye reı'"sı· Tokyo, 30 (A.A.) - Asahi gaze- •ht•m ı· d b ~ eoolunuyor 
l'I tesine göre, hariciye nazırı Arita Ti- ı 1 a ID en a ~ 

n.. maltkenıe SCl1.0nUnU terk • o entsin görüşmelerine iştirak ehniye- Antakya, (A.A) - Anadohı A- Antakya, 30 (A.A) - Anadolu 
lfl efmenteSlnl Ve cektir. Bu görüşmelere Çinde ja.pon- jansının hususi muhabiri bildiriyor: il Ajansının hususi mulrnl:ıiri L"ldirror: 

" ~rler l rJ. e h "'k " f • /' ranın fevkalade murahhası taym e- Dün Hatay meclisinin dağılmasın- Dörtyol ve Kayasın Hahy viliye-
S l n l 1 a ım o_mas!nl. zsteaı dilmek üzere olan Sotomatsa iştirak dan sonra, fevkalade murahhasımız tine bağlanacağ1 ve Hutn\· vilayeti 

r1aznun ~e:ı~ral - Ha.yır .. 7·a- <lığını ~issettiği dakikada, ona hissi- tiyorsunuz, şunu beyan edeyim ki, edecektir. Çevat Açık.alın, gaze~eciler~ beya- 1 merkezinin a:ıtakya obc::ıg1 muhte-
menafıı ıçın ısrar ettım. Zira, yatını ıma etmek, madun için de bir her hangi ahvalde olursa oı.sun bir Bugün gazeteler görüşmelerin yal- natta bulunmuş ve ezcümle demiştir- mel görünmektedir. 

issa biz askerler daima vatanın vazif .. tesl,'l t ·? k l k r l · nız mevzı·i Tientsin meselesine değil, kı· .. Antakya, 9.9 (A.A.) _ Hat"y .. . ' •• 1 r.· "' ~ ""ı e mez mı as er, mut a surette ma . .:ı:!v ,;:ıne sav - " 
ıafıını korumakla mukeLe.Lız. Gene .. al Jofr V d'v. . t . .. t kl .. k 11 ft" ingiltcrenin Çinel eki umumi siyaseti- Tür·kı''l•e cumhurivetı· ı"le dost Fran meclisi bugün saat 16 da Abdülgani . . . h r d • - er ıgınız emı- gı gos erme.· e mu e e ır. .J .J 

ıt1:11ay~nız. kı, 1~~2{k 0 ın ek.va- nata. rağmen, şahsiyata sapmaktan Müddeiumumi - Ya o saygıya ne talluk edcceğ:ni yazıyorlar. sa hükumeti arasında, imza edilen Türkmenin reisliğinde fevkalade bir 
açın hıç bır fed ar 1 tan çe m - ::ebrı nefs edemedı.nız· ç·· k"" A k d v ·ı ı·m) Tokyo, 30 (A.A) - Bir taraftan mukaveleler mucibince Tu··rk camı·a- toplantı yapmıotır. • · · d · ·· .. 11. • un u.. ayı egı se genera ı . . 'il 

ecyegımızs ~ır nf amus sozu ver- .. "~~ddeiumumi - (Generalin sö- General Jofr- Madun, mafevkin Tiençin hadisesi.nin halJi için T~k~~~ sının ayrılmaz V€ ayrılmamış bir par Toplantıda otuzdan ziyade imza 

d 
ata.nın ml uda a8asınab vakfı ha· :uı:u keserek) Allah Allah gene - saygıya layık olup olmadığını tayin da mUzakerelerın açılması gergınlıgı çnsı olan güzel Hatayın anavatana av ile verilen şu takrir ittifakla ve coş-

e en ınsan arız. en, u husasta alım 1 Nicin h ·· ·· ·· · f · k l"h" t' · h · d ~ ·ıd· bir miktar izale etmiş gibi gözükür- det etmı'ş bulunuyor. Bu mu··teyem- kun ve süreklii alkışlarla kabul edil-ı- f •. .. .. .. h. b' . er sozumu suıte sıre _tme - se a ıye ını aız egı ır. 
ıgım ~a~us so~ku ~ç ır za- _.~pıyorsunuz~ Size namusum üze- Müddeiumumi - İşte, hata bu ken diğer taraftan askeri mahfeller men netice ile 20 sene bütün ruhu ile miştir: 

r• D u~u ma :ı· d b'ma ta 1°·ddu-ı rıne söz verdim ki, sözlerim tama - noktadadır generalim 1 Mafevkin ile gazetelerin bir kısmı uzlaşma bu gayenin tahassulü için cansipe- Yüksek reisliğe: 
; d ~~~. e ~-~1 .. ır mese.~ ~~ men farazidir. · ~gal ettiği mevkiye layik olmadığını kabul etmez vaziyetlerini gittikçe rane ve fedakarane çalışmış ve bu Türk camiasının ayrılmaz bir par-

ı- a: dedgı kr. h' ı menafumı~ı . General ]ofr - Şahsiyat dolayı- :ınladığı dakikada madun -sorulursa- arttırmaktadır. mutlu günü beklemiş olan mücahit çası olan Hatayın anavatana kavuş-
r:1 ec~ m.a ıyhettkek mk ubhtelıf sıyle forazi bir mütalea yürüttünüz kanaatini serbestçe söyliyebilmeli - Ordu namına söz söylemeğe selii- bütün Hatay ahalisinin vekili olan tuğunu bir kararla tesbitini teklif e-

- ııu aBr geçırmesı mu a a ir da- tabii.. dir hiyettar bir zat, japon Taymis ga- Hatay meclisi, Hatayın dört gözle deriz . 
• r. u davanın döküldüğü s fh M '"dd · .. . k l"d' B ld ld . a a u emmumı - Hayır, hayır General Jofr - Sorulursa evet.. zetesine şu beyanatta bulunmuştur: beklediği ümniyesinin tahakkuku Büyük tezahürata vesile veren bu 

e 
1 ır .. ~ ya a .~ e edılec~k reneralim ! İnanınız ki, sizinle §ah~i C"ekat mafevki aleyhindeki reyi hodi- Tiençin hadisesi halledilmez bir üzerine Ha tayın ana vatana avdeti takrir dolayısiyle bir çok hatipler ha 

~eden mıllı menafıın ne derece bı'r d k 1 k .. .. k ı~L. . d . . hAd" . tı· k . l'a l b'l •. . . avam yo tur. e anaat yurutme ae anıyetı ma u- hal alır ise Çinde Tıençın a ısesı- mesud hadisesini, m~sali vatanper- rare ı nutu lar söyliyerek Hatay 
- z~rrırk~'a ıdece1 gını bılhassa sa- General Jofr - Sayın müddei - na verilmemiştir. ne müşabih bir seri hadise çıkabilir. verlik sayfaJarmda nadir görülmüş halkının anavatana kavuşmaktan 

ı~e.ı• taB·ıır~ı_e. eryer. umum .. ıl Mademki benden cevap ı's- --Devam edecek -- V w ı · k ı d d ğ · · b ..1u ıe aK e eger ingi tere Japonyaya arş heyecanlı ve seHl.betli bir celsede uy u u sonsuz sevıncı te ar ·z et· 
ıı ~." d 1 hl.ık"·· adtani menafiin ooo*ooo ·· - gayri dostane hattı hareketini değiş- verdiği kararla tesbit etmek suretile tirmişler, Atatürkün ölmez hatırası· 

yuz e. n te ı eye Ü§eceğini hiç . t i l İn 
netmıyorum. p d • tirmez. Uzak şarktaki siyasetinın vazifei tarihiyesine nihayet vermiş- nı az m e anarak milli Şef öniiye 
~1aznun.~~neı:al-Bensizinfik- rav Q gazeteSl hatalarını kabul etmez ve heyeti u- tir. derin saygı ve bağlılıklarını izhar 

~ izde degılım. Hali harpte bulun- mumiyesi ile japoıı hareketine mü- Fevkalade murahlıasıınız bundan etmişler, Hatayın kurtuluşunu hazır-
ınış olsaydık, bu kanaatinizde ıs- - Baştaı-afı 3 üncü sahifede - matuf olabilir. zaharet eylemez ise Tiencin hadisesi sonra Hatay davasında, çalışanları, lıyan büyüklerimize Hatayın min-

edebilirdiniz. Halbuki şu anda, ecikme ve tavikin sebebi nedir? Iler halde, öyle vakıalar biliyoruz de ne mahallinde ne de Tokyoda ka- ve çalışanların başında bulunan An- net ve şükranını ifade eylemişler -
rağımızın pn ve şerefi için yüz- Dostlarım benimle mutabık olma- ki, mesela ingiltcre şu 'eya bu tiyen halledilmez. talya mebusu Tayfur Sökmeni hür- dir. 

• ılerce insan, cephelerde çarpışmak makla beraber burada kendi fikri- memleketi garanti etmek istediği za- met ve muhabbetle yadetmeyi bir Reis Tayfur Sökmen de, Hatay 
br. Bunlara, Fransız <;)tdusunu mi söylenıeğe ictisar ediyorum. Bu man, b:zzat bu memleketlerin garan- vazife bildiğini, Hatayın tarihi mücadelesini ve kurtuluşunu anlatan 
rk ve idare edenlerin, naehil bı"r dostlarım, ingiliz ve Fransız bükü - ti istenıeleriııi beklemeden bu ga- AmP.f]• ~ra Ayanı ülküsünün tahakkuk ettiği bu son bir hitabe irad etmşitir. 

1 d "b m ~1 · · k ı kl b kt k · · ·· · ı - -~ h bb tl Bundan sonra reue müracaat ed-am kimse er .en. ı aret oldug· u ka- • eL erırun arşı ı ı ir yardım pa ı rantiyi verme ıçın nıunasıp yo ve aylarda ana vatana karşı mu a e e .J 

1 hakk d S l b . ı · l k d d d t !erek takı'ir ayakta ve coşkun teza-tini vermeyınız ın a ovyet er ır iği ile müza- çareler bu ma ta ır. -Baş tarafı 1 inci sahifede - rarpan bütün kalbleri ken in e e-
f thc.mname sarihtir. Evvelce de kereye girişmekle Avrupada taarru· Sunday Times gazete!Ü 4 haziran mına B. Blom tarafından tevdi edil- ~essüm ettirmiş olan millet meclisi- hürat arasında kabul .edilmiştir . 

... · h"l b Z" k k t · · · 1 Müteakıben meclis reisi Abdülga-an ettigım veç ı e u hususta iti- ... arşı uvvetli bir mania esısını tarihli nüsha.sın da diyor ki: m · ş olan ve muharebelere gönderile- nin n-üzide azalan Hatay mebus arı-
ed k d ~ ·ı· B şı"dd tl b ni Türkmen şu sözleri söylemiştir: ece egl ım. inaenaleyh mu- e e arzu ettikleri kanaatinde- «Polonya, ingiltere Hollandaya cek ediha ve mühimmata ambar va- nı ve m~clis reisi Abdülgani Türkme-
~eye deva mederek bu badire- <lirler. Ben ise ingiliz ve Fransız bil- karşı bir taarruz yüzünden hn~·be gir zına ve reisicumhura ecnebi millet- ni seiamladığmı, vazifesini yapını~ :;ıu~.::~f ak1::İdaşların;, 
~ an evvel son ve.rmon;ei ıiea kumetlerinin Sovyetler birl"ği ile mü- diği takdirde kentlisine yarclım etme- ıer arasında harp halinin mevcut ol- olan Hatay hükumetini ve onun bn- l u~~. ~ ev ade6.torı.aı:tını;z~ 

m. CeneraJ Jofrün sinirlerine savi bir pakt akdi arzusunda olma- ğe muvafakat eylemiştir. Diğer ta- duğunu ilan etmek hakkının bahşe- 'nnda Antep mebusu A!.>durrahman a mec ıs~mız en ~ere ı ~~zıfesını 
:ıemeye devam ederek bu badire- dıklan kanaatindeyim ve bunu vakı- raftan ingiltcre de, Polonya Dan- dilmesine müteallik bulunan projeyi ifeleki yadetmenin kendisince bir yrpmkş, ataym o:maz ~r par~a 
l: etmemesi lazımdır. Burada kal· alarla ispata çalışacağım. Kendi zig ve Letonyaya Yukubulacak bir cabulc davet edilmiş idi. Dün iki te- zevk olduğunu söylemiş ve demiştir 0.~r~l kna vatana. .avuştuguna ıt-
aeını emreden, vatanın yu··kaek me- kendine hürmeti olan bir devletı"n t .... d h b ü "'kl d' ··ı n-o·· Ulmu··.,tu··r. tua a arar vermıştır. aarruz yuzun en ar e s n. en ı- ına~·u .. r ~· · k". 
J .. d. B k muvafakat edebileceg-1• yeg~ne pakt " II b h . 1 1 ı. . Bu isabetli kararınızdan dolayı ıı ır. unu yapma la, vazifesini u ği takdirde kendisine yardım etmeğe 1 - er ne a asına o ursa o sun Hatay devlet ve hükfımetinın şu h . . . . .

1 1 a etmı' • ola kb A b' t "k ise müsavi bir paktır ve işte görüş_ A "k b" . epınızı sevgı ve saygı ı e se amlnr 
y ca r. sa ıye eaı ası muvafakat eylemiştir.> merı anın muhtemel ır harba suretle tarihin altın yazılarla kayde- ve tebrik ederim. 

~ ~u salonda vuku bulan haAdı'selerı'n meler in bugtinkü vaziyetinin yegane B d · k k d rrı·ı·mesı·ne m:ın · olmak t ·· ı ·· t"kt s ra 
cy'l'W\miyeti yoktur. Su.'ku .. net ve sa- sebebi de budur. . un an şu netıce çı ma ·ta ır: "' ı emayu u. deceği sayfalarına geç ı en on Arkadaslarım 

Polon_va ve bü}•ük Britanya Litonya 2 - Totaliter devletlerle ihtilafa II t t ın bir viJaueti ola- H ll 'l . b 
ltıı.· iyet atmosferinin avdetı· ,,.eçı'k- Bahsettiğim v k 1 1 d' ., . . . . . a ay nnava an .J atay mi et mec isı ütün çalısma-

~ Kelı"menı·n vazı"h a ıa ar ne er ır · ve Hollandayı ayni zamanda garan- dtişmelerı halın de demokrasılere ım- cnktır Yeni v:ı.li gelinceye kadar de- I d d k • 
lYecekt' O 't l lı · manasiyle · 15 k d l L ·-~ d · ; d d d b 1 1 • · arın a ana vatana en sa ı duygu-ır. mı var o a m ve vazı- yanı ~i etme te ir er. itonya ile Hallan- ... an aıres.n e yar ım a u unu - vair başında bulunanlar merkezden w . A •• •• •• 

Jl\l ~ ne ise, onıı yapmaktan $teri nisan tarihli ingiliz teklifleri bize nın bu iki taraflı ,,.aranti hakkında nasını istihdaf eden temayüllere im- t . 1 1 !arla baglanmış, Mıllı Sef İnonunun 
! I ver·ıd·- · d b 0 fevkalade murahhas vası asıy e a a- .. l .. 

I
rnt:Ya ım. Sayın hakimleri Ben, 1 ıgı an an eri yapılan İngiliz- r.ikirlerine müracaat edildiğinden ha- 'd.n dairesinde yardımda bulnulma- . . yuksek arzu arı dahılınde hareket et-

1 u~ta olduğum şu mevkiden Sovyet görüşmeleri 75 gündenberi \erdar değilim. Bundan baska bildi- ·mı istihdaf eden tema.vi.lller.. cakları talimat daıresınde ~muru ca- miştir. 
1 soz.lerı' so""ylemekle vazı"femı' yap- devam etmektedir. Sov·vet h,.1k""me- -· ·· H il d L" L ıı··k~ t h f·ı· B. l · · riyeyi temşiyet edeceklerdır. B b" · · · 1 

_ .J u u -.ıme gore, o an a ve ıtonya oöy- u ·ume me a ı ı, om proJesı- u ızım ıçın unutu maz şeref 
ın. Sız de uhdenize düşen vazifeyi tinin bu müddet zarfında mhtel!f le bir şeyi ink3r etmektedirler. nin kabul edileceğini ümid etmekte- hatıralarıdır. Hatayı kurtaran büyük 
ln'nız. proj elen cevap vermek için 16 giln Daha geçenlerde Polonya harici- dir. M d komi s . o ... 1 u !erimize en derin şükran ve tazim-
~eis ::- Şimdiye kadar göste!rdi- g~ç~esi. icap etmiş olmasına muka- ye nazırı Be'c bir Fransız gazetecisi- Vaşington, 30 (A.A.) - Harp es- .an a lerimizi ifade etmekle mesudum. 
~ıt Y\ikaek f.eragat·ı nefsin hayra- bıl, ı_n. gıliz v .. e Fra.nsız.lar tavik ve ıa::.mda muharip memleketlere A- -Baş tarafı 1 inci sahifede - Tarihi vazifesini ikmal eden Ha-
ı B ne verdiği beyanatta, Polonyan:n k '11 l 
rYız. unu, hiç birimiz inkar ede- taallule 59 gun geçırmışlerdir. Bu va- .nerika emteas1 nakleden ticaret va- raz evvel içtimaı mukarrer. ons~y tay mı et mec isini dağıtıyorum. 
•e~ F k '3ovyetler birlieinden her hangi bir 1 d ı kt r 1\1 l" · · r : a at, general Jofr tarafındar ziyet içinde müzakerelerin ağırlığın- :rnrlnrının sigorta edilmesi teklifine toplantısından evve neşre ı ece 1 

· ec ıs reısınin sözleri dakikalar-
~l.f edildiğimiz su anda, mevki V"' dan kim mesuldür? Kaldı ki muta- ~nlaşma veya garanti istemediğini 'rnrşı mümegsiJler ve ayan meclisle- Gayri resmi malumata göre Fili~ ca devam eden alkışlarla karşılan _ 
fu~sıy~fonizi ko~mak mecburiye _ savver İngiliz _ Fransız _ Sovyet an- ve iki memleket arasında ahiren ak- :inde bir mücadele vukua geleceği tin hakkındaki iııgiliz beyaz kitabı mış ve ~eclis derhal dağılmıştır. 

eyız. laşmasma benziyen beynelmilel kar- •edilen ticaret anla~masının kendisi- ·rıaber verilmektedir. hakkındaki komisyon trnporu mez- Meclıs dağıldıktan sonra, istiklal 
• General Jofr _Hiç bir zaman si~ şılıklı yardım pııktlan akdini istediği .1i tamamen tatmin ettiğini sarih bir Vaşington, 30 (A.A.) - ~1üme~ kOr kitabı zikretmekle iktifa eyle- ~~rşı çalın:n:ı~ ve Hatay bayrağı in-
:J,ezyif etmek isteınedim. y alm7 zaman, ayni İngilterenin Tilrkiye vr mretet bildirmi~tir. ~iller ~celisi, bitaraflık kanununu mektedir. B:naenaleyh ingiliz te~lif- dı~ıl~rek yerıne Türk bayrağı çekil-
,· Yet ettim. Mahketneyi terk edir Polon~·a ile çok kısa müdd tler için- Şimdi Polon yanın hı: l tı hareketi amarnıyle ortadan kaldırmak hak - lerinin ne lehinde ne de aleyhınde mıştır. 
iıtrnelt isteyişim de, beni casus ka· de paktlar aktettiği görülür. Bundarı le üç Baltık devletinin hattı hareketi •mdal.'.'~ allen teklif:ni 68 reye karşı hiç bir mütalea ileri ürmemekte, bu Meclis binasının etrafında izciler 
~nı~ hakaretine maruz bırakmanız- şu netice çıkar: İngiltere. Türkiycı 'Tasında ne fark vc:ırdır? Hiç. Bunun 195 rey ile reddetmiştir. tekliflerin umumi siysi meseleler or- esnaf teşekkülleri ve on binler~ 

n ~leri geldi. ve Polonya ile bir pakt akdini arzu a beraber bu vaziyet İngiltere ile Tay· n taya çıkardığını ve birtaenaleyh ko- halk coşkun ve heycanlı tezahürat 
Müddeiumumi _ Casus kadım!' edince görüBmelcrin süratle inki!'a- :'ransanın Sovyetler birliğinden yal- . . . . . .. misyonu selahiyetten ziyade konse- yapmışlardır. 

