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ffel' gün sabahları lzmir'Cle çıltar Siyasi gazetedir. Telefon N'o. 2776 (Nüahaaı lier yerde 5 kuruıtur ı 

sa kanlarda 
Görülmemiş derecede şid· 

detli sıcaklar hüküm sürüyor 
\_ 

Almanya, Slovaliyavı Tal{sim Edecelimiş 
DONANMAMIZ Satye Hor Belişa 

•• 

Bugün Silivri açıklarında talimler yapacak 
Ziya Onişin tah-

1 
İiye talebi red Fransa Üzerinde otuz saat uç.m tay. 

edildi yare erden birinde bulun u 
llıglliz gemileri, Türk li
n1anlarını ziyaret edecek 

Amiral gemisi Ovar Stit lstanbulu, Malaya lzmiri ve di. 
ğer bazı gemiler de diğer limanlarımızı ziyaret edecekler 

Moskova •r • : ,~ 

Müzakereleri 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Satye 

maznunlarından Reasörans eski ikin 
ci müdürü Malik Kevkep, iki bin li

r a kefaletle tahliye e dilmiştir. Sabık 

Denizbank umum müdürü Yusuf Zi

ya Önişin k efa letle tahliyesi hakkın

daki ta lebi reddedilmiştir; 

---000---
Tırhan 

Dü.n lstanbul' a 
vardı 

İstanbuJ, 19 (Telefonla) - De

nizyolları idaresin in Almanyada yap 

tırdığı Tırhan vapuru, b ugün limanı-

Ruıya ile üç buçuk ay evvel başla
l'llı§ olan müzakereler hala müshet 
bir netic~ye iktiran etm!§ deiildir. 
Bu haleti ruhiye devam edecek olu!'
•a ne zaman neticeleneceğini de kim
•e kestiremez. 

mıza gelmiştir.: Vapur, Çanakkale- İngiliz tayyareleri ı 

den sonra saatta on dört m il süratle Londra, 19 (A.A.) - Zannolun- bir cevelan yapacaklardır. Hafif 
seyrederek gelmiştir. duğuna göre İngiliz tayyareleri bir bombardıman tayyareleri F ransanın 

Gaript7 ki her iki tarafta 
Şanlı Yavuzumuz 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Ada- gemisi Ovar Stit , bugünlerde 1stan
lar açıklarında bulunmakta olan do- bula gideceği gibi, Malaya zırhlısı 
nanmamızın , yarın Silivri açıkların- t ·r ve dah a bnzı büyük ingiliz 

--ooooo- iki g ün sonra Fransa üzerinde ikinci - Devamı 4 ncü Sahifede -
da müzakereyi biran evvel bitirmek 
İçin büyük bir hüsnüniyet var. lngi
li:z: gazetelerin!n neşriyatına, maruf 
lttgiljz ricalinin arada bir bu gazete
~de çıkan makalelerine bakınız, 
ia ~na ııız h eosi, Moskova müzakere

lerinin biran evvel neticelendir'ilıne· 
•i için hük\ımete tevcih edHmiş tav
•iyclerle doludur. Avam kamarası 
müzakerelerinin hemen her gün dün
Ya matbuatına intikal eden hulasala. 
rını takip ediniz, görecekain~z ki; I 
her partiden mebuslar bu müzakere. 
krin sürüncemede kalmasından şi
kayetçidirler, İngiliz devlet adamla
rının fırıat düştükçe jrad ettikleri nu 

~ .. 1 • zmı e da talimler yapacagı soy eıuyor. . .. . 
Londrn, 19 (Radyo) - lngiliz do- gemileri de, muhtelıf Turk 11manlan-

na11masının Ak deniz f ilosu amiral na gidecektir. 

----------,**~---------

Beyaz sarayda 
Mühim bir konferans akdedildi. 

Ruzvelt fikrinde musırdıt 
hıkları, yaptıkları beyanatı tahlil e- Vaşington. 19 (A.A) - Beyaz sa- derha l müzakere açılmasının fayda-
diniz, her cümlesinden Sovyetlerle rayda üç ::;aatten fazla hÜren bir kon- sız old uğu izah edilmektedir. 
biran evvel anlaşmak arzusunun aız- fcrnnstan sonra matbuata verilen BB. Roosevelt ve Hull mevcut bi
dıiını görürsünüz. tebliğd e . senatonun bitaraflık me~c I taraflık ~~nununun sü:atıe taAdiH i-

Fransız hey'eti 0 0 

Hakime saldırmış! 

ca a do andırıcı mı, 
deli mi? 

Zavallı bir adamın başına gelenler· 
maznun, hakimden sonra, memur· 

lara da hücum etti 
Dün adliye binasında ikinci sor- t;r. Vakn şöyle olmuştur~ 

A.yni vaziyeti, ayni arzuyu ayni lcsin j müzakercre muhalefet etme- cabeclecegı hakkındakı noktaı na· 
iİddetle Franaada da bulacaksınız. si dolayisiyle lıu husuı:;ta kongrede zarlarını muhafaza etmektedirler. 

• gu hakimliğinde lı'r vaka olmuş, Ynn Bundan üç gün evvel Beyşehirden 

50\Tyet Ruayaya gelince bu hükume-, oo 
~n de demokrasilerle uyuşmaya ,id- Ji A ., ş 
!:~:ı';:~:;:. olduğundan ,üpb•yc lYI aarl ıirası 

Avrupa ıiyaaet aahneaine avde-t 

Fransız heyeti reisi general 

yalı Fettah ndmcla bir sabıkalı, is - iş bulmak için lzmire gelen Hüseyin 

t!cvabı esnasında sorgu hakimi B. 
Hasan Günay ile oradaki memurlara 
hücum etmiş, delilik arazı göstermiş.. 

adında biri, Basmahane civarında 
dolaşırken sabıknlılnrdan Yanyalı 

-Devamı 5 inci sahifede -

** Fuar hazırlıkları ~ttiğj tarihtenberi ıulhu korumak 1 
~.İn Önüne çıkan her fırıattan azami 
el ır şekilde iatifadeye çalıtmış, şura
l' burada vukubulan taarruzları ön
... ~l'llek veya durdurmak iç:n en cez
'-l tedbirleri tavıiye etmekten hali 
'l;aı-

Şura, dün de bütün gün mesaisine 
devam eylemiştir Ak 1H8a(zAin&'Aer) Yeni serg· sarayının önüne Milli Şe-

n ara, . . - G eneral 

Hutzinger ve maiyeti b u gün ~den fim • Zİn bi f heykeli dikilecektir .. ••ıarnı, olan Sovyet Ruayanın bu-
~l.tn taarruzu kökünden kaldırmak 
l. 

Ç.•n teeaaüs etmekte olan sulh cephesi 
"lll en t b'• A b· ot ... a 11 ve en zarurı ır uzvu 

durundan kim şüphe edeb=Jir?. 

sonra mihmandarları ile birlikte çu· 

buk barajını gezmiş ve baraj suyun· 
1 

da motörle bir cevelan yapmıştır. 
ı. :,ili.iti.in alakadarlardaki bu bari.ı. 
Q"•n·· . ~ 
d Unıyete rağmen üç buçuk ay-

G eneral Hutzinger, barajı bilhassa 

güzel bulmuş ve Türk i~çisinin b u 

çok muvaffak eseri karşısında tak

dirlerini bildirmiştir. 

ır 111" k h de Uza ereler hemen emen yerin-
d &ayıyor, denebilir. Moakovaya aıı
d ece dört bet aün kalmak ve bu müd
d~t a: .. rf ında müzakereleri neticelen-
ı. 'l'rnek · 1 · • 1 · ·1· 'le. . . ..znr.y e 8'•tmıt o an ıngı ız 

... cıy s· V'l St e memurlarından ır ı yam 
~n , 

ıı,1 , a aradan bir ay geçtiği halde 
de ~ So"Yetlerin hükumet merke-zin
~"l ulunuyor. Müzakere edilen mev-
.. , .. 'k• 

l>\ll 1 1 tarafca da tab:i olarak ka-
l edilrn• . l ''l'd ıt ve edılmekte o an eaaı-
de. il", Bilfarz bundan böyle Avrupa. 
le. "'e hatta kabilae dünyada taamı
le~ ~Ydan vermemek, taarruzu Ön· 
~tı~ "eya bir taarruz vukubulurıa 
\oe old l'llutlaka kuvvetle karıılamak 
hiç h. u!u Yerde boimak huıuıunda 
he.-ıc ır ıhtilaf yoktur. Bu nokta Ja 
ı... ea ın"t f O ··•Ute)c . u te ikt'r. ç hükUmetin 
... ..bılen b. "b' J • • 11\ı R ırı ır erının hududla· 
~· . .. ... nti t l • . • 1'1'ıne e me erı ve ıçlerınden 
"'elte11 ~ukubulacak taarruzu mütte

...._ ;;ıılanıaları eaaaı da b!r ihti
." .. nıı G inci ıahifede -

---o o* o o----

Yunanistanda 
Kralın yıldönümü 

şenlikleri 
Atina, 19 (Radyo) - Kral ikinci 

for jun yıldönümil olmak münasebe-
Maarif Ş\ıraamı açan vekil Bay Haaan Ali Yüce) aöylev verirken tiyle yarın Yuananistanın her t ar a-

Ankara, 18 (A.A.) - Maarif şQ- 2 - Orta öğretim komisyonu: fında şenlikler olacaktır. 
rası komisyonları bugün de çalışma- Yardımcı öğretmenler talimatna -

00000 
__ _ 

larına devam etmişlerdir. mesi ve orta tedrisat okullarında ta- , 
ı - İlk öğretim komisyonu: lebeye yaptırılacak tahriri vazifele1· /stan bu[ da 
İlk tedrisat müf ettjşleri talimat- hakkındaki talimatname ile meşgul · 

namesi, ile okul proğramının prensip olmuş ve kararlar almıştır. Şiddetli sıcaklar arttı 
ler ve direktifler kısmı ile Türkçe ve 3 - Beden terbiyesi komisyonu : l 
tarih dersleri müfredatı üzerinde j imnastik şenlikleri talimatname- stanb~l, I ~ . <:e~~fonla) -. - Sı· 
müzakerelerde bulunmuş, bir öğret- si müzakerelerine devam edilmiştir. cakların şıddetı, ıkı gundenberı ar t tı. 
menli ve beş sınıflı köy okullarının 4 - Teknik öğretim komisyonu: Hararet, bugün gölgede 35 dereceye 
idar e ve tedris tekniği üzerinde ça- Teknik öğretim komisyonlarında: kadar çıktı . HaJk, serinlemek için ge-
lıomıştır. - Devamı 4 ncii Sahifede - celeri de denize girmeğe bagladı. 

Fuardan bir görünüt 
İzmir enternasyonal fuarında in· maktadırlar. Yüz bin liraya inşa edı

şaat, hamle halinde devam etmek · len büyük sergisarayı binasının ön 
trdir . Bu sene fuarın açılma mera- ceph esi tamamlanmıştır. Ser gisarn
simi önünde yapılacak olan 9 eylül yının bu cephesi çok muhteşemdir.Ön 
kapusunun çerçive ve camları, bay- tnrnfındaki meydan cumhurreisinıfz , 
r nk dir ekleri yerler ine takılmıştır. Milli Şefimiz İsmet İnönünün bir 

Bu kapunun iç kısmındaki geniş heykeli konacaktır. Bu heykel, gü -
saha üzerinde yüzlerce işçi, parkla- zel bir kaide Ozerine dikilecektir . 
nn tanzimi ile me~guldilr. Araba ve Sergisarayının ön cephesiyle ic kı ... nu 
kamyonlar, durmadan toprak taşı • -Devamı 5 inci ı;ahiiede -



(".}.'f J:'f 2) 

Ali 
ge 

, Ağırcezada1j 
tahlidi yaptı • 

(A 

) t 

kontrol 

• 
1 

' ) . 
Kemalptlştıda 

Uoktorumuzun 
Köşesi 

Bira ucuzluyor-

Ken(Iis:ai b~ş jınd:ırma muhafaza 
ediyordu. Avukatı cinayetin şeklini 
değ1ştirebiL .. c~k iddialarda bu ndu 

1940 nüfus 
stl )1zmı 1 lie y'eti 

Dün bazı k arar /ar aldı 
yapı/tın 'tetkik muş ... 

Yazan: Dr. G. A. 

Vilayetten mütalea 
istendi 

Halk, gıda maddesi 
istemiyor 

Gazeteler öyle yazı~ oı-. otuz ku -
ruşa :-ıatılaıı bir .şiRe bir;.ı, yirmi kuru 
şa. hatta on be~ kuruşa inecekmiş. 

Polis deniz kontrol heyeti, dün 
toplanmış ve aşağıdaki k~rarları al
mıştır: 

- \' g nü aat c'ôı't ·ıe bes ara 1940 yılında memlekette yapıla- 1 _İzmir limanı dahilinde _şat ü~ Kemalpaşa kaza.;:ı d.'.lhilinde dolu 
8 e Ayş ıncla '\ azi g ·ü) oıdum. İhsa 1 Zeh- cak umumi nüfus sayımı hakkında . d l d . l . . h w fırtına taiwibatı münasebeti~· le 

Keşke, iyi su dediğimiz ınemlı.ı 

sulan da az çok ispirtolu ~ç Her gi
bi inhisar altında ol aydı d:ı onlıı.rın 
da revacını arttırmak içjn ,fiatler'ni 
iııclirmeğe düşünen bulunsaydı. 

Ankaralı :'.'h cıni. e:ı. i bı- ranııı evinde.ı: .Ba \ l\alet ista1i Uk umum müdür - hzerın. eh?
1 1 

bean l enlız amelerınıdn ~r köylülerin yardıma muhtaç olup ol-

kl 
"l ı·· k" ı.ı·a p 1. 1 • ı·· - ·· 1 . 1 ~ t b' . . angı ır se p e o ursa o sun enız d kl ça a u c uren \ e çaça \ e ·ııj ıı a- - o ı;:;, po.ıs ! Feryadları \ilksel- ugunc en v aye e ır tamım gelmış- . .b . 1 l"k d k l b' ma ı · arını tetkik eden kızılay ku-

l 
cıı k ·ü' .· ,.,, l .1· 'f_r • 1 ~. s· d'd ,r ı· . ınzı atıy e a a ·a ar ma am arın ı- . f ,>ete~ ı ı yey a~ır ısurette )ara ı - uı. ın.O§tum. k pıd .. n i eriv-e g rince ııı . .,.ım ı en ,._an ıyP-te geçılerek nu- . d h . ,. .. d l dk rnmu mti ettişi Dr. B. Baha şehri -

O h k 
· d" .. w d k 

1 
· . t · · · · b t b 1 h nn en ta rırı musaa e a ınma ı ça · dö . t H .M:emlıa :;ularının şimdiki fiatine 

ynn 8manın mu a em esme un og- oı t a< ının yeı de yatalı yattıklarını nıaıa UJ ışının aş an aş:~ J8 a ve 
1 

b r b . . ınıze nmıiş ür. aber aldığımıza 
leden sonrn şehrimiz Agırceza mah- göı düm. Ayşe i\ltinmr\ eı· keneli oda- ikmali için şehrin hu~us·yeti veya va~ur_ a:a 8 ep ı .vey~ se epsız gır- gfüe köylüler, gıda maddC!si bakı - göre, bira ş:şeleri on beş kuruşa inin-
kemeı.;inde devam eclilmi tjr. Ge.coıı ında idi. Onu jrormedtın' Yerde ya- bu ameliye ve"ile iyle .elde edilme•·i mİ e~m.ın .memnuıyetıne, w nımdan ihtiyaçları bulunmadığını ce bira hemen hemen sudau ucuz o -
cel::;e<le olduğu gibi suçlu, bu celse le tanlara: mümkün ve şayanı arzu olan malii- n elıktıza .~atlar.ı .v~purlara ~ag- söylemişlerdir. Bayındır kazası da- lacak, demek, biranın terkibindc de 
de çcşid çe!)id delilik hareketkı" gös- - Vw·~ km:) Diye ·ordum. 1 matın temini için nurr.arntaj tali - Jamak veza çozmek ıçın mecburıyet hilinde buğday tarlalarında başak biraz alkol bulunduğundan rnun 
termiş. ,gürültü yapmış, fakat b ş - Bahçeye g tti ! Dediler. O tara- ı rntııanıe!iine ne gibi hükümler ko - hasıl oldu~unda şat çımacılarının v_a toplıyanlarm da Kemalpaşa kazası ucuzlıyacağından dolayı scvinm<>ğe 
jandaı-ma kendbini oturttukları ma~ fa ko~tuın, tabancam ~.imr." idi. A4i ınulması fa~·da~ı olacağı sorulmu~, bu purlara alakad~r r:ıuh~faza v~ polıs dahilinden olmayıp çingeneler ol - insanın dili varmıyor .. Belki bira ll -

nun sandalye.:;inde zorla tutarak kı- Osmanln karşılaştım. Ü:;tü başı kan lıusu~a .daır vıl!lyetten mütalea is - mernur~ınun şıfahı ~usaad~s~ veya dukları anlaşılmıştır. cuzladıktan sonra, bu memba suları-
pırdama:ıına meydan vermemi~. hat- ıçinde idi. tenmıştır. n~zaretı olmadık~a, gırmelerının me~ ---ooooo nın inhisarını değilse de, ihtikfirını 
ta ona muhakeme safhalarını dinlet-j - Seni kim ~·araladı? Dedim. Ev- ---«««>»> f ı~e ~~ m~burıyet hal~~de .. ~~pur- Tirede yangın alanlar, mallarını pahalı satmaktuıı 
mişlerd'r. 1 vela lıilmedigw ·n· so"vl d" s . T ~ [ a ıhtılalt edılen salon gumrugu ne- karlarının azaldığını görünce onlar 

, i " e ı onra. G C r e . d k y· d bed t k .. d . d . . f. . ı 
Ali o man, ayağında yırtık bir pan _Kadınlar .. Ded-. Bıçağın nerede _ r zaretın en geçere şata dönmesine, v ıre . e es an mev un e yem a ıyı suyun ıatini ındirir er de bi2 

tnlon ve sırtında biı gömlek olduğu olduğunu sordum. 
1 Sip:ı.rişlerı·ne J. k ı.al .. Keza İzmir limanı dahilinde vapur yag pazarında 16 sa~lı ~ükkand~n dP kana kana iyi su içebilirz. Onun 

halde bu defa elleri bağlı olmıyarak _ Bilmiyoıum. Dedi. Sonra bıça- _ R ıçınde çalışan am:Je1erin vapur fıor- yangın çık_mıştır .. Dukkan, ya~cı için biranın ucuzlaması gene herkesi 
mahkeme huzuruna getirılmiştir. Ad- ğı, yaralı .kadınların yakınında sa- etmelidirler dasına yanaşık baglı veya açıkta bu- ~ustafa ?glu N.~rı Sab~nc.~yaA aıd- sevindirecek bir şey sayılmalıdır. 
li~ e nezarethanesinde elbise,erin' tek Jonda bul udum Ali Osmana. Şehrimfadeki bazı tüccarlar, dış lunan şatlara her hangi bir şekilde i- ~ır. Tahkıkata gore Nurı, dukkanın· Zaten bira, fazla içilmeır.ek şar -
rar yırtmak teşebbilsiinde bulunmus- _ Bu .bıçak. senin mi? Di~·e nip gi,tmek suretiyle ihtilat yapması- oa bu1~nudurduğu iki buçuk beygir tiyJe, faydalı bir içkidir. Beslemek 

" sor- ınemleketierde ölçü aletlerı sipar;~ l . b k t d k. "kl · · · l bukımından suya üstün olduğu ~üp-
sa tla jandarmalar bırakmamışlar- dum. etmekte, fakat bu siparişlerini tetki- nın ve şat ame esı gi i karaya çık - uv;.e .. ın e ı motosı etını ış etmiş, hesizdir. iki bardak su bir dilim ek. 
dır. B'rer ;pençeyi andıran el eri:, 1., - :Ha,.·ır .. Bu e\·iıı. nedı·. kat neticesi .va11madı1darı için !!Ürr.- 'l1alarmın ı:nenine, motorun ekso~ borusundan çıkana-:ı..ır - 1 L k· f d h l levden y d k h t ı k nıek yerini tutar derlerse de bunuıı 
jand ımaların taz) "ki altıı dan kur- rüg~ e geleıı ölçi.i aletlerin~ıl çogrtı ka- - - ıman ve or ez a i inde er e ı asır a eş ama sure - reredcn aldın . .Dedim. Evvela. b ·ı f · d h 1 tiyle ya k · 1 · aslı yoktur. Aç karnına ım, mideyi 
ttılup fırlamak d"ği zamanlPt' mın ve nizamname hükümlerine u.v- 1 umum se aın en ta mi ve tah1i~ . ngın çı mış ve gemş emış -

masa üzer nde, biraz ::;onra da dolap d d · d tır doldurur da besler zannedilir. Hal-
olmuşsa da hiç u·r gey ya - gun çıkmamakta, memlekete ithalle- ye esnasın a enıze üşen veya atı- . . ta b 1d ~ ·· ı d" s ı J ı· k İtf ·· l d buki bir litre bira altmış gram ekme-pamamışhr. Bu celsede maznunun u ugunu ı:;oy e ı. onra yara ı .. rine müsaade olunmamaktadır. Bu an eşyanın ıman ma a~atı resmi- aıye yangını surat e sön ürmüs- w• . . .. 
vekilleri, orta' a atbkları bazı iddia- !arı, Ali Osman da dah 1 olduğu hal- hal tüccarlarımızm zararını mncib yesinden tahriri müsaade alınmadık- tür. Zarar ziyan miktarı 600 liradı;. gın .yerbı~ı tlt'ıttar.b~utle ~ıuk~ye~e eder · ' k k D .. kkA · · d k " · senız ır ı re ıra yuz ~rırmı gl'am 
larla cinayeti başka bir şekle dök - de ha~tahaneye ııaklettirdik . Kadııı- olmaktadır Mrntaka ticaret müdür- ça tırrnı • anca, ip zencir kepçe ve u an ve ıçın e 1 eşya sigortasız- .. t k' d b 1 f k t1 k 
mek istemişler ve Ali Osmanın, u- lar ifade vermiyecek halde Miler. lüğü , bu ~eseleve dair şehrimiz ti . .sair husus) a letlerle sürtme ve tara- dı . ~~l' a ~~ ~; eı~ a at ~ e. ıy.asb e-
mumhanede yaraladığı kadınlar ta- c~ret ve sana,·i ·odası reisligw ine bi~ ma suretiyle çıkarılmasının m em _ 00000 ı ınce t bır 1

1 
re e anca y,rmı eş 

A Kendilerinden fazla tafsilat alama- . . . o·· gram e u unur. rafından evvela bıçakla yaraJnnmh mektub gönclernıi~ tüccarlarımız111 nuıyetıne, dem;şte h·rsızlık B"'tü .. d b l' k tld • . . . dım. Müddeiumumi, ifadelerini has- w ~· . G .. . . u n vucu u es ırece ma e-
oldugun~. söylıyerek. 1\lı Osmaz:m tahanede aldı. 