tarşı müsamahakar davrnndığımı7 fını temin etmesini de bilmiRtir. SoY- ''.llZ Polonya için ve bizden garanti B~r~~:Oa su ışlerı ıkmcı şube mu~ yinin seliihiyeti dahiline girdiğini Buradan fevkalade murahhaslı w ı-
'0f tur. Maksadımız, karanlık içind \•etler birliği ile olan müzakerelerin lmayı arzu edip etmediklerini ka-

1ed~::~ıgı ~eCp ~~mur ke mut~- bildirmektedir. mız ~e askeri mümessi!liğimiz ön~n 
)~Unan şu casusluk meselesini ten mütemadiyen tavik edilmeRi ve k~- •jyen bilmedifümiz diğer dört devl~t ~e ıgıne · ema ayra tar tayın ı- .., .., de mınnet ve şükran tazahürleri yap 
rırCtrnekten ibaret~.. . . bul eclilmiyecek şekilde gecikmesi l-ıakkında değil, mutad diplomat:k > unrı:u;.t~r. .. J~tantuı Cagllfog/u mışlar ve şehirde şenlik yaparak do-

eneral Jofr _ t, vazıfenız. bu sual karşıı•nda bulundurmakta nünasebetlerimiz bile mevcud olmı De:ı:z l Jand::1rma mulhak'ığı S hh t }'i d laşmışlardır . 
• er f~Yden evvel 0 temsil eder dır. Böyle bir politikanın esa- ·~an Holl~~da ve .İsviçre . hakkında Torbalı jandarma komutanı yüz- . l a .. .. ~r U. Ha~ay ~evkalade neşeli, heyecan-
,n Yuksek tnakam s .. uııbiııin şerefin sında acaba neler bulunuyor? Ri• a garantı ıs temesıne manı olmamak ~aşı B. Sabri Denizli jandarma alay Sahıp ve mudurüManısa- lı. se.v~nçlı günlerini yasamaktadır. 
o~1~ak~ır. . . . barış cephesi temini için. kat'i em~' •adır. k~m~tanlığı mülhaklığına tayin edil- lı operatör Orhan Üna' Meclı~ın dağılması ile Hatay devleti 

~ b u1 ddeıurnumı _ Vazıfe, takyıt mi, yoksa bu göriişmclerın mcvcudı- Bütün bunlnr gösteriyor ki, in- mıştır. .an de tarıhe karışmıştır. 
:dau etrn~ general Jofrl .. Bi~, b~- yetinden ve uz:ımasmdan istifade e- gilizler ve Fransızlar Sovyetler birli- 'tT • N • latanbulun tam merkezinde bil_ oo+no---

, kherkesın arzusuna gore ış go- derek bir pa~ifik devletler cephes• ği ile müsavilik ve mütekabillik esa Pnt "'Srtyat tün profeaörlere en yakın ve ucuz Tu··rk·FranSJZ 
rece degw ·ı· D l d h" J k l sına dayanan bir pakt degy il, bütün h i b' h t h d' E lnahk ı ız. ev et reisi a ı o sa, ihdası davasiyle hiçbir ala ası o mı- y • Ad uıua ır asa ane ·r. rkek ve 
~rn 1 eme huzurunda istisnai bir mu- yan ba<ıka hedefler mi? Fransız ve yükü Sovyetler birliğinin yüklene - enı am kadmlara aid lıer nevi ameliyatlarla Ticaret muahedesi mit C e göremez. İngiliz hükumetlerinin sun'i zorluk- ceği bir pakt akdini arzu ediyorlar. Haftalık Yeni Adam gazetesinin idrar yolları, bağaz, burun, kulak, 
ba :ner~l Jofr - Askerlik şeref ve lar vücude getirmekte ve bir taraf- Fakat kendine hürmeti olan ve a- 235 inci sayısı çıktı. Bu sayıda İsmail göz haataıkları ve ameliyatları has- zakereleri Pariste 
di:s~etıni. korumak da bir vazife- tan Fransa ve İngiltere hükumetleri ~eşten kestaneyi baskaları vasıtası Hakkı Baltacıoğlu, Hüsameddin Bo- taların arzu ettikleri yüksek müte-
ltrı ıze hıtap ederken, bu noktavı ve diğer taraftan hüsnü niyet ve ·ıe Çlkarmak arzusunda bulunan kim ok, Suphi Nuri, Necip Fazıl, Fuad haaaıalara yaptırılır. Hiç bir vasıta- cereyan ~dect:1k 
lni~ etrn.e~ ve erkanı harbivei umu- ~amimi mnksadlarla hareket edil- ~elerhi~ ebli~de oyulnkcakbolmak istemf i- !zer, Yunus Kazım, İlhami Bekir, ya baş vurmadan doiruca ınüeaaeae- Paris, 30 (Dadyo) - Ticaret mu-
1' • • e reısın · b' k d "' · . .. . yen ıç ır mem e ·et una rnuvu a- . . .. · ı k h d · ·· k 1 · b l k l!özle . ı ır casus a ının ~gıı diği takdırde hlç techhur~ilz ve ta- ka . k . Burhan Esen, Selmın Sıber ve Gulsüm mıze ge ece hemşehrilerime a:aa. :ı e esı muza ere erme aş ama ü-
lcat rtıne 1:1aruz bırakrnama~a dı.k - vizsiz halledilebilecek olan ciddi tKetmıyet~e ·ıtıt~d· h . Sepetçioğlu imzalı yazılar ve resim- mi kolaylık gösterilir. 1 zere bir Türk heyeti buraya gele-

P rnen · ·· 1 k · d" 'd uvve ı ı c ı arı ve aysıyet ve kt" H ı· b il 1 M··dd ~zı soy eme ıstc ı 1

1 .ım. ihtilaflar mevcudiyeti h\ssini hasıl k b""f.' d"" ı~ l ler vardır. Ayrıca dış sosyete, kültür lıtanbul Telefon· 23165 ce - ır. eye ın, ug n stanbuldan 
Buradu b:~tfnnumi - Genera ıBm! etmekte oldukları için böyle bir sual vSe 'arıtle~ bu"nl""' ~ı~yayb~ mi ab~m okatn haberleri bu s~da yer almaktadır. . ı yola çıktığı bildiriliyor. 

a ır araziyeyüri.iteceg'"im u o rye ır ıgı ıse oy e ır pa a ~....- ~ •••••••••••.-•••••••••• .. u siz' . . · bilhassa ortaya çıkmaktadır. Me- "lveliyetle mu f k t d Yeni Adam bu haftadan itibaren çok r .,. 
' ı nıçın söylemek istediC1ime · va a a e emez. A N h F ·ı '):ahip ol . d~ . seıa malUm olduğu üzere bu muza- Bana öyle geliyor ki Fransızlar eteresan bir anket açıyor. Bu kıymet- • 1• at eSCl er 

A k rnamanızı çok nen e ..... rım. d .~ 1 k "hd d"l ' ı· t l"k t · · b' s erlik f h . . . k kereler e sun ı o ara ı as e ı en ve İngilizler Sovvetler birligv i tarafın- ı sana ve genç ı gaze esının ütün • 
şere ve av"ıyetını otu- . . 1 L t E t · J 1 l t · ..:ı • y • A k Tna.k ve b f" ·ı ed b. bır «ZRÜ no da> e onya, < s onya ve dan kabul edilebilir hakiki bir pakt o myucu anmıza avsıye euerız. Ye- enı n ara 

k u şere ı temsı "n ır ma- . . .. . 
arn aah'b' ka d . h .. k" Fınlandıyaya uç taraflı yardım ve deg'" il sadece efkarı umum iyeleri ö- nı Adama abone olunuz. 

k ı ı ıne rşı aıma urmel flr . . . . • 
a rnak l" ld'·. h kk d k' garantı meselesıdır. Bu devletlerın 11ünde güya Sovyetler birliii'inin iti- f"" 
anaatı'n· t · t' k d" bu garantıyı arzu e me 1 erının ve ıafgmzlıgını gosterecek muzakereler s t ı k E ıze amamen ıs ıra ,.._ ıyo· . . . .. a ı 1 v Mefruşat mağazası k azım ge ıgı a ın a ı . . t d'kl . . ,A • • ...,. • •• •• . 

1 turn An k k l "b" d işte sovyet teklıflerının kabulune bu olrnasını ve mütearrızlarln bir mua-. ca . o ma am sa ll ı ~. va- ' 
taııı'l menafii JT'll"vzuu hcıhis oldtıC..u ~ali.n ~~ni ol~a~ta .. bnl.ıındu~unu meleye doğru yo!un kolaylaşmasını lKızılçullu otcbüüs durak yeri 20 . 
!'l.,,.J., """"~'T" ;0 .;1 !rı:ır rd"'~ .. ks"',.;V,,. ılerı sıirülmesı hıç şuphesız yerrnde ;:> rz'J er!iyorhlr. Öniirniizrle gecerek 1\t I • c t 11_,. M·· . 1 

Yeni Kavaf ar çarşısı No. 9 a nakledildiğinden 

el d v•ld" v k .. k ) • ·• l b b"" l 1 l 1 • '.!;:). U e'J ,.a hJı:S.i.JY, ıracaa• yen• .. o)....,r1lıdır. Öv! .. bir l'T'<>kamı ic:qal egı ır. t! anca muza ere er .,.u n er unuıı oy e oıup o mac. ıgı , .. - . . 
edel\ kimsenin bu evsafı haiz olma- akim bırakmak makasa.diyle işkale m aösterecektir. __ J~lç!!,.)U otcbu~A!!,ı;,a~yen 20 ~ 

' .._. eı. f 1 aee;1a;r;w;3JGt :ıifus frl i±WfpW==p Mi§jt-'Yl 

yınmuşteriler:me biıd r·r·m 
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(ANADOLU) 1 1 t:M~n.)~ 1"'39 Cumartui 

NEVVORK FUARI Markoooldanberi çözülmiyen Çin esrarı 

Dünya sergisindeki pavyonumuzun bir aylık vaziyeti 
hakkında ilk resmi rapor geldi 

Çin saraylarındaki harem 
ağalarından birile mülakat 

Pavyonumuza verilen isim: 
SULH MABED • 

ı 

" Konuşmasını bilmek, fakat susmasını da öğrenmek la· 
zımdı. ihtiyatsız hareket edenlerin dilleri derhal kesilirdi.,, 

-------------------------~~~-----
Kurtulup, saklanan Çin rahipleri 

Sergide Amerika mehafilinin dikkatini pavyonlarımız ~ırlar~riefsanemevzuuolan Y A Z A N 
Çın bugun dunyanın en bq~ gelen 

ve memleketimiz üzerine çekmeğe muvaff. ık olduk ~=, b1:~:~ç~~~d:!ie~~·d;~; MORf S DOKOBRA 
lerce ıene aonra birer efsane olarak 
anlatılacak. 

Nevyork dünya sergisine memur 
heyetimizin ilk mufassal raporu, Ti
caret Vekaletinden gelmiştir. Ra -
por, pavyonlarımız ve bunların açı -
!ışı hakkında maJUmat vermekte, bir 
aylık faaliyetin neticelerini göster
mekte, Amerikan matbuatının hakkı
mızdaki neşriyatının asıllarmı ihtiva 
etmekte ve sergi mı.inasebetiylc ge -
ııi9 mikyasta ve sistematik bir şe -
luldP yapılan milli propağandumızın 
muvaffakiyetli semerelerini tebarUz 
f:ttirmektedir. 

Nevyork sergısının ehemmiyeti 
maliimdur. Bu sergi, her beynelmi -
lel serginiu ePnsen haiz olduğu e -
hem~.;iyete mal:k bulunduktan ba~
ka ~~ annın dünyaı:; > nn ve csulh 
hi ·meti> ne milletler·n getircl ile -
Lekl~ri yardımın bir ifadesi olmak 
mak adırı takip ettiği için b r knt 
claha mühimdir ve bu itibarla rnillet-

Bununla beraber, Çin, esrannı · 
daima muhafaza eder. Cariptikleri 
anlatıla anlatıla bitirilemiyen bir 
memlekettir. 400 milyon nüfualu 
bir gerıİf ülke, hakikaten garp dün
yaaından çok bqka bir nıual diya
rıdır. 

Orada dolqan herkes yeni birıey 
bulur, oradan gelen her aayyah bize 
yeni birsey anlatır. Çinin earan Mar
ko Polodanberi hali. çözülememiıtir. 

Bugünün en meşhur seyahat mu· 
harrirlerinden ve macera romancıla
rından biri olan F ranıız muharriri 
Maurice Dekobra da Çimle yap
tığı bir seyahatin intibalarını, bize 
her satırında yeni bir ıey öğreterek 
anlatıyor. 

Maurice Dekobranın bu eserin
den gayet meraklı bir parçayı abyo-

ler 1/in kelimenin tam manasiyie ha- rll7. 

kiki bir imtihan meydanı olmuştur. Nevyork fua randa pwiyonumuz Pekin civarındaki yollar çok fena .. 
Koşu sahasına, araba izleri ile oyuk 

Sıırginin memleketimizde yapılan nan endişenin tahakkuk etmediği , merika ile olan iktisadi ve mali mU-
oyuk olmuş bir yoldan gidiliyor. A-

ha1.ıdıklarında , münhasıran bu işle b "lfıki bizim umum] açılış gün il o - nasebetleriizimin inkişafı için bile, d d l 
sağıda bir yol daha var, ora a ev er 

lavz f edilen mahdud memurlardan lan 30 nisana hazır bir halde çıkan herşeyden önce hakkımızdaki bu 
· · d d d b ld ~ l 1 hükU 1 • k k şağıda bir yol daha ver, orocla clC"Tc-mürekkep heyetimiz harıcın e ev· mahdut milletler en iri o ugumu- yan ış ve zarar ı m erı yı ma 1 . B d l k 

h . b' k zu ı"ftı"harla arzederim. t• vardı er geçıyor. u eve er, uzun er-let teşkilatının mü ım ır umınıu, zarure 1 • • • vanlar halinde. Civardaki ocaklar-
uıiıli müessese ve teşekkilllerimizin. Bu sergiye iştirakimizin geçirdiği Bütün bu rnüldhazalara ıstınkaden- dan kömür tasımakta .. 
fikir ve ıhtisaslarından istüad~ edil- buhranlı safhalara lstanbuldaki a - dir Jc.i , devlet pavyonum~~da i tej: E 0 Ma Ça~a gelince otomobilden 
mak üzere kendilerine müracant e · janları vasıtasiyle yakinen agah bu- hir tarzımıza, yalnız ~ergının umumı "ndik. Hn~ a~alarının bulunduğu 
dilmiı olan münevverlerimizin ve nıG lunan sergi idaresi, hazırlıklarımızın şıan olan_ (yarını~ _dün)~~sı) mo~os~-1 Hu Ku Se sarayına beygirle gidece
t hassıslanmızın büyük hisseleri var- bu kadar kısa zamanda ikmal edile- na sadık kalmak JÇın degıl, kendı mı ğiz. Hu Ku Se cSekiz kıymetli şey> 
dJr. Bu bakımdan, yapılan hazırlık - bilişini her vesile ile takdirle yaaet- li menfaatlerimizin icnbları da düşü- demek. 
lar &deta milli bir io birliiinin mu- mekte ve bizden çok evvel başlamış nülerek , daha ziyade ideolojik bir Bizi mabette harem ağalarının en 
h&s~5lasıdır. olup da hazırlıklarını sergi açıldık- mahiyet v~rı~ıiye ça~ı!ılmışt~r. yaşlısı karşıladı. OOldukça iri yarı Moria Dokobra bir Çinli haremataaiyle.:· . . . 
Ser~de Türkiyenin, yalnız mahsu1- tan iki üç hnfta sonra bitirebilmiş o- .. Bu "ce~dımız,_ ~ergı ıdaresı nam~na bir adamdı bu .. Yalnız yüzü bir ko- ler, kraliçenin odalarını derleyip top- - Her halde vazıyetınız pek hot 

1 •ri !le deiil, milli idealleri ve milli lan milletler:n mümessillerine bizi soz soylıyen reısın nutkunda şu cum cakarı suratı gibi bumburuşuktu .. lamayı çubuğunu doldurmasını, son değildi. 
karekteri, Tilrk varlığının her sa - bir örnek olarak g istermektedirler. lelerle tnk?ir ifad.esini. bulmuşt~r: Bize, lazım gelen nezaketi gösterdi ra, tiy~troda, oyun oynamasını öğ- Sar.ay~a güzel bir ~el.efe ~~ 
hadaki kabiliyetleri, tarihi kültürü Sözümüzü tutmak hususunda gös- Omıd ederım kı, terakki ve ve general Kang Kungun hatırasını renmek vazifelerimdi. olan ıhtıyar ha:em agası ellermı el-
sanati ve zevki ile, kısaca hakiki çeh terdiğimiz bu sürat ve ciddiyet bu - barıtın canlı numuneleri halinde taziz için yapılan bu mabedin tarihi- 1900 ihtilaline ilk şahit olan biz bisesinin geniş, kürklü yenleri içine 
resiyle temsiline -eldeki imkanlar radaki itibarımızı fevkalade artır - bu beynelmilel aerciye cetirdi- ni anlattı: olduk. T. Ho Çnanlar isyan etmiş ve soktu ve bütün dünyadaki saray 
nisbetinde • azami derecede çalışıl- mış ve husu i açılış günUmüz olan 6 iiniz kıymetler karııaında duy- General Kang Kung da bir harem tam 1899 senesinin son günü lngiliz mensuplarını d~şü.!1.~Ürecek bir laf 
mıştır. Bundan başka sergiye iştira- mayısta gerek birleşik Amerika dev- duiumuz minneti bu aözlerimle ağası imiş ve on üçüncü asırda Man- misyoneri Broksu katletmişlerdi. kra etti: "•11111 
kimizin başlı başına bir cgaye> değil, le,tleri, gerekse sergi idaresi namına hakkiyle ifade edebildim.» çularla harp ederek onları bu mevki- liçe, gözdesi Tung Fu Hsinrngin vah - imparatora hizmet ebnek, kap. 
milletimizi ve memleketimiz hak - soylenen ve tecrübeleri ilişik olarak DEVLET PAVYONU: de bozguna uğratmış. Fakat kendi- şilerden mürekkep atlıları ile, Avru- lanın ayaklan araaında u~r. 
kında dünyaca bilinmesinde fayda o takdim olunan nutuklarda, mutat ol- si de 0 civarda ölmüş. palaları kılıçtan geçirtmek için koş- - Fakat, her halde saraydaki a· 
lan hakikatler ve muayyen davaları mıyan bir tarzda, Türkiye lehine açık Su_ı~ moydanı denilen geniş sah_a: Sarayın bahçelerinden birind;, tuğunu haber alınca müthiş sevin- damlar arasında müthit rekabet 
mızla muayyen menfaatlerimiz bakı- b:r sempati izhanna ve ile olmuştur. nın ıkı tarafı~a. sıral~nmış ve harıcı son imparatoriçe T su Hsinin en sev- mişti. vardı. . .. 
mından kendisinden azami şekilde Mesela b"rleşik Amerika devletleri ebebleri sergı ıdaresı tarafından ha di~i harem ağası olan Li Liyen Ying Sonrası malum, Sefaretler ınuha- -Tabu 1 Ben de ne fena hareket-
istifade edilmesi icabeden bir cva- murahhasınm nutkundan aldığımız zırlanmış biribirine bitişik binalar - g f da h"k d'l . b" k"tabe sara altına alındı. Sonra serbest bıra- ler karşısında kaldupl Fakat faziletli 

. . . . 1 tara ın n a e ı mış ır ı var. ka . k" 1 'ft' d im aıta:t oldui'u da gözönünde tutula _ şu parçadaki (bilhassa ( kelimesi dip dan hırı bızım dev et pavyonumuz - 1. 1 . la l kıldı. Ben, Şanghaya çan ımpara· - ımse ere ı ıra an zarar ae ez, 
rak, ıumullil ve sistemli, fakat ayni lomatik teamü!J re uygun düşmiye- dur. Bundan genera ın .z~fer erı an tı - toriçe ile beraber gitmiştim. Bu ha· derler, sel gider, kaya gene meycla-

Bunun dışında, 1stanbulda hey- maktadadır. Mabedı zıyaret eden her clieeler oütün sarayı altüst etmitti. na cıkar. zamanda az masraflı bir propagan- cek kadar lebimizdedir k be Ha 
«Burada ""'emaı'I olunan mı"llet keltraş Zühtil tarafından yapılan ve imparator için ele birer ita yazı- Avrupalılarla sulh imzalanınca Ziyaretimiz sona ermitti. rem 

daya teveaaOI edilmiştir. ~ ba ... ı d ·· d · ed"k p 
Efklnumumiyemizin hariçte cer- ler araaında bilha ... Türkiyeyi Güzel sanatlar akademisinin tasvi - lıp asılmış. ... . . harem ağaları teşkilatını yeni ş~~ a~a. arı~ an. musaa ~ ıst 1 ve . !'/ 

· 1 k 1 ç·· b" h 1 b" b h k Harem agalarının en yaslun hızı tanzim ettiler. Ben o zaman cku· ~ının fımalıne dogru yola çık~. yan eden ve memleketimizle alaka- memnunıyet e artı ıyoruz. un ıne maz ar o an ır ronz ey e - w d la~ ka w y-..ı· y ld k bo lar bedi 
kü T .. k" · · · d N . . d B h k 1 h" t "k mabede çagır ı. Mabutlar rşı- çük harem agası> oldum. eoı sene o a c uru nz ma > ne dar bulunan her hangi tili bir hadise ur ıyenın aercıaın • ev - lımız var ır. u ey e • pre ıs orı . rı . ·1 lar .. .. .. be h w d w dık 

k • ... .,ftda bı"le hassas bulundu""u du··- k . . . (Y d"" b" Et" .. . h ava el karşıya Çın ı erın o yeşı çay ın- sonra da üçuncu rut arem aga- e ugra . • ,,..._ a yor aercıaının arınm unya- ır ı guneşıni ay uzanmış - . . . . . k d" K k r · b da B lar 
fflnfllfirae, medeniyet ve büyilk bir aı) tıarının elle tutulur tekilde !eriyle tutar. Biz bunu insani ideal - da~~~~;~ on beş, on altı harem ağa- ~~°: s~: ~:0e:~;:1~~~:n :ü:n::: cQn u;ı:ı:ipl:r:eh~kk~~da kuo~l-
parçasını teşkil eden yeni dünyada tahakkukunu görüyoruz.» lere doğru yi.ıkselcn gençlik sem - Artık onlar tekau""t olmu... ·11·.... t f" ettı"m Umumi valilerin mıA bir istiare deg'"'il kelimeyi hakiki 

1 k ti i · ·11 · · · F"lh k"k 1n39 N k d" b ı·· d" fi d d k 81 yaşıyor. y- sı ıgıne er ı · ,,. • mem e e m zın ve mı etımızın tam ı a ı a, iJ evyor unya o u ıye vası an ır ı . l T ladalarda çalışıyor yetittir- 1 ben al yor ve imparato- manasında kullanıyoruz. Bonzlara 
mlnasiyle ~e1;'1~li ve milli dava v_e sergisinin hakim. fikr~ (yannın diln- _Kapıda~ _içeri girince Milli Şef!- ~klert~ylerle ve mandır~larile bir :~~ore a;:~deriyor~um. burada hakikaten, kurutup kutulann 
menfaatlerımızın altı ay devamlı bır yası) şıarıdır. Bız, bılhassa devlet mız ve Reısıcumhurumuz ismet 1no - d lar. Bütün Çin onları ç_: Sa da kadın yok muydu} içinde saklıyorlar. Bunlar, aç kalıp 
11tllde müdafaası gibi bilyük çapta pavyonumuzda, bu şıara sadık kal- nll'nün heykeli görünür. Bu heykelin :::u::n~:ş~~~-· Fakat onlar impara- _ v::ı.. olmaz olur mu} lmpa- kendilerini yavaş yavaş öldüren in
millt bir işle çok daha yakından ali- mak için azami dikkat ve gayret sar yirmi metre gerisinde, dört buçuk torun sarayındaki günlerini daima rotoriçenin hizmetinde yedi kadın, <Janlar. Açlıktan yavaı yavaı öldük. 
kadar olacatı tabiidir. fettik. Amerikalıların anladığı mana metre _Yü.~sekliğinde, elleriyle bir ha- hatırlıyorlar. yirmi bir tanede çamatırcı vardı. im- leri için, vücudleri çürüyüp koluna-

Bu itibarla sergide elde edilen ilk da bir yannın dilnyası için icabe - latı. dilğumlAeyen ve gene 1stanbuld.a Bizi misafir eden harem ağası 0 paratora da dört kadın hizmet eder- mıt. kendi kendine kurumUf, kadit 
m.Oıbet neticelerin matbuatımız va- den bütün fikir malzemesine malik aynı sanatkar tarafın~an yapvılmış hır eski günlerin bazı habralarını an- di. olmuş, bir nevi tabii mWDYa olma 
sıtaaiyle umumi efkirımıza arzı, fay- bulunuyorduk. lnkilabımızın tabak- heykel vardır. Bu, hır bacag~ Asya, lattı: _ Her halde sarayda tarihlerin hadisesi bu. 
dalı oldutu kadar üası lüzumlu bir kuk ettirdiği biltiln şıarlar ve umumi bir bacağı da Avrupa yazılı ıki_ so~l c- Sarayda biz harem ağaları yazmadığı birçok hadiselere şahit Mabedin arkasındaki karanhk bir 
vazife tel&kki edilmiştir. siyasetimizin takip ede geldiği se- fizeri~de durur. Aralann~a hafü ~ır çok kalabalıktık. Bir yer boşaldı mı, olmu'8unuzdur} yere giriyoruz .. içeride bir metale~ 

Aoatıdaki hillisalar, umumiyetle yir, bu manada bir sergi için en kuv ~eyi ıle dört k~skattan ?üşen ve gız- kıyamet kadar namzed gelirdi. He- _ Bizim vazifemiz konuşmasını nıyor. Yerdekı kuru toprak üzerın
sersiye iştirakimize ve devlet pavi - vetli vasıtalarımızdı. lı neon tüpl~rıyle mavımtrak ~ık - pimiz aşağı yukarı yirmi yaıınday- bilmek fakat susmasını öğrenmekti. de otuz kadar ağır ?1ete ~dıiı .ar. 
yonumuz& aid olmak üzere heyetimi Amerikada harbci, mutaassıp, otok landınlmış bır su akar. Öyle kı İs - dık. ve bizi daha 0 yaşta hadım et- ihtiyatsız bir laf ettiniz mi ne yapar· Ölüler, bunların bır tanesıni açaY~ 
zln raporundan ve Amer~an matbu ratik, medeniyet dllşmanı tanıttı - met lnönü heykelinin iki metre geri- mişlerdi. Bu da, kendisi daha evvel lardı, biliyor muıunuz} Dilinizi ke- ruz kartımızda kuru bir bonz .uratı 
atmm nepiyatından çıkarılmıştır. nlmış olan Türkiyeyi, hunhar, aca- si ile kolos arasında iki buçuk metre hadim edilmiı bir arkadaıın teşviki aerlerdi ı. çıkıyor. Batının etrafını tozlu ot1-r 
Bu birinci hüllla71 Türk Sitesine ve yip kıyafetli, haremli ve geri olarak genişliğinde ve on sekiz metre uzun- ile olmuştur. ihtiyatsızlık eden harem ağalan- çevinıaiş .. 
bqta Vatfn~n büyük elçimiz ol - bilinen Tllrk milletini ve hattA ren luğunda boğazlan temsil eden ve Harem ağalan arasında tensikat -Tabii! Ben de ne fene hareket- Mabec:lin bekçisi: 
mak flzere heyetimizin faal bir ıe - ginden bile füphe edilen Türk insa- daimi akan bir havuzu vardır. Ha - yapılır. Yatı en fazla ilerlemit olan- ğer bütün uzuvları tamamdır ve - Gelin ıize e!l son öleni ,a.te-
kllde idame ettiti umumt propafan- nının yeni rejimimizin ıııtı altında vuzun bittiği yerde altından ıııklı larclan kırkı çıkanlır ve bunlann hadım edildikleri zaman da hiçbir reyiın, dedi. 
4a t•lıfmalanmıza alt iki hUllaa d~ göstermek bizim cephemizden de bu n hafif meyilli buzlu bir camın Us- yerine kırk kiti daha alınırdı. uzuvlan kesilmemi!tir. Bu da Çinli- Yepyeni bir sandığın DJ>ağına kal. 
ha takip edecektir. serginin en büyük hedefi idi. tünde bronz harflerle şu cümle oku- Bu kırk harem ağa11ndan evvela terin, bir insanı, öldüğü zaman bü- dırdı. Bu sefer kar,ımıza korkunç 

Birinci kısım hakkında heyetimi - Amerikada, rejimi sempatik olmı- 1ur: f 1! ., imparatoriçe kendisi için birkaçını tün uzuvları, Allah nasıl yarattı ise, bir çehre çıktı. Yanımızcla]ti kadın 
zln niai Vedat N. Tör, raporunda hU yan milletlere karşı büyük bir soiuk cTUrkiye AYrUpa ve Asyayı seçer, ondan sonrakiler imparatora qene ayni tekilde tamam olarak vöm bu ölü sura!!_n~aki !nbfı görünce 
llaaten töYle demektedir: luk ve antipati mevcut oldutu ve .ulh lçintle Hilar.• kalırdı. mek huauaunda srösterdikleri dikkat- bir cıii'lık kopardı. 

Nevyork se~aindeki pavyonlan- bunun yalnız siyasi sabaya inhilar Bu manzara, her sldenl teshir ede- Beni imparatoriçe aeçti ve kendi ten ileri geliyor. Rir Cinli için en bü- Henüz genç hir yafta ol•n bonz 
mızın zamanında yetiımlyecekleri etmeyip, iktisadt ve malt mOnase - "ek kadar mlnah ve muhte~e"1~:r. hizmetine aldı. Evela tahsilimi, ter- vük felaket, öbür dünyaya vücu- otlenn arastnda oturmus bir "aziyet
hakkında memleketimizde aon :ıe- betler Q~erindP şiddetlf! T"iles'"·r bu-j Bu ~ Jzd ::- -··-u7"', "'SULH biye mi ilerletmek için diP.-er kırk ,)undan bir uzuv ekaik olarak ait· te duruvnrdu. Öle!i dah11 ü~ hafta 
manlara kadar tiddet ve izha.· o ........ .: .... .ı m •.• ı .;:_ .. gı... • •"re, A • - 0.YUU 7 •· __ ... ede - harem aiaaından birine t-1im eüi- tnektir. • - Dnama 1 mel .....,... -
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(SAHiFE 7) 

Nevy ork Fuarı 
Vali iş başında 

_ Baıtarafı 6 ıncı sahifede - Devlet pavyonumuz hakkında A- muhtelif Amerika mehafilinin dik-

B ı k • d k MABEDi» lakabı verilmi~tir. merikanın bir çok gazetelerinde si - katini pavyonlarımız ve mem!eketi -a 1 eSJr e İ Kapıdan içeri airip te bu teskin tayişkilr neşriyat yapılmıştır. Bun - miz üzerine çekmeğe muvaffak ol· 

h" d• edfci ve Umid verici manzara ile lardan yalnız Amerikanın ve Nevyor muştur. Bir çok toplantılar, konfe-a ıse karşılaşan zair, sol cephenin iki kö- kun en büyllk gazetelerinden biri O· ranslar, yemekler ve pavyonlarımıza 
ıeaini kaplıyan iki metre yüksekli- lan Nevyork Times gazetesinin u - m!lfterek ziyaretler tertip edilmiş -111anı·sanın elektrı·k -'er- Tahkikata ehemmi- ğinde ve onüç metre aenişliğinde bir zun makalesinden şu fıkrayı alıyo. tir. Bu ziyaretleri müteakip takdir -

l Y ,l ~ a j foto _ mural ile karşılaşır: ruz: kfir mektu blar gelmektedir. Böyle bir 

d • t k h ll el •ı • yetle devam cTiirlciye çe,itli iklimler ve mah- «Devlet pavyonunda en ziya- ziyaretten sonra alınan bir yazıda ı ar l a e auller memleketidir.» de göze çarpan nokta, Zühtü ad der.iliyor ki: 
- _ l ıyor ediliyor Bu foto • mural, Türkiyeyi ekse· lı 38 yaıında bir Türk heykel- uHuntor College talebesinin 

ViliYCt işierini tetkikP. başlıyan yeni 
vali, bugünlerde kazaları dolaşacak 

riyetle Arabistanla karıştıran mu - traıının aergi için vücuda getir sergiyi ziyaretleri esnasında 
tavassıt Amerikalıya, Türkiyenin diii iki heykelle Türkiye Cum- gösterdiğiniz nezaketten dolayı 

Mektupçu ve hükumet birleşik Amerika devletlerinin şimal huriyetinin ilk reisi Kemal A- en derin takdir ve tqekkürleri-
tabibi şahit o/arak kısmiyle ayni arz daireleri arasında tatürkün büstüdür. Zühtünün mizi bildirmek isteriz. Serginin 

bulunan ve Amerika kadar çeşitli atatülerinden biri tunçtan bir mükemeliyetini tasvir etmek 
din/endi/er iklim ve mahsullere malik bir memle- delikanlıdır ki güneıin kalb - için ki.fi derecede kuvvetli tak-

Balıkesirde, bir kulak doktoru - ket olduğunu cazip ve veciz bir tarz- leltarih telakkisini ifade eden dirki.r aıfatlar bulamıyoruz. T&1. 
nun parası bulunmadığından tedavı da anlatır. bir tekli iki eliyle tutmaktadır. lebemizden bir çoğu Türkiye • 
etmediği küçük Şeref isminde bır Kaskatlı havuzun sağına alıp ta Bu ıekil insanın en yüksek ide- nin arkeolojisi, tarihi ve kül • 
hastanın öldüğünü, bu hadisenin mu hafif meyilli yolu takip ederek, ko- allere- doğru olan mücadelesini türü hakkında kitaplar okumalt 
hitte derin bir teessür uyandırdığını los heykele doğru iJerliyen zair, bu- remzetmektedir. Bir ayaiı Av- la beraber hiç biri Türkiyeyi 
Türkdili refikimizden nakil ile yaz nun hizasına geldiği zaman sol tara- rupada diğeri Aayada olan ve görmemiıti. Paviyonumuzda 
mıştık. Dünk üposta ile gelen gazete fında duvara gömülü ve gizli ışıklı elinde düğümlü bir bağ tutan Türle milleti ile yakından tema. 
de, hadi!e etrafında şu malümat ve- bir vitrinle kar§Ilaşır. Dıvarda şu ya- heykel ise Türkiyenin iki kıta- aa gelmek ve inkılabımıza sem• 
rilmektedir. zı okunur: 71 barıt içinde birleıtirdiğinin bol olan kıymetleri tanımak ı. 

c Küçük Şerefin ölümü badisesi cTürkİJ• topraklarından çe- ifadesidir.• çin büyük bir fırsat bulmuılar • 
üzerinde müddeiumumilik tahkika- titli medeniyetler yükaelmiftir.• Sergi milnasebeti~·Je heyetimiz dır.• 

ta devam ~tmektedir. Çocuğun ku- Vitrinin içine müzelerimizden ge- i:: 'ş'""'"'~"'~"~'d"~"n""''"':"'B"~"·~·~"<-ai'a""""'A'I !ağındaki taıın çıkarılması İçin baba. tirtliiiimiz Hitit, Grek, Romen ve ~ U U ,._, ~ _ ~ U U ,.... U U 
sı Nureddin ta;afından kendilerine Bizans devirlerine ait tipik eşya yer-
müracaatta bulunulan mektupçu •111• 11111111• 11'''1 " 1111111111111111• 11• 11 • 111" 111 • 1 ••••11• 11111••11111• 11• 11 • 11• 11111 • 11111 .. • 111 .. 11

"
111

11
1 .. leştirilmiştir. Q h d } 

Süleyman Sami Alemdar ile hüku- Bu cephe boyunca, 2,5 X 3.5 eb- nlar SOil a İse er İÇİil ateş 
met doktoru Cemalettin Aygen in şa- adında döı·t f oto-mural vardır. Bun-

. Maniaadan bir sörüniif.... hid sıfatiyle dün müddeiumumilikçe lar, Hitit, Grek, Romen, Bizans- Sel- püskürüyor lc:r )lanısa, (Hu.susi) - Dün geldiii- gilnü Demirci Gördes Kula, Alaşe- ifadelerine müracaat edilmiştir. çuk _ Osmanlı devirlerine ait sanat 

ni telefonla. bıldlrdfiim valimiz B. hir, Eşme, s:llhli ka~alannı teftişe Cumhuriyet müddeiumumiliği ilbide ve eserlerinden kompoze edil- Mussolininin Miliinda gazetesi olan Popolo d'lıalia fngiliz - Fran fııik TUrel ışe ba~lanuştır. Belediye ve vilayt ihtiyaçlarını muhitten mer- t~kikata de~am ed~rek ic.ap etti~çe miştir. Ve gayet monümantal bir te- sız • Sovyet müzakereleri hakkında şunu yazmaktadır. ıarafından H_~lkevı tara9lnda verilen keze doğru tesbit etmek için seyaba- dıger bazı _kımselerın de ıfadelerını slr bırakırlar. Bu panolar, Türkiye- • cfngilıereyi diplomatik bir hezimetten kurlaracak bıçağı eline •ı.a.AP1 yemkegınde .bu. lu. nmuş ve Ma- te rıkacaklardır. almak s.uretiyl.e tahkikatı tekem - geçırdikten sonra Sovyetler ardı arası gelmez taleplerde bulunuyorlar • 
.. r ı :.- nin çok eski ve asil bir medeniyet ve Jl: ... nın Y. il se mesı ıçın çalışacağını K"'ylerde ,_.apılacak ,_,0ııar, fı·dan- mül ettırecektır.> . Londra ve Paris bir çıkmaza düşmüşler ve kendilerini bir zengin kaı»-~ k d v " " kültür memleketi olduğunu gösterır- l d ,.e pıesaı ar a aşlarının kendisine lıklar umumi toplantı mahalleri ve susi toplantılar yapılarak köy kalkın- !er. Ve bilhasa bugünkü medeniye - aını çalan dilenci mevkiine düşürmüş er ir.> 

,.,rdJııı edeceklerine emin bulundu- spor hareketleri hakkında merkezde ması savaşında alınacak tedbirler tin asırlarca suren zincirleme bir ceh Avusturya askerlerı· Gestapo J 8öyliyerek eben yokum b · · ·1 kt" 
;unu . ' ız va. alakadar memurlarla her ailn hu- tesbıt edı ece ır. din muhasalası olduiunu en iyi is -denıiıtır. J 
tıZ' . i 000*00 bat eden memleketlerden birinin arasında mu·· sademe er ttanisa ıç n çok mühim dügilnce-

P B r b .k M . " .. Türkiye olduğunu anlatırlar. 
Jerl bulunan vali, fehlr dahilinde ve UT Sa Ta Tl QSl erznOS }'UnU Asma katta Ebedi Şefimiz Atatür- Bohemya ve l\.ıı0iravyayı işgal etmiş olan Alman ordu kuvvetleri • lektrik fabrikasında tetkikler yap. IYJ ı h 1 fi k p 

U b b [ d kiln büyük bir maskı vardır. Bunun ile Alman gizli polisi Gestapo arasında şiddeti .i ti 8 ar ç~ .tı~ rag .. ıiılltır· zu~ senelerdenber(halli için mÜ ayaQSlna aş Q l bir yanına cYurtta sulh• diğer ya - dan bildirilmektedir. Moravyanın Vyskov şehrıne yerleıtırılmış olan 
ç•l

1

fAl' ve •kat buırilne kadar ken- nına da cCihanda sulh> şıarı bronz Avusturyalılardan mürekkep olan kıtalara mensup bir nefer bir Pru• dISJııden istifade edilmemiş elektrik d 

••İ, yeni valinin başarıcı kabiliyeti Tam kan Merinos yünü 120 ku ruşa çıkmı~- harflarle )"azılmıştır. Altında a şu ya subayının suratına bir tokat vurmuştur. 
,,,,- - ~ okunur: cAtatürk. 1881 - 1938>. Gestapo kuvvetleri askerlerin bulundukları barak~~an abloka & 
azerinden teksife vesile olmuştur. trr. Ficıt l er in v Ü ksek olması al ô:ka uyandırdı Tarihi panoların bulunduğu cephe- derek 60 kişiyi tevkil etmiılerdir. Bunlardan dokuzu mu1ademede öl-

Elektrik fabrikamızın bir an evvel • ..... mOvazt cephe de :ise umumi mil- du··ru··ımu .. e, geri kalanı Almanyaya gönderilmişir. 11 .......... ,, ti 11 ~1 i · lAk d Bahkesir, (Hususi) - Bursa Me-ı------------- .r.., ,, 
,_ .e r me-. çın a 

8 
a ar- nası •u etimle ile ifade edilen, gene ı ı~ 1 1 1 1 rinos fabrikası vilAyetimiz dahilin - w J ·ı k • tayya ·· J 

ara uZım ae en em r er veri miştir. 2.G X3.5 metre eb'adında dört foto- ngı tereye arşı yeni re US eJ Onilmilzdeki ay içerisinde ıı'anı·- de Merinos yllnü mubayaası yapmak-
ı'.ı. müralimiz vardır: h aanın her tarafında elektrı"k yanma- tadır. k" d Almanlann Fransa hududu civarındaki yeni azırlıklanna dair ., •1 cTür ıye, yarının ünyasını Al ğa ve günd(lzleri de cereyan verilme- Bu fabrika tarafından gönderı en kurmaia hizmet eden memle- Fransız genel kurmaylığına gelen haberlere göre manlar garbi Al· 

°'e başlanacaktır. memurlar yerli, yarım kan ve tam manyadaki Hanover şehri civarında ye~i tayyare üsleri esis etmişler-
- b kan 

11ıer1·nos yilnlerinden satın almış- ketlerden biridir.» dı"r B ı · "it yı· ·stı"hdaf etmektedır Vali bunu ir vaid değil bir borç ., . un ar ıngı ere ı · 
olarnk bildiğini söylemiştir. tardır. Bu yıl fabrika, satıcı ile fab- Bunlardan birincisinin üstilnde Hanover şehri civarında Hildeim, Brusburick, Luneb~rg ve Sellı 

Fabrika v.e t-0sisatm önümüzdeki rika arasına komisyoncuların girme- «demokrasiye doğru> yazılıdır. Bu, sehirlerinde yeniden beş tayyare karargahı vücude getirilmiştir. 
sine imkan vermiyerek mubayaayı Ebedi Şefimiz Atatürkiln ve Milli ~ Bunlardan ilk dördü her biri beş yüzer tayyare alabilecek vüsat. 

aY içe~sinde ikmali muhakkaktır. d . d n doğruya kendisi yapmış- Şefimiz Reisicumhur ismet lnönüniln tadırlar. Hanover karargahında 80 bombardıman tayyaresi uçup Jıa-Valı, hususi muhasebe işleriyle tı~.,.~a: Bursa satışı üzerinden tak- halk ara•ında alınmış '°"imlerinden, zır bir halde buluundurulmakıadır. Hanover etrafında ayrıca deniz 
de yakından alakadar olmuştur. di; edilmekte, bu suretle mfitevassıt- 1 intihabat ve açık ha\'a toplantılarına tayyare üsleri de vücude getirilmiştir. 