0 
biliyor. z~rara ~~ramam~J~ı:ı içı~ .nazarı ene m~s~ade ıle ıcrayı sanat e- Ödemişte Birg-i nah;• esinde Ağır .. leı·ini hesaba katmayıp ta yalnız , 

meş~u .mudaf.aa v~z) et.~de kaldıgı- Reis _ Ha.eti e yerinde başka dıkkatlerının calbını ıstemıştır. ':l~cek bu kabı] deniz esnafının de- cık köyünde oturan Mehmed kızı 50 adaleleı·i işletecek olan sulu karbo _ 
nı bıldırmek ıstemışlerdıı. Mahkeme b k .. d" .. .. ? 0 0000------- nızden çıkaracağı esyayı evvel emir- yaşında Havvanın evine hırsız O'ir _ nunu düşüntirseniz, o vakit bir litre 

l T "k k d 1 · ~ d l ıça gor unuz mu ~ e. sa onu, epe_.cı a :n arı) ıe o - · Parti m u·· fettı· şı· de en yakın muhafaza memurlarına miş, birçok kıymetli eşyasını ve di- bira, yüz, yilz elli gram ekmeğe nıu-
muştu, evvela Yusuf oglu Mustafa a- - Hayır. bi1dirmekl L be b kiş n?akine~ini çalmı;;ıtır. Zabıtaca adil olur. Halbuki sade suda besl -

R · · · l .. b · k 
1 

b e oe:ra r u memurun ne- ,.. e 
dında b·r şah'd d'nlenm'ş, Ali Os - eısın .emrıy e mu aşır, ·anı, e- d•• • ıı• zareti altında Jı'man 1• t. t ı· yapılan tahkikatta hırsızlıgwı Ali ı·~- nıek hassası yoktur Suya ekmek ba-

. w . .. . un gı 1 r yase ıne es ım . 
mania altı ay b r 'Odada yahp kalktı- yaz saplı bıçagı şahıde gosterdı, po- etmesinin mecbur· t' k minde birinin yaptığı anlaşılmış, suç- hrsanız besliyecek olan yalnız ek -ıye ıne arar ve - ' ' 

rilmiştir. lu tutulmuştur. mektir. ğını, arkadaşlık ettiğini, ona Ay.çe lis, Cumhuriyet Halk Partisi müfetti
:.:\Iünevverden vazgeçmesi için müte- - Evet. Orada buluuğum bıçak ş! İstanbul mebusu Dr. B. Galip J3ah-
addit defalar .nasihat ettiği halde budur. ti~•ar Göker, dün Ege vapuru ile h-
rnçlunun söz dinlemediğin: söylemiş- Dedi. tımbula gitmiş, vapurda bir çok ze-
tir. vat ta.rafından teşyi edilmiştir. !s -

Bu sırada maznun Ali Osman, ken 
Emin oğlu Raşid adında ı-~ yaşın- d . . d d ııht tanbulda huawii bazı şleri için bir ısını zapte en Jan am rm.t • ay a ~ at7ııece:n:ı.n . 

da bir genç de sokak başından geçti- nin kasaturasını yakaladı, bıraktır- u:1**•» • 
ği sırada İhsan Zehranın evinde gü- dılar, gözlerinde vahşi bjr hayva11 Raziyano tohumu 
riiltü duyduğunu, fakat bir şey gör- gözıinün kızıl şuleleri parıldıyordu. ~ 
mediğini söylemiştir. jandarmalar, her ihtimale karşı ka- Dış memleketlerde bulunan muh-

Mahkeme reisi'"B. Apturrahman saturalarını çıkarıp yalnız bellerin- telif firmalar, ticaret odasına m üra-
Bir: de kasaturalarının kılıfları olduğu caatle raziyane tohu m u istemişler -

- O kadar acele etme! Bak tah- halde onu muhafaza etmekte idiler. dir. İzmirde bu mahsulün ihracatı ile 
Jdkat evrakında senin bazı ifade1e - Suçlunun iki vekilinden birisi aya- iştigal eden firma yoktur. Anason 
r.i-n var. :;\Iustafa ve Osman adında ğa kalktı, ,reise ded · ki: gibi k~kan bu tohumlardan istihsal 
iki arkadaşınla sen İhsan Zehramn - Lütfen şahidden sorunuz. Ka - edilen arapsaçı marata ve sıra adları 
evinde im:şsin ! Orada ne gördüıısc naati nedir? Evvela kadınlar mı Ali verilen ma:hsulden G iritliler yemek 
anlat. O::;manı yaralamıştır? Bu bıçak umu pişirirler. Ticaret odası raziyan e to-

- Evet .. İhsan Zebranın evine git ımi evlerde !bulunan bıçaklar nevjn - humu bulup istiyen ticarethanelere 
miş-tik. Orada biraz oturduk, kadın- den midiı·? gönderecektir . 
im. la goril ttik, fakat Ayşe l\Iünev- Şahid, umumi evlerde böyle sustalı u«oo11 n 

\eri ,görmedik. Sonra kapıdrtn dışarı bıçak bulıınmadığını söylemiş, Belediye encümeni 
çıktığamız ı:;ı .. ada evin içi tlen fery•ıd - Ali Osman, ilk ifades"nde kcn
lar yük eldi, b'r polis mem ıru koşa. disini yaralıyanın kim olduğunu bil-
ı·ak geldi, m.ediğini, • onra da k".dınlarm Yurdu-

- Bu evde ne var! g-unu söyledi. Hang"si doğrudu bil -
Diye sordu, b"z de bir şey görm - miyorum. 

cliğimizi sôyl~dik, bizi nlıp 'karakola A\ ukatın talebi üzerine reis, tek-

Beled'ye daimi encümeni, dün 
öğl ... den son .. a Dr. B. Behçet Uz'un 
reisli ine" ıtoplanmış, ye~i bazı in

at için ik rarlar almıştır . 
---ııı:ıısssssssııa---

Bir in1i'ak 
götiirdli. Ali Osmanı b"z görmedik. rar sordu: 
Karakolda ıb"ze gö terdiler, fakat biz - Ali Osmanın üzerindeki yara- Tirede Miklal mahallesinde otu-
tanım-adığımızı sö~ led)k. larla kadınların yaralart aynj bıçak- rnn ciftçi Hiiseyin Rifat, Hacı il.lim 

)[ustafa Ercan ve Ha;;an oğlu Os- la mı yapılmıştı? çiftliğinde harman döğerken har -
man Tuncer de ayni şekilde ifade Şa.hid - B:lmiyorum. man y·er'nde bulduğunu söylediği pa+ 
verdiler. Bazı şah'dler daha dinlendiktı:m lnyıcı bir maddeyi kurcalamış, ani 

Ka: şıyakada berberlik eden B. Hu sonra muhakeme, başka bir güne hı- surette patlıyan bu madde, üç pnr-
se~ in de şu iZa ıatı verdi: kılmış, suçiu, jandarmalar tarafın- mağını uçurmuştur. Yaı alı, Tıirede te-

·- B~n vaka hakkında b"r ~ey b·ı- dan cezaevi otomobiline konaı ak ce- davi altına alınmışbr. 
miyorum. Maktul Ayşe Mtinevver, zaevine götürülmüştür. O sırada pek - =+=-=-
dükkanıma gelir, saçlannı ondule çok halk, toplanar!..k onun -çıkardığı Orman yangını 
L.ttir"rdi. Son defa ha tahaneden çık- garip sesleri dinlemiş ve gürültüsü- Evvelki gün Selçuk istasyonundan 
mış. Gene dükkanıma geldi, saçları- nü seyretmişlerdir. lzmire gelmekte olan yolcu treninin 
nı ondıi'e) aptım. aaaaa....aa lokomotifinden sıçrıysn kıvılcımlar-

- tş·n ~oksa beraber gezelim. de- 8 dan keçi kayası mevkiindeki orman-
dL Birlikte ta~yare sinema ına git- eneş da yangı nçıkmış, civardan yetişen 
t k. Oradan araba 'le evine dön'\yor- Londraya vardı köylüler tarafından söndürülmüş -
duk, Tepec'k kahve. inin önünden tür. 

3 - Bu memnuiyetler hilafına ha- 00000 Kalori vermeğe gelince, bu bakım 
reket edenlerin T ürk ceza kanunun Başka hapishanelere dan biranın değeri büyüktür. Bir 
j26 ıncı maddesi mucibince ceza gö- , litre bira 450 kalori verir. Ancak 
... eceklerdir. nak.edilecekler bunun yüzde 55 i alkolden geldiği i-
Milli bankalarda t.:u.ı:trruf :ır: ş.:_~, .i~~ 1~m .. ~~-i -~-a1p .. i~_hu.ne~i~1~e-~- çin tam bir gıda sayılamaz. Belki kı-

, ... - ••• • ""'-·--· -· ~.. -· n H - - ş,pı ·n~rn ) qnun.kt-9 1c:ıhn.atr.O VJlt'Ar 

nesap~arının artışı Vek~letince yeni yaptırılan hapisha- t:a ·at yazın bu taZ1a kaio!·i insanın 
Ankara _ Merkez bankası Btüd n.e ?malarına nakledilecektir. Şeh _ hararetini lüzumsı:ız yere arttırdı -

-ervisi, milli bankalarda tasarruf ha- rı~ız ~üddeit~mumiliği, İzmir umu- ğından insan bu mevsimde bira iç • 
reketlerinin inkişafına dair çok en- mı ~apıshanesınde bu.lunan ve ba~ka tikçe terler. 
teresan bir istatistik hazırlamı ·tır hapıshaneleı·e nakledılecek olanları Ondan dolayı birayı yazın har a 

B 
· t t· t·- .. . .ş . · tesbit etmektedir ıet teskin etmek için içerseniz aldan-

u ıs a ıs ıge gore son beş sene ıçmde · 
tasarruf hesablarında nisbet bakı- ------ mış olursunuz. Bira ilkin harareti 

K. ğ d teskin ederse de, arkasından ağzın 
mından en yükse-k artış kaydeden ıreç oca ın a yanam ·w b k 0 içi yapışık olduğundan su ihtiyacı ar-
mı ı an a Türk ticaret bankasıdır. Bornovada Naldöken köyünde 
Türk ticaret bankasının 934 de 

549 
tar, tekrar i~mek lazım gelir. 'Bira 

bin 493 lira olan tasarruf tevdiatı Hacılart~pesi mevkiinde köy muh- a~ıkları da birayı içtikçe daha ziyade 
!)38 senesi sonunda 6.37 misli bir ar~ ~arı B. Omcr Sıgana ait kireç oca- i~meğe yol açtığı için seveı·!er. 
tış1a 3.329.544 lira olmuştur. gından yangın çıkmış, ocak etra - Fakat ısoğuk veya serin mevsimler

fında 300 demet hazırlanmış ça1ı de bira - tabii gene ifrata gitmemek 

Balina aı·crlıg ... ı ve dört hektar dikenlik saha tama- ~artiyle- faydalı bir içki oıur. ınsa
men yanmıştır. Yangın söndürül - r.1 az çok besleyip kalori ile ısıttık -

Konferansı hakkında müştür. tan başka semizlik verir. Bu haRsa-

k bl . Tahkikata göre yangın, ocak a· sı biranın vitaminlerinden ileri ge -
Çl an le tğ melesinden Ramazan Dönker, Meh 

d 
li:·. Bira mayaRı en bereketli Yitaroin 

Loıı ra, 19 (A.A) - Ziraat neza- med ve Riza Erenden birinin dik- kaynaklarmdan biridir. A vitaminitı 
reti, pazaı'tesi günü açılmı;i olan ba- katsizlik neticesi attığı yanık siga-
lina avcılığı konferansrnm mesaisi radan çıkmıştır. Tahkikata devam 
hakkında aşağıdaki tebliği neşret - olunuyor. 
m:ştir. xx:----

Konferansın başlıca gayesi, cenub B.· Ramazan Onat 
kutbu sularındaki balinalara aid o -
lan istatistikleri tetkik etmektir. Ea- Aylık mezuniyetini İstanbulda 
lina avcılığı hakkındaki beynelmileı geçiren asliye ceza hakimi B. Rama
:tilafta derpiş edilmiş olan tedbir!e- zan Onat , dün vazifesine başlamış
rin tatbikine memur olan müfettiş - tır. 
ler, kontrolü takviye çarelerini tet- l[][- -
kik maksadi~·le bir çok içtimalar ak- ZABITADA 
dedeceklerdır. 

Bıçak tafıyanlar 

Tilkilikte Hatuniye parkında De
mir Ali oğlu Hayreddin ve Tosun oğ
lu Mustafa Barbarosun Üzerler inde 

den hiç yoksa da B 1 vitamininden 
yüzde 2400 den 12000 ölçüye kadar 
B 2 vitamininden de 1500 den 3000 
ölçüye kadar getirir. 

Bu vitnminlerden ikincisi yediğ"
miz gıdanın vücuda yarıyacak hale 
gelmelerine ,yaradığından çok fayda
lıdır. Bir.incisi de s'nirleri kuvvetlen' 
<lirir ve onlara sakinlik verir. Onuıı 
için biradan çok içildiği vakit şarap 
gibi heyecan gelmese de, sinirlere 
fazla sakinlik ve uyuşukluk gelir. 

Bira sütü arttırır diye emzikli kıı' 
dınlara tavsiye ederler. Südün mik -
tarını arttırdığı şii'phesiz olmaklll 
beraber südün çocuğu beslemek kud' 
retini arttıracağını kimse temin ede' 

Pazartesi günü Danimarka mürah 
hası, Danimarkanın 1937 itilifını 
kabul etmiş olduğunu bildirmiştir. 
1939 - 40 avcılık mevsimi açılmarlan 
evvel japonyanın da bu itilifı kabul 
edeceği tahmin ed ilmektedir 

zabıtaca birer bıçak bulunarak mü- mez. 
sadere edilmiştir. Mideye, hazma <la faydası vardır, 

geyerken oradaki. kalabalık halkı Londra, 19 (Radyo) - Sabık Çe-
gösterdi: koslovakya cumhurreisi ıBeneş jle re-

Dak Je vent Sarhot kaclın derler. Fakat laboratuvar tecrübe)e' 
Qı "-1 ri bunun aksini gösterir. Yazın "01' 

Gl.den'.er Çorakkapıda Tamaşahk caddesin- :ı-~ rmaso , Ü t d k terletmesine karşılık kışın idrarı art' 
Konva mebusu B. Alı· Rı·za Tt't'rel r Q ft arın B a l de .Mehmed ızı 23 yaşında genel ika-

- Bu kalabal ğın içinde !biri var. f'kası, bugün buraya gelmişler v~ is-
Uen· vuracak. tasyonda jan Mazarik ve bir zevat 

,J d ı d s h lk" tırması bir fayda sayılabilir. 
lstanbula, Denizli mebusu B. Yusuf azamı oluyor ın ar an ey an, evve ı gece sar- ««n»>-- -
Başkaya Denizliye gitmişlerdir. hoş olarak cadde ortasında nara 'lt-

Dedi. Hen dönüp bakmadım bile .. tarafından karşılanmışlardır. Londra, 19 (A.A.) - Öğrenil - mak ve yel'lerde yatmak suretiyle Tiftik ve yapaklarımız 
Fakat kimin ''uracağını söylemedi. ---ec e**>>~--- Tomruk istihsa1İ diğine göre Dük de Kent, bugün mu icrai rezalet etmiş, göz ve dizinden Ankara -Tiftik ve yapaklarıını " 

Rei=' - Bu kadınla münasebetiniz Fr an ko Ankara - Ormanlarımızda fen- tantan merasim esnasında ingiliz yaralanmıştır. Gece halkın istiraha- zm standart tiplerinin lngiltere, Al" 
ne şekilde idi? ni işletmeler dolayisiyle tomruk istih farmasonlarmın üstadı hamı unva- tini ihlal suçundan adliyeye verilmiş- manya ve japonyada gördüğü r•i~ 

- Ciddi görüşii)•orcluk. (Beni dost Yakında Romaya salimiz devamlı olarak artmaktadır. runı alacaktır. Evvelki gece Fransa tir. bet üzerine Tiftik eemiyeti, bii~il,. 
tut . Sen"nle yaşayalım.) Diyordu. gidecek Bu arada memleketin en verimli or- ve Amerika mason locaları rnümes~ Ell'ar satmak: par ti ihracatının IX\.uayyen firrna.ı~t 
Vazi~·etim icabı kabul etmedim. man mıntakalarından otan Bartın sillerinin iştirakiyle verilmiş olan Tilkilikteki parkta esrar satbkları vasıtasiyle vspılmasını müstatısıljlJ 

Bu !'<ahidden sonra vaka ye·jııe ilk Madrid, 19 ~A.~.) - ~ı,nkonun ha"2a:;ındaki Helkeme ve Eğriceova bir ziyafet esnasında Vaşington lo- göırülen Tosun oğlu Mustafa Bar - menfaatına .. daha uvgun bulmakt:J .' 
. eti en qJol' memuru 233 urnar"h ev:vel~e. bahsedılrı:ış ol~n talyayı zi- ormanlarını işleten Ovel müesse5esi- casının eski üstadı azamı albay Tat- baros, De~ir oğlu Hayreddin ve dır. Bu işin bu sah;da en çok fa~!;. 
B. Os an dinlendi. Ve göıdı.iklerini ~aret·~ın ~·akan bır .tarıhte yıaınlacE'.-: nin yıllık tomruk istihsali 22.000 met sch, biT nutuk söylerken birdenbire Mehmed oğlu Rauf zabıtaca tutul - yet gösteren ürün müessese sin il • 

.ş<.:;le n.attı: a-ı teyıd edilmcktedır. lre mikibını buimuttur. ölmügtiir muı adliyeye verilmiılerdir. rilmesi muhtemeldir. 
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~IŞ POLlTiKA°j 

Büyük ihtilalin D l Al l ·ık t 
yııdönümü ro onya, man arını aarruzuna 

Fransız milleti, büyük ihtilalin 
yüz ellinci yıldönümünü, bu hadise
nin insanlık tarihindeki ehemmiyeti 
ile mütenasip merasimle kutlulamış
lır. 14 temmuz 1789 Fransız ihtilali-

mukabele etineğe daiıjıa amadedir 
nin başlangıcı itibar ~di~n;iı 01m~~- Südetler nasıl Çekoslovak devletini ortadan kaldırmak ic. in bir baha· 
la beraber hakikatte ıhtılal Bastılın ' 

•ukutunu tesbit eden b~ au?den ne olmuşsa Danzig tePolonyauı ayni akibete ug., ratmak icin bir sebeptir 
tvvel başlamıştı. Fransız ınkılabını ' T . , 
hazırlıyan nmiller, senelerdenberi, Paris, 19 (A.A.) - Danzig müza-ı zımgelen şey budur. Polonyalılar ilk taarruza mukabele raj:n unsurlanm biribirinden ayır -
Fransanın siyasi, iktısadi ve içtimai kereleri hakkında Berlin ve Romn- Epopue gazetsinde Donnadieu ya. etmeğe amadedirler, Fransa ile in. maga çalışıyor. Halisane olmıyan bu 
hayatı üzerinde tazyik ediyordu. dan gelen aldatıcı haberler hakkında zıyor: giltere derhal kendisine müzaha- hilekar~ne plan muvaffak olmıyacak 
Makinenin keşfi ticaret ve ınübade- tefsiratta bulunan gazeteler, bunu Bu manevralardan heyecana kapıl- . t d ki d .. B . . t B 

1 
.. tır. İngıltere ve Fransa 15 marttan-

le "h f d k" d "I . . "kb. l"y · ı ıe e ece er u. u \:azıye er mı b r· h k"k ı· ··Y • 1 d" s··d t nin genişlemesi gibi sanayi ve tica- mı ver tara ın an ta ıp e ı en sınır mıyalım. Ortada nı ın ıgi istı zam e ı a ı a ı ogrenmış er ır. u e -
ret sahasındaki inkılaplar, sınıflar harbının yeni bir manevrası olarak edecek hiç bir şey yoktur. düşündürecektir. ler nasıl Çekoslovak d~letini orta -
arasındaki müvazeneyi bozmuş ve telakkide müttefiktirler. Danzigte vaziyet hala vahimdir. - Ordre gazetsinde Claude Vivjereı:ı dan kaldırmak için biı- bahane <•l • 
Yeni şartlara uygun bir adaptasiyon jor - Echo de Paris gazetesinde Fakat ifrat derecede betbinliği istil- yazıyor: mu.şs.a, Danzig de ancak P~l~nya dev 
Yapılmasını zaruri kılmıştı. Nihayet Pietri şu satırları yazıyor : zam edecek de bir şey yoktur. Son Fransız - İngiliz Barajiyle karşıla- letı~ı ortadan kaldırmak ıçm ]Jaha-
rnali vaziyetin bozukluğu ihtilalin cDerhal ve en büyük enerji il~ vaziyet bizi tetik üzerine koymuştur. şan Almanya bir kerre daha bu ba- nedır. 
lni sebebini teşkil etti. On altıncı mukabele etmekliğimiz lazımdır. E
lüi hükumeti tarafından alınacak sasen Polonyalılar dedikodulara ni
tedbirleri tatbik etmek için Etaje- hayet vermişlerdir. Polonya buhranın 
nero içtimaa çağırıldı. Bu meclis iki ilk günündeki kadar sakin olarak, 
asra yakın bir zamandanberi top· y~niden vaziyetini tasrih etmektedir, 
fanmamıştı. Binaenaleyh 0 günkü bir adım geri atmamıştıı•. Bu husus. 
§artlar altında toplanmıya çağırılan yüz kerre, bin kerre kaydedilmeğe 
ıneclisin 5 mayıs 1 7 89 da yaptığı iç- layıktır. 
tima ihtilalin başlangıcı sayılabilir. J ournal gazetesinde Saint - Erice 
Ç k b . d f 1 dk 'l•azı'l·or: 4ün ü ır e a top an ı tan sonra J J 

F' ransaya kanunuesasi temin etme- Dünkü hadise çok uzun olan zen-
dikçe dağılmamıştır. cire katılarak bir hal~a.dan başka 

1789 ihtilaline Fransız ihtilali bir şey değildir. Neville Çemberlay. 
a.dı verilmişse de hakikatte bu bir Av nin bu entrikaların tehlikesini orta-

Moskova müzakereleri an
sızın yeni saf haya girdi 

Molotof, bir ay için sayfiyesine çekilecektir. Müzakere· 

rupa, hatta dünya inkılabıydı. Fran- ya koymasındaki hikmet anlaşılır Paris, 19 (Radyo) - Moskova Kamarasının bugünkü içtimaında başvekil Çemberlayn: 
sız ihtilali denmesi, ihtilalin Fransa- bir şeydir. müzakerelerinin, ansızın yeni bir ba~vekil Nevil Çemberlayn, Mos - - Ümit ederim. 

ler zaruri bir teehhür devresine giriyor 

da başlamış olmasından ileri geli- Petit journal de Boussard yazı • I . F 
devreye girdiği, ngiıiz ve ransız kova müzakereleri hakkında soru- Demekle iktifa eylemiştir. Yordu. Fakat Avrupanın diğer yor: 

ınemleketleri de buna hazırlanmıt Şayialardan her zamankinden sefirlerinin, bu vaziyet üzerine hü- lan suallere cevap verirken, sefirin Londra, 19 (Radyo) - lngiliz 
olacaktır ki, kısa bir zaman içinde fazla korkmalıdır. Gerginlik baki - kümctlerine yeni talimat gönderdik yeni bir rapor gönderdiğini ve QU kabinesi, bugün başvekil Çember -
inkılabın prensipleri her tarafa ya- dir. Mesele asla hall edilmiş değildir. leri, Molotofun, bir ay kadar sayfi- rapor üzerine Fransız hükümeti ile laynın riyasetinde toplanmış '\"e 
yıldı. Ve 1789 prensipleri inaanlığa İşte bir taraftan en küçük şayiadaıı yesine çekileceği ve bu itibarla mü- temaslara başladığını söylemiştir. Moskova sefiri Sir Vilyam Strangın 
mal oldu. Bununla beraber, hürri- sinirlenen telaşlılara, diğer taraftan zakerelerin bir teehhür devresi ge- Bu yakınlarda bir neticeye varılıp gönd!"4dikleri raporları müzakere 
Yet, adalet ve müsavat prensiplerinin da bütün zorlukları ortadan kalkm1ş çireceği söyleniyor. varılamıyacağını soran bir mebusa etmiştir. 