Dilyuna kalan mUl<?ahhid hesapla. lann alacağı kllr da müstahsilde kal- ait intibalardan terkib edilmiş bir Bu havalide yerlqtirilen tayyarelerin miktarı en aıağı üç bini 
riyle diğer ,tılacakhların vaziyetleri- maktadır. Merinos fabrikasının muh- foto - montajdır. bulmaktadır. 
nin bir an evvel düzeltilmesi için ali- telü mıntakalarda satın aldığı yiln Maniaada yakalanan falcı Gülfidan İkincinin Ostilnde csulhe doğru> M . t N . r d 1 . ~ ' 
kadarlara sıkı emirler vermiştir. mlktaM 200 tonu geçmiştir. Tam kan namıdiierj Arap Ayıe yazılıdır: bu yabancı memleketlerin a CarJ S an az! f er e YI ya gıy 0 y • 

Otedenberi yapılmakta olan inşa· Merinos yünü 12 o. yarım kan ıı o. Mani sa da bir fa . c 1 •ef ve de.-1 et adam !arının Tür kiyeye Budape§teden bildirildiğine göre A iman nazi liderlerinin biribiri 
atta nevakıs mahallinde gözden ge. kuzu yünleri ıoo, yerli yünleri de 60 ;aptıklan r esmi ziyaretlere ait re - pe§ine iideta Macaristana yağmalan Macar halkını tedhiş etmek • 
çirilerek netice.ye .uı.aşılması esbab;- kuruşla 70 kuruşa alınmıştır. Yün kadın yakalandı simlerden ve sulh ve dostluk muahc- tedir. iki ay evvel Alman propaganda nazırı doktor Cobbels bütün er· 
na tevessfil edılmıştır. inşaatla ala- tanlar bir hayli menfaat temin et- del erimizin fotograflarından terkip kanı harbiyesiyl_e. b~"aber B~.d~peşteı:e gelmiş, onu Alman dahiliye kalı bulunan nafıa dairesi valinin sa. . Manisa, (Hususi) - Ayvazpaşn edilmiştir. .a.~~~· naz_ırı dok.to.r Frıcıhın g.e. ne butun erkanı harbiycsiyle birlikte ziyareti d mışlerdır. . mahallesinde, altmış beşlik olmasına k B k h 1 vermiş olduğu direktifler dahilin e Ayni zamanda l\Ierınoscular fnb· w ·r 

1 
. el ili ya~unda oldu- Üçüncil panomuz Amerikalılar i - ta ıp etmıştır. unu mutea ıp meş ur anş ustan biraz evvel Şu nigin 

hemen harekete geçmiştir. . .1 ragmen, ı ne esın e e ' ~ çin pek şayanı dikkat olan etole - kabinesinde Avusturyanın dahiliye nazırı olan general Claisenin zi. Sıhhiye işleri için kendisini ziya- rikay:ı verdikleri yünler içın de kı o ğunu söyliren Giriclli Mercan kızı rans> mevzuuna tahsis edilmiştir. yareti vaki olmuştur. 
rete gelen doktorlarla temas ederek başına 10-l6 kuruş pirim alacaklar- Gülfidanın namı diğeri Arap Ayşe Bu mevzu, Rum , Ermeni patrikleriy Şimdi d~. Bud~_peşteye Alman h~cum kıtalarının umumi şefi Pia
lllanisanın bu sahada olan ihtiyaç- dır • .Bu :ş için gönderilen memurlar şehrimiz polis idaı-esinin aldığı terli- le haham başının ve bunların idare- tor, gene dıger hucum kıtalarını~ lıde'.i doktor Güt ve Alman polia 
tarını sorum" ve ezcumle hastahane Bandırma, Balıke ir şeflikleri billge- batla kahve falına bakarak s~f :~~~ sindeki dini mllesse•elerin fotograf- kumandanı Adoll Bommar _gelmışlerdır. Macarlar eğer Macari•lanla 
nin ihtisasa taallu1' eden noksan alat sinde 15 gün kndnr kalmışlar ve yün- taşları dolandırırken, suç ustu ları, üç dini reisin TOrkiyedeki vic- s.ırf ekonomık meseleler bahıs mevzuu ise bu polis ve hücum k t 1 i 

·k· nüsha da 1 d l · · B d d ı a an lenniye va edvlyes •in hemen ta- !eri mubsyaa etmişlerdiı-. yakalanmış ve evinde 1 1 eril- dan hürriyetini izah eden imzalı mek ı er :rının u •!'e~te e ~e işi olduğunu kendi kendilerine sormaktan ınamlanması için Menmeai !Azım ııe- Merinos fabrikasının bu suretle elde edilmiştir. Ayşe adliyeye v tublan, Türkiyede Türkçeden başka ve yagan bu nazı lıderlerıne endişe ile bakmaktadırlar. 
ıen paranın karşılığını teınine başla- her trırlll imkanları hazırlaması Me- miştir. ile terkip edilmiş bir tof o- montaj LJ k k h " d · J · Al J wı111t1r. tık o~a~ak kulak ıniltehassıs- rinos kovunlan '-"etiştirenler arasın- XX • b 1 kl za şar , a ıse erı ve ffian ar 
..... '$ • • getırılen aletlerin mu~ h . . . . J dillerde çıkan gazetelerın aş ı arı l 
lığı ıçın ümUne ve b . a - da ıyı b.r tesır bırakmıı;lır. A d d ile tebarüz ettirilmiştir. '.:' '."anl~rın yarı resmi Deustche Dienst gazetesi Filistin ve Tien-
hidden tesel~ • • h • ~delınln he- Balıkesir şeflik mm takası sipariş y 10 a Dördüncü panomuz Türkiyedeki çin hadıselerı hakkında şunu yazmaktadır: tediyesı ıçın u us muhasebe ettiğ-i altı kırkım makineleriyle yün - ı• k• k} d J 1 T 
myeeneınir verıniştir.ınuavenetı• ı"çt• . k·ıırkım1~ın fenni usullerlnj yetiştiri- Va 1 tet 1 er e insan ve m'1dde menbalannı inkişaf t b < apon ar ıeb~inde aldıkları haklı tedbirler sırasında İngiliz 

~ . hhat \'C • ımaı- cı ere c.v.retmiştir. ettirmek için yapılan killtilrel ve e- ': .aasının zararSJz ır şekilde üstlerini aramak için soyundurunca in-
Vah, 

51 

• ,hastahane, bınası ile Merinos Yctişllrnı • • . b Jund U konomik kalkınma hamlelerimize gılız. ma.tbuatı bu hareketin insani hakların en mukaddeslerini ihlal 
ye müdürün~' edenlerin bütün ihti. daha geniş mikyası: :e'\~gı bu yıl U . arti tahsis olunmuıtur. mahıyetınde ?l_d~ğunu söyliyerek kıyametler kopardılar, 
da"'il ona i}tiCJl ••erectk te~ilata lunacnk ve 50 niıı verı1•8•~01y'Yuette b;,ı- Aydın, (Hususi) - Vah ve p B 1 b"t• ce tarihi cephede .... Fak. at F. ılıstınde ayni lngilter.e Yahudi cürüm şerikleriyle birlikte .._ aP • . •· nun aıu • ç·t '"'ın evvel- u pano ar ı ın , b t b ll k ~·açların• cev tılabili<· Bunun için ni tohumlamaya tabi tutacaktır. - başkanımız bay Sabrı 1 ag ka- ki vitrine müvazi bir vitrin daha u un ır mı etin. endinden çaldığı toprağında üstünü başını arıyor. 
malikiyetiyle tn~ı"'\'eUe mukayeseli Gerek et, gerekse yün bakımındn ki gün vilfıyetin şark hududun·~arını vardır ki, bunun içinde de Selçuk ve d Japonların Tıençinde İngiliz imtiyazlı mıntakasını ablokaları da 
büdcede her vılu. ulındiığını anlı- kıYtnetli olan Merinos koyunculu~;'. dar Mr tetkik gezisine çıktık Osmanlı devirlerine alt en tipik mü- • ev_a~ •!mektedir. Japonlar burada abloka hattından geçmek i•t;yen 
olarak tahsisat ~on "° kaı şı Yetiştiriciler arasında bdyük yazmıştık. ze eşyası bulunmaktadır. ıngılızlerı anadan doğma çıplak bir halde soyarak Üzerlerini aramakta-
vorum• demiştir. · « mühimmi bir •lika başlamıştır. Valimiz beraberlerinde sular ::: Türk kadınına tahsis olunan pa. dır. Gene dokuz İngiliz ayni şekilde çınlçıplak soyularak aranmııtır • 
• - Her işte eheının~ın ihtiyaçla- resi ve naf'.a nıUdürleriyle sıtma danı notla, Türk kadınını haremden bat- B~nlardan Çinde çökey amatörü atarak tanınmış ve kaptan HouCin 

"h d k halkll'Xl J')lek mec ÜOR.tor cadele reısı ve jandarma kuman oglu House ile Tiençin yarış kulübünün katibi Lord en ag·ır şekı"lde tercı e ere p ve - ld w h ·1erde ka bir yerde tasavvur etmeğe alışa-rına her sahadu ce\'a u bttOn dev_ Bakleryo}oCY o. ugu alde yaptıkları bu gezı olan mıyan mutavassıt Amerikalıya ka - muamc1eyc tabi tutulmuşlardır. 
b••iyetınde oldutuınıt• ' tulundur-

5 vılüyet şark hududuna katlar dın inkilübımızın her sahadaki ba _ Bunlar abloka barikatlarını geçerken japnnlar yanlarındaki 
let memurlan Roz anunde A. Kemal T onay yolları tetkik etmişler \'C alınması i- yeni Zelandalı birini serbestçe bırakmışlar, fakat digw erlerine ı"ngı"lı"z mak mecbur· · ıer b d 1 nafia şarıları canlı lıir tarzda gfüıterilmiş-Mevsirrıi lYetindedır . dO}ıyısiyle Bulatıcı. salgın hastalıklar c~; en tedbirler hnkkınc 11 d" olup olmadıklarını sormuslar. (Evet) cevabını alınca sokak ortasında 
m••al sa•t~ sıcak gitm••

1 

b•i•Yllrak mQtehasıa m yürüne direktif vermişle~.'r ve tir. ve kalabalık Çinli kadın ve çocukların gözleri önünde anadan doğma 
14 e k d sabah 7 dert . (Verem ve saire) 01 

üzerindeki kaza, na ıye Dr. IJ,t; HÇ"E1~ LJ L çırılçıplak soyarak üstlerini başlarını aramışlardır. 
Bütn: :r de•aın edec•~ıır· J1 zar- köylere de uğrayan ,·alimiz buralar- ç.cuı. haatelıklan 1n&teha...,. Japonlar İngilizlerden bir tanesine ağzını da açmasını söylemit-fında haı1_rlcadagtann bU ıs.rn ıJarını ı 8

"mahane polia karakolu n- da hüktlmet \'e belediyeler parti ve H ler. lngiliz agwzını acmış, fakat daha fazla açmasını söyleyince ı"ngı"lız" 11\ıtrı t \'fl> h Jk 1 1 astalanııı 11,3() da, Mr, 119rşılısa.. 
1

zın gQnlük ih ı. aında '147 a ev erini görmüşler, tekrar ge e- k d B buna imkan olmadıgwını söylemiş, o vakit pasaportunu dı"slerı· arasına ,.. v "altı k b"l a ar eylet sokağınd :l Ahe'l , -•liıııı, •ı-ına eminiDl· :tesi 1 T f' pfo n: 4 ] J 5 re • uzun 
1 
etki kat Y • pncakl anııı ' • ms lbaa" va•,,, d 

0 
'.. • ?-ı 1 e ~ > • sıkı,~ rmışlardır. 1 ngiliz bir ceyrck san t böylece çırı lcı plak dunn uştur. 

' ~•üınozdeki p••• dirmişlerdir. lna~iz kon olosu hiıdiseyi siddetle nrotesto etmisıi-
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I,aymısin Alman ve l\~ .1 r ltalyanın hu•• Jyası.-Ita ,vanlara cevabı konoınik J:Yles'e1e1 

l · Eski Roma imparat~~İuğu-Buldog kö;?~ği 
ısırma an l1av

lamaz 

Fakat bir kere 
ısırınca b ·,daha 
avını bırakmaz 

ARA 
Altın efsunu ve politi- nu diriltmek! 

ka .sihiıl"baz/ığı ita/ya, her mühim merhalede gayelerinin tahakkuku 
ıaıım~11 ,.. için daima bir lıuvvetli devlete dayanmıştlr 

YAZAN Feink"'tli enflasyon ter.:rtibel~ ·i bll İtalya bir hülya kuruyor. Eski ten mütevazıh gayelere münhaaır terek bütün ihtiraslarını, hattl en 
zarureti meydana l<oymu ur. Pa'rcı Akdeniz Roma imparatorluğunu ye- , kalırdı ki bu gayeler, Roma impara- çılgınlıklarına varıncaya kadar bü-

Taymıs 1ıazetesi başmakalesinde F • p 1 .u·tık rrıuoadelelerl . ile kıı 1 la:ı.ıınıı - nid~n 'ihya etm7y~. düşünü~or.. ltorluğun~n di;iltilmesi .. için lazım t~n .. ih~irasl~rını tahakkuk ettirece~i-
1azıyor: rancaıs errOUKS yoı· .. n, J.u kıymt!tleı·ı mu!.nffp. et - ltalya, bu buyuk gayenın hır kıs-,ola~ arazt genışletıne hulyasının ta- nı umıt edıyordu. Halbuki Alman· 

•Alman umumi efkarını idare Paris hukuk fakültesi mcdi~i.ıe clelfrlet eclı-r ArLI" k y n1t·I- mına yetişmek için Hitler Almanya- hakkuku ile kabili telif değildi. ya ftalyaya, bariz bir şekilde açık 
edenlerin İngiliz devlet adamlarının profesörlerinden ıu !ı "·'''hmlı ~ahidi oln~ıtl'tnı. ı:ı:\. · sı ile b!rlesli. ltalya ile AlmanyanınJ Ne denirse densin, İtalyanın, o tavurla hareket etti, sayısız ihmalci-
beyanatlarının hakiki kıymetlerini m ·;~ıı·. < ı.lara iha ·_rt etm.'l ' 1' müttefik olmakta esas gayeleri şu- asırlık usulüne ipta ederek, genişle- lik gösterdi. Mesela ltalyaya, Avuı· 
takdir etmek ve o suretle hüküm ver- Paranın cinsi ve fonksivonu mese- E:ı ~·tır.rlehK hay.ıtııı ~<>cı·utelcı·ı dur: mek, veya yaşamak ve müstemleke- turya ile ittifak yapması için teklifte 
mek hususundaki zahiri acizleri -ve- ieleri birbirine sıkı surette merbut- :ıı·a '.tı• , :ı .wni i.<1ru.·et k .. n.t ··ı gi';, Alpların şimalinde Almanya, lerini değerlendirmek için Alman it- bulundu. Ve kabul ettirdi. Halbuki 
ya •uiniyetleri - beynelmilel vaziye- tur. İkincisini halletmeden birinci - termektedir. Bir rnüstah~il veya ik- İtalyadan yardım görerek büyüye- tifakından başka ittifaklara müraca· böyle bir ittifak bütün İtalyan men· 
tin en tehlikeli tezahürlerinden biri- sine tam bir suretle cevap vermek tisadi mütevassıt ne zaman parayı cek; Alpların cenubunda da İtalya, at edeceği zaman, belki çok uzak faat1erine aykırıdır. İtalyanın muh-
dir. milmkün değildir. almasiyle sarfetmesi aı·a~ında uzun Almanlara dayanarak Akdenizde ve değildir. taç olduğu yardımı bile ondan esirge. 

Bethmann Hollweg'in 1914 se- Mesela paranın sadece bir milba - bir fasıla geçmesine müsaade etmek Afrikada büyümekte devam edecek. ltalyanın bir asırlık tarihine dik- medi. Eğer Almanya ona yatdım et-
nesinde ckağıd parçası> diye tavsif dele vasıtasından ibaret olduğu sanı mecburiyetinde kalsa (ki ziraat için Bu ittifakın semeresini §İmdiye kat edilecek olursa şu görülür: hal· seydi, ftalya Adua felaketinden ıon. 
etmekt n hoşlandığı bir muahede lırsa mübadelele aletlik edebilecek kaziye budur) basit cmütedavil kre kadar hep Almanya toplamıştır: ya birlik kurmıya ve genişlemiye ra bu yardım sayesinde Habeşistan 
için lngilterenin ha~~ gir~iğini m~- olan' ve eden herşeye para demek diler> yerine tercihan mideni para 1938 yılı müddetince ve 1939 başla- doğru ol~n tekamülün~~ her mühim i§ini kolayca düzeltecekti.,. 
ta.?e~e et~ekten mutevellı~. hay.retı, icabeder. Paraya başka bir fonksi _ arar. rında Almanya zorluk çekmeden m~rhalesı??e, ~r;:'yelerını tahakkuk Cihan harbinin başlarında hal· 
~uruk Brıtanya~ın veya muttefıkle- yon izafe edilirse, bu başka fonksi.- Halle istikbal arasında köprü Avust~ryayı,. Süde~.ayı, . Çekyay~, ettırme~ ıçın daıma o ~ma~ı~ en ya, harbe karar vermezden evvel bir 
rının rne~f~atlerıne meydan . okun· yonu icra eden herşeye para denil _ Bu tahlilin ışığında, para challe Memelı .kendı arazısıne ılhak ettı. kuv~e~lı Avrupa devletıne ııtınat sene bekledi. Almanya kendisine 
maıı takdırıncle bu memleketın tek- k lA ım..a·- istikbali narasında bir köprü kur , İtalya ıse, yalnız Arnavudlukla etmıştır. K 'ka N' . S .. d . 

"l"h l .. · Al me Z ııuc. d E IA .. .. .. N l F orsı yı, ısı ve avYayı va ettı. 
rar sı a a sarı ması uzerıne man p tf d"l .... f k . _ mak> imkanını veren bir müessese avun u. vve a uçuncu apo yon ran· M·· f'kl B . . 

·11 . . d l ~ h araya a e ı en manen on sı F ı R . "h . . d d S B" k Al utte ı er renner Gorıtzla T rı-mı etınm uçar o acagı ayret ya- . 1 t:-d d t hlT b f nk- olarak göze çarpaı·. Diğer birçok mü- aıcat, oma - Berlın mı verının sasına ayan ı. onra ısmar - f , , • 
nında hiç mesabesinde kalacaktır. '.

0
.n arın a a dl ~e a ı ~. \·1~as- eS3eselerle beraber colanın> «Olmuş> Jenişleme planının önünde, istiklal- manyasına; ondan sonra, umumi ~e~~e ve strıa ya kadar olan Tren-

Almanlarla İtalyanlara mütema· sı) 0 7t arın m~ .~nıd~ara il~e d \ colana> ve olacağa.. sarsıntısızca lerini müdafaa için birleşmiş devlet- harp devamınca ve umumi harpten tını ve Afrikada büyük saalar vadet. 
diyen ingiliz imparatorluğupun in- sat al ın pt araf ıde ıger mi da e e ;a bağlanmasına imkAn verir. Fasıala _ ler kuvvetli bir sed vücude getirdi- sonra, merkezi imparatorlukların iler. O zaman Mussolini söyle ya· 
h "tat h ı· d ld • ·· l kt 81 a arı ara ın an ayn erecc e, J B dd" b"lh t 1 d d"" l d d "h "k" · ~ a ın .7 ° ~g~ soy enme e- ayni vartlar içinde ve a}•ni neticeler- sız terakkilere imkan verir. Bir nevi er. u se !n ı assa .. ta ~a an ta- , uşman arı~a ayan 1; nı ayet ı ı Z'yordu: «Yarın, Belçika tahrip ~dil· 
dır. Fakat boyle ıoylıyenler, son de- 1 , d"l d·-· . öt . sigortacıdır . rafı çok saglamdır. Çunku ftalyan senedenberı de, Avrupa hegemonya- dikten Fransa ezildikten sonra Prııs-

ah "k ed'td··. b"l B l e ıcra e ı me ıgını g s erır. . ki . d - d d - F d - ·ı 1 · H" 1 Alın ' rece t rı ı ıgı zaman ı e u - p k Madeni para diıfe rtedavill alet ıste en ogru an ogruya ransa- sına ogru ı er ıyen ıt er anya- . t" A -" d f. 
1 d • d 1 h l d ara ve ıymet • e - . . . . I . · . d d" ya ır ıcaı .M.Wrupa a muza ter o ursa, 

og un ısırma an evve av ama ı- p k ti . b" k lerinden daha kolaylıkla kıymetle_ vı ıstıhdaf edıyor. Fransa ıse, ngıl- sına ıstına e ıyor. b d . . . . . J 
ğını hesaba katmıyorlar. Fakat bir ara ıyme ~rın ır mu ayese va r~n muhafazası rolUnil 

0
;nnr. Altın- •ereye dayanarak cebir kullanılarak . İtalya, Fransadan çok şey elde u me enıyetın gerı gıd~ceğıne de a-

kere de ısırdı mı bir daha avını bırak- sıtasıdır. Para fıyatlar ya pazar va- b . . . . . . vapılacak her tahakküme ve korkut- ettı. Napolyon Bonapart ltalyan hal- let eder.~ 
. . . . . na u ımtıyazı bahşeden biltün ıçtı - k . 4 • • l 

maz. sıtasıyle , yanı onları ıçtımaıleş- ... . . . .. 'lla siyasetine, karsı durmıya karar ında mıllı hıssı uyandırdı. İtalyan- talya harpten sonra, h:upten 
Al f 1 l . d . . . . maı ıtıyatlardan ve biitun ananeler- . . f I -~ .. . d } d b ·ıı" h" 1815 d b k1 d·-· ı · h · · t h k man ve ta yan gazete erın e, tirerek kıymetlerı ıfade eder. Bu ıtı- . . . . ·ermıştır. ta ya, eger musavı ev- ar a uyanan u mı ı ıs en e e ıgı gayret erın epsını a a -

pek çok gii,rültülü me:fdan okuma- barla kıymetin ihtiva ettiği (şu veya ~en maa~a.' altını fız'.~ kalıtelerı ve '"tler ara~ında müzakereye girişecek sonraki irticalar da bile ~önmedi. ~~~ ettirdi; hatta tahayyül etmedi-
lar vardır ve bu hal in o-iliz devlet b i d h ) t · 1 ··b· kt"f ınsanlnr ıçm arzu edılır sahaları o - ...,}ursa Mussolininin ihtirası nisbe- 18.)9 dn Avusturya Piemonteye 1ını bile: Avueturya - Macaristan e u er e as amamıy e su J a ı • .. • 
adamlarının eöylemiş oldukları nu- bir kısmı tasfi e eder. Ayna zaman- lan bir metadır. Üstelik, altın para- . taarruz etmişti. Uçüncü Nopolyon rnparatorluğu izmihlale uğradı. 
tuklardaki ıakitane itidalini yanlış da 0 al tabi;lerle ifade olunan kıy nın idare edenlerin patavatsızlıkla- yapılan teşbıhler ay~ınlatmakt~n zi- da Avusturyalıların üer.ine yürüdü. 1935 de Lava] - Mussolini anlaş· 
tefsir etmelerine ıebebiyet vermek· tsl s~ k~ .. d .. k 1 rııde yolu şaşırtır. Bılhassa sübJ ektif Magenta ve Solferino zaferleri elde -rıası Afrikadaki F rnnsız - Italyan nı-
ed. me erın zaman ve me cın ıçm e su- rına arşı hususi bir mu.-:ııvemete k t b" kt'f b' bü "kl"k d -·ı d"Id· E- p d I · ı· 1 h 11 d' d la t ır. 1. b' k 1 U d ırme o Je ı ır yu u egı - e ı ı. « ger rusya ev etı, ga ıp- ?A arını a c ıyor u. Bu an sma. rat ır ya ın aşmasına. m saa e 'ahip olduğunu söylemiştik. Paul Va- . 

Cemberlayn ile Halifaks'ın ckuv· 1 
1 • b" d (t . 1 d - t dir ve ölçülmez. Para, daha fazlası- Ieri durdurmamış olsa idi, Fransız- 1915 Londra anlaşmasından daha 

eder er) ır yer e amatnıy e ogru e- . d ilb d 1 . . 1 k d kla b ff . 1 . .1 . • • • vete mukabele edileceği> suretinde- · . . Jılkki d"l bil t 1 .. d. bi na gıtme en, para m a e esının ve ar azan ı n u muza erıyet erı ı erı gıtmıştı. 
ki .. Para ne kadar tam hır istılqara sa i$ e ı mees e a~ ıre ıayan r .,. tl b" tl ti ı d h~ ·ı · kad ·· ·· k t 1 mukerrer ihtarları filiyat ile teey· . . . f ill h li d ) d k' b· t -ı.ıy& ann o Jec va on an arasın • a n ı erıye ar oturece , ta ya- 19 6 a il1etler cemiytinin 

"d . hıp olursa bu rol de o kadar ıyı icra orm a n e er ı ı rsana e- l I üt Il 'k 1 h d"' d . ı· k . yu edınceye kadar mesmu olmıya· . . . b . . il ll"f" k . 'd - .. can, emva e m ea ı o an coec an yı uşman an temız ıyece tı.> muhalefetine rağmen ftalva Habe-'- 1 edilir Altm para hıç şilphesız unu serını m e ı m çe mış ao. ugu muş . 1 . • . . . F 1 b d p· . ,, 
cax: o ursa, bu hal, bütün dünya için · . . Altı kUiatl öl k IA d H b" . gıster erın vasatt takdırlerını sil - ransa. ~om ar ıyayı ıemonte- ·ıstanı zaptetti. Mussolini derhal şu 
bir felaket olacaktır. O zaman lngil- yapmak ıddıası~da olam~z. i 

1 
n t t:·-. çm~d" azım ı;-1• ~r ı~ ı:- ratle mukayese hlyerarşilettirmek ve ve,.di. Piemonte bövlece P'enişle- ',eyanatta bulundu: cHabeşistan za-

terenin teklif etmekten hiç bir za- etmeanın kıymetı altıdn hma en n ~ çtı- daüç -~ üJgı nka 
1
1 sarsınhıüakrQ zetnnl . e imkanını verir. eli ve f talyan prenslikleri icin ftalva!1 'eri, ltalvayı hoşnud etti. Bütün dev-

f . l l w • • • karılması şartlarına, a a umumıye - şun ece o ursa, me erın, ilb d 1 Al · "tt"h d d w b' ·b k · l 1 : .. man arıg o mamış 0 dugu bır ihtı- k . . . f k Yalnız paranın cm a e e a etı> , 1 a ına ogru ır cazı e mer PZl et er, bır ıhırı ardından cİtalya kralı. 
al 1 .. . . le enternasyonal pazarda arzla ta - endı devletlerının re a ve hayatı- k t k d h .. . ld p· f d l"kl H . m o an muzakereler devrı geçmış _ . . . 1 vasfına ıyme verece , a a otesı - 0 u. •emonte etra ın a pren8 ı er nı abeşıstan imparatoru> olarak ta-

bulunacaktır. lep arasında.ki münasebette baglıdır. nı temın ıçın a t~n paı-~m~w ;e b.~n~n nl göremiyen o muharı·irler kolaylık opJandı. nıdı. . 
Çemb l ·_ı d'"'' 'b' Al- Her halde şurası muhakkaktır ki muhafazasının ıcabettırd :gı muşkü- hevesine kapılıyorla d . ·o t l'k bun T k M d P R F k 1 J . • 

~ynın ae ıgı gı ı , . öl .. lAt k tl 1 1 f~ r ı. us e ı , oe ana, o ena, arme, o- a at ta yan emperyalızmı a.. 
manya haksız ıilphelerinden vaz ge- a.ltın para polıtıka arzularına, 1 ç~- a ~ a .. a~l~amış o tnam arı ese lar madeni paraya ve altın mikyası- magna, Sicilya, Napoli ve nihayet la doymazdı. Harpte müttefiklerin 
çinceye ve makul bir milletle rnaku- süz teşebbüslere, idare edlen ehr~_n şa)Kan gotrlu . r. h f f k . na aJeyhdar bir politikaya gayri şu- i 870 Roma. kazandığı zafer İtalyanın Avusturya 
•~t da" . d . .. . . teknik ihtisasattan mahrum o an us ıyme erın mu ıı azası on sıyo- . A d" 1 d Ü .. .. N l 1 l k 
ıa ıreaın e göruşmeyı samırni su- k b" f d' Al t b .. ttt' .1. Ch"rl R" t urı olarak hizmete ıyor ar ı. çuncu apo yon, ta yaya arşı cihetinden ne kadar arzusu varsa 

tt k Id ... . nüniyetlerine arsı ır ren ır. - nu e aruz e ırı ınce, .. es ıs - in 1 1 - h' l ""k"'f 1 k re e arzu etme te o ugunu ısbat _ ~ . k 
1 

b l"kt k b 1 t k 1A d k' Eneaaah teY an •tı may111 ve •aptıgı ızmet ere mu a at o ara hepsini temin etti Fakat Fransa ta 
edinceye kadar gayei hayalimiz, mil- tın para, k!gıt para basar gıbi . 0 

- be _ır ~ .. ~ ~A u ~te .. a;ım ır . .' ceriyenpara • 1860 da Fransız - ltalyan hududunu rafından istedikleri henüz olmamıştı-
letler arasında me~ud bir anlaşma laylıkla .. yaratı~a~az. Altın de~ıl~n kugiin ·ul arı ı şaı aJtr ıçın e enl mu- Tebarilz ettiğimiz üratın tefriti tashih etti: ltalyanların kontrolleri Bu gayeye yeti~mek 'ç' M . 
ve d h b" ··k b' f h . .. k efsun buyük sıhırbazların ve buyu - emem para gene a ın para o arak it d b" l b" . l k S ~ ı ın usao-

a a uyu ır re a giınune a- .. . . . l l aktadır F. d lt f olarak, paraların cins ve mukadde - a ın a ır p e ısıt yapı ara avva lini bir çare buldu. Fransayı korkut 
vusmak 1 I d cu çıraklarının sıhırlerıne mukave - rn m · ıansa a a ın e sun - · ı N" F l . O k' · -0 

ma ı ır. met eder culuğu hakkında bazı müphem na_ ı·atiyle meşgul olan muharrirler ü - P: ıs /a~~~~~ra ~.e~tı. F zam~nk~ mak. Bunu temin etmek için de ye-
Mar kopo/danberi çiJ- p r v: mübadele zariyeler İngiliz dilinde yakın za - çUncü fonksiyonu örtbas etmişlerdi: lı~~ohn .. ekA u ~me ının transa ad ı niden silahlanan ve Ren havzasını 

a a • 1,. ti . h f f . e çısı, u umetıne şu satır arı yaz ı: isgal ed ku tl' Al d 
Ül • ç· Para hali bir milbadele vasıtası - manda çıkını~ paraya dair bazı e - !Lıyme erın mu a azası onksıyonu. s· S ·ı N" . F l en vve ı manyaya a-

z mıyen ın esrarı dır Bu itibarla madeni paranın üs- ~erlerin pek acele okunmasından J3u hata efkarı umumiye üzerinde te- b w « 1 ız avva ı e ısı ranb~ız a:.a van~ak lüzumunu hissetti. Sonra 
Ba t f 6 hif d . ' . kt . f'l' tt ı· 1 agıs amıyoruz, satmıyoruz, ır mu- Parıste halkcı c h . h""k"' . F - 1 ara 1 uıcı.. e • - t" HlğU ilk bakışta silinir ve hatU\ yanlış ma!Umat almış bazı iktisad po sır yapma an 'e ı ıya a ne ıce er ~ d ·ı d . h ı· · · · ep esı u umetı -

ıın G .. l . d"' .. k" k un ' d w kt h ı· k 1 d s·ı . a e e e yapmıyoruz, a a ının ıs- .. ansanın parçl'l.la ·ıA d" o Uf. oz erı onmuş, san ı arşı· k b 1 r "'ib" görünür Kag~ ıt para litikacıları tarafından orta va yayıl- ogurma an a ı a ma ı. ı vıo t - .. b"· .. . . ·1 1 l nmasını ı an etme ı 
d-'-' d h d"l . ay ou eı ı . ' . G 11' d kt. 1 . b 1 . egını utun meşruıyetı ıe taya, "? Ro B l" .h ... d 

ım ~ın en mer ame~ . ı enıyor. cmütedavil kredi> madeniden daha mıştır. Bunlaı· nazari araştırma.ıa.rı se ın o rın erı ve un ~rın cerı- Bismark ve Kayser Almanyası ile mı. . .ma -. e~. ın ~ı verı vucu a 
Adeta o daracık sandık ıçınde ıstırap müteharrik daha nz sıkıntılıdır. On- oportünist parlamento vecizelerının yen para> hususunda sebebıyet ver - J 881 d .. tt f"k ld y· . .. _ getmldı ve ış gormıye başladı. 

ke b' ahkA b · ' · ld klan çok '"kil hd d · e mu e 1 0 u. ırmı uç se Al A t ·ı ç k çe n ır m uma enzıyor. lar da ayni hizmeti görilrler. Bunun- tedavOle konulmasiyle karıştırarak, mış o u . ' şu ı· ma. u ıc- nelik• inkitasız bir ittifaka rağmen man~a vus urya ı e e os-
Albayın karısı: la beraber bazı ~artlar ve bazı haller halk yığınları urasın da geniş ve menı raat bu mey andadır. Bu cerıyen pa. R h .. k .. t' Al d h. lovakyayı ılhak ederek muazzam şe-

- Aman gidelim, dedi. Bu gÜ· dahı"lı' de Fı"lha.,kı"ka takas "meıı· ..... e- ııun dinleviciler bulmuşlardır. ra> emtea satın almakta kullanılma- b"oma lud umde ı d" manya an ıç kilde büyüdükten sonra Mussolini 
1 ··ı·· h · d h f l bak n · ... J J d" d k ·ı·- · ır şeye e e eme ı. it l b" · en o u çe resıne a a . aza ~- }eri bir milletin içinde ve iki millet Yukarıda kasdettiğimiz üç fonksi- dığı tak ır .e ıymetini kendı ıgın - 1879 da, ltalyada, vaktiyle ltalyan ayasına ge,ne ır cınn~~ ariz oldu: 
c~ olursam korkarım bır daha gu- arasında ne kadar inkişaf etmiş olur- yonnun ondokuzuncu ası~ zarfında den ~e tedrıcen kaybeden para de - devletlerine ait olup da hududları ha- fta~y~~ rneb uslar rnecllsınde, .~u.s
lunç yazı oku~ıya cesaret edeme~·: sa olsun, bu mübadelelerin muayyen klasikler ve bilyük nazarıyeciler ta- mektır. . ricinde bulunan, lisan ve adet itiba- salını ıle Fransanın Ro1!1a elçısının 

Bu dehoetlı manzaranın hayalını f 11 la tasfı'ye edı"lebilmeler· (ya- rafından ortaya konmuş olduğu dik- Para yalnız bır mübadele vastası . l lt 1 b t f kat . huzurunda, İtalyan mebusları Kor· 
··zı · · · .. •r d 'd k . . ası ar ı Akk" d. rıy e ayaya mer u , a •ıyase- 'k N' . S T , 

go erımızın onun en gı erme ıçın . d k"k t bf kild d kate ~ayandır Sonuncusu hususun mı tela ı e ıliyor? Eger çok uzağı t İt l d b l l sı anın, ısın. a1'Vanın, unus un 
t.- M l l k d k nı a ı ve mun azam r şe e e- ,. . - d .. . en a ya an ayrı u unan mem e- C'b t' . 1• .... I "Ih k 
a~am oıo o antaıın a yeme t k" d'l 1 ') k b da katiyetle ısrar temem 11ilerse hiç ve çok erıı gnörmUyorsa ınsan bu- k ti . İt I .t l l" ve ı u ının ..... ..,aya ı a ını iste-d'k vam ve a ıp e ı me erı anca a- ,. • . . . . . 