Yayılmasında Fransız milletinin bü- :z:an:n::;a:;d:;e:,:n:.,:u.::,y,:u::;şu:,:k.:,:l,:a:.;ra:..:a;:n:;la~t:.;1l;:m;:,;a;;,:s;,:.ı .:.Ia:.;.·..;__L:;.;;o;,;;n,;;d~ra:;.:,~1,:.9~( R~a.;;;d;.y.;.o~)----_;A..;..v.;.a.;.m-:----------:::-~:-~::".:"'---::=---=~---

~~~a~:~~~~!:ı:~~~;; i:~!~~;:en~ Almanya hazırlanıyor '116.ı·llı~ Şef 'İplerine karşı bir cephe teıkil etti- l J' ~ ~ 
\'t Ve Franaız ihtilalcilerini kanun 
h.'}:id bir ccete~ telakki ederek, in- d / 
kılabı boğmak istediler. Fransa 15 Ağustosa ka ar üç mi von as-
1793 senesinde Avrupa hükümdar-
larının hemen hemen hepsiyle harp her toplanmış olacak 
halindeydi. Bu hükümdarların or- . • 

Çankaya köşkünde Fransız gene
ralini kabul buyurdular 

1 
(SAHiFE 3) 

Düşündüklerim _I 
Neticeye doğru 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Topraklarında güneş batmıyan bu 

büyük imparatorluf<, yavaı yavaı, 
harbi umumideki çehresini takınma
ğa ve hadiaeler üzerinde, istediği 
tazyiki yapmağa bafladL 

Harbin, H~tlerin dudakları arasın
da durduğunu ben de yazdım, baı· 
kaları da, fakat buna mukabil konu
labilecek baıka bir muhkeme ikaziye 
daha vardır: 

Harbi durdurabilecek veya, harbi 
istediği zaman içinde, ~atediğj neti
ceye bağl~yabilecek devlet te İngil
teredir. 

Sulh idealinin yanı başında harp 
zaruretini de ayni soğukkanlılık ve 
şiddetle karıılamağa hazır olduktan 
aonra, İngilterenin büyük kudret ve 
servetlere sahip olduğu muhakkak
tır. Az konufup çok ve sağlam iş yap. 
mağı tarihi ve ananevi bir aiynset 
olarak dünyaya kabul ettiren İngil
tere, imparatorluğu bakımından da• 
ha çok uzun seneler ayni kudreti 
muhafaza edebilecek bir vaziyette • 
dir. Ruaya ile baılıyan müzakerele
rin bittiği gün, harb bile olsa, insan
lıiı çarçabuk kurtarıp yeni, tarihi 
ve ad'ilane bir nizamın kucağına at
mak imkanlan derhal ve daha kat'i 
olarak tahakkuk edecektir. 

İngiltere, buaün tam bir faaliyet 
içindedir. 

Siyaaeti, aakeri ha•ırlığı ve sanay; 
müesaeseleri, hem harbe, hem d~ 
aulhe göre organize edilmektedir. 
Sulh cephesinin gittikçe tam bir 
ahenge doğru attığı adımlar, bcıe• 
topluluğunun emniyet ihtiyaçlarına. 
sulh ve adalet davalarına daha uy. 
gun akisler halinde iıitilmektedir. 

Karıı cephede görülen telaş ve 

çığlıklar, biribirinin rekorunu kı
ran itham ve ianadlar, kahkahalarla 
karıılanan uydurma ve ıuursuzca 
propagandalar, hep bu ahenk ve 
kuvvetin inkiıafından ileri gelmek· 
tedir. 

Oyunun artık aona ermekte bulun
duğunu hisaeden Roma • Berlin mih· 
veri, şimdi kendi mukadderatı ile 
karıı karşıya bulunmaktadır. 

İki ahbap çavuılar, ne yapacak
lar ve ne yapabilirler? 

Uzak fark ve Amerikanın vaziyeti, 
ıimdiJ!k ikinci plana kalmıştır. Avru
pada, meseleler çözülmek ve bir neti. d 1 F · ·ıA b l d Paris, 19 (Radyo) - 'Fıgnro gaze- lah altında bulunduracağını, mare~n.I 

u arı ransanın ıstı asına aşa ı- • k d G .. · · 'k' ·· ·· d b · b ·· t·ı la F ·ıı . . . ·ıA d I tesi; Almanyanın, 15 agustosa ·u ar orıngın, ı ı uç gun en erı u t n r. ransız mı etının ıstı a or u a- . • . . • . • -
Ankara, 19 {A.A.) - Reisicum- cioğlu da hazır bulunmuştur, ceye bağlanmak yolundadır. Çünkü 

h ı ı ·· ·· b ·· 16 30 Ankara, 19 (A.A.) _ Milli Mü- Roma • Berlin mihveri, bugünkü kuv-rı k ki l üç mılyon asker toplamış olacagını ıstıhkamları teftiş etmege başladıgı. 
na arşı aya anması ve on arı . - · 1 

top kl d d f . "h' ve bu askerı, cylul sonuna kadar sı- nı yazıyor. ra arın an e etmesı, tarı ın 

en parlak kahramanlık nümunele
rinden birini teşkil eder. Haklı ol
duğuna inandığı dava uğrunda mü
cadeleye giri§en bir milletin kuvvet 
kaynaklarına hudud olmıyacağını 
F' ransızlar bu vesile ile göstermişler
di. 

00 

Balkanlar kavruluyor 

ur smet nonu ugun saat , t" · ·1 1 b d •ıA h it d b 1 
d f y k'l" N · T b ·· ve ını ı e e e , aı a a ın a u un• 

da Çan kayada beraberinde Fransız a aa e ı ı acı ınaz, ugun or- d k k d · A 

büyük elçisi B. Massigli ve maiyeti 

olduğu halde orgeneral Hutzigeri 

kabul buyurmuşlardır. 
Kabul esnasında Hariciye Vekale

ti umumi katibi Numan Menemen-

l H t · · t · f urma u ret ve 11mkanlarından 
genera u zıger ve maıye ı şere ı- h d İtalya ı"at"ıkametı"nden 

M k .. k" d b' ··wı . ma rum ur. ne armara oş un e ır og e zıya- • . . 
f t . · t" eaen rüzgarlar, bıze aç mıdenın ağır e ı vermış ır. . . 

M . f" . . b .. k w. kokusunu getırmektedır. 
ısa ırımız ugun a şam yemegı- 1 • 

· F b ·· .. k 1 T w. d . A manyanın da mahrumıyet ve gı. 
~ı d.ransız uyu e çı ıgın e yemış- da yokaulluğu yavaı yavaf kapıyı 
ıer ır. 

** 
çalmaktadır. Hatta, c;almağa batla 

Bu siralarda Avrupanın her 
~~ınleketinde Fransız inkılapçıları, 
~nyanın siyasi, iktısadi ve içtimai 

rıı~aınına karşı suykast tertip et
lnekle meşgul kundakçılar telakki 
ediliyorlardı. Bunlara böyle bir na
~rla bakmıyan tek bir memleket 
t 8tnanlı imparatorluğu idi. lmpara
d<>rlukla Fransa arasındaki ananevi 

Hararet derecesi dün Belgradda 
42, Atina' da 50 idi 

Belgrad, 19 (Radyo) - Balkan Atina, 19 (Yunanistanın her ta- Hamı•dı•ye 
larda müthiş sıcaklar başlamıştır. rafında görülmemi~ sıcaklar hü - ~ 

Kra! Zogo 
Arnavudluğun birgün 
istiklaline kavufaca· 
ğını ümit ediyor 

mııtır bile!.. 
Dünyamız, karnındaki nesneyi do 

ğurmak üzeredir. Bekı:yelim baka· 
hm: 

Hararet derecesi bugün gölgede 42 küm sürüyor. Hararet derecesi bu- Jskenderun /ı·ma• 
dereceye çıkmıştır. gün elliye kadar çıkmıştır. 

Mahsul, ne şekilde ve ne zaman çı. 
kacak? -----ece***»>>-----

Samsun tuğyanı 
. ~stluk münasebeti, ihtilal seneleri Irmaklar 
~•rıde soğumadı. lstanbuldaki 

taşmış ve birçok köprüler yı
S 1?yliipzedelere yard~m ediliyor kılmıştır. ransız tebaası, inkılap ve cumhuri-

l'et n.. B wl d h"' SamP-un, 19 (A.A.) - 16-7-939 ak 1 Kızılırmak beş metre yükselmiş -
amına eyog un a teza urat - I t' T k .. ·· d d" k l'aptı} p A şamı başlıyan yagmurlardan {urtun ır. o=- oyun e ye ı ev ve ı 'lmen 

f. ar. rusya ve vusturya se- . h 1 k" w ı b" k ttler· b h.. "ki l\Iert, Yeşılırmak, Kızılırmak ve Ap- arap o muş e ın yıgııı arının ır ı ~ 
. ı u teza uratı protesto ettı e- • 1 

tı hald tal ırmakları taşmış, sular etrafa ya- mını 8U ar götürmüştür. 200 hektar-
F'rarıs e, Osmanlı ?.evlet adaı:ı:ıları, yılmıştır. Seller, Samsun - Bafra yo- tık bir sahadn tülün tarlaları zarar 
ro k ızlara karşı musamaha goster- lunun dörclüncü k'loınetresindeki 20 görmüştür. Şimdiye kadar bir kaclın 
çı}e te devam etti. Fransız inkılap- metre uzunlu<runda kfırgir könriivfi ve bir erkek ve bir çocuk cesedi bu-

arı ~ l A 1 d l k "' . . 
tind ' ınag up 0 u~ ~ m~m e etle- yıkmıştır. Aptal ırmağının yükselme. lunmuştur. Seylapzedelere Jazımgl"-
ittı en kaçmalar,ı ıhtımalıne karşı, sı yüzünden Dikbıyık köyünü ~u ba~- len yardımlarda bulunulmakta V " 

C:c Paratorlukta kendilerine bir mel- mış, yardım için mahalline vesait ve vali yardım i~leriyle l..ıillias!'la meMul 
hi.ikc;_rnin etmek için bile Osmanlı memurlar gönderilmi~tir. olmaktadır. 
qa b~llletiyle temasa geçtiler. Bu --------------
ta ~r taraftan Türklerin Fransızla-
tıc rşı besledikleri dostluk hisleri
Qel:ıe ~iğer taraftan da fikir müca
Q\l)d erıne karşı müsamahakar ol
lir. arına delil olarak gösterilel:.i-

ı-· F'ilhakik b ·· k · 1 ı b-· .. a ugun artı prensıp e-
hatı;~un insanlığa mal olan bu ci
Q()n;:u~.ul inkılabın yüz ellinci yıl-
ı "'lnun .. "d k 1 eti .1 u ı ra ederken, Türk mi -
''~ı •de Fransız milleti, biribirine en 
b'Q)'Q oatluk münasebetleriyle bağlı 
llil'cttıll'ıaktadır. Türk milleti mede-
1 c v . ' 
Ctqe b t ınsanlığa büyük hizmet-

b'Q }'ıld~· u~an dost Fransız milletine 
ta onuın·· .. k 1 l'\da11 d"l unun ut u olmasını 

ı er. 

AŞ.ESMER 

Son Dakika: 

Slovakya paylaşılıyor 
Almanya Macaristanla birlikte 
S~ovakyayı taksime ke!rar verdi 

Paris, 19 (Radyo) - Son almn.il 
haberlere göre; Almanya. 1\Iacari:,;
tanla tamamen uzlaşmış ve bu uzlaş
ma neticesinde Slovakyayı tak::ıiıne 
karar vermşitir. 

Son günlerde Berline gitmiş olan 
Macari-::tan ordusu erkanı harbiye! 
umumiye reisi, bu hususta Hitlerle 

mutabık kalmıştır. Hitlerin, erkanı 

harbiyei umumiye reisine verdiğ! bir 
haritada, Slovakya arazisinden l\fa
caristana ayrılacak parçalar göste -
rilmiştir. 

Alakadarlarca söylendiğine naxa 
ran Slovakyanın taksimi, ağusto:ıta 

yapılacaktır. 

nına gidiyor 
Stokholm, 19 (Radyo) - Arnn

vudluk kralı Zogo, l>uradan hareke

tinden evvel bir gazeteciye beyanat-

---00000---
Ribent>·op 

Yakında Madride 
gidecek 

İstanbul, 19 (Telefonla)) 
Hamidiye mektep gemisi. 2 3 tem· 
muz Hatay bayramına iştirak et -
mek üı;ere İskenderun limanına mü
teveccihen harekt etmiştir. 

•««00»»11--

Oksijen fiatleri 

ta bulunmuş ve Fransanın misafirper 

verliğinden emin olduğunu, bu mil- Par is, 19 (Radyo) - Almanyı. 
nasebetle Parise gideceğini söyledik- hariciye nazırı Von Ribbentropun, 
ten sonra, Arnavutluğun, bir gün is- yakında Madride giderek, general 
tikliiline kavuşacağım ve b ir millet, Franko ile bir mülakat yapacağı 
ne kadar küçük olursa olsun istiklfıl- söyleniyor. 

kfdetinden: 30003 sayılı kanuna is- !'ljz yaşayamıyacağını beyan eylemiş

Ankara, 18 (A.A.) - İktısad Ve-

tiııaden, 25-6-939 tarihinden itiba -
ren oksijenin beher metre mikabının tir. 
fabrikada teslim toptan azami ~atıo 
fiat i50 kuruş ve beş metre mikabı 
tüplerin fiali .tüp depozitosu hariç> 
öO kuruş olarak tesbit edilmişti. 

--~~ooono--~ 

iz mir hakemi 

Görülen lüzum üzerine, şimdilik Ankara, 19 (A.A) - Anadolu a· 
19-7-939 tarihinden itibaren yalm!'!: jansının haber aldığına göre, Gala

Mazeret gösterdi 

Ankara için. oksijenin fabı·iknda tes-
t:ısaray Demirspor maçlarını idare 

lim beher mikabı 85 kuruşa ve l>eş 
metre mikaplık tüplerin fiati clüp etmesine heyetçe karar verilmiş olan 
depozito:m hariç> 425 kuruşa çıka- İzmir hakemlerinden Mustafa Balöz 
rılmıştır. husu:-ıi işlerinin icabettirdiği zaru • 

Oksijen tüplerinin tazyiki aııgari retler altında İzrnirdcn ayrılma<;ma 
ıao atmosfer ve oksijen terkibi as- imkan olmadığını bölge kanaliylc 
gari yüzde 99 olacaktır. bildirmesi üzerine, iki kulübün mu· 

Fabrikada bir tüp satış toptan sa- rahhasları davet edilerek her iki ma-
tış addolunur. çın idaresi için İstanbuldan \0 eya di-

Oksij enj Ankaradan tedarik eden ğer bölgelerden bir hakem üzerirıci c 
yerlerde azami satış fiatleri, fabrika müştereken uyuşmaları ve bu ınüm
fiatine o yere kadarki nakliye mas- kün olmadığı takdirde icabı düşünül
rafiyle mahalli belediyelerince tes - mek üzere keyfiyetin bildirilmesi bc
bit edilecek sair ticari masraf ve nor- den terbiyesi genel direktörlüğiinün 
mal karın ilavesi suretiyle tayin olu-! alakadar daire.si tarafından İstnı. lıul 
nur. bölge başkanlığına tebliğ edilmiştir. 

---000---
lı'lusanof 

~ 

Londrada siyasi te· 
maslara başladı 

Londrn, 19 (Radyo) - Bulgaris
tan parlamentosu reisi Muşanof, bu
gün sabık hariciye nazırı Eden, Lo -
id Corç ve daha bazı zevatla konu~
muştur. ::\luşanof, siyasi temaslarını 
bitirdikten sonra Paris yoliyle Sofya
ya dönecektir. 

Stokholmde 
Tuğyan oldu 

Stokholm, 19 (A.A.) - Yağan 
~iddetli yağmurlar isveçin cenup 
kısmında ve bilhassa Bohuslan mın
takasında tuğyana sebebiyet vermiş
tir. Tuğyan, şimendifer raylarını 
sökmüş , trenleri devirmiş , kc)prüleri, 
evleri alıp götürmüş ve mahsulatı 
harap etmiştir. 



(ANADOLU) -----------------:--------- -·-· 
JKAYE: Deniz isleri 

(\şk romanı okumas nı isterim; çünkü Bandırma·I:tanbul 
öğleden sonra karım sizjn dükki\noı yolculugu 

l 183oır~©lmPöya~a 1 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASl 

Toby Greg,ıry ateşin başına otı:r

mu , kj'a okUY'l!'du. Karısı koşa ko
şa çeri gırC:ı. Heyecan içinde: 

gelmiş. Şimdi sigara tabakasını buı:ı- l Z 1\1 1 R A N K AR A 
- ıgar& tabakasını kaybettim, 

T.lby! Diye bağırdı. 
Odada bul~na•ı Paul amca: 
-A ! Diye ha> Kırılı. 
Toby suküııetiıı. kaylıetmedeıı 
- Dügüııümilzün yıldönümünde 

''erd ğim altın tabaka nu? Diye sor
du. 

mıyor. Altın bir tabaka idi bu. Sizin A • 1 "d. [ 
dükkanda mı unutmuş acaba? Yok lıe Ve gı ıp ge me 500 Albayrak 

mu? Lütfen bir kere daha bakar ru.- biletleri verilecak mi? 51133 Alyoti Bi. 
sınız? Evet, öyle llmid ediyorum. . . 
PekılUI çok te•ekkür eder· Bandırma yolıyle İstanbula gıde- 696705 1-2 eski yekun 

Toby• telefoı:u kap d _ım. cek olan yolculara bir kolaylık ol· 
a ıgı zaman k .. 1 . D . 11 697218 1 2 k' Paul amca: ma. uzere zmır enız yo arı acen· - u. ye un 

- İşte dedi şı"md' ke d' · . tam tesınden yaln.ız gidiş bileti verilmek- No. 
' ' ı n ı•mı 'd' H lb k' b · 7 

manasiyle bir polis hafiyesi sayıyoı· .. te 1 .ı'. a _u ı. ~zı yolcuların aıle 
Gabr'ellerin kocası isticvabına telr ve gı~ıf gelış bıletı aramakta olduk- 8 

- Arayalım, dedi. Gazeteye bir rar devam etti. !arı cıhetle bu kolaylığın yapılması 9 
ilan vertiek iyi nbr. Sonra, polise de _ Sonra ne;eye gittin? için lzmir Deniz yolları müdürlüğü 10 

Pau 1 amca da: 

9 
13 

15 75 
13 

Fiat 
11 50 
12 
13 25 
15 
18 haber verelim. Belki biri çalmıştır. _Terziye gittim. Orada da bir sa- u~u.m müdürlükten müsaade iste· 11 

Toby okuduğu kitabı bıraktı, kol- at kadar kaldım. mıştır. Bu cihet Umum müdürlükçe 
tuğuna yas1 ındı, rahat ve huzur için- _ Otobüsle mi gittin? tervic edildiği takdirde İzmirden Is-
de bir halle piposunu yaktı, derin bir _ Hayır, vaktim vardı, yürllye yU tanbula gidecek olan yolcular Barı: 

Zahire borsası 
1zMIR 

nefes çekt;, sonra: rüye gitim. dırmada bir müşkilat çekmeden se· 
- .\Ian 'et hir şekilde düşünelim, _ Ya?.. yahatlerine devam edebileceklerdir. 

ne demek! Dedi. Biz düşününceye Toby bu sefer de kalktı terziye :e- B. Zekeriya Şener 

69 Ç. buğday 
140 Ç. arpa 

13348 kilo 
500 kental palamut 

5 
3 625 
53 

385 
kadar hırsız tabakayı satar da para- lef on etti .. Fakat oradan aldığı re _ Bir kaç gündür rahatsız bulunan 
sını b!le yer.. vap ayni idi: Terzide sigara tabak.ı- Deniz yolları işletme müdürü Bay --------------

Gabrielle kocasının bıraktığı kita- sı falan yoktu Zekeriya Şener iyileşerek vazi • Maarif Şurası 
ba baktı, güldü: Sonra Gab;ielle eczahaneve git - fesine başlamıştır. 

- Tenkkeli değil, dedi. Toby po- miş, koku almıştı. Daha sonr~ m:ıııt:- Mordoğan iskelesi -Baıtarafı 1 inci sahifede -
I' romanı okuyormuş! Sen de bilir- kürcüye uğramıştı. Toby bunlara da M.ordoğanda y~niden yapılmakta A - Ticaret okullarının muhtelif 
sin ya, Paul amca, Toby daima oku- telefon etti ayni cevabı aldı. Fakat olan ıskelede Denızbankın lağvı do- sınıflarının Türkçe, tarih, yurdbilgisi 
duiu ktaptnki kahramanın fikirle- Toby gene' ümidini kaybetmemişti. la~ısi~le. muyakkaten inşaat tatil cebir: jeometri, mal bilgisi, büroko

- Demek saat altı buçukta mana- '.'dılmış~ı. Son gelen emir mucibince mers:yal, ekonomi dersleri müfredat 
kürcüden çıktın? Sonra nereye git. ıskelenın eksik kalan kısımlarının programları üzerinde çalışılmıştır. 
tin? , !yapılmasına başlanmıştır. B - İnşaat okullarının muaddel 

- Susieye gittim. Bana Sinabad iskele ikmal edildikten sonra Mor- programları tetkik edilerek bugünkü 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 

Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayişnıark 

Belga 
Dl'ahmi 
Leva 
Çekoslovak 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

Kr. 

5.t'275 
126.56 

3.355 
6.6575 

28.545 
66.8925 
50.78 
21.5025 

1.0812 
1.56 
4.3375 

14.03 
23.835 
24.8:l25 

0.905 
2.89 

34.5625 
30.5475 
23.89 

ESHAM ve TAHVILAT 
ANKARA 

1933 TTürk borcu ı. 
19.225 peşin 

1933 Türk borcu 11. 
19.225 peşin 

1933 Türk borcu 111. 
19.175 peşin 

Sivıs - Erzurum hattı istikrazı 
111. 19.93 

20 TEMMUZ 1939 Pen:· mbe -,_, ___ o_.I 
Bugünkü program 

1639 M. 183 Koı./120 Vw 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Koı./20 
Kw. 

T. A. P. 31.70 M. 6-165 Koa./20 
Kw. 

TORKIYE RADYO DİFÜZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
1 2.30 Program. 
12.35 Türk müziği 

l - ....... - Kemençe taksi-
mı. 

2 - Neyzen Burhan • Su
zinak şarkı - Hayli demdir. 
3 - Ahmet Rasim · Suzi· 
nak şarkı • Gel s ninle. 
4 - Bay Arif - Suzinak şar 
kı - Aşkınla ynnrr>aktadır. 
5 - ....... - Suziııak saz se-
maisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajanı 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15- 14Müzik (Karışık program • 
Pi.) 

AkfaJJl ne§riyatı: 
19.00 Program 
19.05 Müzik (Millöcker - Faki' 

talebe operetinden Potpuri 
Pi.) 

r nl ben1..,ser. Onun için, ben mese
li Do•torevski:ıin ortada dolaşması
na h.;; m'I aade etmem. Çünkü Dt•s
toyev k;yj okudukça, Toby maraz. 
, ades:z b:r adam halini alıyor. Sı!ı
hatine hiç dikkat etmiyor. Ondan 
sonra benim işim, gücüm pansuman 
yapr'!.ak .•. 

mihracesi ile konuşmak imkanından -1oğan yolcuları vapura biniş ye çı- ihtjyaçlar:ı uygun olduğu neticesine Lebrun 
bahsetti. Da)'lsının oğlunun kolejde kışları çok kolaylaşacaktır. varılmıştır 19.15 
bir arkadaşı varmış. 9 Eylul vapuru 6 - Dilekler komisyonu: Liyeje gitti ve Akşam 20.00 

Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Memleket saat ayarı, ajanr 
ve meteoroloji haberleri. 
Konu~ma (Ziraat saati) 
Türk müziği c~ak romanı okumasını isterim. 

lak Çün'iü o zaman bana öyle güzel 
şeyler soylüyor ki!. )1eseıa geçen 
gün bana: 

•- Senin gülUşün bana bulutlar 
ı.rasından görünen güneşe benziyor> 

Toby karısının sözünü kesti: iki aydanberi tamir edilmekte Muhtelif vilayet kültilr milessese- Par ise döndü 
- Onu bır k şimdi sen. Susie i~e '>lan Körfez vapurlarının Dok~z ey- !eriyle bazı zatların rapor ve dilek- 20. 15 

konuşud,en sig .ra içtin mi, icmed:n lı'.ilün t~miratı ağu•tosun ilk hafta- 'eri tetkik edilmiş v eilgili komisyon- Paris, 19 (Radyo) - Reisicum· 20.30 
mi, onu söyle. M ~m Sus'e san:ı u- •ında hıtam bulacaktır. lzmir fuarı !ara verilmek üzere maarif şürası u- hur Alber Lebrun, bugün saat 1 l ,30 
zun uzun şeyler anlnttı, her halde ta- açılmadan evvel seferlere~ başlamış mumi kfıfpliğine sunulmuştur. da Liyeje varmış ve, kral Leopold, 
bakanı açıp birer sigara içınişsini?- olacaktır. 6 - Neşriyat komisyonu: başvekil Piyerlo, kordiplomatik, na· 

d
. Okul kitapları hakkındaki talimat- zırlar ve kumandanlar tarafından 
U". 
- Hayır, içmedik ... Evet, evet, i;- Ror Be ıl·Sa name maddelerinin tetkikine devam karşılanmıştır. 

Pau} amca: ' "' ' tik. Fakat Su ·ien'n sigarasından iç- f, , edilmiştir: Reisicumhur, istasyondan beledi-
- Sen de burın. kompliman •ayı- tik. benim sigaralarımdan değil. - Battarafı ı inci sahifede _ 7 - Yüksek öğret:m komisyonu: yeye gitmiş ve müteakıben su ser-

c'edL 

·or un ha; dedi. cGülerken bulut- Bununla beraber, Toby karısın,., merkezine ağır tayayreler ise Mar _ . Yü.~sek öğrthn gayesi hakkında- gisini, silah ve Napolyon müzeleri· 
lar arasından görünen güneşe benzi- bu ahbabına da telefon etti, fakr.t ıilyaya kadar gideceklerdir. Askeri kı m.u.zakerelere devam olunoıuş, a- le güzel sanatlar sergisini ziyaret et
~·nnıu·,. fomek cgülmediğin zaman ııyni menfl cevabı aldı. Gene elincf,,_ ilotlara, takip edilecek yolu son da na dıl.ı ve terimler meselesinin muza- miş, belediye sarayında şerefine ve-
iır,ına bulutunu andırıyrsun• demek- ki kağıda bir şeyler yazdı. ~ikada tesbit edilmek mutad olan keresıne ~a•lanm.ıştır. rilen ziyafette bulunmuş ve akşam 
t'r • - Pekala, dedi. Anlaşıldı: Sigara \ p d ld • 'b' 8 - Plan komısyonu: •ııat 18,30 da Liyejden hareketle 

T b 
. ar zamanın a o ugu gı ı, uçuş- Türki,·cd t h T b .. kü d b d 

o Y: tabakanı •en g ttiğin yerlerden birin- 'ar yapmağa mecbur etmek için tay· ' e a sı ın ugun uru- uraya Önmüştür. 
- ş-.kııyı bırak şimdi, Paul arcı- de bırakmamışsın. Çalınmış da ola- varelerin hangi yolu takip edecekleri mu ~e a~a meseleleri hakkınadki ra- Lebrun, muvasalatında olduğu gi-

ca, dedi. sonra karı ına sordu: mnz. ç,ınktı senin çantnndn emnly•t on derece ıııizli tutul kt d por üzerınde çalışmalarına devam et bi avdetinde de merasimle uğur lan· 

1 - .. ,. ..• - R st peşrevi. 
2 - Bay Alıdi • Rast şarkı 
• Senin askınla çak oldum. 
3 - Bay F ııik • Rast şarkı • 
Bir damı: düşürdü beni. 
4 - ........ Kanun taksimi. 
5 - Bay Lütfi • Hicazkar 
şarkı - San!\ noldu gönül. 
6 - Bay Arif • Hicaz şar
kı • Açıl ey goncai sadberk. 
7 - ........ Acemkürdi şar· 
kı • Bir vefasız yare düş· 
tüm. 
8 - Şemseddin Ziya • Hi
caz şarkı • Kim görse seni. 
9 - Selahet · Pınıır • Hi-

L b "md' so"•.·Ie bak·ılrnı k'l d' d S ks '"·''-! ne ma a ır. muı' tir - _,~n ana şı ı , · • ı ı var ır. onra, c enya yan,;e- ngılız eın.arı umumıyesı bu uçuş- m••h• 
en ~onrıı olarak tabakayı ne zam rn cisilerin bulunduğu yer:.re de ırıt - ı 1ara karşı büyilk bir alaka göster • •«***>»----- --- ""'" 
kullandın? miş d ğil .'l. Sen. uğradığın dükkıin -nekte ve Fransız tayyarelerinin in- 1 • J 20 ld 20 

- Öğle yPmeğ:nden sonra sen i :i- !ardak. kim eler hep namu Iu insaı - ~il tere üzerinde yapacakları cevlan- s v l c, re a e yı a 
ne git; in, trn de tabakamı nçtım, bir !ar. Bir çoklarını da senelerdenberi lan beklemektedir. 21.1 o 
sigara iç'ım. tanıyorsun. Paris, 19 (Radyo) - Yüz İngiliz c • • J • • 

- Saat kaçtı o zaman. cB'naerı l•'yh, bUtUn bunlardan çı- •ayyaresi Fransa üzerinde durma - e re ısı aeg"' tştı 
- lkı buçuk va~dL karnblld ğ'im!z bir netice vıır: De - lan otuz saat uçmuştur. Tayyareler. 

mek ol·•, or ki !I e\·den çıkark~n r::ıaristen d{" gecmi in ve Marsilyava 
Tc"w l" ik1' not aldı. Paul ~m-a. t b ' b b ı ' d · y 1 • • k h f d l a aKanı em or :l mamış~ın. ·~ ar Uzanmışlardır. er ,,~yere ·.akit kaybett'kl,.. ri c.r.nı Paul amc~: F'l 1 "d d k d erlill en ÇO mU a aza C en er, 

ı o arı ı are e en uman anın 
.. ıkı'ı~·or, sa':ıır ız'anarak ei'eriyle CP- bil 'k ı ı k f tt k }} } d - e yu J rşey eşe in! D.- •ayyaresinde İngiltere harbiye nazı· ra ar Ve ı"mparatOr ar Jf 
ketinin plerine vuru,vordu. .. ı d' H B ı ,.e "'Yen ı. •ı o• ,. ioa d.1 bulunmuştur. 

Gabrielle ellerini uğu l ;ruyor ve Tobv.· ' ' ' 
0 

k t 
0 

r Cihan harbindenberi Avrupa kı- men tahta sonradan çıktı. İkinci Pier 22.00 
b'r roc •k samimiyeti il· kora•ını!' D k ı LJ orncaııı 'P.Jlere cevap vernıeğe ha· - eme 0 uyor ki ~en evden çı- tasında bir cok değişiklikler oldu. 1918 den beri memleke~in üçüncü 

karken tabakanı beraber almamış- B. Bf'hce t Uz Bazı hükumetlerin şekilleri, bazı dev· kralıdır. 
zırlanıyordu. - d' t k · O ' ,ın, ıyc e rar ettı. halde evıl~- Ç Ü C U K ietlerin reisleri değişti. Umum1 Yunanistan ve ispanyada: Yu-

- ~onra ne yaptın? d' _ B rhere gittim. ır. Haıtalıkları mütehaaam harptenberi hangi devletlerin reisle- nanistanda 22 eylul 1922 de Kastan-
- Orada e kadar kaldın~ Gabrielle: Hastalarını 11 ,30 dan bire kadar ;ı 1değişmiş veya devletin ba~ında tin yerine ikinci Corç kral oldu. 19 
_ t'; buçuğa kadar. -Aman ben e\·ln her tarafını an.- Reyler sokağında Ahenk matbaasıb "'a ~ıştır~ işte aşağıdaki satırlarda ilkkanun 1923 de krallıktan indiril-
- Or da siğara içtin m ? ılım. yok, dedi. rıt~ında kabul eder. 1 un ara cevap verilmeğe çalışılmış· di. Yunanistan on iki sene Cumhu-

Koc:ısı: tır. riyetle idare edildi. Bir çok cumhur-

21.25 
. . 

21 .30 

21.45 

~ Hayıp içmedim. Bilir•in sen ::-.1. de idi Fakat niçin G b · ll 1 - Her halde sMematik bir şeh. 1- · a rıe e onu ço- sviçre 20 sene içinde 20 tane reisleri geldi. Nihayet 1935 de ikin-
ıen Ben yalnız yemeklerden sonra d 1 rap kutusuna - ~ahud şapka kutu•J· C h · · d - · · · · B e aranıamışsınızc ır. Şimdi gel senio- ' · um urreısı egıştırm1"tır una C k y 'ıir ~igara •erim. na _ koynıa,·or da eld:ven kutusu"a k b'l F d ·d f. 1 k ci orç te rar unanistanın başına 

le düşünel'm. Demek en son o!!lrak ' · mu a ı. ransa a son e a o ara ld' 
Toby tekrar not aldı, hirı:z dü~iir- koyuyor? Bunu na.ıl bildin? l\Iantı- Albe L b • d ı ı··· ge 1

• !iğle yemeğinden sonra siğnra içtıı;.. rt e run ün ev et reis ıgıne I 
dil Soııra, kıt'i bir karar vermi~ hir Sonra giyind:n, sokajia çıktın. Tccrll- ki bir sebep gösterebilirsen o zam:m tekrar seçilmesiyle, yirmi seneden· spanyada 1931 e kadar on üçün-
ndam tavrı ile yerinden fırladı. teJp. bem vardır, bilirim: Sen ekseriya s.ı- maharetine inanırım. beri Fransa devleti, altıncı Cumhur- cü Alfonsun idaresinde krallık ola-
fonn koştu. Toby, gavet sak'n bir tavırla: · · · h f ld k kald 1931 d h kağa çıl,aı ken eldivenlerini evde •ı- ' reısını mu a aza etmiş o u. ra ı. en sonra cum uri-

- Dırval, siz mbiniz? Affedeı-,;'- - Bilirordum. dedi. çünkü b&n A ld İlk nutursun, sonra aklına gelir, döner vrupa devletlerinin başında yet o u. cumhurreisi Alkala Za-
n:z, geç vakit rahaL•ız ettim. Bug ,,, koydum onu oraya. ----!!~~~-"!!"'ml!'_""!!'_•ıl alırsın. Sakın eldivenlerini almaya Paul amca yerinden fırladı. Öyle harpten sonra en çok yerlerinde ka- meradır. 1936 da istifa etmesi için 

ANA D O L U 
geldiğin zaman tabakayı eldjven ku- b' f 1 k lan devlet reisleri imparatorlarla zorlanmı•tır. Bu, İspanyol ı'ç harbı' 

ır ır ayış i eğer tramvayda oJsq- • 
tu•una koymuş olmayasın? krallardır. Bunlar altı tanedir. Hol- ı'çı'n bir işaret olmuştur. İspanyol 1'ç 

!ardı başı zil ipine değerdi. 
Paul amca alaylı alaylı güldü. F:.. S landa kraliçesi Vilhelmin 6 eylul harbi devamınca cumhurı'yet İspan· - en mi koydun- Diye haykıP-

kat Toby çokfan odadan çıkmış, y:ı- dı. 1898 denberi Hollandanın, üçüncü yasını Azana, nasyonalist eyaletle-
tak odasına g tmişti. İki saniye so'1- V'kt A .. 1 29 1900 1 F k 

sev. 
l O - ........ - Hnlk türküsü· 
Akşam olur kf"rvan iner. 
Konuşma (Markoninin ölü
münün senei devriyesi mü· 
nasebetiy le) 
Neseli Plaklar - R. (Fuad 
Münir tarafından) 
Müzik (Şan solo - Soprano 
Şadan Candar tarafından) 
Müzik (Opera aryaları • 
Pi.) 
Müzik (Kiiçiik orkestra • 
Şef: Necip Aşkın) 
l - J. Strauss - Cenup çi• 
çekleri. 
2 - Hans Stilp - Marş 
3 - Rimsky • Korsakow • 
Sadko operasından düğUıı. 
~ar kısı. 
4 - 1iemann • Çarliston 
(Dans) 
5 - Maurice. Dudaklarirrı· 
Operetinden (Potpuri) 
6 - Eduard Künneke ·Mai 
elbiseli hemşireler operetin' 
den Marş • ar. Finçıl 
7 - T schaikowsky • Kan' 
zonetta (Keman için kon' 
serto) 
8 - Paul Lincke • Darı!Jll9 

(fantezi) 
9 - Offenbach • Musette 
( 17 inci asır dans havası) 

l O • Paul Lincke • Mi2:ıılıı 
Sahiı- ..., Bafmuharriri 

RAYDAR RÜŞTÜ ÖKTE~l 
TJmuml ~rri11•t '" •an iflm 

mtı4Crl 

Toby gene h'ç istifini bozmadı: 1 or manue temmuz ri genera ran o idare etmişlerdir. 
ra tekrar geldiği zaman yilzü muz:ıf- d b · 1 1 1 - Evet. Dedi. Daha dog·rusu tab,ı- en erı ta yanın, yedinci Haakon Şimdi bütün spanyayı Franko idare mar• 
fer bir halde gülüyordu; Elinde de 72 h · 19 • ka benim cebimde 1'di. Gittı'm eldı't·en - azıran 06 danberi Norveç'in ediyor. 23.00 S · h b ) · · "

1
' 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

tl'Ar.EHANESt 
/ır,ıir iki11d Be11ln •oka.t 
C. Halk Partin bi>tan i9ind• 
Telgr f: lmılr - ANADOLU 

TELF:FO"I: !77~. Posta Ttutwıu:.ıO$ 

ABO.Nl> ŞE~AlTl 
l'ıllıC. HOO, Altı eııls4ı 800 

K Unıftıu'. 

Yabancı memleketler için aenellt 
abone Qerttl 27 liradır. 

Günü geçmiş r 'shalar 25 kuruştur. 
ANl..DOLV MATBAAS/NDA. 

RA.'/T,Jf/ŞTIR 

sigara tabakası vardı. I on aıans a er erı, zıra,.. 
Karısı: kutusundan almış, getirmiş gibi vap- başında bulunmaktadırlar. İsveç 8 ngilterenin başında cihan har· esham, tahvilat, kambiyo' 
_Sahi eldiven kutusunda mı bul- tını. Blirsin, Paul amca, GabriP.i'e kanunevvel 1907 denberi kral beşin- bindenberi Üç kral bulunmuştur: Be- nukut borsası (fiyat) 

dun? Diye sordu. çok cazip kadın. Son gilnlerde ba:n- cı Gustav, Danimarkayı 14 mayıs şinci Corç, 1936 da sekizinci Edvard 23.20 Müzik (Cazband • Pi.) 
_ Tab'i ı yorum, ak•amları eve oldukça gfc 1912 denberi, kral onunc1' Kristian, ve en sonra altıncı Corç. 23.55-24Yarınki program. 
Gabrielle sevinç le kocasının bny -

1 
j\'eliyordu. Sorduğum zaman bir ver; Bulgaristan 5 Teşrinievvel 1918 den- Finlandiyada umumi harpten beri -------------/ 

nuna ııtılclı. Toby, amcaya doiiru gittim, yahud şapka alm,.ğa gitt:m, beri Boris idare etmektedir. Belçika devletin başına beş reis gelmiştir. ristanın başındadır. 
döndü, muzaffer bir tavırla: veya bir arkadaşımda idim, falan eli- da kral. 1934 e kadar Albert idi. O General Mannerheim Finlandiyanın Almanyada, Kayser kaçtıl< 1ş:r 

- Görüyorsunuz ya, dedi, ben ~u yordu. zamandanberi üçüncü Leopold'dur. halaskarı ve ilk devlet reisidir. sonra devlet reisliğine Fredtik ~~İ· 
anda dünyanın en mesud adamıyım! cFakat kocalar gene kı.kançlık - Romanya ve Yugoslavyada: Ro- Macaristan 31 ilkteşrin 1918 de geldi. Bu bir sosyalist amelesı ı·~· 

- Şu sigara tabakasını buldun c';- tan vazıreçmiş deji;'ller. Ben de iÇill"- rr:anya kralı r erdinand öldükten aon· cumhuriyet olarak ilan edildi. ilk ve Ondan sonra, 1925 de mareşal J-ld~· 
ye mi? deki şılpheyi ıridermf'k p!Anını kur- ra büyük oğlu Karo! değil, torunu biricik reisi Karolzid"ir. Ondan son- denburg Alman devleti reisi 0~jt' 

Toby başiyle evet, dedi.. dum. Gabriellein, o giln öğleden son Mişel kral oldu. Karo! 1930 da oğ- ra Macaristan 1919 da Belakun ta- 1934 de de- Hitler geçti. K,.za J ~ 
- Aleliide bir tesadüften ibaret ra ne yaptığını, nerelere gitiğini bj. !unun yerine geçti. O~lu Mişel son- rafından komünist diktatörlüğü ile ler de evvelce boyacı oldıığu." ır 

bu canım 1 Tabaka çalınmış da olaLi- rer birer kend" ağz'vle •Öyletmel' i- ra ikinci defa olarak tahta çıkmı~ ola. idare edildi. Ondan sonra Macaris Almanyanın ba~ına sırrsiyle ~ır ;ıi 
lird'. Gabriellein uğradıi1'! yerlerden çin bundan daha iyi bir bahane Lu - caktır. •anın başına e•ki Macaristan donan· ker, bir i:çi, bir asker bir is(1 g 
birinde kalını~ veva sokakta dü•l"'I'• lunabilir miydi? Yugo•lavvad" umurr>\ harpt· "lası amirali Nikola Horti gf'çti A- durdu .. 
olabilirdi. Farzedelim ki, tabaka ev- Peter Fabriziuı. Aleksandr hükumet naibi idi. Res mir11l Horti o zamandanhPri M,-

·r 
Pnr"s - Sa' 



(SAHlFE 5) 
OTEMMUZ1~9~n~he (ANADOJ~.t~J~'-------------~~~--------~-----~--------
~~~~======-========.,==e==rr Mos1wva arşova mÜzake e rİ 

KUMA ' H ~.~~~~~:.1:~:ede -~ • .__._..,.._ .... ______ ml"'!' _______ ---~-------~~~-=:z;~~~~'.:';"-_,.ıı=-_f · f mevzuu olmaktan çakmıı, arada 
'l'trtip eden: ANT SVOKU -156- Ç'<?viren: KAM! ORAL 

Casus kadının kocas!, zevcesinin çevirJiv ~rollerden 
llendisini de haberdar etmediğinden dolayı maznun 

lm bir mutabakat tahsaül etmiıtir. 
emokratik hükumetlerin evvele~ 

garanti etmiı oldukları Romnnyn, 
Polonya ve Yuananistan gibi hüku· 
metlere Sovyet garantis=nin de teı-

Sir lronsi~e, Hariciye Nazırı Beki 
tekrar ziyaret etti 

bij <! ı ei::ii ~le yemi~. ogledtn sonra 

<?rkanı harbiye ile gort ı:;melerde bu
lunmuştur. 

general ( L) vi mes'ul tutmak istedi 
1 li ve buna mukabil Sovyetlerin ga
anti edilmesini istedikleri Baltık hü
umetlerini de taarruzdan vikaye e

Varşova, 19 (A.A) - General 
tronside dün sabah Leh meçhul ns -
kerinin mezarına bir çelenk koymuş 
ve müteakiben erkanı harbiye reisi 

\ .. ., Akşam nıareş"l Smigk R,{dz ta-general Stnckeviz ile müdafaa ..... 

Şahit _ Saatlardan beri general ı kafi gördü. Bundan sonra bu nokta- Ma:nun genral - Gördü~üz mii 
ı.ariciye nazırını ziyaret eylemiştir. rafından şerefine.bir z ydct \•edl -

Jofrden iki söz işitmek ist :> orum. da kvakkuf ctmemeğe karar ver - yaptıgınızı? Casus kadını sag .~ı.r 
Kend' · teminat verm m kte ısrar dık. k ı.tr.ia n ••re sebeb yet· verdıgın z 

lecek bir tesviye auretin"n bulunma· 
ı artık prensip itibariyle kabul c· 
lilmiş bulunmaktadır. 

İronside, öğle yemeğini erkanı har- miştir. 

-----ccc***>n-----
ediy ısı Bu vaziyet karşısında casus Şahit - Siz mahkeme reisisiniz. anladınız mı~ Bir kere buraya g 

Bütün bu esaslı noktaların halle-bdıonrın. ao"vledı'kıer·ıne nasıl inan - lztcdig~ iniz kararı vermekte muht.ar-. dikten sonra uydurdu~ u yalanlar' 
... ... J 

1 B d lilmiş olmasına rağmen hala ııu ve-
l':lay '\ smız. Bununla beraber, haysiyetımı general Jofrle araırzı açtı. un 1 b b"k t" · ··ru"'şür --B . h"f d b·ıı· hastalıgyı olup olm"dığı anlaşıl· ayım r . . . . b" "I a u csum tat ı sure ım go • at tarafı 1 incı sa ı e e - .. 

Müddeiumumi - Artık çok ısrar alakadar eden bır meselcnın. tavzı~ı: başk~, ~r~nsız ~rdu ~ nun en uyu '<en bir takam ihtilaflar, daha doğru- Fettah ile karşılaşmışbr. Fettah, saf- mak üzere müşahede altına aldm1-

Hakime Saldırmış! 
tdi"· uz Mahkemenin, hu mcse- ni istemekten beni menedebıleccğını .-ahs.yetmı ıtahkır etti. Ve fazla ol u bı'r takım cndı",.eler ba•go""•termek· 1 y d . t•f d k . d'Y b h 

1 J orsun · k hk . . . d k.ıl m ,. ,. .. ıgın an ıs ı a e etme ıste ıgi u mış111r. 
~ ile daha fazla meşgul olmak iste- ze :kani değilim. ıa ta, ma emey~ ıçıo en çı a 'e ve müzakere bir türlü neticelene· adamın parası olup olmadığını an - auaaus.sıu~a---
ı ediğini şimdiye kadar anlamanız Maznun general - (Müdahale e· yacak .bir yola soktu. . .. 'Tlemektedir. «Endişelen kelimesine !amak için : [ kl 
ıımdı. derek) sayın reisi Müsaade buyu. Şa~ıt - Say·ı·n ~en:ra1ı~l ·"~usa 1>"1haasa nazarı dikkati celbetmek is- - lzmire ne yapmağn geldin~ E· Fuar hazır l arı 
Şahit - Maalesef saym müddeiu rursanız, şahide bir tavsiyem var • <ıdenızle şunu so~lıyeyım kı, sızın d... eriz. Müzakereleri bugüne kadar ger iş bulmak için geJdinse ben sann 

tnumi.ı buna bizzat general Jofr se- dır. bu hususta azamı kusurunuz vardır •zatan ve belki bir müddet daha da iş bulnyım. Şurada süd damlası mües-
b~biyet ~ermiştir. , Reis - Mahkemenin ibu hususta M.a7..nun general - Sıra .. bana 1"?. uzatacak olan, bu karşılıklı endi§e- sesesinde 140 kuruş gündelikle bir 

- General Jofr - Sayın müddei 'tirazı yoktur. Sizi dinleyip dinleme- 1eldı? General _Jof~e yaptıgınız ihu 'er, daha doğru!u karıılıklı itimatsız- knpıcı istiyorlar. Fakat evvelil biraz 
lıtnumi! Bu nekarat, artrk taham- rnek, şahide olan bir haktır. ::umla~ yetmedı mı? . .. hklardır. İngilizlerin muhafazakar masraf etmek lazım. 
hül edlemiyecek dereceyi buldu. Şahit - Neye dair olursa olsun, ~a~ıt - Sayın genem.hm 1 Bu ~oz hükumeti sırf muhafazakarlıktan Demiş, Hüseyin de: 
f ahit inanmalıdır ki, şahidin şeref Ye Ger.:ral (L) yi dinlemeğe hazırım. l~rı;:ı·ı· Y.?..~~n~ atmay·~.1z 1 Mesul .Y • doğma cib"lli biı: mf"~l ile Sovyetlere - Ne kadaı· para lazım? 
~ayai eti le alakadar olauık cusus Çünkü, sözlerinin bitırafane ve mu- ~ın buyugu sıze tcrettup edc-r. Zıra asıl bir türlü itimat edemiyorsa, Diye sormuştur. 
k:ıdın;n ~rada söylediği bütün söz- 1ik olduğuna şüphem yoktur. zevcem hakkındaki istıtlaatınızda • Sovyetler de manayi mevcudiyetleri Fettah, yüz seksen kuruş pul ve 
1-.r, iftiradan başka bir ey değildir. Maznun general - Hakkımda be_:ı valnız general Jofrü haberdar ettiniz. taarruza istinat etmekte olan totali- kaydiye ücreti verileceğini bildir -
Şahit - Sözleriniz beni tatmin et- lediğin·i·z teve~cühten dolayı evvela Halbuki, ayni zo.l'!landa bana da ma terlerle dün Münih itilafını akdet- ıniş: 

tniyor. ~eşekkur ederım. lumat verecektiniz 1 miı olnn muhafazakar İngiliz hükiı- b 'd 
C k d l J f ) } -Ver şu parayı da bera erce gı e Ceneral Jofr - Erkanı harbiyei asus a ının, genera 0 r e ~a 1• - Devam edecek - metinin bugünkü siyasetinde aa.mimi 

lıtnumiye reisini tahkir edecek kadar i münasebette bu\unduğu hakkın- olduğuna ayni şek,:Jde ve bir türlü lim, seni kapucu tayjn ettireyim, bn-
ıl'ri vardınız. daki sözlerinin ne dereceye kadar Vali muavinl;ği itimat edememel<tedirler. nn dua edersin. Demiştir. Saf bir a-
Şa:hit-0 halde generalim, neden ioğru olduğunu anlamak en sa~~h Eğer müzakereler.in biran evvel dam olan Hüseyin, cebinden çıkar -

t!alayı casus kadının bazı sözlerini hakkınızdır. Ancak, General Jofrun lzmir vali muavinliğine tayin e- neticelenmesi arzu edjliyoraa evvel dığı beş lirayı bozdurmağa teşe!> -
tasdik ettiniz? bu hususta verdiği izahat, bence k5.- ·iiimiş olan Balıkesir vali muavini emirde ortadan kaldırılması lazım büs edince Fettah: 

,...eneral Jofr - Çu""nkü dog~ru i· fidir. Bu izahatla mutmain olmanız B. Emin Kiriş, b.u. gün. Balı.ke.sirden olan bu rtimatsızlıktır. Arada bu iti- ,.~ f 
"" L ek 1 k h - Ver bana §Unu.. ust tara mı i-di. it" f tın k ecburiyetindevim ~azım geleceği kanaatindeyim. 'lBT et e 8 ·sam uzerı şe rımıze ge- matsızlık mevcud oldukça ve herıey-

1 ıra e e m J • • ı k d · 'b · nde ederim. Diyerek Hüseyini alıp r.i, bu kadıf\ll çok itimadım vardı. Şahit - Söyledikleriniz samımı • ~ce . ve yarın an ıtı aren yem va- den evvel onu ~zale edecek basit ted-
1 tiç bir zaman, alelade bir kadın kar- ·etinizden ileri gelmektedir. inan - zıfesıne başlıyacaktır. birlere başvurulmadıkça yann bütün süd damlası binasının kap usuna gö · 
~ısında bulunduğumu zannetmedim. mak isterim fakat.· esaslarda tam bir mutabakat hasıl turmüş, 

cneral (L) nin ihbaratına rağmen. Maznun general - Fakat yok.. Ta 8 h; h olsa bile gene bunların tatbik ıeki!- -Beni burada bckJe 
ı.ı kadına olan t'mniyetim sarsılma- Sayın şahit! General Jofrün, sabık lerini tespit ederken karşılıklı bir ta- Diyerek içeri girmiştir. Fettah beş 

llııştı. Bu mahllıkun bu derece ibli- zevcenize tesahüp etmek fikrinde Anadolu gazetesinin 2-7-939 ta - . . dakika sonra tekrnr d~arJ ç.ıkmış: 
., l r'hl" .. h d Ul k t sf' k kım endııeler ba§gÖstermekten ve }i"' . d 'şt• mu"dürle go" i"\l~e düşüneceğine ihtima verme • olmadığına inanmıyacak mısınız? ı ı nus asın a uca· n ıve oo- - useym - emı ır- -
hııştim. Şahit _ Bana bu inancı verecek peratifine borçlu Zeybek A.Ji va - bu endiıeler gene yeni bir takım en- rüştüm. Bütün elli liralığı var. Boz-
ş rislerinin ga'\.'ri menkullerinin satı- di§elere yol açmaktan hi.li kalmı- durmak istiyor. Sende o kadar para ahit - Ben de buna şaşıyorum. iki söz bekliyorum. General Jofr, bu-

~ 1 (L) hb y ed h şınn dair ilı1nrn birincj artırmamn yacak, müzakereler uzadıkça uzaya- \"sırsa şu parny1 bozuver, müdür1J gö 
enera nin i aratma ragmen nu yapmamakta ısrar erse, şüp e- d 4 2 9 9 türeyı·m. Senı'n kapuculuk işini de 
l.l k 1 4-8-939 denecek yer e - - 3 ya - caktır. 

h. adına olan itimadmızın sarsıma- !erim nasıl zail olabilir~ :ı zıldığından birinci nrtırmanın 4-8- k . • 1 ~ yapacak. 
\'~'-ı, iki noktaya hamlolunabilir: Maznun aeneral - Müsaadenizıe Bunun en estırme çaresı, en sa a-
ı ı • 939 cuma günü olduğu tashih olu - 1 d Demicı Fettahm kendisinde ne ka 
"' kadana eon derece itimadınız sunu söylemcğe mecburum ki, bu hiyetli İngiliz dev1et adam arın an ~· : .. w • ' 

var"l "' l j f · · b' nur. b" . . M k h d S t clar para bulundugunu ogrenmek ıs-J, . . ~ yahud da. ona bir a§1da bağ- derece ısrarınız, genera o r ıçın ır ırının og ovaya veya u ovye 

bı.1 id,~ . .ı:. nu !•~tan hnngisi vardır tazyıktır. ıBir ~ebitin, nmfcvkine kar- te r inin f rkına varamıyan saf Hü-
ern ? Akhisar hukuk .hakimliğinden: ricalinden l:iirinin Londraya bir ziya- seyin, koynunda sakladığı 30 lirası-
b .ıyorumB w. şı bu tarzı hareketi ihtiyar etmesi as- 932_26 -St ı·et yapmasıdır. Bugünkü sonsuz mu-

- Ba§tarafı 1 inci sahifede -
ııın elektrik tesisnu dn yakında ta
mamlanacakt:Jr. 