1 
e erın a yaya aı oması azım ge- dile 

ye ıÇ: 1· lb k . kiyelerin madeni para ile veya ma - olmazsa bunlardan hiç birini unut - nu nern.ırı~esını temennıy~ temayil leceğini iddia eden bir fırka teşekkül r. .. ... 
m 1 a ?Y arıa~ · . dent para temisl eden bir varaka ile mamışlardır. eder. Çiinkü, kıymetten du.şme teh - etti. ilk defa olarak Avusturyaya Fransa sukuııetle cevap verdi: 

- Sankı Cengız zamanındakı t . 1 1 b ğl d B "t" Yavaa "'avaş tariht hidiselerin t"'- didi altında, hamil daha zıyade sa. ta•b· 1 T t T . t ·ı «Hayırb M g il d d -·ı '? esvıye o unma arına a ı ır. u ı ı ., J """ k i b" ı o an rene ve rıyes e 1 e, 

0 .0 0 darı/..ıı aNsm .. aylı~. dgı. ~ı barla nihai sahada madeni para da siri altında bir müselles teşekkül et- tın alaca • daha ser ır ritimle mü· Fransaya ait olan Savva Niı ve Kor- İtalya Almanyadan Arnavudlıı-
.~yor u. 1 e ~u~e ır evırdı 0 ha a; meri olamk, fakat daha derin mittir. Harpten evel, altın para ve badeel edecektir. . sikayı istediler. ' ğun ilhakı ic;in nüeıaade istedi; ıim· 

gunler 1 K,:lsır~a gı~ı boşana~ 0 a· ve daha esaslı bir surette mübadele onun serbest tedavülü milli ve beynel Paranı nkıymetl~rın muhafızı 01 • l 881 de İtalyanın aöz dikmekte di ArnavudluSU kontrolü altında 
damların ne guzel hır barbarlıgı var- . .. t 1 . . d ., u mu f kedilıyor? o eri- ld v ' • ı tundu Alınan ·ı ask .. vasıtasıdır. mılel mubadelelere ema vazıfesı ug ar . nun « o ugu Tunusu Fransızlar zaptetti . ...,u ruyor. ya ı e erı 
dıl. C l d Para •e zaman görüyordu. Bu madeni paar filen mesinbni temennı .. etnıek bir man - Bunun üzerine İtalya o zaman çok J.,ir pakt da i~aladı. Fakat bununla 

c eçen er e tanıdıklarından . di k lık 1 unku bu t kd' d a· k . ' . . kimsey' k kıtamaz b" k l d M ll Para kıymetlerin muhafazası vası- kıymetlen muhafza e yordu. Bu rol tı sız 0 ur, ç a ır e P uvvetll olan Almanya ıle ıttifak ı or · 

kır da.si e.r an athıyor b~· Ad 
0

1
i 0

• arın tasıdır. Bu nokta üzerinde CharJes o kadar normal surette husule geli • ranın esasına halel gelir. yaptı. Müteaddid entrikalara zaman Mayısın 4 ünde Mussolini Tu-
en ı erıne ma sus ır a et erı var· . 1 1 · Charl R' t bunu büy"'k bir k v ~ h "k h ' . · 'd bllan tt b 1 m l"ba b .. h d Rist cKredi ve paraya müteallik dok yordu kı para mese e erı mütehassıs es ıs u u • zaman yaptıgı ta rı areketlerıne rın e şu a a u un uştu: 

mıf ve ga ı d u~k' . ~la bu a et trinİerin tarihi> (1) isimli güzel e- ları nihayet onu ihmal ettiler. vet ve sarahatle .bir kere daha isbat hazan tehlikeli olan tehdidlerine rağ- cHalihazır \vrupa~ında şümul ve 
on arO jra;ın ~· .~ ımış. k serinde israr ve kuvetle duruyor. O- Bası fonksiyonlara l'öaterilen etmiştir. Onun hır ~aç veIOt fikirler men İtalya, 8akin ve azimli Fransa- karakter itiJllriyle hır harP çıkabile .. 

h c 1 n .arda ır ıoz _vkmıs.; aşk na göre paranın bu fonksiyonu en e- müfrit dikkat gibi ortaya koydugu fikir sarih ve nın mukavemeti karşısında muvaf- Jecek bir m.e'ele yoktur.> 
!8. de~~l~1! dn slonra_ so~u ·~ ~çmbe' cashsı ~e netice itibariyle yeginc Bundan iki netice serisi çıkar ki basittir. fak olamadı. Jrütcsel'de Ç1kan le Soir 
Mı e 1 ı ır, er ·ed1ıb- nubaıçın, ~~ kati mahıy<'ti haiz olandır hil& bu ırün kendini hissettirmek - Fakat bunu düştınmek ıazımdı. o zaman Kolonel Grasset hal- cfl!:aıete•İnde Yazan 
aafi~0et~e~~ ev~n b ır ~a ncıdmı· .Pu fonksiyon mübadele. V&sltası tedir. Bir çok sosyalistler bunu düşünmü- yanların hislerine şöv]e tercüman Yr. ~n o~erbereh 
Çadırda onuın, ekger u yakancbı .a am fonksiyonundan önce gelir. Be.ııim pa Evveli paranın birinci ve ikinci yorlar. Buhranı daiıtnıak ve tehli - oluyordu: «İtalya, h~yal sukOtunfl EVk • Ş h 

arısına va ın ır yer- 1 (k k d ekonomi . . k lk d ,,. sır a ctp d• yattı is• sab hl · • k Ik k Ik ravı (maaşımı teşkil eden frankln - fonksiyon an ıymetlerin mukaye- e e olan mızı a ın ır - uğramıştır ve memnun değildir. Al-
' a eyın l'l. ar, a • • t Ub d i! k ' · eriyen Par il id b - · · d ( 1864 1870) 1 l maz misl'lfirine bir hard k b ı rı; aldığım anla (geçinmeme lfürum- se vası ası, m a ele vasıtası) - ma ıçın « &>ya m ag- tı sene ıcın e - ta ya, B ,,,. .-.elerin • . 

ikra.,.,., ,..detmi~. a uzu ıu ıu t-~yaların bedelir.i ödi:yecek) bu- ratla tebarüz ve hazan tağyir edildi. ladığı gün B. Da~ad.ier de bu nokta- evvela Avusturyaya, sonra Fransa- OSf 1'tıeıı• • • l gr 
~ 1'safir bu suyu hiç tereddüd nu elimden çıkardığım an ar~sında ~eroy Beaulieu paranı nbir c:va - Y ıdüşUnrnilO deiıldır. (Ulus) ya ya~i Avrupenın iki büyük askeri "crf, Kuı1tJetı, Erkek· 

et""'"'°' .. n ir'"rse Mogol emin olur- z:ıman geçer. Paranın mlibadcl!:! va- lorımetre - kıymet ölçen ilet> oldu- . • • . . devletıne k~rcıı .. Almanyayı zaf~r ka· _. • • • ı.. "'' 
1 l"t'• Jr; w·l--"'ncı adam karısına karıı sıtası hizmetini görebilmesi için, ifa· ğunu s~yl~rken betaat sarahatsızl!k (1) Lıbrame du Rec.ueıl Sırey, 22 zanırken. ı10rdu. ltaJ,·enlara hır. çıl- ;ç. 11 7 ~ftn1" · rf'ffrrr"". 

dürü9t ha .. eket etmi ~= de t•t":.ıi~ kıymeti muhafaza etnıni suçunu ışlıyordu. Tabiat ilimlerinden rue Soufflot, Parıs 1938 crınlık arız oldu: Almanya ile bırle- l.ı;a;;;aı~--------.ll!tı==-._-' 
~wr .. > 



l TE)IMUZ 1939 C1lmarteal 

Çöl Yıldızı 
· Nakleden:** 

• 

\AftAllULU) 

Dans Tanrısı Timarhanede 

O, 1919 yılında meşhur danslarından birini 
çıldırmış ve artık iyileşememiştir 

--------------------------------· 

yaparken 

O, vaktiyle insanlara çok saf ve 
san' atkdrane hazlar vermişti 



(ANADOLU) 1 TEMMUZ 1939 Cumartesi 

Pamu:, 
1:~,:r koopera· Almanlar, Danzigi müs- Milli Şefimiz 

tilleri birliği top· hk b • h • h 
Iğdır, o ~~~rıısı Iğdır pamuk ta em ır şe ır a- Marmarada Savarona yatında 

ta ım at k peratifleri birliği u- l • . . l Mareşalımızla dbnanma ko· 
mumih ,. . tintoplanmııveruz. ıne getırıyor ar 
~:~~ i;:;~.1~ 5~gelıi:~ :a~z;~::Cere: 1 

mutanını kabııl buyurdular 
atanbul, 30 (Telefonla) - Milli 1 konuşmuştur. 

bi!alar ve d ger m ddeler oıtaklan-
nın alkışhm ara ında kabul edilmit- A h •• k A 1 • • b •• • k • } Şefimiz İsmet İnönll, bugiln l\farma- Milli Şefimiz, yarın tstanbulu 19-

VfUpa U Umet erIOJ ugun IÇİD CD ro ışga rada Savarona yatında g nelkurmay reflendireceklcrdir. lnönü, Marmara-
tir. .._, başkanı Mareşal Fevzi çnkmakla do- da karıılanacak ve Sa' arona yatiyJe 

:Bu iy- nef e İğdırdaki 500 pamuk d ' J D d 
mttsta l in ve Turk ktiyl\lsünün C en m es e e anzig işi ir Danma komutanı Amiral Şükr~ 0.ka- Dolrnabahçe önüne gelerek deQ.i.z ya-

.. . • . . .. .. . J nı kabul buyurmuş ve kcndılerıyle rışlannı ıeyredecektir 
d 1?u 'e k~l lCimuzun Parıs, 30 (Radyo) - Danzig me- Paris, 30 (Radyo) - Varşova se- Londra, 80 (Radyo) - fni'f!tere- ~" 

n ~. z~et ~tm tir. Umu- ~elesi, butün Avrupa hükumetlerini firi, bugün gelmiş ve hariciye nazı- nin Varşova sefiri, Danzig meselesi - .. 
0*°0o-------

mı h~) et u ~ :i uk kar karşısında i gal eden rne.:.elelerin başındadır. rı jorj Bone tarafından kabul olun - hakkında Lord Ha lif aksla konuşmak Fi •1 • t • d • t 
kendı aızul~r yle kaza ~rt~ _oku~u- Alınanyanın Danz"gte bir emri :-aki muştur. üzere bugün buraya gelmi§tir. l ıs ın e vazıye 
nun bazı thtıyaçlarını ternın ıçın kar- yaratmak isted:ii, artık tahakkuk 

d d rt b. ı· t b ·· - ·· "°*oo..------
ların an o ın ıranın e erruunu ctmiı gibidir. Alakadar mehafil, in-
de alkışlarla kabul ederek memleket giltere ile Fransanın, bu emri vakii lt l k 
!rfanına da h'zmet etmişlerdir: . kabul etmiyeceklerj ve Polonyanın a yanın ararı Yahudi 

Celsenin sonlarında ınürnessıllerın bir tecavüze maruz kalmasına nza 
teklifiyle sayın başvekil Dr. Refik göstermiyecekleri kanaatindedirler . kapatıldı 

Dün çıkan bir emirle 
kahvehdneleri 5aydama, parti genel sekreterliğine, Pariı, 80 (Radyo) - Almanların, 

ticaret vekili Cezmi Erçine teşekkür Danzig limanında geceli aQndüzlil Tür kiye-Mısır an/aRması ta hak- Kudüs, 29 (A.A.) - Bu sabah Kudüs, 30 (Radyo) - Bug(in 
te!graf1an çekilmesi de ittifakla ka- faal:yette bulunduklan ve mühim - l" Telaviv civannda yapılan ıuikaedlar bir Yahudi kahvehanesinde bir bom-
rar altuıa ahnm ştır. matla dolu olarak relen yapurlan kuk ederse Libvada mukabil da 12 Arap ölmüt ve 4 Arap yara- ba patlamıştır. Hükümet, bu müna-

----00000 bir kaç aaat içınde boplttıklan 16y- tıT lanmııbr. Atet eden mütecaviEler - ıebetle bütün Yahudi kahvehanel.. 
Kenedi lenmektedfr. tedbirler alınacakmış den ehcri.i Avrupalı kıyafetinde rinin kapanmuım emretmiştir. 

Berlin, 29 (A.A.) - Danzfr poli- P 
1 

d leli. ,,. ·z tr • • sinin Almanyadan arefen unsurlarla . ~r ~· !O (Ra yo) - Romadan sunun Mısır kuvvetlerine yardım e1r ---------------------------
1 ayyare ı e raşıng takviye edildiğıne dar ecnebi mem- bıldırflıyor: . . ~es~-~eyfiy~ti Ti.ır.kiyece taahhüt~ H 

fona gidiyor Jeketlerde çıkan haberler· tevaik et- Türkiye - Mısır ıttıfakı takarrur dıldıgı takdırde ıtalya hükQmetı, ava okulu komutan-
R . 

30 
Rad ) Am ika. mek imklnı ıunamamı~. ettiği ve bir harp vukuunda Siiveyş Libyadaki kuvvetlerini bir kat daha 

azLoıııs, d ( .. Y°K -ed. ber •• Alman me fili, Danziar makama- kanalının müdafaası için Türk ordu- artıracaktır. 
nan ra sefırı en ı, Ui\ln . oo*oo l ğ _J 
Sot.aınsıonchn taşyare ile V Hing _ tının polia adedini Polo~ya - Dansıar f f na Q n: 
toaa hare.ket et~ittiı. Sefir yarın anlaımaaıncla teıpit edılmif olan R J 
Vatinfl'Sı.ıda bulunacaktır. ' miktara çıkanna1a karar verdikleri- US• apon Hava Okulları talimabnm 86. nıaddeainde yazdı prtlan baia 

00000 ni ve fakat 1enJ alınacak polislerin istekliler: 

General Gamelen 
kamilen Danziı topraklanndan kay- Dilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından AiUlloa 
dedflditfni temin etmektedir. sonuna kadar okul, bq vururlar. Okulun bulunduğu yerin dıpnda 

v k d Vaqova, 80 (Radyo) - Alman- N• • • • j R k bulunanlar dilek kiğıdlariyle vesikalarını posta ile Okula ıönderiıler 
A.Orsİ aya gi iyor lann, Danzirte 18 yqından 25 :yqı- ISllllSI, aponyaDlD USyaya arşt ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Paria, .30 (Radyo) -Fransazor- na kadar olanlan lflllı altına davet kuvvet l•Stl• maıı·ne mecbur kala• Madd:: 86- Hava Okulu Ced! .. di kısmına aimıe tartları ıunlardır: 
dusu biışkumandanı ve erkim har- ettekleri, aon plea haberlerden an- A) Türk olacak. 
biyei umumiye reisi aeneral Game- laşılllllfbr. v B) Ortamektep (LİM tekiıinci aınıf) tahsilini bitirmlf 
lin, bugün Nisten vapura binerek Paril, 80 (Radyo) - Bitlerin, bu- Cr\gIDI yazıyor en az I 7 ve en çok 20 yaşında olmak, bekar bu· 
Konikaya gitmiştir. gilıılercle Danzlse ridecet1 16yleni- Tokyo, 30 (A.A) - Nisinsi ıaze-j faatler ()zerindeki ıittikçe fazlalaşan 1unmak. 

---«««oo•n yor. tesi, japon - Sovyet milnasebetlerin- tehditkar vaziyetleri ise japonyanın C) Sıhhi vaziyeti uçucııtlukta ve UÇUi ifleıinde kuU..· 

Ku .. plere bı·nı·yor)a'' Paril, 80 (Radyo) - Polonya den bahseden bir yazısında diyor ki: nihayet kuvvet istimaline mecbur nılmağa elverişli olduğuna dair mütehueıaları ta-
. matbuata, Almanlann Dauiate al- Japon hükOmeti Sakalin adasının kalacağını 1ös1;ermıırted.jr. Bu suret- mam o!an bir hastahanede sıhhat heyeti raporu ol· 

Paris, 30 (Radyo) _ Jtalya ve dıklan a8kerf tedbirlerden bahisle u- şimal kısmındaki japon petrol men- le hareket ederken hüktlmet ayni Dı!U"Cla ...:a~~y 1,65 4eıı ..-iP oJmıy-=aktar. 
Almanya mat uatı, J~ailiz _ Fran- un ma'kaleler yazmakta 'H bu ted- balannı ve pasifkin timalinch jaR_op zamanda japon milletinin emniyeti- B J 

·-. 1 ulunduklan yerin askerlik şubesine müracaat a muaye11e1e -
sız- Türk ve Türk- Mwr anlatma1a- > rlerin, Danzig statükosunu ihll balıkçılarının haklarını muhafaza ni temin edici tedbirleri de milli- gönderilİl'ler TalSl tfllkilatlı sıhhi hey' et bulunan yerlerde 0 yerin on 
ları etrafında uzun makalder yaz - tt"j'"n" ktedirler. i~in kuvvet istimalini gözönüne ala- haza etmektedir. büyiik ~müracaatla muayeneye gönderilirler. 
makta ve ıiddetle hücum etmekte_ Polonyanın Danzig fevkalade ko- caktır. Sovyetleriıı b\l hukuk ve men- D) Ahlakı sağlam plduğuna ve hiç bir surette auçlu 
jitler. m ·ser , n askeı1 hazırlıkla- 090*00 u-------- ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin em-

uun n hakk nda hükQrncte rapor vermek l •ı p l niyet müdürlüğünde,ı veya polis amirliğinden tat-
DanS Tanrısı ~~:;i:.bu.iln Danzi,ten buraya ael- ngı tere- o on~a dikli vesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli Er~lar hak-

Ti h d Paris, 30 (Radyo~ - Almanlar, kındaki 2505 sayılı kanun mucibince muamele ;8-
ım .. t ane C Danzi0 'te aenit hazırlıklar yapmflaa 

• • q rcceklerini, mektebi bitirdiklerinde 1 2 yıl müd~et· 
- 8&1taraf1 9 ncu Sahifede - başlamı lar, top, mitralyöz ve dafi A k "" • • f k b • • J d L ..1 d le Hava Gedikli Erbat olarak vazife gCSreceklerinl 

udumu, ba ımı, kollannu bü;rilk bir oplar yerleşt:rmişler<lir. s erı ıttı a 1 ugun er e on :_1ra a teahhüd etmek. 

ha.rretl• tetk e bqladı. A.Aladım ki, ffi C r as İ ffi J e imza J ana Ca k F) Okulca yapılacak aeçme imtihanda kazanmak. 
bu parç , onu :ılikalandırmlfb. Dan- Y Uil,,. Il. standa H) istekli adedi çok veya imtihanmı kazananlar ah· 
amwı tam hararetli ve aaa'atimin Londra, 30 (Ra<\ro) - lnsilter&o dan buraya ielccektir. t, nacak miktardan fazla oluna bunların içinden Ri-
ı çok maharet istediği noktalarda Şiddetli y ğmurlar• Polonya askeri ittifakı, bggünlcıde iki hükümet nrasındaki müzake- yaziye bilgileri daha~ ve yabancı dil bilenler ye-

l burada imzalanacakhr. Polonya ha- reler, tamamen bitmi~ ve metin ha- ıılenir. Hava Okulları okuyucu1an askeri lieeler 
jana Ta • içinden ~el111 bir sesle dan birçok zarar ar okuvuculan mbi yedirilir ve niydirilir. Kitap ve 

'Va nazırı Kapriaki, imza meraeimiıt- zırlanmıot:r. "" " 
balınuktan kendillnl alamadı: of du de hazır bulunmak üııere Varşova· diğer ders için lazım olanlar paruız verilir. 

- Aaah, nıı arttzel !. Dikkat et?. ------ooo*ooo.------- V) H.va Okullarına kabul edilenlerden birinci 11nıfa 
Çok &il el! Mııhteıeml Atina, 30 (Radyo) - Bugüıı muvaffakıyetle bitirenler arasından. kabiliyetleri-

. • şiddetli yağmurlar yağmıı ve Atina E B •• k ne göre, uçucu, makinist, telaiz, fotQ(ırafçı, atıf ft 
. . nın ır ço ma a e erı su ara tın a ombardımancı ğa ayrı ır r. Bu takd rler, benım dansımdan Bi· b" k h IJ I · l J d en U re ş b h 1 la 

ade d nsın muaıkiiiue aicWi. Asıl kalmıştır. Yunanistamn bazı vilAyet ~ 20 30 9 {1980 
kledi · ·z ve yıllardan beri ozıe- ı rinde seller oımustur. ınsanca za- Veliahdının yı!· Tuna ile birleştı·. Izmı·r Lı·se ve Ortaokullar 88• 

d im z h r a nihayet meydana areJ- yiat olduğu söyleniyor. 
mek üzere i i. Çttnkü ileriye seri •ooon•-- dönümu·İ ·ı· k d aıve1er]egderkenansızınarkamda Al .. f rı ıyor tın ama om·syonun an· 

o da nyan ve cGUltln hayali> man Sanayıı ena Atina, 30 (A.A) - Atina ajansı Bükreı, 30 (Radyo) _ Bilkre,ten İzmir lise ve ortaokulları için azı 510, çoğu 519 ton Sömikok kömQ. 
d d h" bir artiltfn muvaffak • İİ b · bildiriyor: Tunaya kadar açılacak olan büyilk ril kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18 temmuz 939 
o ap J re eyecefl en .Uç ))Uma- vazı ye e U UnUyOf Veliahd Paulun yıldönümil müna- . . aah günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesi her ,Un kültür dlrektör-
l'&IUll b ı !lde ıekilde ~&teren Berlin, 30 (Radyo) - Rayiı sebebiyetle bütün reillli, husus! bina- kanal, 

1942 aeneıı sonunda bıtmft o- lüğiinde &"Örülebilir. Tonuna 24 llra fiat tahmin edilen bu ihtiyacın 
N hı k yl i' rdüm. · Bank meclisi idaresi bugün Funkun lar bayrakla donanmıştır. Gazeteler, lacaktır. Bu kanal üzerinde bet yUz ilk teminatı 934 lira 20 kuruştur. lstekuterfn 2490 sayılı kanunun 8 cfl 

O, dan P yordu. Heplı!ıiztn Usta- riyaeetinde toplanmı§tır. Doktor Ker bu münasebetle hararetli taınenni- tonluk gemiler seymefer edebilecek- ve 32 inci maddeleri mucibince hazırlıyacaklan teklif mektuplannın 
dı. hepimiz n büyüğü ve danserken m6zakereler esnallnda Alman sana- lerde bulunuyorlar. Batyııkil Me- tir. 18 temmuz 939 sah günü saat 14 e kadar, hüktlrnette kültür direktör-· 
athm ebediyen kaybetmft bulunan yünin bugünkü vaziyetini tqrih et- taksaa halen Floransa.da bulunan ve- ---cc~>n-....-.-- lüğünde satın alına komisyonu batkanlığınca makbuz mukabili teslim 
lıffl Mlıl dansediyorctu. mit ve bunun çok fena olduğunu liabta, hükumetin, ordu, donanma R J ' alınacağı, saat 14 ten sonra verilecek veya postada gecikecek mektup-

°C'9tlmU• bir köşeye çekilmlt bir hal töyliyerek acil tedbider alınmaıını ve hava kuvvetlerinin tebrik ve te- UZVe t İD ların kabul edilmfyeceli llAn olunur. 30 IS 11 16 229'F 
de, ---ı.rimis an, ellerimi& bre. lüzumunu ortaya atmııbr. mennilerini telarafla bildi!'lniot4'· J h J 
~, tılruı W halde deli olan Xi- aaaH Keza Metaksaa Pariste bulunan Sa a iyet eri 
illlklııiD 11111ceur1 daDlllll •)'1'edi;. Mehmed Spaho Piered~ hükftmetin tebriklerini bil- Tecdit edildi 
wftk. T•bv anla kalktım. onun- 4irmiştir. 