Pltlna göre Almanya devlet pav
yonu olarak tanzimi kararlaştırılan 
sergisarayının A parseJindcki saha
ya, iki gün sonra makine ile beton 
döşenecek ve sonra bu kısım, AJmnn 
f:rmalarma teslim edilecektir. Ha -
l.>er aldığımıza göre 35 Alman mi.t
essesesinin muhtelif eşya ve emteaı:;ı 
bu yerde teşhir oJuııacakt.ır. Sarayın 
B ve C parselleri dıvar inşaatı da pa
zar gününe kadar tamamlenacnktır. 

1\lüteahhid, mimar B. Nccmeddin 
Emre, bu muazzam eserin bu ay so
nunda noksansız teslimi için bütü.ı 
tedbirleri alm1şbr. Belediye reisi n. 
Beh~et Uz, ser nrayının meydana 
tıkan şimdiki kısmını gezmiş, inşa -
ntın süratle dev.amından ve binanır 
kısa bir zc~nanda ikmal edileceğin 
den memnun kalmıştır. 

Romanya J>avyonu: 

Funrda inşa edilmekte olan Romru. 
ya devlet pavyonunwı çntısı ikmal -0-

lunmuştu r. 21000 liraya inşa etliler 
bu pavyon fuarın mühim ,.e gfize 
eserlerinden biri olacaktır. İnşaat ya 
kmda'bltecektir. Fransız pavyonu in
şaatı da ilerilemiştir. 

Vakıflar pavyonu: 

1\eıs - en cevap verecegım: la doğru olamaz. nı çıknrmış: 
e 1 J f .. bu ,_ _ _]_ fc k l d Akhisarm Kethüda mahaHesinden haberelerin her aatırından aızan yeni _ Bende otuz lira vnr. Daha faz-

.. l'lera O run <Kewnft V a a C Şahit - Hadiseler beni icbar et· '-'Onda '-·apı!acak ı'nıoaata başlı'-·acak 
tim d d b d · · "b" b' bakıcı Salih oğlu Veli tarafından Ak- yeni enditeler, ancak salahiyet aahi- l:ı yok. " J ~ J • a ı var ı ve u a sızın gı ı ır ti generalim . . lardır 

Vakıflar pavyonuna bazı ilavc1er 
yapılmaktadır. Aspiratöl"ler yerler!
nE' takılmış, yeni elektrik tesisatı ta
mamlanmıştır. Yarından itibaren h
tanbuldan gelecek mühenfüsler, pav-

bir · l d ·1 · ] M . l s· hısnrın paşa mahalles nden kestane b" bir devlet adamının şifahi temina- Demiştir. Fettah bu defa, · 
ı-... ın uvcesı o masın an ı en ge • aznun genera - ız ,vatana k v d k. 'k 1 'k t · b . "t" Tenia kortları: 
··•işti . •w. • d . · .so agın a sa ın ı en e yevm ı ame - tiyle ortadan kaldırılablir, biz kendi - Kendisine u otuz lırayJ go u -

a .. . ıhanet ettı.gı bır esna. a. zevcenızın gahı meçhul bulunan Ahmed Çavua reyim. Sonra hesablaşırız. Fuar sahasında inşa edilmekte ( Ş h t S 1 Y t l f b t d d ·~ hesabımıza bu sonauz müzakerelere 1 
- ayın reıs a e e on -;ezasını ızza verey ınız, şu an a kızı Nazmiye aralarındaki boı::anma Sözüyle elinden paralarım almış, lan tenis kortları yakında tamamlı. 

ı ~havereleri, erkanı harbiyei umu- hiç bir şey olmazdı. Ve siz de vazife- davası neticesinde miiddei Y~H jJe baıka çıkar yol göremiyoruz. tekrar süd damlası binasından içer; nacakbr. 
>~lYe dairesinde aık sık vukubulan sini yapmış bir Fransız zabiti sıfatiy- geçinmelerine imkan görülemediğin Hamdi Nüzhet ÇANÇAR girmiş, arka kapudan çıkıp gitmiş-
~}'aretler, general Jofrün evime ge- le müsterih bulunacaktınız. den kanunu medeninin 138 inci ti.:-. Süd damlası binasının kapusun-
~ ~tmeleri ve nihayet !burada ca- Şahit - Mahkemeden aldığım ta- nıaddesi mucibince Veli jJe Ticaret odaf;ırı kongresi da iki, üç saat bekledikten sonra 

---«cc**>n---
Hain Nazır ~dmın ağzından işittikleriniz~ limat, kendisini buraya getirmekti. Xa'zmiye arnsındaki rabıhı.yı için rapor sabrı tükenerek .binaya giren Ilüse -

ı ~eia - Böyle meselelerde daha Maznun general - Mahkemenin zevcetin boşanma suretiyle fekkine yiıı, vaziyeti anlamış, doğruca poli- Kur şuna dizildi 
ıa.Ytetbahş v~kalar olabilir ve bun- talimatı başka ve sizin, bir Fransız <1-4-932 tarih ve 26-51 No. lu hüküm Şehrimiz Ticaret ve Sanayi odası se koşmuştur. Zabıtaca tarif edilen Söııkin, 19 {Radyo) - Milli Çin 
<lt &u~tefair edilmemelidir. Siz, hay- zabiti ve bir casusun zevci olmanız miiddeialeylı nıezburenin iknmetg;'l- idare heyeti, dün oda salonunda top- eı-:kfü üzerinden Ynm·alı Ft!ttah tu - hü'kQmetj münakaliit nazın, japon-
~t ~rnemeiisiniz ve general Jofrün i.ıasebiyle o andaki vaziyetiniz gene hı meçh l bulunduğundan mezkur lanmıştır. t~lmuş ve tahkikat ~\Takiyle miid. 
'ninatı ile mutmain olmalısınız. başka1ır. Brn sizin yerinizde olsay- ilan tclı. ğ cd"Jem miş ve füimın sur<' lzmir ticaret ve sanayi odasınca aiumumiliğe, oradan da sorgu ha -
~hit - Sayın reisi Hayret etme- dım. mahkemeyi unutur ve vazifemi ti mahkeme dirnnhnnesine talik kı- yakında Ankarada Ticaret Vekale- kimliğine verHmiştir. Fettah, ilk is
tl ııelimde değildir. Zira casus ka- yapmaktan meninefs ,edemezdim. lmmış olduğundan isbu tarihi n;ın - tinde toplanacak Türkiye Ticaret ve ticvabında kimseyi dolandırmadığ•-
ı~lt\ burada söylediği sözlerin ekse- Şahit - Ben de bunu di.işündi.im dan itibaren 15 gün za>'fmda Nazmi- Sanayi oda!arı kongresi için rapor nı, Hü~eyini tanımadığını söylemiş-

r' J~.teneral Jofr tarafmdau teyit e- ve kendisini cürmü me45hud halinde ye kanun yollarına müracaat etme - hazırlamr.aktadır. Bu raporlarda se de Hüseyinle yüzleştrilince ne ya-

larla temasta bulunduğundan, ma -
ı·eşal Şan - Kay - Şekin emriyle harp 
divanına verilmiş ve idarnn mahkum 
olnrak bugün km şunn dizilmiştir. 

·-----00•00---

B. Muhiddin Erkut t:ıı.''. yakaladığım anda onunla hesabımı diği, takdirde hilküm nıezkürun kc ·· kongrenin tüccar ve sanayi müesse- pacağmı şa§ll"mış, gayri tabu bir bn-
~ı:ı''~ıs - Artık tahammül edemi • görmeğe karar verdi iClim. Ancak. pi ~atiyet edeceği malOm olmak ve seler:nin dilekleri, yapılması lazım kısla etrafı süzdükten sonra sorgıı Vilayet nafıa müdürü B. Muhid
ı~~~. General Jofr, laz.ı.•1: gelen iza- mahkeme reisine verdiğim söz, beni tebliğ makamına kaim olmak üzere ge1en işler hakkında mütalealar bu- bf:kiminin üzerine atılm1ş. memurla- din Erkuta Nafaa Vekaletince bir ay 

"erdi ve mahkeme bu izahatı bu fikrimrtf'n cavdırdı. ilfınen tebliği kevfiyet olunur. lunacaktır. ra ela hilcum etmiştir. Fettah, akli mezuniyet verilmiştir. 

~SRARENGİZ DE
~iiAlfl·········GEM'i'Si· .. ·: 

............................... "······················· ................... . 

'l' 
~ıı"h1rnba motörüniln yıırdımiyle 

ı~ 
~~&. snthtn':l. doğru yol nlmış olan 

~4'Z denı;.altı p,·.:mı~i, anide ıki 
~1~1~ııun .k :.:vvetl: ateşi ortas~nda 
'-ı l!lttı. Almanlar 6,5 ve 14 lilk top-
\'-te ~·ar·t, dentznlt. g ... mis ni a-
~'1. btr .~~!cilde ıfivü.~ 01 ıaı dı. 

~t, 12•ltı gdnisi <lah.ı va~ıye~ al· 
~ ~t.kit bulmadan prO\'EMnn 3, 
>.t, fına da iki merm: i abet etti. 

~ b t~z~ak, yukarıda zıkredildiği 
~'•Iacıetn,nin deniz sathına çıkmağn 

"•tı.ı1ğı sırada provadaki torpil 
lıı tt ;tının hazırlanmasını emret
~ tı:ı~ laka~ ani lıücuma uğnynn gc
~-~ı~~le.rıni istimale vakit bulama
~,, h i •ı:.e rahneler daha fazla u-

er taraftan sular i'&miye hU. 

Y3 
batması ile 'en:in jdaresinde bulunan 

l:urtulabilmjşti. 
yelkenli 

Ölclciler Alman denizaltılarının 
"'ücumunn uğramış ve batırılmışb. 

D3u hadise Bonyeyi dirayetli bir 
ka;Ptan diye tnnıttırmış, hatta ihtiyar 
ka;ı>tanlar arasında nususi bir mevki 
i~gal etme::ıine sebebiyet ·vermişti .. 

[)ayj Murel ise iki gemisini kay
betmekle feci bir vaziyete düşmüştü. 

1Deniz1erin kıymetli emekta'I'lnrın
dan biri olan zavallı l\f urel servetini 

kaybett'kten sonra, ilıtiyar tüccar ve 
denizciler nrasındn şcrcl'iıli muhafa
za etmcğ~ muvaffak olmuş, fakat 
gençlerin 'Tlaznnnda fena bir intiba 
yaratmıştı. Yeni yetisen gençler ihti

yarların mecl'sleriııde Dayi l\Iurelin 
ismi geçerken: 

- İdaresiz bir adamdı. Boğazına 

kadar borç içinde jdi. Oııunln i~ .,gö
renler yaya kalacak. 

Gibi söz.lerle zavallı iht'yarı ağır 

bir itham altında bırakıyorlardı. 
Nihayet jermen yelken gemisi ni

san ayJndn tekrar seyahnte çıkıyor. 
du. 

- Devam edecek -



Akşamlari meyhaneye uğrayıp 
içmek itiyadındadır. Lakin inti
zamı da o kadar sever ki, bir sa
atten fazla meyhanede kaldığı gö
rühnemiştir. Karısı da bu sebeble 
onun içmesine kızmaz, her akşam 
ayni saatte eve döndüğüne memnun
dur. 

Fakat, geçen gün böyle olmadı. 
Akpm üstü eve mutad vzıktinden 
iki aaat geç döndü. Bermutad yalpa 
vuruyor, sokakta gelirken de c:bu 
kaldınm senin, bu kaldırım benim> 
usulü ile yürüyordu. Evde karısı me
rakla sordu: 

- Nerede kaldın ayol~ 
- Geç kaldım, yol uzak. 
- Her zaman nasıl geliyordun}. 
- Yolu genişlettiklerini unut~ 

tun mu karıcığım}. 

Sigorta 
Sigorta şirketinin memuru: 
- işte bayan, dedi, poliçcJıiz 

hazır, bir imza etmeniz kaldı. t 

- Hay hay!.. 
Kadın poliçeyi imzaladı. Memur 

bu sefer de: 
- Şimdi, dedi, ilk taksit olarak 

virmi beş lira vereceksiniz. 

Affedersiniz, köyde acaba gözlük çil var mı, gözlüğüm kırıldı. 
- İngiliz karikatürü -

----ece***>»-----
Koca Yazık 

Kadın cevap verdi : 
- Ne lüzumu var 1 Evim yandı- Gazetenin ilan işleri bürosuna Küçilk Turan manasını pek te bil-

ğı zaman bana vereceğiniz paradan müracaat eden kadın: • mediği kelimeler öğrenmiş, bunları 
bu yirmi beş litayı kesersiniz olur. - Elinden her iş gelen bir adam arkadaşlarına, hatta büyüklerine 

YILDIZLARLA 
Görüşmek için neler 

bit,.r arıyorum .. Dedi. Gazetenize ilan ve- karşı kullanmağa başlamıştı. Kız-

ucoo•n receğim .. Bahçe tanzimini ve çiçek bdı~Ikeça01 ua~0nredsıu·n.e, deve, domuz ~edi!i yapmalısınız? 

D l J k yetiştirmesini, çocuklara nezaret et- J 1 .. a · gın 1 mesını, çarşıdan öteberi almasını, Büyük annesi bir gün ona, için- • 

Genç kız kızardı, bozardı ve: 
- Beni, dedi, hayatımc\l ilk de: 

fa olarak şimdi sen öptün 1 
Erkek itiraz etti: 
- Yapma canım 1 Bunu bana bir 

ay evvel bir kere daha söylemiş
tin} 

Genç kız pştı: 
- Ay 1 O adam sen miydin ( 

DDD 

- Bana çok yüksek geliyordu, bü
yük baba yadigarı olduğu için de kes 
tirmeie kıyamadım. 

00000 

Düşürülen p3ra 

bulaşık yıkamasını bilen birisi ol- de renkli hayvan resimleri olan bir 
malı.. albümü gösteriyordu=. . Aşağıdaki tavsiyeleri okuyunuz. Hepsi-

11an memuru itiraz etti: - Bak kızım, dedı, sırtında ıki 
- Affe,dersiniz, dedi, gazeteye tane kamburu olan şu hayvana deve Ilİil zayıf İ~raflarlill ög"' reneceksinİz 

izdivaç talebine dair ilan konulması derler. 
kanunen yasaktır. Turan itiraz etti: Erkekler, ekseriya kadınların si - hırı edildiğini bile istemez. 

- Büyük anneciğim, ne diye 0 za- nema aktörlerine aşık oluşlariyle a- Heyd Lamarra, vaktiyle Çekos!()----······,---Kadı n 
vallı hayvana deve diyorsun?. Ne fe- lay ederler. Fakat erkekler arasın ela 'akyada çevirdiği ve içinde çıplak 
nalık yaptı ki?. dn kadın yıldızlara aşık olan!ar yok olarak gördüğü filmden bahsedersi · s , tt 

A 
ucoonıt-- mudur? H~n. gi erkek bir kadın y_ı:- ııız çok sevinecektir. Yalnız bunu yn- an a a 

dam, sabahleyin uyandı, ya- ı -
takta bir c:ıiara yaktı ve henk ~ . .,. ... ...., .. E..,•rA't"~...,,_,..__..__.......,..._~.., l ;zı sevmegı, onun tarafından scvıl - vaş sesle yapınız. Çünkü artistin mu. 

ilk 
nan karısına: r"1~ı::ti~~;~ ;;vdlği:~·~Idızın kar - 1ıin bile yasak oiduğ~ tasrih edi! - --- şar 

- Bu gece rüyamda milyoner ~ıısında bulununca, onun hoşlandığı miştir. 
olduğumu gördüm. Dedi. şeylerden bahsetmesini de bilmeli. Eğer kış sporlarından an:amıyors:ı-

Karısı sordu: İşte bir kaç tavsiye ki, e~er fırsat n:z Sonja Henienin aliilrnsını cel-
- Bana neler aldın rüyanda~ <iüşüp te bunları tetkik edebilirseniz, betmiyeceğinize emin ola!..ıilirsiniz. 

-=+=-=--
~].rende 

İstasyonda trenden inmişti . Dönüş
te yataklı vagon kompartimanını bu-
lamıyordu. Müracaat ettiği kondok
tör: 

- Yerinizin numarasını hatırla-

mıyor musunuz? Diye sordu .. 
- Maalesef hayır .... 
- Bu fena .. Nerede olduğunuzu 

hatırlıyamaz mısınız?. 

- Hatırlarım tabii... Bulunduğum 
kompartimanın penceresinden çok 
güzel bir göl manzarası göründiığü
ne dikkat etmiştim. 

• 

- Ne yapıyorsun? 
- Pateslerin arasında et bulabi-

lir miyjm diye bakıyorum. 
- İtalyan karikatürü -

00000 

her halele celi boş> dönmezsiniz!. Beyaz perdenin en büyük kadın 
Şayet Paulette Goddardla karşıla- komiklcrinclen Gracie Allan stüdyo 

~ırsanız , ona ekonomik vaziyetten dışında ciddi şeylerden bahsetmezi 
l'nhsediniz. Bu artist ger\'et.nden mü ~ever. Hoşuna gitmek için zevzeklik 
him bir kıı;;mını ticari \'C ı:ıınai işlere yapmağa kalkışırsanız, purtiyi kay
yatırdığı için, ekonomik işlerle ya - bettiniz demektir. 
kından alakadardır. ek ?çahaariinüenuaeyzb zb zbğgğg 

trene Dunne beyaz perdede bira7. Katharine Hepburnu cğlendirme-
ı::oğuk ve kibirli gi.irünür. Buna elbet ğc uğraşmayınız . Çünkü o ancak 
siz de dikkat etmişsinizdir. o, husu- keyfi rerintle olduğu zamPn güler. 
si hayatında da böyledir. Fakat ho _ Fakat keyfinin yerinde olduğu za -

rnanlar pek nadirdir. 
şuna gitmek istiyorsanız, ona bu h~
linden bahsetmeyiniz. 

jean Arthurdan, Kocasının yanm-

Mubalağadan kaç• 
maktır, diyor 

Jan Artürün kıymeti hak1mıda u • 
zun uzadıya yazı yazmağa rhtiyaO 
yoktur. Son bir kaç sene içerisinde 
çevirdiği filmlerin i~imlerindoa bit 
knçını saymak kafi gel::- •Did mil" 
balağayı seven cYasamak ne ~O" 
J9y !> cOnu beraber götüremez'ti" 
n iu filmlerinin dünyanııı hE-r taraftO 
ela bıraktığı tesir heniiz un.utulm•" 
ınıştır. 

Selim sınıfa geç kalmıştı. Mual- --uun Dedikodu 

Clauclette Colberte, hatta hayran
lık dolu bir lisanla dahi ohw, elm~ -
cık kemiklerinin çıkık olcl:.ığundnn 
bahı;ederscniz, fena halde lc:zacaktır. 
Ona rastladığınız zaman bu mevzu -

d!l şarkı söylemeı;;ini istemeyiniz. Bu 
artistin sesi de kendisi gibi güzel ol
makla beraber, kocası onurı ııesini be
.:renmemektedir. Bir karıkoca kavga
~ına sebeb olmayı siz de istemezsi -
niz tabii.. 

İnce komedi gibi çok güç bir sanaS 
şübesinde muvaffak olmuş t>ir yıldı' 
zın, sinemacılıkta muvaffakiyet haJ 
kında fikirlerini dinlemek her bal" 
de bir çoklarını alakadar eder. Sd 
itibarla bir mecmuada yıldı7m fi 
~tnsan nasıl ölün serlevhalı bir y•• 
zısını görünce bu yazıyı k:saltaraJ 
almayı faydalı gördil.k .. 

lim azarladı: 
- Nerede kaldın). Geç kalışına 

naııl bir mazeret göstereceksin .. 
Çocuk cezalandırılmak korkusu 

ile heyecanla anlattı : 

Melike, arkadaşını, Beyoğlu cad -
desinde görünce hatırını sorduktan 
sonra bir sırasını getirdi: 

- Beni bilirsin kardeşim. dediko
dudan hiç hoşlanmam. Dün akşam 
Ferideler bize gelmişlerdi; bir de
dikodu, bir dedikodu ki sorma.. A-

dan bahsetmekten sakınınız. 
Marlene Dietrichi gördüğünüz za-

man ne yapacağınızı tavsiye-ye bi! -
mem hacet var mı? Bacakıarının gü
zelliğine hayran olduğunuzu söyler
seniz, olur biter .. 

Carole Lombarda sakın kadın ga
zeteci veya muharrirlerden bahset· 
meyiniz. Çünkü o bunbn c:bir alay 
züppe> telakki eder ve yanında laf. 

Constance Bennette huyguz ve ak
r.i olduğunu söylemeyiniz. O bunun 
r.ksini isbat için sizinle bir güzel kav
ga edecek, kendisine iftira edildigi 
:1i ileri sürerek hakkındaki bütün 
sözleri şiddetle red ve inkar edec~k
tir. 

Bu tavsiyeleri öğrendikten sonra 
ınuvaffakiyetten emin olarak HoH
vudun yolunu tutabilirsiniz, 

c Muvaffakiyetin, nerede oıutf' 
olsun bir tek sırn vardır. Bir işi yl' 
~arken bıkmamak ve tabiilikten ı:I' 
rılmamak ... 

- Mektebe gelirken bir adamın 
beı liralık düşürdüğü bir sokakta 
kalabalık toplanmıştı. Bunu bulma
ğa çalıpnların oradan uzaklaşması 
için beklemeğe mecbur kaldım. 

- Neden? Bcklemeğe niçin mec

man ne dedikoducu, ne kednilerini 
beğenmiş şeyler! Kendileri bir ma
tah olsalar neyse ... Kocası sümsü- ----------------------------

' ğün birisi, Feride dersen sürtük.. H A E L E R B R 

cBir çok aktörler halk;.ı boşıııt' 
gitmek için kendilerini zodıya .,,ot• 
iıya pozlar takınırlar ve bu sure~ 
hiç beklemedikleri fena neticeteJJ' 
doğru yürürler. Sanatta ilk şart Jll~ 
balegadan kaçmaktır. Bir ~ok san' 
karlar da çabucak yorulur ve b~ 
lar. Muvaffakiyetin elden kaç111•", 
na bıkmak kadar kuvvetli sebeb 1° 

burdun I. 
- Çünkü beş liralığın üstüne 

baımııtım f. 

Evvela iş 
Röntgen mütehassısı (muayene et

tiği yankesiciye) - Ay, bu benim 
saatim!. 

00000 

Karı koca 

Kendi haline bakmıyor da üste!ik 
ötekini, berikini çekiştiryor. Geçen 
gün ne olmuş biliyor musun? Hani 
dedikodu diye değil, bilirsin ki ben 
dedikoduyu sevmem, Raif elerin .• 

---ccc**•»---
En müşkülü 

Fabrikatör, karısının cenaze me
rasiminde pek müteessirdi. Mezar 
hazırlandı, ceset konulacağı sırada 
fabrikanın iıbaıı düdüğü işitildi. Kadın bir dilim ekmek aldığı hal- Kadın - Ah bu erkekler! Onlan 

Fabrikatör hemen gözyaşlarını de kapıdan ayrılmıyarak para da is- ele geçirmek için ne yapmalı? 
ıildi ve mezarlıktan gitmeğe davran- temiyen dilenciye, kızdı: Erkek - Ah bu kadınlar! Onları 
dı. Bir arkadaıı onu kolundan tut- - Haydi artık git. y oba koça- ele a-eçirdikten sonra mu haf aza et-
tu: mı çağırırım.. . mek için ne yapmalı? 

- Nereye gidiyorsun} Karının Dilenci evvela irkildi, gülümsi- 11119111111 

ceıedi toprağa konulmadan gitmek yerek: JngiJiz fıkrası 
olur mu) - Kocanız mı) Onu tanıyorum 

- Ne yapay,m birader? Fabrika ben. Dün bana kapıdan çabuk ait Kadın-Hayatta çok söyleyen ka-
nın i9başı düdüğünü işittin değil memi, yokaa karısını çağıracaiını dmlar muvaffak olur değil mi? 
mi) Ben iş adamıyım, benim için ev- söyliyen ufak tefek deiil mi koca- Erkek - Başka türlüsü var mı -
vela it gelir, sonra zevki :ıız). dır? . 