ıa Hnı. daaea b9tla4un. Plak wı.. Dün milıl merasimle 
mlltl. 'BWea filtadla d~e ayak-
ta kaqdaftık o bw keedimi vec- Jefnediltli Nikodum 

---·cc.ııoo•••--

da kapbrmıftım ki. hiç tareddad ~ Belrad, 80 (Radyo) - MttnakaJAt R ı._ IJ 

Vııtington, 30 (Radyo) -Ayap 
ve mümeailler meclialeri muhtelit 
k.omiayonu, reiaicumhurun dolar 
kıymetini tenzil huauıundaki eellhi-eden n "zlerine kapandım. o nazın Jlehmed Spaho, bugtln mili! uınen patriHi Ö aii 

.. r-• w •eıüıııt ay.-danmı merasimle detnedilm ftfr. Cenazeme BOkreı, 80 (Radyo) - Maldavya yetlerinin tecdidini kabul etmiıtir. 
tutarak, sakin bir sesle: rasiminde bOtün nazırlar hazır bu • metropolidi Nikodum, mflteveffa ili- Komisyon, ecnebi gümüşü satın 

- t ı, fl'I t.. ~ bil lunmuştur. Bqvekfl EdeskO\'fç, mU- ron Kristeanın yerine patrik intihap almak selahiyetinin tecdidini de ka-
Kelimeferfnf .e,ıedf. teveffanın mezan ba,ında bir nutuk edflml§tir. bul etmiıtir. 
He hat; mpelln! bir ıekftde dan- Jrad etmiş ve Mehrn d Spahonun hfz- Haoo Ayni zamanda komiıyon, yerli 
ve muaflr111W'IDpdllbat a'11 •• fU- pıetlerfnden hapseylemiştir. p l t t • l f ·· .. ·· ı fi 

ar rd !fl bq a4fam, ııı.ırzade Kral Ptyer ve kr 1 naibi prena Pol, f0 eS 0 e mlf er• gumuıun ıatın a ma yat.mı o~ 
e kend mi kaybetttl. mtlteveffanın aflesıne taziyet tell'!'af- Be,tut, 30 (Radyo) _ Suriye ~ına 70 cent olarak tubit ~~.11-

Danı Tan1'111 gene durmadan sa~- lan çelı:mfşlerdfr. cumhur reiai, Hatayın Türkiyeye hr. Bu kararın kanun kuvvetinı ık-
or, ,,_l'lllaklan afmıda, dizleri :Mehmed Spahodan fnhilll eden ilhak edilmesinden dolayı bugün tisap etmeden evvel iki meclis tara-

t nı bir fbtfllç içinde, mü- i Mtıslüman cema~ti reisliğine, Cafer Fransız hariciye nazırı Bonneye bir fından tasdik edilrr.csi icap etme1',te-
-'-"'"~•n kıvranıyordu. KolonevlQ ıeçi~. proteato telarafı çekmiftiı. dir. 

-Torbalı kaymakaniliğından:' 
Torbalının şehitler kövündc 775 llrn 43 Jcuruş bede)[ keşifli Ulva 

inıaatı 1-7-939 gününden itibaren 20 gQn rniıddetle açık eksiltmeye 
konuldui'undan isteklilerin 2490 sayılı kanun hilkümlerine ,öre ha
zırlıyacaklan teminatlarile birlikte "0-7-939 Pcr embe günü saat 15 te 
Torbalı kaymakamhi'mdan miltefekkil koınisyona. rnil"racaatlan ilin 
olunur. 30 5 11 2287 

Piyasa kd"ıt t rtccarlarına 
Sümcrban~ Sellüloz s nayii mii

essesesinden: 
Cina, evaaf ve eb'ad tefrik edi1melcsfzin b~ d fada te tim alınmak 

üzere ıinıırit v r.ı,., e - ' n ve d f l · k" .. dı ve 
karto~w- için 1'v t.tan 
yü2de ık' 'A · "t r 1/7/9 9..,. 
ih. ~ . "b -• r: n en ı :=. ~ r.:~-- -ru 
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... z mlu ot ar 
TELEFON NUMARALARI : 

M.:d~n~ın ihbarı 2222 • 25:;2, Karşıyaka: 5055 imdad' aıhhi : 2046 

22~ eıu~aurnilik : 2455, Polis : 2463, şehir telefonu müracaat No, 
H O, fehırler arası telefon müracaat No. 2150, Elektrik şirketi : 2091 

51
ava gazi : 2326, hava ga:ıi fabrikası : 2294, Karşıyaka su idaresi : 
o5• Bsmahane istasyonu : 3638, Albllncak istasyonu : ~134, Paısa· 

ptlrt vapur iskelesi : 2854, Denizbank acentesi : 2674. İzmir su şirketi 
3at 5, Taksi iıteır:ek için ı 4040 

KASABA HATTI: 
h:mir • İstanbul - Ankara yolcu treni her gün ııaat 6,30 dı.ı harelcet 

eder. (Bu lt>ende Pazar - Cuma - Çarıamba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eski§ehir için bir yemekli vagon vardır. 

İzmir • Alaşehir yolcu tt·er.i her gün aaat 16,40 da Bıuma~-ıaneden 
hareket eder. (Bu trenin M:ınjsada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Somaya devam• vard:.ı- ) 

İ:zmir - Bandırma sürat l!'eni Pa:ı:arteai. Çae-şamba Cuma günleri aa• 
ot 7,30 da hareket ed r. (Bu trenlerle lstanbula gidec~k yolcular için 
Bandırmadan "apur vardır.) 

· İzmir • Bandırma yolcu treni Sah • Perşembe • Cumart~&i • Pazar 
ıünleri saAt 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle htanbula gidecek 
)Olcular için yalnız Per§cmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
vardır.) 

AYDIN HATT: 

İzmir - Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarıamba _ Cuma 
-Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyµda 
Burdur • İııparhı ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

lıi:ınir • Nazilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. 
l~mir - Nazilli otoray her gün saat 18 de hareket eder. 
lzmir • Denizli yolcu treni her aün aa.at 10 da hareket eder. 
lzmir • Ôdemiş yolcu treni her gün saat 18 10 da hareket eder. 
İzmir • Tire • Ödenıiı muhtelit yolcu treni ~er gün saat 5,45 de ha· 

reket eder. 

lzmir ·Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. 
KÖRFEZ VAPURLARI : 

hmirden Karşıyakaya ilk vapur ıaat 5,30 da Pae.llporttan ge"e aon 
vapur 11,30 r-ta Konakt,an kalkar. Karşıyakadan İEmİre ilk vapur saat 
6 da, ıon vapi'r da 24 tedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar§ılıklı 
•apurlar harel-~t eder. 

ŞEHiR D> \·illi NAKiL VASlTALARI : 
Tramvaylar ~ ~abahleyin ilk tramvay Cü ... t>ly~lıd n 5 te, i inci trı:.m 

·~~ e da harekt• eder. Konaktan 5,20-6,20 eledir. C"ce 1cn tramvay 
Guzelyahdan 24, 6 te Konaktan t d h k t d c·· d'. h be• . • e are e e er. un ~:z er -s 
dakikada bir traı vay vardır. 

Otobüıl~. 1 Bu41•, Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alaancıık hat
tına her gun munbazam otobüıler itlemektedir. 

HAV ALl KA. TARLARI : 
l · B znı:r- uca ı 6,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-'7,44-19,10 

tslzmır • Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-17, 
-18,50-20, 1 o. 
İzmir • Karııyaka - Hacıhüseyinler ı S,43·7,38-8 30-10,20-12,l 0-

13,03-14,50-16,50-17,47-19,30-21,25. ' 
lzmlr • Menemen ı 6,48 (Yalnız Cumartesi günleri :13 OJ) 
DENİZYOLU"tl ı ' 

Çarıamba ıünlet'! aaat 12 de İAtanbula sUr,at postaıı. Per,embe 2 
de al'apostaaı. Çarıamba 10 da Menin ıür,at postası. Pazar gilnü 1!? 
de fl"'rain poataaı (Radoıa da uirar.) Karaburun postası Pazartesi ve 

• P~be iünlerl aaat 9 da. 
N. BETC1 ECZANELER : 

• Pazar ı ~emeraltında Hili.l, Karata4ta B. Habif, Keçecilerde Yeni lz
trur, lraadpt'"tarmda Asri. 

Pazarteai ı Kemeraltında Şifa, Cüzelyl'\lıda Güzel yalı, Tilkilikte B. 
Fa!1:i:kiçeımel'kte lkiçeımelik, Alaancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

: Lnıentttmda Şifa, Karantinada B. E,ref, Kemerde Kemer, Al
aancakta B. 4bnw"' Lütfi, E!refpa§ada qrefpa!fa. 

l 
Çartamba ı Ba ... u.rakta Sıhhat, Karataıta B. Habif, Tilkilikte Yeni 

zmir, lııradpa•armcla Aari. 

F P~rtl~7: Kea:neraltında Hilaı, Karantinada B. Eıref, Tilkilikte B. 
ua ' ..,.re P•tada ~refpaıa. 
Cuma ı Kemet"atınd, luih d C.. 1 .• ı d d Aart lk' l"k I . a • uze yalıda Cuzelyah, rı;a pazarın a 

C
, ı~ı~e n' te kıçeşınelik, Alsancakta B. Fuad. 
lltna~ı : aıdurakta Sıhhat. 

! MEMLEKET liARICI 1 
ltal.tan vapurları mu t • 

8 d~· V . T • n azam postalar : Çıırıamba saat t 7 de Pıre, 

111üiünmi1111"üiılıiii11uiiuüiuiiıiiuuiümlıiuiiıiıiıiıl111ıiımiılılıiiılıılırıli1li11111ııııı 
lstanbul Nafia müdürlüğünden 

20/7 / 939 PP-rşembe oünu·· t 15 d t b ld N f" .. d .. lüğü k ·ı k · . e. saa e stan u a a ıa rou ur~ 
bul Te sı.tme omısyo~u odasında 4 l 142.35 lira keşif bedelli lstan-

eknık okulu kalonfer tesisatı ve k d · · 1 k.. ·· l .. k in 
§aah kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko arın tıresıy e omur u -

Mukavele: Eksiltme Bayınd ık · l n~ muş ur. A A 

namel · · k .f h 1.. . ır ı ış erı genel hususı ve fe· nı ~art· 
en proıe eşı u a~asıyle b ·· f · d" w k 206 k rut muk bT d d . . d una mute errı ıger evra u-

a ı ın e aıresın ~ verilecektir 
, Muvakkat teminat 3086 liradır. · 

İste~lilerin .te~lif me~tupları ve en az 25000 liralık bu işe benzer 
I~ ıyaptıgına daır ıdarelerınden almıA oldu w 'k l · t. d ls 
t b 1 ·ı,. · . . y gu vesı a ara ıs ına en -
an u vı ayetınden eksıltrne tarıhinden 8 ·· 1 ı hl· t 

v7e 939 yılına ait Ticaret odası vesikalarını ~un. ekavve lıa ınmflış e rıı 
/939 p b .. .. ı 4 d avı pa zar arını 

ergem e gunu saat e kadar ı·sta b l f .. d .. ı··" .. 
l 

. n u na ıa mu ur U6Une 
verme era. 1 5 1 O 15 (2230) 

lstanbul Nif la Müdfürlüğün
den: 

$~(Jj 

ıU ü l? 1? 1939 pqzartesi günü saat on beşte İstanbulda Nafıa müdürb. eksılnne .~asında ( 49641.63) lira keşif bedelli Istanbul Valide
aj- talebe ve ogw retmen sanat n'O,.,... ·k· · kı lı f .. . 0 • ı ..... u 1 ıncı - sım ikmali insaatı kapa-
Rar usulu ıle eksiltmeye komılmuştur. ~ 

Mukavele, eksiltme bay 'd rlık · l · l .. nam l · . ' 11 ı ış erı gPne hususi ve fennı sart-
kurue erı, pro~~· keşif .hul~sasiyle .bunA. mütefe~ri diğer evrak (Z48) 

ş mıııcabııınde daıresınde verılecektir. 
ruvakkat tminat (3723) liradır. 

. eteklilerin teklif mektupları ~e en az 40 bı·n ı· l k b . b 
ış yapt ~ d · . ıra ı u ıse enzer 
b l . 1~Rın~ aır ıdar~lerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstan-

u vı avetınden eksıltm t 'h· d k· ·· v cı39 1 . . e arı ın en se ız gun evvel alınmıs ehlivet 
7 ~9-39 ya~ına a_ıt ~.ı~ret odası vesikalarını havi ka~alı zarfla"'rını ( 7 / 

P .. artesı gunu saat on dörde kadar istanb 1 f ·· 1 •• 1 .. ~ ·• ne v ~ . u na ıe J"'"\Uaur.u.,.a-
erme.erı. 27 1 6 11 4537 /22 IS . ...._ 

(SAHiFE 11 )' ' 

(ANADOL.~U~)~--------~--....... ~~----~--------~----~~----~----~--~----# ___.._ 
•••••"••••••• -.. -.. -.-•• -.. -.. -.. -.. -•• -.. -.. -.. -.. -.. -.. -•• -•• -, .• :;:;;;;;;;; .............................................. .:..... Gayri rn.e~kul malların açık a.rtu- ma il!nı: 839-7197 

§i zmır Levaz ın1 Amır liğ i :)at l l Alma ~ İzmir birir.ci icra mcmurlutun·J mi2e bildirmeleri icap eder. Aks hal· 

.~ Komisy·onu //anları 5 dan: Jde hakları tapu :s!ciliyle sabit olmlP 

İzmir levazım amirliği satın alma komisüonundan: 
~·73580 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 

tem1 uz 939 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul le -
Vcü.ın. ar. irliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 117639 lira 40 kurus ilk teminatı (7131) yedi bin yüz o-

' tuz bir lha 97 kuruştur. Şartna~esi 588 kuruşa komisyondan alınır. 
isteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale sa-
atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 27 1 6 11 2246 

İzmir levazım amirliği sa.tın alma komisyonundan: 
(239350) kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 

temmuz 939 pcriembe günü saat on beşte Tophanede lstanbul leva-
zım arnirligi satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hapsinin tahmin 
edilen bedeli 78985 J;~a elli kuruş, ilk teminatı 5199 lira 27 kuruştur. 
Şartnam:!si 395 kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin kam:.ni vesika 
lan ile beraber teklif mektplarını ihale saatmdan bir saat evvel komis-
vermeleri. 27 1 6 11 2245 

- lz°7uir Le"\t.;rU:-Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Bir borcun temini istifası için malı- dıkc;a satış bedelinin paylaşmasından 
cuz buluoon ve satılmasına karar ve- hariç kalırlat'. 
rilen. 4 - Güsterilen günde artırmaya 

A: - Kütük 19:3, pafte 151, ada i'itirak ed~nler artırma şartnamesini 
839 parsel 35 de kayıtlı izmir Gözte- okumuş ve lüzumlu malumat almlj ve 
pe tramYay caddesinde 787 taj nu- bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
maralı ve 2800 li'.ra muhammen kıy- itibar olunurlar. 
metli kargir ev. 5 - '.l'ayin edilen zamanda gayrJ 

B: - lzmir tapu daire;,;niu 27 menknl üç defa bağırıldıktan sonra 
teşrinisani 332 tarih ve 100 sıra, sa- en çok artırana ihale edifa. Anca~ 
hife 217, cilt 210 numarasında ka - artırma bedb~! muhaır.men kıymetin 
yıtlı izmirin aşağı Ayayani mahalle- yüzde 75 ini u . .lmaz veya s:ıtış isti
sinin küpecioğlu sokağında atik 64, 
yeni 106, 1-106 numaralı ve vaziyet 
zabıt varakasına göre halen G, 8 ka
pı No. lı 1400 lira muhammen kıy
metli iki ev: 

yeni alacağına ru~fianı olan diğer a

lacaklılar bulunup ta bedel bunların 
o gayri menkul ile temin edilmiş a

lacaklıların mecmuundan fazlaya çık 

31-Ağustos-939 tarihine müsadif mazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki knlmak üzere artırma 15 gün 

daha temdit ve 15 inci günü ayni sa
atte yapılacak artırmada bedeli sa· 

perşembe günü saat 11 de açık artır
ma suretiyle izmir birinci icra daire
si odasında satılacaktır. Bu satışta 

tahmin edilen kıymetin yüzde 76 i 
elde edilmezse artıranların taahhüt- tış istiyenin alacağına rüchanı olan 
!eri baki kalmak üzere ikinci artır _ diğer alacaklıların o gayri menkul 

maları 15-EylUl-1939 tarihine müsa- ile temin edilmiş alacakları mecmu-

1 - Piyade ve atış okulu için (42200) kilo koyun eti ve (7~500) 
kilo sığır eti veya keçi eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksıltme~ 
si 17 /Temnıuz/939 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
İst::ınbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyo~unda ~apı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli (34145) lira ılk t~mmatı 
(2560) lira (87) kuruştur. Şartname ve evsa~ı komıs_Yonda 
görülebilir. Sığır, keçi, koyun eti için ayrı ayrı hyat verılecek-

1 kıl k k l l b b t kl.f mektupları dif cuma günü ayni dairede ve ayni 
tir. ste i erin anuni vesi a ariy e era er e ı . -

'h ı d b. ~ l k · rmelerı saatte icra kılınacaktır. 

undan fazlaya çıkmak şartiyle en 
çok artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıla • nı ı a e saatın an ır saat evve omısyona ve · 

2302
) 

29/6/939 tarih ve 42592 sayılıdır. 1 5 1 O 15 ( 1 - İşbu gayri menkulün artırma 2 
şartynamesi 1-8-939 tarihinden iti- maz ve satış talebi düşer. İzmir L~vazım Amirliği Sat:n Alına Komisyonundan: 

- Müteahhit nam ve hesabına (2000) adet yün battaniye alına
caktır. Açık eksiltmesi 17 /Temmuz/939 Pazartesi günü saat 
14130 da Tophanede İstanbul Lev?zım ~irliği Satın. Alla 
komisyonunda yapılacaktır. T ahının bedelı ( 21000) lıra. lk 
teminatı ( 1575) liradır. Sartnamesi ve nümunesi komisy~nda 
görülebilir. lsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber bellı sa~ 

baren 7197 nu .. 1ara ile birinci icra da 6 - Gayri menkul kendisine ih~ .. 
le olunan kimse derhal veya verilen 

iresinin muayyen numarasında her- miihlet içinde parayı vermezse iha• 
kesin görebilmesi için açıktır. !landa le kararı fci:! olunarak kendisinden 
yazılı olanlardan fazla malUmat al- evvel en yüksek teklifte bulunan kim 
mak istiyenler işbu şartnameye ve se arzetmiş olduğu bedelle almağa 

atte komisyona gelmeleri . 
_:2~~2~9;,..'.:;!64,/~91:,.9~ta;!r~ih!..v!:c~4::.2 ~5 9;:,l~sa~y~ı l~ıd!!ı;,;.;ı·._.-;1~5~.;..I ,;.O ...;..1 ;..5 _,(,_2_1_01 ) ı:niz e müracaat etmeleri. 