* Vilyam Povel avlardanberi teb- ve Roma yoluna daha sonra başlıya-
d 'lh tur. .~ 

ı ava maksadiyle Lak Arrovhidde caktır. v 
t d * 

Holivutun bugu"nku·· dedı'kodusu cBen sinemadaki muvaffakiye ., 
o uruyor u. Bu hava tebdilinde hiç d 1 111'" 

Bet Davisin saçlarını traş ettirip et- ressam mo el iğinde yetişmiş o ~ 
bir istifade temjn edemiyen yıldız m& bor"IU B dedit tirmiyeceğidir. Holivutta yakında . . Y yum... u saye ıı.a fi 
Holivuta dönmüştür. . w b 1 k b' f'l d B t milşkill ve yorucu pozlar !llm•» S' 

çevırmege aş anaca ır ı m e e b 1 h f d k sa• * Klark Gebl cRoma yolu• is- . . . u poz an mu a aza e ere tf 
Davıs kralıç. e_ M!0lızabet rolün .. ü yapa- lerce be.klemegv e alışmı11 bulu.nu1A;1 

minde tarihi bir film çevirmeğe baş- _ .. fy_ 
Iıyacak ve bu filmde Anibal rolünü caktır. Tarıhı rıvayetıere gore Kra- dum. Bınaenaleyh sinema benılll ~ 

liçe Elizabetin başı tamamiyle saç- hi~ yorucu olmadı. Bilakis dab• '_d 

oynıyacaktır .. Mirna Loy bu filmde sız çıplaktı. Her sabah başına koca yorucu bir meslekten daha az yor,. 
Roma konsülUnün karısı rolilnü ya- bir peruka takar ve akşam yatarken bir işe geçmiş gibi oldum. . ı' 
pacaktır. Fakat bu filmin çevrilme- perukasını çıkarırdı. Beti filmde tam cİrade sahibi olmak yalnız 51~,. 
sine ancak kışa doğru başlanacak- hak:kate uygun olsun diye saçlarını ınada değil, her meslekte ıaıırrı··;,t 
tır. Çünkü Mirna Loy cSaadet Gece- traş ettirmeğe razı olduğunu rejisö- vard Hoks meşhur bir sinenı• ~ 
sb filmini bitirdikten sonra tatil re söylemiştjr. Fakat makyajcısı bu si.iriidür. Bu me;;lekte çahşırk800t' 
müddetini geçirmek il zere gitmiştir. karara itiraz ediyor. Rejisöı de han- dı.ıkika bil<' yerinde durmaı, rıı ~f 
Dönüşte Tiron Pover ile beraber gisinin fikrini tercih lfızım geldiğini l madiyen koşnr, bağırır. oturd\J _,, 
cYatmur &"eliyor> filmini çevirecek henüz kestiremem:ştr. ' - Devamı 8 inci •ahifecl• 
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Seya/1at notları : 6 

Manisa muallimleri 
Hatay yolunda 

Söke<dle BaDokçoDok 
L clf~~.g • "" 

Kayseride gösterilen sıcak alaka 
Üç tonluk, iki metre büyüklüğünde, za

fer timsali bir kartal hey keli 

Almanyaya canlı yılan ba-
lığı ihracatı arttırılıy.or 

Sabah erkenden herkes Ankara değiştirmesinin faydasını ancak bu • • • d f 
garında toplanmıştı. Ayrılan .hususi seyahatt~ görüyoruz. N.ereye baksa: Söke dalyanlarından azami ıstıfa e mümkündür. a· 
bir vagona rahat rahat yerleşıyoruz. nereye gıtse mutlak hır kaç tanesı v • • } d 
Tren yollandı. Burada bizi uğurlı- onun etrafını alıyor. B~~da sp.or~u- kat baJ1kç1 .. 1ga da bıraz ehemmıyet verilmesi azım Ir 
yan hemen yok gibi olduğu için yer- luğun tesiri de yok d~gıl. Elımız~ 
lerimize çekilmiş, seyahatimizin güzel bir program verıyorlar. Otelcı Aydın, (Hususi) -Tabiatin vi
plançosunu düşünmekle meşgulüz. tam bir Kayserili tipiyle, hali~le tam ]ayetimize bahşettiği çeşidli ve bol 
Bu sırada faal direktörümüzün ta- bir esnaf. Şarkın Bünyandakı baca- toprak mahsulleri yanında, deniz 
mimi yolda bile yetişti ve bize imza- nağına misafir olm~sından b~ş ka- hayvan istihsalatı da mühim bir yer 
lattırdı. Bunda bir çok öğüdler, gezi- Ian bir odayı zorla bıze verm.ege ?a- tutar. 
den çıkarılacak faydalar, yapılacak lışıyor. Bana ziyan ettirmeyın dıye Vilayetimizi baştan ?aşa kateden 
isler tavsiye ediliyordu. Diğer taraf- ya1varıyor. büyük Menderes nehrınden çıkarı-
~n Kayseriye telgraf çekildi. Halbuki 31 kişilik bir k~fileden lan Sazan, Yayın ~e Sa~ı ~l~klar ~al-

Bu söz arasında Enver bu sabah beş altı yataklı odalar da dahıl SS ş:r nız vilayet çevresınde ıstıhlak edıl~
telefonla Manisayı bulduğunu ve kuruş aldığını hesaba kat~~y~r. Bız bilirler. Fakat Menderes .m~nsabı cı
Rauf İnanın yola çıktığını bize müj- Eskişehirde bundan daha ıyı bır otel- varındaki dalyanlardan ıst.ıhsal .olu
deledi. Adanada bize iltihak edeceği- de 40 kuruşa yatmıştık. Anlaşılan nan balıklar, Türk balık .tıcar.etınde 
ni haber alınca bütün treni bir sevinç, bu memlekette otel buhranı var. vilayetimize oldukça mühım bır mev 
bir neş' edir kapladı. Yorgun uz, yataklarımıza uzam- ki temin eder. ~ 

Arkadaşlar yol fotoğraflarını yoruz. Deliksiz bir uykudan sonra er Vilayeti Ege deni~ine. ba·,lıyan 
bastırmışlar, dağıtıyorlar. Kayseride tesi sabah kalkıyoruz. Söke kazasının dar sahıllerınde ~ev-
bir gün kalınacak. Fakat nedendir, Erkenden Kayserili arka.da~l~r let ~alı .~ört dalyan vardır. Karbına, . . ..... 
bugün herkes sakin ve sessiz. Küçük gene karşımızda burada hepımızm Derın gol, Kabahayıt ve Bulca dal- Dalyanların bulunduğu Sökeden hır gorunuı 

(:SAHiFE 7)' 

• 
Uzüm 
bayramı 

Manisa 
Yozgad istasyonu geldi. Hepimiz nazarı ~i.kkatini celbeden bir şey v~r: y.anları.. Bunların istih.sal~tı k:f~l. yanlarından İS.! daha kıymetli ve Söke dalyanla~ının balık yumur
zerdali aldık. Buraları da kıraç tepe- Kayserılı arkadaşlar hemen ekserısı çıpro, levrek, mavro, dıl cınslerı.dır. makbul balık istih ::ıl olunduğu hal- taları da çok nefıs ve meşhurdur. 
ler, kum yığınını andıran bayırlar boylu ?osl~, bi~ .yan.larında c.uc~ ka~- Bira.~ .. ileride Men.deres nehrıyle .de kısa müddetle multezime verildi- Halen yıllık yumurta istihsalatı 500 Manisa, (Hususi) - İzmir fua· 
ve ağaçsız, otsuz ovalardan ibare.t. :iık. Tıp: sıma ıtıbarıyle de bırbırle~ı: Safa g~lu arasındakı Sakız burnu ğinden, oldu;u gibi mllhafaza olun- kilodur. Fakat Sakız Abur~nu d~.ly~- rında Manisa pavyonunun durumu· 
Kılıçlar istasyonu geldi. Manzara hıç ne ~cn:ıyorl~r. Soruyorum, ek~erıs (alyanı ıs~ eşha; ~a.lı olup buradan makta ve istihsalat vıldan yıla az'1l- nında yaptırılan fennı. tesısatla onu- nu yerinde tedkik eden Valimiz Bay 
değişmiyor. Tren ayni dekor için~e yerlı dıgerlerı d7 .hep bu havalıden . {efal .~'e ehi balıgı ıstıhsal olunur. maktadır. Bu s .... bebten bu dalyanla- O"~üzde~i sene~~r bu m~~tarın 1900 - Faik Türel, icap edecek değişiklik}~ 
devam ederken arkadaşların çogu .ı\nlaşılan Erceyışın karlı ve duman- Dort devlet malı dalyanın yıllık rın mültezimlere uzun müddetle icar 1 )00 kıloya yukselecegı umuluyor. . b" l "k 

1
. • . ıAı. d 

Fuarda birçok ye· 
nilikler gösterecek 

b l t l . K . k d ., l . t'h lA t l l l 100 125 c 1 s··k d d" . l b rın ıran evve ı ma ı ıçın a a1'a ar-}"emeğe oturdu. Gene ir istasyon- ı epe erı ayserıye a ar sa~.am ı- ·s ı sa.a ı norma sene e ' e - olunması ve fenni tesisat yaptırıl- eçen yı o e en ırı yı an a- . . . 
dayız. Fakat tren 0 kadar çok eğle- ~mı yaym•ş. Birlikte Atatürk hey- ':ıin, Sakız burunu dalyanından sene- mak imkanları bahşolunması çok lığı ihracatı da başlamıştır. Hususi kıra emır vermıştır. . 
niyor ki, arkadaşlar trenci caydı mı keline geldik. istiklal ryıarşından son -le tutulan balık miktarı da 125 - 150 faydalı olacaktır. kaplarla, canlı olarcık Almanyaya Sayın Valimiz, fuar hazırlıkları 
yoksa diye şakalaşıyorlar. Boz kırlar ra kafi~ede~ Sekine Ülkü elinde çe· ''lin ki~o~u~-. Balıkçıl:k ~a: toprak m~~ CC'rek devlet gerekse Sal ız bu- ,3?.CJOO~ kilo yılan balığı gönderilm:ş, ve üzüm bayramı hakkında şunları 
arasında boz bir halıya benziyen uç- lenkle ılerlıyerek. ul1erı gıbı havaya tabıdır. Huva mu- runu dctl ·anından r.ıkarılnn balıkla- h:ılosu O kııruştan satılmıstır. söylemiştir: 
suz nih~yetsiz bulanık bir su birden . - .. yAziz Atat.ü~k'üm~ Sana M.a ·ait ~iderse istihsal artar, fır'ınalı rın çoğu Yunı:mistana ihr.ac olunmak Bu ~!l bu iş~ daha ç~k ehemmi- _ Manisa pavyonu için icap 
karşımıza çıktı. Kilometrelerdir gi- nısa ogretmenlerının selamını getır -ılursa balık çıkmaz.. 

1 
ta, bir kısmı da Aydın, Izm;r, hatta yet ,.~~ı ce~ hr~ç mıktan daha eden hazırlıkların fuarın açılışından 

d . F k t b la k su bir tu""rlü dim Sakı7 burunu dnlyanı es 'acı rn~l· lstanbul pazarların·ld sarfedilmekte- çok yukscltılecektır. Sakız burunu 1 "k ı· f d M · h ıyoruz. a a u nı · . . .. A . - _ı h 1 . f A ... d 
1 

b" . . ev\ e ı ma ı, uar a i anısanın er ··zd k b l Soruyoruz Bır dakıka sukuttan sonra kafı ldtıJ7Unmm, n yı yem ve ennı te- d:r a yanının ır hususıyetı sudur Bu d d .
1
. .. .. .. l 

io en ay 
0 

muyor. l k .. .. . l k .. 1 .. 1 k . · · l ~ 1 • .~ • urum an temsı ı goz onune a ına• l\ zılırmak. Ne yazık ki etrafında ne leden Mclek cfo knnP
1an çe en onu· 'l ısat a tt" emmu f'ttırı me t .. ve ıs- Yalnız balık akar ve kokar bir- da ·an n1enaercsın taşıdıgı resubat- k f l .
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ı.ı 1 k .. b. l h k d 'h l" 1 k d D 1 d 1 l l:'. d . . . d l ra aa ıyete geçı mıştır.> ~ aiaç, ne bir çalı var. ne ge ere gur ır sese av ır ı 'ı sa at artın ma ta ır. ev et a - cey olduğundan kılering Ye takas a .,_y.e enızımn o masından hasıl l\.. . b k" f d b" c 
·· .. ·· k l b k 1 d v · ··- l · t kk"" 1 - l B f .. .. . . ·ıanı~ u sene ı uar a ır çoıt Suru ıur oyun ar oz ır ar a .... ayserı o~retmen erıne e e ur e· usul1eri :ı..--cı oüclcstirmek:t• balık- o an n a golu ıle Mer.deresın ara- b l"kl .. t kt' İk" ld y • 
· · k. · · b'ld" d" f: • d ~ "' -. en ı er gos erece ır. ı yı ır a n~ y~y.o~ aca~} .Ekınler boys~z. ı- ·mı 1 ır ı. • • r zrn cnn a ç:la~ımızın alacaklarını,n ve hakları- sındndır. Ve nehre açılan hususi bir pılmakta olan üzüm bayramı ve ser· 

mı bıçılıyor, kımı daha yemyeşıl, Kı- Bu suretle hem Atayı, hem de ··-·-·-•4 ............. -... nnı ortndan yok oimasın-:ı mucip ol- kana] üzerindedir. · d b l · h 1 1 • 
k f d L"l k d" · ·· "lk.. ki k d l ş h. k gı e u yı aynı eyecan a yapı a zıhr~a etra. ın a 1 e ~kn mı gos- onl~n lud UKÇOCf~I ~rı ha.~ .~ afş arı~ızfı e ı r su va a - maktadır. Bu itibarla balık ticareti- Müteh ssısların bildirdiğine göre, caktır. 

termıyen tabıat, onu geçtı ten sonra se ama ı. a ı enın utun otogra - nin mümkün mertebe takvidattan k f l b 1 ki C · h'II . d !\" · b.. ··k ı· k b. · · · ·· · M ) h k ·ı ç 'd "d J e a a t arı czaır sa ı erın en ·ıanısamızm uyu ge ır ayna-ır hıçe ındı Buralarda munbıt a- çı arı are ete geçtı er. esı çeşı \ı'UC:Uyor ı_u tar lm;ısı inkisaf ve ile·lemesine 
1 

E v ı .. z.. ·· ·· ·-ı-·-·· ·1 l nisamıza i!:I için akın edenlere şimdi pozlar çektiler. - ">( ı-. r - ' • ge İr, · ge denizinde yumurta hıra- 1 0 .an uA u~l vel uzubamcu ug~~ 1 e: e-
-s ,, ~ok yardım edecektir. k I Ç k . mesıne amı o an yram ıçın şım .. hak veriyorum Kızılırmak gene kar- Kayseri kalesi önündeyiz. Ora· Erzincan, (Hususi) - Şehrimi- ır armıs.. l ·an yavrular ıse Men- d.d h ] kl b l t 

· . . ı en azır ı ar as amış ır. şıınıza çıktı. va gelmeden Kursunlu camıi ve şa- · ·1, • • • h .. deresten gırerek kar alı gerer Bafa H l f • 1 .. t k' . , : · . ze içn~ suyu gctmıJne:;ı ıçın azır· Q,J, ; f .. .. ~ • er yı uarın açı ışını mu ea ıp 
Nihayet Yahşihana da geldık dırvanını ~eyredıyoruz. Burası mı 1 • N f ' v kAl t• t . em ~ e golune akarlar burada büyüvüp ye- t ""d d"l .. .. b d B"' · . anan proje a ıa e a e ınce as- ...... ., • .; es ı e ı en uzum ayramın a, u-

Burada on iki mini mini lokomotif mar Sınanın Hacı Ahmed paşa tara- B tisdikten sonra tekrar kanala hücum ""kl · · · d ~·ı · f 
d l b. . B .:iik edilmiştiı. u projeye göre, ;;c· B [edı·ye hopa-- · yu. erımızm e ıv anısamızı şere • paslı ve küflü vaziyette köşede du- fı~ an yaptın an ır eserdır. ay e • ~d.erler ve dalyanın ağlarına gec"'rler- lendirmeleri muhtemeldir. 

ruyor. Fabrikalar yüzünden Kırık- Kazım anlatıyor: '..ire yedi kilometre mesafede bulu- mış .. Yılan balıkları ise ta Macellan 

kale etrafı çoraklıktan kurtulmuş, - Bu çe~me en güzel sularımız· nan Kurutilck köyü sırtlarında~i /Örf er İ kaldır ffllS boğazından gelir, Akdenize yumur- tinin •ızatılması ve gerekse kom u-
Yeni bir şehir, bir yeşillik görebildik. dandır. İki yük akçeye çıkmış olup nıenbadan çıkan su ile, gene bu cı- ' ta bırakır, yavruları kefol yavruları mu;-;c dostumuz Yunanlılarla balık 
Demek ki insan eli çalışınca çoraklı- Hacı Ahmed paşa aslen Piri pacıanın vardaki kaıa su toplanacak ve demir gibi Bafa gölüne tasınırlarmış .. Ca- alıs verisinin daha serbest ve kolay 
ğı da giderebiliyormuş. damadı ve Esfendiyar oğullarından- borularla şehre getirilecektir. Hrr..fk neşriyata d~·vam ran nevi ise doğrudan doğruyn Bafa bir usuldP cerevanını temin etrnek-

Burada bazı arkadaşlar az kalsın dır. Maarif.~ ekaleti m~f~tti lerin Tesis::ıt ikmal edilince, Erzi:ıcan- edi [ mesini istiyor gölüne mahsus bir cinstir ve kefal ile vilayetimizd; balık sanayi ve tica-
kalıyordu. Biraz gidince zelzelenin den Bay F etının de dedesıdır . :la her evde tazyikli ve musluklu su ·· . . . . . ayarındadır. reti daha çok inkişaf edecek, eski 
harap ettiği ve hükumetin kızılayın Camiye geldik gene anlatıyorlar. bulunacaktır. Bu biiyük tesisatın _ Odemıştf'kı bır karı~ızd~n al- Gerek Devlet dalyanları müddc- mevkiini tekrar kazanacaktır 
''en"d t d y S k"l" k"" ·· d Eskı" ilbay saylavımız Ba}· b 1 b"l · 'çı'n 132 bı·n lira har- dıgımız mektupta; beledıyenın Ş("- :'ş"'"""'"'"""'"""<dl''''''''"''"''''''''''''''"'''" '"'''''''''"''"'''"''"'"''"''''''";,11 ,,,,. J • en yap ır ıgı e ı ı oyun e- - aşarı a ı mesı ı . _ .. . . = n n ~ B ~ = 
Yi2';. Bir köy istasyonu muazzam buğ- Nazmi. Toker Kayseriye .. büyük hiz- canacaktır. Yapılan k:şi~ tasdik edi- lıırd.e yap~ırdıgı ho~ar!~~ :esısatıyl~ ~ ~ u u o a IFD cı t=> lb::!l IFD \Qı a lf1) E 
day silosiyle kendini tanıtıyor Yoz- metlerı arasında bu camım de etrafı- !erek belediyeye gelmıştı(. vakı neşrıyatın kcsıldıgını, halbukı :
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. . ...................................................................... : Etadın kapısı olan burası bir hayli de nı a~~ak suretiyle güzel eserin k~y- bu ne~riyatın çok alaka gördü~ünü Don J b k •• •• h İ 
kalabalık. Nihayet uzaktan Erceyi- metını artırmıştır. Selçuk eserlerın- paşa Kayserilidir. Kaleye 618 de ko- ve halkın devamını arzu ettiği yazıl- U ?- n 0 SOflln a Va l 
şi.n karlı tepeleri belirdi. Arkasından den Suhabiye. medreses.in~ geldik. nulduğu sanılan bir kitabe önünde- ma~~adır. Geçenlerde şampiyonluğun mevzuubahsolduğu mühim bir maçta, 
bıraz da hağ, bahçeler göründü. Kay- Burası Selçukıler devrının hukuk yiz. Bu sırada bir çok leyleklerin ka- Odcmiş belediyesinin, halkın bu Irlandalı boksör jnk Doylüıı ilk ra\·unddn naknvt olduğu henüz unu_ 8~ti geliyor, diyorlar. Fakat bir tür- tedrisatı için kurulmus 666 yılında le duvarları üzerinde kurdukları ori- dileğini kabul edeceğinden emin ola- tulmamı~tır. 
hı görünmüyor. Bir yel değirmeni Selçuk oğullarından Sahip Atanın jinal yuvaların hayranı olan Melek ro.k mektubu neşrediyoruz: Yahışıklı V<> güzel bir genç olan Doyl hakkında son gelen A\·rupa 
~e~ti. Kızılırmağı da geçtik. Şim~i Fahreddin Bata adındaki Maliye na- önüne gelene yalvarıyor. . Sayın Anadol~ gazetesine:. . gnU!teıe:iA (Don junn ~oksör) demekte ve onun hususi hayatına ajt bir 
h:eları~ çıplaklıktan k.urtul~~g~ ?:ırı tara.~ı~~an Y~7.ıl1:-ıştır. . - Aman ne olur bunla;~ın resmı- ,, 938 yılında O~emiş Beledı~~sı çok tafsıJ~t Averm.~ktcdırler. . .. 

.. şladıgı ve etrafın yeşıllendıgını, Bugunun muzesı olan bu hına ni a1alım. Kasabanın dört yerine (Hoparlor) Bu tafsıluta gore, Irlandnlı şampıyon, bızım sefih diye tanıdığımız 
ctgaçlandığını görerek seviniyoruz. gibi Konyada Sıvasta 25 kadar ese- Kazım Ege bu tarihi izahatı ka· koymuştu. Halk bu tesisattan pek ?\!aks Bire taş çıkaran bir şahsiyettir. 
k Boğa~ köprüye geldik. Ortalık ri vardır. En ~üz~l .makbul suyunu çırma~~a~. korkarak hem yürüyor istifade ederken, bundan üç :y ev- B.oks hay?hnda yükselir yüks~ı_:ue. z, kad~nların nezdinde de kıy. 
t:rarmaga başladı. Arkadaşlar coş- da. b~raya getır~ıştır. (Bey~elavam hem soyluyor: .. ve~ bu te~isat kaldırıldı. Alakadar mctı .. fovkaladc .artan _Do~·I: hakıkı .:hır don Juan olup çıkmıştır. 
~lar. Oyun ve türkülere başladılar. mıkhm suyu) mıkyası mayı 1, 1. - Yuvalar çok uzakta ve yuk- daıre memurlarından sebebi sorul- Dunyc şampıyonlugu ıçın en gozde namzedler arasına karışırken, 
13.rden tren sarsıldı. Düdük sesleri.. Öte tarnfta davullar çalıyor. Ha: <ıekte, çeksP-k bile küçük çıkar! yazık duğunda, 935 senesinde bir sinema şirketi tarafından angaje edilmiş, ilk filmini 
t •r QÜrültü .. Başlarımızı pencerele- raretli bir kaynaşma var. Meğer bu- olur. Leyleği sonr~ serçe yaparız. - c:Bozuldu, tamir edilmek üze- çevirdiği dilber artjst Tomnri De'ni ile sevişmeğe başlamış, sonra gene 
b~t U~atıyoruz. Ziya yağmuru içind~ gün .belediye intihab~ varın~~· Bir Müzedeyiz .. BuradC:ki Etilerin re lzmi~e gönde~dik.~ I sine1!;a yıldı~lnnndan jird:f Ailen ile .evlenmiştir. 
kq Yer var. Burası mensucat fabrı- çok ışler yarım durduguna gore bu T":ıezarları ne garıp. Etnografya kısmı Denılmektedır. 93 ı senesmde, onun karısından boşandığı ve Normandi gemisinde 
tl;ı ı. Ankaradan sonra bol ışıklı bir memleketin kuvvetli belediyeye ihti- -la çok zeı;ıgin. Bir kaç merdiven çı- Arıza olduğu kabul edilir. Fakat rastgcldiği Gibc ~olman isminde giiz el bir kndınln seviştiği duyulmu~ 
d·'?nleket daha varsa, o da Kayseri- yacı vardır. Yüksek bir sur yolu- kıyoruz. Üç mezar yanyana, üç kırk iiç aydanberi tamir ediler •:ı: yerine tur. Amerikndn nışanlanan iki genç çok geçmeden ayrılmışlar ve Doyl bt Buranın elektriği Bünyanda muzu kesti. Kayseri kalesi. ;kilik top mermisini andırıyor. Bu •ekrar konulamaz mı acaba? :\fovito ismjndc Meksikalı başka bir sinema artisti ile evlenmiştir. 
'ttıt §ellaleden temin edildiği için hem Bay Kazım izahata devam edi- 'Tlezarlar Key Kubadın zevcesi Mah Neşriyatın yapılacağı saatlerden Bu ızdirncı sırasında önüne gel.ene: 
~rafsız hem de bol. yor: Peri'ye aiddir. Buravı asıl ismi Mo- evvel halk hoparlörlerin bulunduğu -Hakik.i saadeti şimdi tatlım, diye anlatıp durmuştur. 

- Hoş geldiniz, hoş geldiniz.. - Bu iç kaledir. Bulunan bir nat hatun o1an Mah Peri sultan yap- verlere toplanarak dahili ve harici Fa!.rnt ~ıle ~ayatında hak ki saadeti bulduğunu söyleye dursun. 
•in ~ala~.ahk bir öğretmen kafilesi- kitabeye na~ara~ Selçuk hükümdar- tırın"· Milôdi 12.3?. ,, . haberleri, ':'ü.zik dinlem~kte _ve h~z Doylu•ı rıng U~Cl'indeki. ':""''.affakıycti birdenbire düşmeğc başlamıt. 

u Yuksek sesıne larından Alaeddın Key Kubad tara- Me7.arların hırı kızı fakat dıgerı duymakta ıdıler. Beledıyenın gos- '\ e ıl~ defa o~aı ak Edı Fıhp:; ısmıııdP kı hır boksör karşısında hiç bek. 
İ)j' Hoş b~l~uk. . .. .. fı_?dan y':pılmış ve s?n~a Osma? m~ch~ldür. Tekrar aşağıya iniyoru~. terdiği. fedakarlığ~n d~im_t o~m.~sı lcnınıyer ~agltibiyete uğıamıştır: . 

tij olde!ek, ı~~~oruz:y~a~rıf ~udu- o ... gulları namına 87~ hıcr~ yı~ın~a P~- Etılerın en meshur armala~ını hır be~lenırken, pek ısabetlı ~ır düc::un- ~unıı. bı1şka acı ~tu\•affnkıy:tsızlıklcr de takip edince kendis ni sor--
1\tabq ugunu ogrendıgımız hır zat rı Ahmed pasa tamır ettırmıştır. Bı- :araya toplıyAn kApartma hır ta~m ce ıle yapılmıs olan bu tesısatın kal- gttj a eeken gazctecılcre karşı Jak Doy}. isi filozofluğa vurmuş: 
l~tanbılara e.mir ~er~?·~~· Pürneş'e lahara F~tih hnafından tnı;ıir ı;rören ;;~ünde .iken, Kayserili bir öğretmen dırılması ~e.r h~l~e ma~asız oldu. , . ~ 1\l~rak etmeyin, demiş .. Başım karım MO\ ito gib melek tabiatli 
bıtbi . ul. otelındekı buyukce salonda bu kalenın 19 hmcu var. lc.ı 200 met ilave eriıvor: Halk ıçın ıstıfadelı olan bu ho- Oıı bckç· olduktan sonra, ben na.sıl olsa tekrar çalışır ve muvaffak olu-

Şrırnızi tedkikle meşgulüz.. re uzunlııkta 80 metre genisliktedir. - Bu taş önünde Atatürk yirmi parlörlerin tekrar konmaıını Beledi- rum. 
daşı ~ Hayatinin nf'! kadar bol arka- Orta Anadoluda en iyi muhafaza ·fakih kalmıstır. yemizd,-.~ rica ederiz. Hem ring~ kendimi bir kaç keı re daha go,terd:kten sonra artık 
c!\t, J..t tır. Burada da bir kac tane bul 0 dilen kalelerden olup. !'!nn ta..., irini Y ('llıım!ı7.u muhtec::Pm 'h=r kartal Odemi te okuyııcularınızdarı bok ha~·atındnn çekileceğim .. B"r ciftlık nlacnğız .. 1 i de çocuğunll'-

er sene bir mua1lim mektebi yapan mimar Yahya, mimar Ömer -l'ev"'""' 8 inci sahifede - Kazım Çinel olacak, mesud, çok mcsud ve sakin bir hıı.;•nt yaşıyacagız.> 
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A_~den.z l 1gi1iz f.
losunnı y ~t·ıi baş 

kurnanaanı Bulga ristanın vaziyeti 
ve Roı eri11 fikirleri 
Rome 1 gaz'""'te erı, İta yan ve A1marı 

gazet )Ierin~ şiddetIP ç:ıtıyor~ar 
Romen basını, Bulgaristan basve

kili ve hariciye nazırı Kö e İvanofun 
pek karışı!~ bir zam,ma tesadüf eden 
Berlin ı::eyahati ile yakından alaka
dar olmaktndır. 

Resmi lıir ziyaret mi.inasebetiyle 
gösteı··ıen mi-:afirperverl k hissiya
tının .sempati tezahtirlcri ne suı etle 
tecelli ederse et,:;in, hayati menfaat
leı im ze taalluk <'<len bu mesele hak 

r 
1 ÇİMDİKLER 

Olaydı!. 

""\ 

1 

Hayatımızda çok defa, içimizin iş
tivak ve tahassürleri ile, hazan cb 
ac;z ve ı.:ıtırab dolu dakib~larımız i
\inde, gayri ihtiyari; 

- Ah şöyle olaydı. böyle olaydı! 
Deriz ve bunu olmuş gibi telakki 

t.clerek hayaller bile kurarız. 
İn<ıan, hep boy le göyliye Höyli) e 

yaşıyor, çekiyor, sürünüyor, \'akit ge
çiriyor. 

«Olaydı» Jceliınesiııin n:ı.miitenahi 

'ernenni hududu içiııde, bizi yarı deli 
v:ıziyetine kadar sürükliyen ne haller 

Uzak Şark harbine 
bir bakış 

6 Milyon çocuk yetim kaldı. iki milyon 
kişi bakımsız~ıktan, iki mi1yon Çinli 

açlık ve sey laptan öldü 
LE SOİR'a Tokyodan yazılıyor: verdiği jrnıan zayiatı ise, resmi teblii

Çin harui iıçüncü ııeneye bastı Eski lerdek"nden çok üstündedir. Bundan 
Pekin şehımin duvarlarının haricin- çeyrek asır evvel yapılan Rus- ja
de patlıyan ilk silahla öyle bir harp poıı harbinde olduğu gibi, japonlar 
açıldı ki bu harp ne neticeye varacak, şimdi de verdikleıi zayiata aid bir 
bu bugün b.le henüz belli değil. istatist k neşretmiyorlar. 

görüyoruz? Tokyonun bütün evleri.ıde japon Vakit vakit japon zayiatına aid 
Gazeteler, bu seyahat münasebeti- kında fikirlerimizi beyan edeceğiz. bayrakları daJ.rulanıyor. Çin harbi- tebliğler neşredilmiyor deg~il, fakat 

Şairin b:ri kalkıyor; c .. 
le Alınan \·e İtalyan matbuatında Memleketim zde, Lillıa!'sa son sene- ııin vıldönümü, J·apon'-·ada cıahsi mah- bu teblig~·lerdeki rakamlar hak kkl Nolaydı ah olaydı yar, .; J '.z! 

Bulgar metalebatma mütedair int"- ler zarfında Almanyanın Tuna hav- rumiyete, ve vatanperverlik tezahür- rakamlardan o kadar aşaaıdır ki 
Bade dolduraydı • 

"::tr eden .vuzılara siddetli cevaı)lar zasındaki menfaatlerine ve Alman f d l · · · t b1·-ı · h" b' 'Ilı' • Divane gönlüm için }erine ırsat veriyor. «Vatan aş ar onun ıçın Japon e ıg crı ıç ırza -
v~rmektediı ler. zaruretlerine tam bir bitaraflık la ve "·ı·rmi para versin ta '-''-'are satın ala- man ciddiye alınmı.vor. Kanun icad olaydı " .; .; 

Bulgar başvekili, Berlini ziyaı·et ıealist göziyle bakıldığından Alman- D d"k .. 1 lım, erkekler şaı ap 1·çmesı'n, kadın- Japon ordugahları, nisan sonuna e ı ten sonra, şoy e mısralar da 
edip dönmüş olmakla beraber Bal- ya ·ıe 23 martta geniş bir iktısadi .;öyleyor: lar süslenmesin de paralarını harp kadar ç :nde japon kıtalarınm, asıl 
kan ve Romen - Bulgar vaz·yetinı· anla;oma yaııtık. · t kl 'k" b k · l" ~ "' Deşti cünun içinde sermayesine versinler!» Diye bek- Japon opra arının ı ı uçu mıs ı 
aydınlatmak itibariyle bu neşriyat Muharrir bundan sonra iki mem- b ıı·yorlar. bir arazi is,gal ettı'klerini bildirdi. J·a-Gezmezdi öyle aönlüm 
dikkate şayandır. leket beyninde cari samimi münase- Keyauların kemendi boynumda Çin harbinin yıldönümü ihtişaml:ı ponlar, Çinde dokuz vilayeti tama-

Romanya hariciye nezaretinin or- bata rağmen Alman matbuatının Bağ olaydı, ilin ed liyor. Öğle vakti bütün dU- men işgal etm'şler, altı tanasini de 
ganı olan Timpul gazetesi (Köse BulgFır metalebatını semraı i ile ka1·. Meyhaneler kapm bahtım dükler öttiiriileı ek, Çinde çarpışan kontrolları altına almış gibi görünü-

lngiliz filosunun Akdeniz 1vanof Berl"nde) başlığı altında neŞ- şıladıklarına hayret ettiğ ni beyan Gibi kapansın japon askerlerinin çekmekte olduğu yorlar. 
baıkumandanı rettiği başmakalede ezcümle şöyle ederek yazısına şöyle devam etmek- Rindane bade içmek güçlükler takdis edilmek için bir da- Mançuko da dahil olmak üzere 

Ulus gazetesinden: demektedir. ·edır: Sensiz yaaağ olaydı, kika sükut ediliyor. japonların Çinde ancak iki milyon 
Akdenizdeki İngiliz filosuna ye- «Bulgaristan başvekili ve hariciye cMeselev ı:·njik bir sm·ette değı'. Ben, bu şair gibi konuşucak de_ ç·n harbi üçüncü yıla basarken, askeri vardır. Mançuko askerlerinin 

ni bir başkumandan tayin edilmiş- nazırı Köse ivanofun Berline yapa- ,."ddi tarzda .ıtişünmeyt: elışık oldu- friJim. (Ah param olaydı), (Ah me japonya iktisadiyatının ve maliyesi- mükemmel olduğu, diğerlerinin ise 
tir. Amiral Sir Dudley Pound'ın ami cağı ziyaret münasebet yle, Alman ğJmuL..daı• bL. hussh .. ka~·: fik'rleri- lıu!ı olaydım), (Ah şöyle yakışıkl!. nin dizginlelinj sıkı tutuyor. Fakat ikinci derece kıymeti haiz olduğu, 
ral Backhouse yerine bahriye birin- ve İtalyan matbuatında, Bulgar ef- •11iz. yü•·.+cbilmek i.'ın Lıyaretni ha- böyle uydurma artist olaydım) cb mali müzayika pek az belli. fakat en mükemmel japon fırkaları-
ci sınıf lorduna tayini üzerine ami- karı umumiyesinde revizyonizmi tek- k ki ı.di:..eler.n1: iıt-i~ar~-. ~·ıı.d•l 1\ clemiyeceğim. Hayır, ben yalnız bir Japon bankası eski müdürü, «bu nın sovyetlere karşı muhtemel bir 
ral A. B. Cunningham, amirallık rar canlandırmak maksadiyle Al- .\iman · c.tbı.l .tımn ~em,.~+i-:;ıt> işa- ~ey istiyorum: vaziyette ne kadar devam edebiliriz harp için ihtiyatlı bulunduğunu gös. 
bayrağını cWarspite> gemisinde dal- manyanın Bulgar metalebatına mü- ret etmPde i-:tifa t.: leı g .1,, Bir makinem olaydı!.. Öyle bıı· belli değil» diyo.r. teriyor. 
galandırmak üzere onun yerine ge- zaheret edeceğine dair bazı koman. Bulgarların arazi metalelıatmu makine ki, rontkene benz~~in. Fa . Ha: bin gözle görülen alametleri İki senelik Çin - japon harbinde 4 
tirilmiştir. terler görüldü. Hakikaten, Bulgar gelince, ötedenberi sarih olan cenıbı- kat in-:anın pis barsaklarmı. dolo şunlardır: Bu sene fiyatlarda 1937 ye veya 5 milyon çinli telef olmuşsa, 

Amiral Cunningham Akdenizin başvekili, Bulgaıi tan ile komşuları mız bugün daha ziyade sarihtir. E- m'de~i ıi, eğri büğrü kemiklerini ve ,ıazaran yüzde 95 nisbetinde b'r ar- 670 rni1yon Çinli de yersiz yurt uz 
yabancısı değildir. 1911 senesinde beynindeki münasebatı kargaşalık· ğ'er komşularımız iddialarını bir khnlı c:ğerl ·ini değ:ı, manevi tara- tış vardır. Çok lüzumlu olmıyan ti- bir halde kalmıştır. Halbuki japon· 
üsaü Malta olmak üzere Scorpion lara sevketmek için yeni bir seMp Romen - Bulgar meselesi halinden fını .ı.;ö~teı·sin. caret eşyası arllk ithal edilmiyor. lar, ancak 500 veya 600 bin zayia1 
destroyerinin kumandanı olmuş ve teşkil ediyorsa, Bulgar milletini bu çıkararak bir Avrupa meselesi yap- Öyle ki; yiizü gülerken, ıçinde şu! Vergiler çok artmıştır. İmparatorlu- vermişlerdir. 
1918 ikinci kanuna kadar bu vazife- hayal ile düşürmek istedikleri bu tu- mak istiyol'larsa, bu, b:zim vaziyeti- ı,uıan ri~·a hissini farkedeyim. i'.{un faaliyeti kontrol etmek iç:n kıt- Japonya bütiln Çin sahillerini ab· 
de kalmıstı. zağa teessüf et:nekten başka birşey mizi asla değiştirmiyecektir. Öyle ki, tazall~m erlerken, kalbin- nunun seferberlik icaplarına göre luka etmiş, gayelerinin çoğunu eld~ 

Bu d;vre içinde Scorpion, Çanak diyemeyiz. Fakat tahk'k edelim ki, Bu meselede Nöyi muahede'."inin ele hangi kirli tırnakların beni tır - eşmili... etmiştir. En mahsuldar Çin toprakla. 
kalenin dar kısımlarında torpil tarı- Bulgaristanın takip edeceği yol ne "iş yoktur. Yeni Dobıice üzerindeki malamağa hazırlandığmı göreyim. Bu japon i~çi.lerj, seferi kanuna nnı, demiryollarını kontrol altında 
yarak ve Hellea burnundaki İngiliz olursa olsun, Roman.} anın noktai na- haklarmız bu muahededen evveldir. ö_ le ki. bana yalan :-söyleı ken, del' g-öre kaydediliyor, ve hu~:usi vaz·- bulundurmaktadır. 
kıtalarını muhafaza ederek çalışmış... zarı eskisi gibi değjşmey·p kalacak- Ne Ver:-:ay ile • Töyi arasında ve ne Jıal içinin hakiki maksadını ve o da felerde kullanıhro.r. japonyada bu- .Japonların Çine karQı su götürmez 
tır. tır. le Almanya ile Bulgaristan beynin- ı<ika<la kafasınııı iı;inde kıvrılan y. lunan ecnebilerin faaliyetleri yakın- bir hava üstünlüğü vardır. japon .. 11· 

Bu harp içinde amiral Cunning- Bunu, hariciye nazırı Grigore Ga- de müşabehet vardır. Tarjhi ve etnik iam görüp, hatta roııtkende olduğı· 'lan takip ediliyor. Rc\smi makamlar, tayyareleri sayesinde Çinlilerin ~iri;-

ham, 008 .. terdı"g-ı' yararlıklarla tema- fenko beyanatlarında ve nutukların- noktai na.zardan ela Dobrice Bulga- r bi fötografını çekeyim va muhatf: tiği çete harbini gittikçe azaltmak-
•·· • d 1 o k 1 iaponyada harp malzemesi, çimento, .. tm" b d d la · la da tasrih ettiği g"bi başvekil Kalines- r stana aı o muştur. rası, sev u - bımın burnuna dayayıp; tadır. Fakat buna rağm.en ki milyo-

yua e lf, un an o yı nışan r- . . . · J"k ı ı 1 · t"dai madde! 
la talt'f 1 t ko da geçenlerde parlamentoda söy- ceyş bakımından bızım ıçın elzem- - Yeter, sus, işte iç yüzün! çe ı ve mac en er e P ı e- nu mımtazam, bir milyonu gayl'i mıiıı 

ı o unmuı ur. ~· ~ k k. ,.ı • h k d k ld - .. 1 
Celioolunun tahli eainden eoaıa ~Wfl ım~ıt~ MU; • lt\r.'#i'ttfWHft!Biftiıt~a~!'lmt"'watrnt1"iR~o~m!l\!iaıin=.y~ant)ı;.rnrl--.Diyebileyim.. rın enüz ne a ar a ıgını soy e- tazam muazz.am bir c.e.nh ordusu-
... . l Ad l d y .. d f 1. ızah etmlftir. Ve bu nutukta, nutku lift l'ft!rfftı fie, ye ma n~ g 0 ~y ı ecneı:n mm: - n karşısında zafer kazanamıvor-

da amıra a ar enızın e aa ı- k b T ü k d L • k · b · b ,.. 

Y
eUe bulu~an bir ufak destroyer filo- iftitahiye verilecek cevap rnüna~ebe- da bı .ı 

1
m. nadaşfa ır. 

1
a ın .. z kura- Otakdirde, cilıilliyetim'.zin, fazil cıt 1iller, japonyanın iktisadi kuvvetini lar. 

tl.\'le "apılan ıneı'a"ı·mcie l\!aı este a ın eıce e a vapı an muna asa- l eı·hal • !th111ı"ıı edeı·let·. J·aponlar bıın- Maamafih, bir,.ok yabancı askeri 
tillaamın kıdemli zabiti vazifesine • -' '"' 

1 
k. . d k'. d - .1. "I • ~ 1 kar. doğru, m eı·d görii şümüzün al' L. " 

kralın, yüksek arzularını tebarüz et- arı te ı aı e ece egı ız. ..., ese e lan endişe ettikleri için söylemiyor- şahısların fikrine göre, aiker1 hare-
geçmiştir. kı!sın<la, maskelerimiz dü~müş o1n k b tiren şu söylevi ile de takviye edilmiş- bizim için çok vasidir. Doğrudan doğ lar. ketlerin başlıca safhaları artı it-

~ral C~n~ingham, bundan tir. (Biz, tab't ve hakiki hudutları- ruya sulh me~eles"dir. Yirmi sene- rak kimbilir, ne kadar bayağı ve se Japon maliye nazırı, ihtiyat istok- miştir. Çinin muvaffakıyetli bir harp 
sonra ıımal ~~nızınde çalışmış ve A~- mızın içerisinde yerleşmiş bulunuyo- denberi Bulgaristanla sulh içerisin- fil bir hal arzederdik? Ben şuna kn ların çok olduğunu söylüyor. Bazı için Hızım olan orduyu tekrar hazır
manlarıı_ı. mutar~ke ~rtla~ı~ı yerı- ruz. Biz, başkalarına aid olan birşeyi 1e yaşamak hususunda musir kal- niim ki, böyle bir makineye ihtiya havadislere bakılırsa, ihtiyatlar azal- lıya bilmesi için en az bir~aç yıl geç
ne getırıp g~~ırm~ıklerını kont- istemiyoruz. Fakat b:ze aid olanı ve dı. Ve beş senedenberi de komşu- çvktur. Fa'kat onun icadı gününde, ınıştır. Diğer bazı havadisler japon mesi icap eder. 
r~e me~ur muttefı~ler .- ~rası ko- asıı dide haklarımızın en son enerji- muz Biılgariüanın arasıra Balknn dhanda tek dost, tek seYgilt, tek 'YU haı·p sanayiinin Çin için yapılacak Çin yardım ce:niyet:erine göre 
ml8yoaa au olarak gırmıştır. mize kadar müdafaa~·a azmettik. ·ıntarı1ına krH·~ı göstere geldıği ufak :;iparişleri ifa edemiyeceğini bild:ri- Çin - japon harbincfo G mi'yon çocuk 

B 933 d A.kd J km bulamıyacaktık. Ne zararı var· 
u amiral, 1 senesin e .M e- Bu hudut dahilinde Romanya. sulhün .. nla~ma .:estl,·J in: memnuniyetle yor. Fakat bütün bu haberler teyit anasından bal.>asındım olmuş, yetim 

· d k' d 1 y· A · l t hakikati öğrenccekt:k; yeter artar nız e ı estroyer ere ıs mıra - takvivesine milletler arasındaki hiis- ic-trş1iadıı':. Kö-ı' \'f :ıofıırı Ankara edilmiş değildir. kalmış. Bütün Çinde evsiz barksı~ 
lıkla geçmiş, 1936 da ise kruvazör nü mUnasebatı idameve ve memleket- r."p:.-etind.:-n de si:••~·: ı · ~r anlaşma dı bile... Osakadaki jnşaatın faaliyetine ba- kalanlarla 5000 doktor, 6000 siltnjne 
filosunun başında Akdeniz ikinci ler beynindeki iktis;di münasebatın :ım.d etik, ve b.mu:. iç!:• ele Bulgaris- ÇiMDiK kılacak olursa, ·nsan, işlerin tama- meşgul olmaktadır. Çind ! ilU~sızlık 
kumandanı vazfesini ele almıştır. inkiqafına "·ardım etmegy e hazırdır.> t~mln ~·aş·ıyan : 20 t-. ·n lfomeııin m:.ı- men aksi olduğunu zanneder. Fakat ve bakımsızlık yüıünden Cılcm a~ker-

ı 92s · d hah · k -r J • dd d Almanyada ikmali tahıil eden Dr. 1 · b" .1 d f • d 
1 ~ senesm e rıye urmay Bu sözler, Bulgaristan ile olan mü- kadderatı hakkında hiçlı•t• i ia a Tokyodaki inşa ileri tetkik edilirse erın sayısı ır mı yon an aı 1 a ır. 

heyeti başkanı olarak bahriye neza- nasebahmızın temelini teşkil etmek- bulunmadık. Ve Kadrilaterde yaşı- Jsma\} Ziya Tregu asılsız olduğu kolayca görülür . .ia- Birmilyondanfazladasivilölmüştilr 
retinde vazife almış ve Almanların tedir. Ve böylece de kalacaktır. Bıı yan Bulgar azlığına <la geniş bir ponya, Çjnde harp etmekle beraber Bundan başka, Çir. yardım servis-
denizaltı tonajını yükseltme talep- ıX!rbesti verdjk. Bulgar komiteciler:- Kıymetli asnbiye mütehn.ssıslan - daha vahı"m ve daha pahalıya mal !erinin yaptığı tahmine rrrırc diğer sözler, iki memleket beynindeki mü- t 
lerini tetkike memur edilmiştir. nin müteaddid kanlı tecavüzlerini de m;zdan Dr. smail Ziya Tr<'gul Er · olbı'lecek bı"r ı·tna·fı daima gözden iki milyon Çinli de açlıktan ölmüş, 

nasebatın inkişafı için, fakat ayni 
Amiral Cunningham bütün mes- zamanda sulhu ve Romanyanın bu beynelmilel bir masele hı~l!nc koy- zurum numune hastanesine tayin e- l.\Zak tutmamıştır. Sarı nehrin taşması yüzünden boA'ul-

ıek hayatında tebarüz etmiA olan t f madık. Bundan birkaç gü:: evvel Sı- .. lildiği halde büvük bir fer;·gati nef~ Çı"n harbı', J·aponya~·a diD-er askeri muş, salgın hastalıklardan telef ol-
-s kısmında umum terakki için mü it f t "' • 

deıtroyercilik ruhunu yeni tayin k · listrede kral Ferdinandın heyk"'lıniıı 11 e isti a ederek zm:rde k~mafissa ~eferlerden fazla adama ve paraya muştur. bir esas teşkil etme ted r. t 1 ı k y "' 
olunduğu vazifeye de getirecektir. Bulgaristan, hakiki menfaatlerini resmi küşad milnasebetiyle, Bulgar lıik has a arını ikinci bey e~ so ~gın. mal olmuştur. Bu harp, japonyanın Japonların zayiatına .g"Plince, bun-

Akdeniz İngiliz donanması, ami- ancak, Balkan antantına mensup ~zlığının selahiyettar mümessili ayan da 2~ ntumakralı. muayene .. ~nehsınd.:> girj~tiği harplern en pahalısıdır. lann yarısı, Çin deki sala-ın haştahk-
1 P d• it d Ih d b" azasından B Çankof Roman~Tanın tedavı e me tedır. Genç r..!üte asgı- J a çı· h rb' · d' k lar, bı'lhassa sıtmadan, t 1'fo humn1a-ra oun un uman ası a n a u- komşuları ile müsavi hakka rnüstenid · · • ·.J • • • apony n a ıne şım ıye a-
"k b' .nhr t '-- - -_ t kendilerine karQı göstermekte oldu- s1mıza muvaffakıyetlf:r dıl'-'rız. d 2-0 ·ıya ye h t B sından ve koleradan helak olmuştur. yu ır r- e ~mış ır. samimi bir teşr"ki mesai kadrosu içe- ':I ar mı r n arcamış ır. u 

Amiral Cunningham'ın kuman- risinde bulabiliyoruz. ğu iyilikleri hiçbir şüpheye mahal para chan harbine ait rakamlara nis Zayi dası altında da - kül rengi diplomat- Diier bir ıazete yazıyor: bırakmıyacak bir surette açık ola- Jan Artü r }?etle azdır. Fakat japonya için büyük 
1 d. bileceöim' b f'l d" rak söylemiştir. Fakat Sofyada bizim masraftır. ar ıye e· ız • u ı o, unya- Universal gazetesi de Bulgar re- 26 ağusto8 caddesindeki dBfeme 

işi için 1~ bankasına emaneten yatır
dığım 165 liraya aid S-7~9~9 tarih \•e 
5519 numaralı makbuz ilmühaberini 
ıayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

nın en hayati bir ticaret yolu olan viz"yonizmi başlıklı bir yazısında ez- bu gayretlerimiz hiçbir vakit takdir -Battarafı 6 ıneı Nhifede - 1894 - 1895 ilk Çin - japon harbin-
bu bölgede lngilterenin menfaatleri- cümle şöyle diyor: ed 'lmemiştir. Bugünde, tesisini arzu gören olmaz, Fakat bu adam arni de japonlar 200 milyon yen harca-
ni ve prestijini yükseltmeğe devam B. Köse ivanofun Alman payıtah- ettiğimiz iyi kom!uluk münasebatı- zamanda tanınmış bir tayyare pilo- '1ışlardı. Rus - japon harbi ise, ja-
edecektir t . t' Al tb t B 1 nın kale alınmadıgına ve bunun bey- tudur. Tayyaresinde stüdyonun ta - ponyaya ı milyar 720 milyon yene · mı zıyare ı, man ma ua ına, u - . . . . ~ 

. t d h·ti h . i . t hudelığıne ebedıyen kanı oldugumu- ınamiyle zıddına olarak makinesinin ""al olmuştur. 
garıs anın a ı ve arıc sıyase h"t 

1 
4&• 

Rl"'n f• cttQ muallı•m• meselelerini yakından tetkik etmek za şa 1
• o .uy~ruz .. ~. . başında kımıldanmadan oturur. Asa- Çin - japon harbinde japonlann Ali ve Hamdi 

l~~ ~ n~nizam~daBulgumildd~n- Bucrhe~bılmehl~ımızçok~io~ hl n h~uetli raj~kiles~~ n ••••~·~••••••••~--~·•••••~~-·-
l • LJ f tını da gözden geçirmek vesilesini muştur. Bulgaristanın vaziyetini sil- 1şçğuk pılotun bir adamda birleşme-
er ı cıQ a)' verdi. Balkanlı komımlara karşı yapı- hunetle sened ittihaz ediyoruz. Kom- sine sebeb olan yalnız iradenin kud-

l d lan bu arazi metalebatı baz mühim ıularımızın da bizim gibi sened itti- retidir. 