Bornova A•keri Satın Alm;-Komi;yonundan: 2 - Artırmaya iştirak için yukarı-

7197 dosya. numarasiyle memuriyeti-
razı olursa ona, razı olmaz veya bu
lunmazsa hemen on beş gün müddwt
le artırmaya çıkarılıp en çok artıra
na ihale edillr iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 5den 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
mcmuriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. (Madde 133) 

! - A kc> vasıh:ı ( 4) ton ku .. u fo.-ulya ile 1 O No. T 000 kilo 
r.eVirdeksiz f züm pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - p ııwı "/Terr;nuz/9_,9 Pazar tesi günü saat 10 da ya-

pıla aktır. 
3 - P,ı nl nn umum tahmin tutarı (840) lira olup ilk teminatı 

(ô3) li adır. 
4 - 1 t kMerin vnkarıda bildirilen vakitte teminatlariyle birlikte 

J rnova A~keri Satın Alma komisyonuna gelmeleri ilan 

----~::.::.:.;:..._,~-_..,.~---=--~-=-::":-"':"'"!'(:.,-2209) ____ __.w_ 

zhan ınüd .. r üığünden: 
Ka aburun'a işlemekte olan Uşak vapurunun tamiri. ~eni.iz. bit~ 

mcdiO.ı cihetle ev' ~lce ilan edildiği veçhiyle 3.7.939 tarıhmdekı se
ferini yapamıı :-ıca~ndan mutat seferlerine başlama gürünün ayrıca 
neşredileceği ilan olunur. (2304) 

~~~~-~~--~~~--~---::-~~--~---=-~-;-~----

B ca be ed"ye riyasetinden: 
829 lira 65 kuruş muhammen bedel ile açık eksiltmeye konul

muş olan Buca Belediye mezbaha kan kanalının devam eden açık 
münakasasında talipler tarafınd;-n veri "n fjatin haddi layık görüle
memesine binaen belediye encümeninin kararı ile bu inşaatın bu gün 
den itibaren Onbeş gün ınii~d(>tle !'azarlığa bırakıldığı ila olu-

1 5 9 14 (2 .. ":l 10) nur. 

Ri TOL 
Beyoğlıınu'a 
;;;: fi-r w=co ,.; 

OSMA YE 
SİRl(ECf',Je 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

B. Ömer L;.itf: Bengj 
.1 İ r 

da yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe

tinde pey veya milli bir bankanın te
minat mektubu tevdi edilecektir. 
(124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahıplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müshitelcriyle birlikte memuriyeti -

Üç ev yukarıda gösterilen tarih
lerde izmir birinci icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen ar -
tırma şartnamesi dairesinde sattlaca. 
ğı i1an olunur. 2811 

ilan 
Ordu hasta bakıcı hemşireler oku. 
luııa ait bazı izahat ve okula kayıt 

ve kabul şarıları 
1 - Hasta hak1cı hemşire yetİ§tİrmek Üzere Ankaracla M. M. Ve

kaleti tarafmdan (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 
2 ·-- 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

memur olı~p tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Me~un olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini Ordu haa

tahanelerimle- } pacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki 
biitiin sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
a~·da 5 lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilhaslan tamamen okula ait 
C)lP.c~ktır. 

5 - Oku?dan mezun olaniar, harem kanununa göre 17.5 asli 
n-.:lastan başlamak üzere maaı alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala· 
caktır. Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait ola. 
calrtır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata başlıyacal:..-tır. 
7 - Okula kayıt ve kabul §t'rtları şunlardır: 

a) 1 üa-kiye Cumhuriyeti labaasından olmak ve Türk ırkından 
bulutmmk. 

44 Sen~lik. t~crübeli idaresiyle bütün müşterilerine kendisini 

sevchrmı~tir ... 1 d 
OteJlP.rinde misafir kalanlar ederindelri rahatı bulurlar.. stanbul a 

b) Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmc
ğe m\Uait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tevsik ~ttirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Yaşı on altıdan a§ağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 

bütün EP-e ve fzmirli!er bu otellerde bulu~urlar.. . 
Hu!u;iyetleri çok olan bu oteHerin fiyatları da rekabet kabul etmı-

yecek derecedc;, ucu:ıdt~ır~'m••lm~-~mm•~ES•••~":llm!!I 

ladılılKinıyevi ve bak:i;:t:ifra';!i;!;:"t'!iz yüzlerce aenedenber: 
sıhhate faydaları mücerrep olup İzmir • Çeşme §osesi üzerinde güze' 

m.n ..... ü;i~huDıaıgaca içmeleri 

Açi dı 
pa ıs• cm=~ . ::;ili!!~. '.!:iil.=mi~~ 

Doktor müderris merhum Bay Raşıt Tahsının cUrla 
Malgaca içme suyu hakkınc1a Kalispatın Şurprudel z~.ls 

suyuna ezher cihet rüçhandır.~ buyu~~ukları bu su; muz
rnin mide ve bevap teşennüçlerı, karacıger, dal.rı~ hastahkla
ında müzmin safra kesesi ve safra yolları ıltıhaplarındl\, 

:afra, kum ve taşlarında, müzmin inkıbazda, sişmanlık, nak-
ris ve şeker hastalıklarında, borsak, şirit, .. suluc~n, mesane 
yolları Üah .. gibi bü~y7vi ha5talıklarda sen ve şıfa bahş ol-, 

ijduğu tecrübe ile sabıttır. 
Urla [l(a{gaca içrnel?rincle 

Mükemmel odaları havi havadar güzel bir otel van~ır. içmelere ge-

l ı ... r:n y;v .... cek ihtivadarı gayet ehven olarak temin edilmiştir. 
en. . J " • h . ı B 1 d. 1 

İçmelere uframak üzere B?sma ane c•vart~' a e e ~!e santra ga-
njmclr:ın her "na• ba~ına ı...ar<"'l·et eden otomnhıl ve otobus vardır. 

+; t+ii·311ho;aif(ri tY ı; > 

d) Kendisi, &na bi!bası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polis
' çe tevr.ik c-tlirilerek evraka bağlanacaktır.) 

c) En az Orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 
t4'hsil gördüğünü isbat etmek (Tasdikname ıuretleri musaddak olarak 
eklenecektir.) 

f) Evli veya nişanlı bulunmamak (Evvelce evlenip boşananlar!a 
kocası ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
müıbit evrak keza eklenecektir.) 

g) Sıhhi aebebler dışında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
evlemrıelc suretiyle veya diğer inzibati sebeblerle okuldan Ç!kanldığı 
yahut altJ senelik mecburi 1 İ7metini yapmadığı veya tnmamlamadığt 
yahut sıhhi sebebler dı~ında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesikaların tamamen dof;-ru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhüdname ve;f!lek. 

8 - Bu evrak sahiı:leri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı madd~delci evrakı tamanhyanlar bunlara Ankarada· 

kiler M. M. V ek.aleti Sıhhat işleri dairesine, diğe-r vilayet merkezlerin· 
dekiler Valiliklerine, kazadnlciler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. Mti· 
racaetlann 25/ Ağuıtos/939 da sonu alınını' olacaktır. 

10 -- Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
eyni mo.kamler tarafından kendilerine bildirilecel<lir. 

11 -- Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
ınrf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat fsfori dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu !Bs· 
rih eder..~~erclir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

~9 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 (1713) 
\ 
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1 
Konak caddesi meserret oteli 39-40 

Mevsimlik en güzel kumaşlat gelmiştir 
Mü;ıteriferimizin b:r kerre g<:rmderini tavsiye ederiz .• 

-~!il 
Iz ·r Te efon M .. •• V oe ug D-

den= 
1 - - Kağıdı VP kartonları idareden verilmek şartiyle ( 2.) ~:: ) iki 

bin he:ı \ t.:z adet telefon rehberinin yalnız basılması ve ciltlenmesi açık 
ekııiltrneye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (650) altı yüz elli lira muvakkat temina
tı ( 48, 7 5} kırk sekiz lira yetmiş beş kurus olup eksiltmesi 1 O Tem
muz 1939 pazartesi saat ( 15) de İzmir Telefon müdürlüğü binasın
daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya Banka mektubu 
vt· kaııu)li vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat et
meleri. 

(ANADOLU) 

Liiks o bil ya Salonu 
Hüsey.n Hüsnü Uz~ş 

Yeni Kavaflar çarım No .. ~9-36 
IZMIR 

Mevsimin güzel bahar günle
rinde minimini yavrularınıza te· 
miz hava aldırmak ve ho• vakit 
geçirtmek için dünyamn en bü· 
yük fabrikıuı olan 

. ·-1~man Phönil:s 

Markalı son modeJ ve kühik 
zarif, tık · 'e sağlam kapalı ve a- , 
çık çocuk arabası alımz. Fiyat
lar rekah~t kabul etmez derece
de ehvendir. 

1 TEMMUZ 1939 Cumart ... 

Deutsc e Le- Fratelli Sperco 

• t 

vante Linie V apar acentesi 
G. M. B. H ADR1A TICA s. A. di 

NAVIGAZION! Hamburg Albano - ihtiyari - Vapuru 2ıs-& 
da gelerek ayni giln Midilli, Selinik. 

DEUTSCHE LEY ANTE LINE Dedeağaç, İstanbul, Burgaz, Var· 
G. M. B. H. HAMBURG na ve Köstenceye hareket eder. 
cAdan~> vap. 6 temmuzda bekle- Citta di Bari _ Motoru 27-6 tart• 

niyor. 8 temmuza kadar Anver::ı, Rot- hinde gelerek ayni gün saat 17 de 
t~rdam, Bremen ve Hamburg için İstanbul, Pire, Napoli, Marsilya v• 
yük alacaktır. Cenovaya hareket eder . 

Tahliye: ROY AL NEERLANDAlS 
clrland> vap. 24 Haziranda bekle- KUMPANYASI 

niyor, Hamburgtan mal çıkaracaktır. Deucalion - vapuru 28-6 da gele 
cKreta> vap. 11 temmuzda bekle- rek 1-7 tarihine kadar Amsterdaı 

niyor. Hamburg, Bremen ve Anvers- ve Hamburg için yUk alarak hareke 
ten mal çıkaracaktır. edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS- Agamemnon _vapuru 5-7 taribindt-
LINJ OSLO gelerek yükünü çıkardıktan sonra 
--.- Burgaz, Varna ve Kös~enceye ha • 

cBosphorus> vap. 24 haziranda reket eder. 

~ - ~artnamderin her gün İzmir Telefon Müdüriii~ünden parasız Maiazamda raevaimin en tık Le Havre ve Norveç için hareket ede- SVENSKA ORIENT UNlEN 

vt-riltac·roi ilan olunur. 22 25 1 8 ( 2168) zarif ve aağlam yerli ve Avrupa cektir. Gotland -Motoru 28-6 tarihinde 

n: 
6480 lira ke§İf bedelli Akhisar Belediyesi elektrik fabrikası lo-

komobili için bit yıllık ihtivacı olan tahminen 540 ton maden kömü
rüne yap·hm pazcırlık neticesinde de istekli çıkmadığından 15 gün 
müddetle temdid edilmistir. 

Her çet!d KARYOLA ve SOM-ı AMERICAN EXPORT LINES INC. bekleniyor Rotterdam, Hamburg ve 
y ALARI gayet ucuz satılm~~- : cExerm_onb vap. 4 te~?1u~~ doğ- Skandinavya için yilk alarak hareket 
tadır. Bir defa GÖRMEK kafı- ru beklenıyor. Nevyork ıçın yuk ala- edecektir. 
dir. caktır. Vingalene -motoru 13-7 tarihinde 

1 cExcello> vap. 16 temmuza do,ij'ru beklenmekte olup Rotterdam, Ham-
a21ammr,.ım.:ım:ı?:D:mımznr._ _____ ~~--~ beklen'yor. Nevyork için yük alacak- burg ve Skandinavya için yük alarak 

!halcı;! 3 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 dedir. 
lstckli!erin Akhisar Belediyesine baş vurmaları ilan olu- C Z • t b k tır. hareket edecektir. . ıraa an ası D. T. R. T SERViCE MAR!TIME ROUMAIN 

SUCEAVA - Vapuru 6 temmus • nur. 20 25 30 s (2124) 

Yüksek Mühendis mektebi satın 
alma komisyonundan: 

Mektebin 939 mali ıenesi zarfındaki 46000 kilo koyun et1 ihtiyacı 
kapa!ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

lvbu ihtiyacın muhammen bedeli 53 elli üç kuruş olup ilk teminatı 
1828 lira 60 kuruştur. Kapalı zarf usuliyle yapılacak olan işbu eksilt
meye ait teklif mektupluı 2490 sayılı kaPunun emretli[!i diğer veai
kalarla beraber muayyen aaatten bir evvel makbuz mukabilinde ko
mi$yon reialiiine verilmesi posta ile gönde~ilecek mektupların muay
yen aaate kadar komiayona ıelmit olmalan muktazıdır. Ekıiltmeai 

22-6-939 tarih'.n9 rastlıyan pertembe günü aaat 11 de yapılacaktır. 

Şartnamesini rörmek istiyenler her 1ıün ve eksiltmeğe gireceklerin 
belli aiin ve aaalle mektep binası dah:lindeki komiayona müracaatları 

ilan olunur. 4 9 14 19 6 3869-1911 

BalçovaA" 
ılıcalar 

e un 

12 Haziran 939 tarihinden itibaren 

Sermayesi: 
KURULUŞ TA RlHl 1858 

100,000,000 TüY'k lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticart her nevi Bar.ka muameleleri 

Muhterem e e rı- Par.'.l 1.ıiriktirenl~r :!8.300 lin ikramiyo verecek 
'J b Zirrat bankasında. kumbarlı •e ihbarsız taaarruf bHaplarında en u me ac, l aıg'-' l te şir 50 lirası bulunanlara sen~de 4 defa çekile~k kur'a ile aıaiıdaki plana 

röre ikramiye daiılılacaktır: 
4 Adet 1,000 Liralık .ı,ooo Lira 

e -'erı·m 4 ,, soo c 2.000 • 
a~ 4 c 250 c ı.ooo • 

40 c 100 c 4,000 c 
Bu şif abahş suyun evsafı cihanca malum 100 • so c s,ooo • 

otduğundan reklamı zait görüyorum 120 • 
40 

• 
4

•
800 

• 160 c 20 c 3,200 c B h OiKKA T ı Heaaplanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan aıaiı ey anc~sı d"' e enler• ikramiye çıktığı taktirde ro 20 fazlaaiyle verilecektir. 
Is mail Kara ~ızlı Turralar senede dört defa, ı E7l uı, 1 Birinci ki.ınm, 1 Mart ve 1 Ha· 

li;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~&~ir:a:n~t:a~ri:h;le:rı:·n~d;e~ç:ek:i~le:c:ek:ti;·r~ .• I! --
T. B ' n 

• 
1939 K. Tasarruf ikramiye Plô:n1 

-----------· .. ··----------
32,000 L İ R A MÜ K A FA T 

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

Kur'ala 1 Ş:ıbat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylüI, 1 ikinci 
• r: teşrin tarihlerinde çekilecektir 

,111111·· lKRA M1 YELER '•11111 1111111111 1111111111111111111111ı11111ıı1111111111111111111111111111111111, 
§§ 1 Adet 2000 liralık 2000 lira = = 5 " 1000 .. 5000 " -
~ 8 " 500 .. 4000 .. ~ 
§ 16 • 250 " 4000 " ~ -= 60 • 100 .. 6000 " ~ 
- = 
§ 95 .. 50 ,, 4750 ,, ::: Mevsimin en yenilik· 
= 250 ,, 25 ı> 625() ,, ~ /erini bayan kumaş-
~ :: farının erkek kumaş-
§ 435 32000 := larının en eyisini 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nmnnıı ~ 

1 

Ibr ahim Kara kaş 
T. Jş Ban. asına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 1 t l 

zamanda taJihinizi de denem;ş olursunuz an a '";Z·12 1 - rwe:ıaca ._ w• ırı - Odun pazarı o. 

cSz~ged> vap. 8 temmuza doğru 939 tarihinde gelerek Malta, Ceno
beklenıyor. Tuna limanları için yük va, Marsilya, Hmanlan için ytk 'H 

alacaktır. yolcu alarak hareket eJer. 
cSzeged> vap. 28 hazirana doğru tı&ndaki hareket tarihleri,.Ie na,.. 

''~kleniyor. İskenderiye ve Portsaid lunlardaki deiifiklilderden Acenta 
çın ~ilk alacaktır. mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
cTıszu vap. 10 temmuza doğru t f ·ı"'t · • !1-· • k d d FRA · 1 . . a n a ıçın ı"':ncı or on a • 

1~kle~ıyor. skenderıye ve Portasıd TELLi SPERCO vapur acentalıima 
:,.ın yük alacaktır. •. t dil • ica ı . muracaa e mesı r o unur. 
cTısza> vap. 10 temmuza doğru Telef 2004 2005 

')ekleniyor. Beyrut için yük alacak- on: 
--~~-------------------' ı r. 

SERVİCE MARlTIME ROUMAlN 
cBucureşti> vap. 26 hazirana doğ

·u Köstence, Kalas ve Tuna limanları 
çin hareket edecektir. 

Olivier ve 
Şürek~ 

LlMITE'f 
cDuroston vap. 7 temmuza doğ

·u bekleniyor. Köstence, Kalasa ve 
runa limanları için yük alacaktır. 

\i apur acentaaı 
Birinci Kordon REES binui 

TEL 2443 . 
LONDRA HATn 

Ste. Comlrciale Bulgare 
«Balkan> vap. 28 hazirana doğru 

1urgas ve Varna için hareket ede-
ektir. LlVERPOOL HATl1 

Vapurların hareket tarihleriyle • Mardinian ~PW:U 10 ~ 
'avlunlardaki değişikliklerden acen- Lıverpolden gelip yük çıkaracak T• 

e mes'uliyet kabul etmez. ayni zamanda Liverpol için yük aJa. 
Daha fazla tafsilat almak için caktır 

!3irinci Kordonda 150 No. da W. F. O • rt ..:n .. 1 • latan-
'-lenry Van der Zee vapur acentalı- po 0 vapurunun ~uaaen 
~ına müracaat edilmesi rica olunur. bulda aktarma edilerek Deni.zbankm 

TELEFON: 200712008 Dumlupınar vapuru ile ıelmiıtir. 

!_ ••11111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllflllllllllllllll-~ 

~ Taze, Temiz, Ucuz 1 
i iLAç İ 
- -

Her türlü tuvalet çeşitleri ~ 
Hamdi Nüzhet Cançar 1 

Sıhhat eczahaneJi ~ 
Başdorak Dayak Salepçioğlu hanı kaııl!ınd~ ~ 
il 11111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 

Sayın lzmirlilere 

Müjde 
Alsancak Birincikordon eski banyolar 

karşısında y • H t bahçesin· 
ele büyük enı aya zorluklar 
la elde ettiğimiz KIYMETLi söyleyicile· 

ri halkımıza dinletmek üzere 
17 Haziran 939 Cumartesi gilnü akşamından itibaren 

gazinomuz açıktır 

Bayan Ülfet Altunses, Mlek Ciinbüş, 
Neriman Piyanist Necmive Mua la 

den mürekkep Kanuni Fethi Öğreten ve kemani 
Refet Tatlı parmak idarelerindeki saz heyetini el 

ilanlarında fotoğraf larile beraber göreceksiniz 

S • / • • Muntazam olma/1 
ervıs erımız la beraber ııcu~ 

dur. Sayın Müşterilerimizin bu fırsatı 
kaçırmamalarını fnvsiyf ederiz ' 

u uwauım 