YO Un a Al tel · t f 'd ı t' paz etmeleri çok iyi olur. Hudutları- c:Her sahada, sporda, ilimde, dok-
man gaze erı ara ın an sernpa ı kt b d · bi 1 · l · t' k t'Ad' S lhü · t lu a una aır n erce mısa - Battarafı 7 nei Sahifede - ile karşılandı ve Bulgaristanın nok- mızın masunıye ı a ı ır. u ıs- or . .. 

h k ı. k · B ha h k l t f d t · d'ld' B temekl"ğimiz de hiçbir vakit korku bulmanız her vakıt mümkundUr. ey e ı esıyor. u şsız ey e a naz an a ervıç e ı ı. u gaze- . . 
iki metre boyunda üç ton ağırlığın- teteırin mütaleaları şu suretle hUUisa ıfade e~mez. Her türlü ahval karşı
da. ilk defa 1918 de görülen ve bu edilebilir: Bir müddet evvel Alman- sında kıme ~ar4ı olursa olsun .. sabrı
Kızftumağın yalçın bir yerinden ge- ya, Bulgaristan gibi ayni vaziyette mıza ~üsavı olan ıecaatle mudafaa 
tirilmiş. Adına Yemleha kartalı di- bulunduğundan, Bulgar milletinin cdecegız.> 
yorlar. Kartalın pençesi arasında talepJerini şimdi sempati ile karşıla- -------------~-
şikarını ezmiş duruşu, herkese bir maktadır. Nöyi muahedesi, bu m~ııe- Zayi 
zafer abidesi olduğunu anlatıyordu. te en büyük acıyı getirmşitir. Bu mu
Eşi dünya müzelerinde yokmuş. Mi- ahedenin neticeleri, ayni Versay mu
laddan üç bin yıl evvel yapılmıı ol- ahedesin'n neticeleri gfbi haksızdrr. 
duğu kıymetini izaha kafidir. Bu sebeplerden dolay1 Rulgar meta-

Avni Altmer Jebatı - bilhas~a yeni Dobrice üze-
- Devam edecek - rindeki - teıvik &"örmelidir. 

Bozkır ilk okulundan almış oldu· 
~nm ~ahadetnamemi zayi ettim rye
.1:1ini alacatımdan eskisinın hükmü 
ıu~ımadığı ilin olunur. 
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içme Suyu Açıldı 
Miznıin mide, Karaciğer, Dalak, Safra ketesi ve yollan iltihapla• 

riyle Kum ve qı\izmin inkıbaz, Barsak, Şerid ve Metane yollan .., 
buna mümasil her nevi baatabklarda seri ve icil tifaıı gerek doktorlara
mızın ve gerekse bütiin halk111Hzın ıecrübelerine aahit ~ lÇMe'leri
miz bu bre açıldı. 

Gelecek mütterimizin yemek ve yatma ihtiyaçları temin edUcliit 
aibi Selçuktlln iÇME ıuyu mahalline kadar vesaiti nakliyenin de ._, 
şiin mevc"d bulllndµğu ilin olupgr. ' 
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J 1ZMtR. :BELEDİYESİNDEN: ı · " rinden istifade hakkına malıktir. keresi isten n maddeler ruznameye azanın nısfından bir fazl...ı ı ıle hasıl 
1-ltfoiye_için 1 arazoz satın alın- 1aD Gayri faal azalar heyeti umumiye son maddeden soma konur. olur. Reylerde mus v vukuunda 

~ası başkatiplikteki ş~rtnamesi veç- Deniz nakliyeci/eri içtimaına iştirak edemeL, ;rey vermek Umumi heyet kararları icin ekseri· ıeisin bulunduğu tc.raf tercih edilir. 
hıle kapalı zarfla eksıltmeye konul- • • hakkına malik değildir. İdare mec- yet nisabı, içtimada hazır bulunan ve İdare heyeti ~çtim !arına, cemiye 

- B şt" fı B ncu Snbifctle - muştur. Muhammen bedeJ 8.000 Cemzyetınden: lisine intjhap olunamaz. temsil olunan azanın nısfından bir tin faal a7..aları 'eya b zıları reis ta-
teler; bil hı n, git) a ı urkiyenjn A- lira olup ihalesi 4 8 939 cuma gü· Jzmirde Birinci Kordonda Riz bi- Cemiyete girme: fazlası ile hasıl olur. rafından davet olunabileceğini, arzo 
rap n mi ketlerini kendi hakimiyeti- nü saat onyedidedir. 2490 sayılı ka- nasını ikametgah ve merkez ittihaz Tadil ve fesh kararlarının hazır eden faal azalar da içtimada hazır 

e t l.ıi kılmak yolunda gayretler nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış etmis olan (DENJZ NAKLiYECİ _ J\1adde 4 - Faal ve gayri faal a- bulunan ve temsil olunan azanın üç- bulunabilirler. Bu azalar müzakere-
sarfettigi lı hkında şayialar yapmak- teklif mektupları ihale günü azami LERi CEMiYETi) nin idare heyeti zalar, cemiyetin faal azasından ikisi- te ikisinin tasvibine iktiran etmesi ye iştirak edebilirlerse de rey vermek 
tadırlar. Türk gazete erinden cTan> saat on altıya kadar encümende riya- azalarının öz ve soy adları, meslek nin takdimi ve idare heyetinin ka- lazımdır. Cemiyetin feshi hakkında hakkını haiz değildirler. 
bu makaleye temas ederek, bu gibi sete verilir. Muvakkat teminatı 600 ve sanatları ve ikametgahları ile ce- rarı ile cemiyete kayıt ve kabul olu- müzakere ve karar vermek üzere Vazife ve selahiyet: 
haberleri ancak tecenniin eden ga- lira olup öğleden sonra kapalı bulun- miyctin ana nizamnamesi cemiyet- nur. İdare heyeti bu bapta ittihaz toplanacak umumi heyetlerle hükü-
zet<- muhnrrirlt>rinin neşredeccğ"ni masına rağmen öğleden evvel iş ban ler kanununun beşinci maddesi hük- edeceği kabul veya red kararında met komiserinin haz.ır bulunması Maddç 18 - idare heyetinin va-
y.azmııktadır. Mezkur gazetenin fik-ıkasına yatırılır. müne tevfikan ilan olunur. esbabı mucibe irae ve beyana mec- şarttır. zife ve selahiyetleri şunlardır: 
r nce Alman matbuatı Azaplarla Tilr- 2 - Belediye fen heyeti deposu- İdare lıeyeti azalan: bur değildir. Reyler işaret suretiyle toplanır. 1 - Cemiyetin mevzu ve gaye-
kiye ara.,ına duşmanlık sokmağa çn- na teslim edilme~ şartiyle 650 tor- Cemiyetten çılmıa: Ancak idare heyeti intihabı ile şahı- sine dahil hususata müteal-
lışmaktadır. cTa?>A ga~ete~i, elinde ~a ~ime~to satın alınması baş ka - Maltas Cefery: Olivya ve şiire _ ~-müteallik kararlar hafi rey ile ve- lik bilc~ml~ te~ebbüsat ve 
AlmanJ anın hakık~ planlarını faşe- tıplıktekı sartmımesi veçhile açık ek- kası mümessili Izmirde Doktor Madde5 - Azalar altı ay evvel rılır. muamelatı ıfa. 
d~n bir ve.~ikanın b~lunduğu~u b:I- sltme:e konulmuştur. Muhammen Mustafa bey caddesi No. 16 ist.ifa arzusunu -~ildirmek şartiyle ce- Umumi beytin ıelahiyel 2 - <?emiyet~ mahkemeler, mec• 
chr~ek.te \e ~u vesık~danr b~r par- bedelı 682 lira 50 kuruş olup ihalesi Alyoti Edvar: V. F. Vanderze mıyetten __çıkabılır. lısler'. daıreler. ve şahıslar 
?as.ı mıcıal. g-0tırmektedır. 'esıkndan 4 B 9~9 cuma günü saa~ on altıda- Hanri ve şürekası mümessili, Karşı- Medenı haklarını veya faal ~zalı~ ve vazifeleri: nez~ınd.e temsıl, 
ıktıba .. ed_ıl n.h~ ~:r~a~a, Almanya- dır. lştırak edecekler 52 lıralık temi- yaka Fahreddin paşa Cad. No. 11 4 şartlarını ka?"b~de~ veya senelık aı- .. . 3 - Cemıyetı~ rna~arında tasar· 
~ın ;r'~rk YQ·ı ı tıla ıçm Balk~n.I~rı natı ö~leden sonra knpalı bulunma- Dutılh Maurice: F ratelli Sperko d~tını senenın ılk uç ayı zar!ında te- ~adde '.! - Umu~.ı ?eyet c~mı- ruf'. ~~rıdatı cıbayet ve rna· 
'.c A bı.l~hare Arap memleketlerını ıs- sına bınaen ö w leden evvel iş banka- sirk eti mümessili Birinci Kordor. dıye etmeyen azanın kaydı ıdare he- yetin en yuksek mercııdır. Cemıye- sarıf1 ıfa, 
tıla ıçın de Tı.irkiyeyi birer pliits- sına yatırarak makbuzla encümene No. 322 ' r yetince terkin edilir. Diğer mucip se- te ait her türlü tasarrufları yapar. 1- 4 - Cemiyetin memur ve müs-
darm haline getirmek ·stedjği i'aret gelirler. Vitol Herbert. H Vitol ve §Ü _ bepJerle bir azanın kaydının terkini- dare heyetini intihap ve bu heyetin talıdemlerini tayin ve azil, 
edilmektedir. l\I zkOr gazete, mev- 3 _ Kadastro 1186 ıncı d n kası mümessili ·Bor. ova Uzun re_ ne de idare heyeti selfıhiyettardır. işlerini kontrol eder. Kanun ve iş- 5 - Umumi heyetin tasdikine 

b 1 · "k b d d ı "k" a a m ' n 
6° C · k 1 k" b · ·1 A h d'l k ·· "f zuu a ııs ve ı a~ı un an a ıa ı ı 493,50 metre murabbaındaki 6 sa- kak No. 4 crnıyetten ~ı arı an azanın ter ın u nızamname ı e umumı eyete arz e ı me uzere vazı e 

b ··~ mukadd m nesretmek imkanını yılı ars"'nın s<>tı•ıı baskatiplikteki şart Pradel Lüsyen: Loren Rebul ve k~rarı. ~leyhine umumi heyet nez- mevdu__ vazifeleri ifa eder. A gördükl~ri yıl içindeki mu· 
malık bulunduı u lınlde, sırf Tilrk - . h"J k k .1 k ] Reriki mümess·ı· Al ak b"nb dmde ıtıraza hakkı vardır. Aşagıda yazılı hususlara urnumı amelelerı, hesapları ve ge-

namesı veç • e açı e sı tm•ye onu ı ı, sanc ı aşı C · · uh l · h f d k 'li l k l · b""d · 'h 
A man m'!nn~ebntını bozmnk i tC'- 1'-

1 
h . . Şerafeddin Cad No 63 emıyetın § e en: e~·et tara ın an arar verı r. ece yı a aıt u ceyı ı zar. 

ffiU!l;tUr. n u ammen bede)ı 1974 lı- . . A A . . t a·1· 6 K 1 la . b . 
mediğ"ndrn necıretrnediğini yazmak- 1 "h ı · 4 8 9 .. Peter Sari: Riz ve şürekası mü- - na nızamna~e~ın a ı ı, - an.un.ar ış u ~ızamna .-

• m 0 up ı a esı 39 cuma gu- T B y ğh kak , Madde 6 - Umumi heyetin ka- B - Hesapların tetkıkı menın ıdare heyetme verdı-
tn ~-,., netice ol:.ır~k ta, mevzuubahi'! nü 8"'?t onalt-ı1 ."'•r. I~.t~rak ı:-d .. cekler isessı ı, ucn n ane so No. rarı ile cemiyetin Türkiyedc şubcle- C- Büdcenin tasdiki, ' ği vazife ve selahiyetleri ifa 
ves knnın neş-ı gene Almanyanın 149 lıralık t,.mmntı o~led~n sonra p . E . . U d l Ad . ri açılabilir. Şubelerin tesis idare D - Cemiyetin feshi. velhasıl cemiyetin idaresine 
kendi rnenfaat"ne uygun düşm;yccc- kapalı bulunrnflsına binaen öğleden utsıı~-. Ltrvıdn · . kmt'a ~mum~ı· eGnız temsil sclahiyetleri ve umu~i he,·et~ Madde 12 - Umumi hevtin mü- müteallik ve mevzu ve amıe 
w. . . , 1 · b k . k k ncen e ıgı . sır <" ı mumessı ı, a- . . . . .; . .- . . . . . . . . ~~- .. 
c-md n, Turk gazetelermi bunu ne _ ev\ e ?s an .. asına ) atı.rara ma - zi Kudmla k k N l 3 te suretı temsıllerı şube küşadı ka- zakere zabıtları reıs ve reıs vekılı sının temın ve ıstihsalıne mu 
rctmek mecburiyet nde bırakmnma-ı buzu ıle 

1 
~nc~~en;8 ge1ırler. Zandon:t~o R:dolt° Vapur acf'n- rarı ile bi.rlikte umumi heyet tarafın- ve katipler tara~ından imzalanarak teallik bilcümle muameleleri 

ları'lı Alman gazetelerine tavsiye et- 2566 tesi Bornova Kazako w lu sokak N dan t~sbıt ve bunlar işbu nizamna- saklanır. Umu mı heyet kararları da ıcra 
mektedir. ,. 22 ' g o. meye ilave olarak tescil ve ilan olu- ayrıca karar halinde yazılarak ayni etmektir. 

Satıl Ik EV Fnntazi Jak: V. F. Vandnze Han- nur. suretle __imza eldilip muhafa~a edilir. idare heyeti bu vazifleri biı:zat i• 
' ' d .. ·ı· 1_.1 ık Umumi Heyet: Umumı heyet kararları cemıyet mer- fa edebileceği gibi bu hus\lstnki se-

ı •v an erze mumessı ı naı apmar- k · · 
~a su fabrikası y d ezme talık edilmek suretiyle azala- 18.hiyetlerinden bir kaçını aralarm-

An Nizam-a::~ı~ a. Umumi heyetin kurulması: ra ve başkalarına bildirilir. dan veya hariçten başkalarına deviı 
Madde 13 - Heyeti umumiye iç- ve ita we ~cabında verdif selahiyetı 

'
2 k 330 Madde 7 Ce · t A h timaında idare heyeti azalarına in- leri istirdad edebiliı ·anunuevvd 1 "> tarihli ve . - mıye umumı e-

Kı7ılçullu otobüs durak yeri 20 
Torbalı asliye hukuk hakimli -

ğinden: 

lzmirde Topaltı ~.aka ya sokak (2J ~o. lu ev satıl ktır. M"" aca t yeri· 
numaralı eYde Iıüseyi:ı kızı Lernana Km1,.n1luda b::ı.kka\ AU 

? 64 }llı ilmühahc-rJ,..r ilet ekHi{ü yetı yalnız faal azıılardan t.erekklip ~ihap olunanların hüviyetleri ile ana ~lıkta inhilal ve münhal 
" t:ısd"k o)unnn (IZMİR BAHRlYF edAer. F~al ~zal~r ve husus:yle hük· nizamnamede yapılan tadilatın bir 

BfRLfGf) ni rvı:ıamesmm 3512 mı şahsıyetı haız azalar, umumi he- hafta zarfında hükümete bildirilmesi azalığa intihap: 

Torba'ı Kar ku\·u köı.·ünden ko -' "S . v. 

canız İbrahim oğ u .Ichmcd 'nMI evd q,m Ada 
t r fııı lan al vh "n "ze ikame olunan o 

YAZAN 
ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Fiatı 50 kurus . 
Yeni çıktı. Çok nefis. edebi bir 

eserdir. Bütün kütüphanelerde 

No. lu ve 28 6 938 tarihli c•miyet yette ticari mümessillerinden biri ve- mecburidir. 
Ler knnunu hi.iklimi~rine tevfikan ya bunların gönderecekleri murah- idare heyeti: Madde 19 - İd:ıre heyeti aza ı 
tad"len tanzim olunan ana nizaınnn- haslar marifetiyle temsil olunabilir. sından her hangi biri üç müteakıp. 
me: Ruzname idare heyeti tarafın _ Madde 1 j - Cemiyet bir idare içtimoa mazereti olmaksızın iştirak 

Cemiyetin edı ve merkezi: dan tanzim olunur. heyeti marifetiyle temsil ve idare o- etmemesi halinde idare heyeti ka-
Uınumi heyet her sene kanunu- lunur. rarı ile istifa etmiş addolunur . 

Madde ı _ İzmirde cemiyetler nni aymın ikinci haftası pazartesi idare heyeti seçimi: İdare heyeti azaları meyanında ve· 
I anunu ahkamına tevfikan ,... ,ünü adiyen toplanır. Umupıi heye fat, iştifa vesair suretle inhilal vuku 

nur. ( •il) srnel"k adi içt.imalnrında a'jağıda Madde 15 - Her sene umumi he- u halinde ilk adi umumi heyet içti· 
-~---.-~---~~-~~~--------------· J ) ~ihusu~annruznameyeidhnJı"me~ Vclin adi umumi ~timaında ~primrunakadM münh~az~~Va~fu~ 

1.ıo anma dn\ a mda muhakeme gü -
ııü t· yin kılımm 2G-2-939 günü mah
kemeye gelmeniz için yapılan ilii -
nen tebli• ta rağmen gclmediğiniz
.ıkn haku, .ldn gıyap karan sadır o
lun bu sebeble mahkemenin 7-9-9~9 
tarihine müsari ·r percıembe günü a 
ııt onn t lik hlındığınd::ın malfimu
n tz olrn k üzere Hanen tebJ·ğ olu - bulunur 

• "" t• J k l'nvrmı aıt•nda bir cemiyet te~ - ,.. Z V j ay e l a a lll Qıı. ' uridir. 6 ve azami 1 O azadan mürekkep bir · · &.D.I~r .Rl'JUll"" 
ki i.\ ..el \m t."r C-.rniy•'-'"' ........ k..,.._; , -:'"ta re ıeyetınln şeilelı m""B 1j ~etrs-eçuır. eçılecek aza an ırı i are eyeti ta f~ckın intj· 

zmirdir. 'kt h · · k I h .., 
g • 

• 

jandaıma okulu lıina!;llllll tamiratı 3447 
li mucibince ve açık ek iltme kanununa göre temmuzun 
~ apılncak teklifler komisroncıı ;muvafık görlildüğü tak
apılacağındnn ~eraiti görm<•k istiyenleı· ihale gününden 

j nd. ı ma alay komutanlıı:rın.ı başvurmaları Ye talip o-
• .. n ıa ·• u el 7,ö p ~ !cıını el· ·:e '.iezne· ne yatırarak bzü gecen güıH1fl 
• t 1G de hukumet konağındn \ ilfıyet jandarma alayı komuhnlaık da-

;ı.e~iı de hzır bulunmaları ilur. olunur. 20 21 ~2 23 2580 

si ve bunların nctayici ve ce mı arı eyetı umumıye ararı i e ap olunur. 
Cemiy_fn mevzuu ve gayesi: b' 1 miyet j ler"nin vaziyeti umu tes ıt o unur. Cemiyetin varidatı: 

miyesi hakkında verecegw i ra- idare heyetinin müddeti ,bir sene-
Mndde 2 - Deniz ticaretini ve M dd 20 C d porun okunması; dir. a e - emiyetin vari atı 

reIT'İ s:-ıhip ve mümessil ve acentele- il 1 1 d - Geçen sene hesaplnrı plan· dare heyeti azalıgw ına ser-ilebilmek §Un ar ır: 
rin1 aVıbd~r PdPn Lilumum rncsail \ ~ J C · · f } f çosunun tetKik ve tasdiki "çin faal qZa veya acentesi veya mü- - emıyetın aa ve gayri a· 
"te deniz tica,.etinin inkişafını ve ..:ı__ 111 G 1 k l ) f d d UJ.~ - e ece sene büdcesinin rnessili olmak veyahud faal aza mü- a aza arı tara m an sene c 
r.iz nakiiyecilivinin menafii umumi ·· · · T k } ı miizakere ve tasvibi messil veya acentesinin ticcari mi.i- yuz yırmı Ür itasını geç· 

1 
yesni terrıin edecek husu sat ile işti - IV - Yeni id<.lre heyetinin intiha- messillerinden biri olmak lazımdır. memek şartile her sene u-
gnldir. Cemı"yet bu maksadın temı'nı· hı J mumAı heyetı"n verecegwı• ka· 

j . · . . . . . dare heyeti intihabı müteakıp ilk ' 
------------------------ zımılınd k 1 ·· d · d · çtıma nı.,abı ıçt t h rar ile tesbit olunacak aidat 

C Z 
• a, an un arın musaa esı aı- "' ' ımaın e ın: içtimaında gizli rey ile bir reis, pir re-

. d l l cd b h 2 - Vaki olacak teberrüat. 

• . lraa Sı rcsın e ler tür ü t a iri itti az et is :vckiji, bir umumi katip ve bir vez-
mek ve bu babda muktezi teşebbü- Madde 8 - Umumi heyetin ini- nedar intihap eder. idare heyeti a- 3 - Neşriat hasılatındµn ibaret· 

c . 
...,ermayesı: 

KURULUŞ TA RIHl 1888 

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

Zirai ve Ti.cari her nevi Bat..ka muameleleri 

satta bulunmak ve deniz ticaretine J,.nt edebilmesi için cemiyette mu - zalarının tekrar intihabı caiz olduğu tir. 
~-ayyet f 1 f d b" f "b b" f k Hesapların tefti~ ve mürakabesi: ••t ll"k · t" t" t"kl · t 1 il' aa azanın nıs ın an ır az- gı i ır azanın ayni vazi eye te rar ı.-mu ea ı ıs ıa ıs ı erı op ayıp neş- i h · 

t k 
"b" h .

1 
d . . l asının uzuru veya temsıl edilmiş ol intihabı da caizdir. Ancak reis ve reis 

re me gı ı ususat ı e e ıı;ıtıga e- m"'sı Ş"rtt N" · d"I" k·lı · · b · . Madde 2 t - Cemiyetin hesapla-d =< .... ... ır. ızamnamenın ta ı ı ve ı erının u mzamnamenın neş-
1 er. . .. ... ''ey~ ilaveler yapılması ve cemiyetin rinden sonra biribirini müteakıp iki rı .umum! .heyet tarafından in~ihaP 

Cem.?:et kanunun hukmı şahısla: ~e~hı hu~uslarının müzakeresi için devre için tekrar intihapları caiz ise edılecek ıkı a~ tar~fmdan t~~tış V'~ 
~a. verdıgıAhakları kul.lanır ve gayesı ıçtıma nısabı, cemiyetin mul<ayyet de bu müddetin hitamından sonra a- murakabe Aedılecek.tır: Bu murakıp 
~çın zan~n olan ga~rı ınenku~ler ile faal azasının üçte ikisinin huzuru ile radan bir sene geçmedikçe yeniden l7r umumı heyet ı~tım~ların~a te!' 
ıkamctgah olmak uzere gayrı men- hasıl olur. içtima geri bırakıldığı ayni vazif.~lere intihapları caiz de- tış ve murakabe netıcesıne mutedait 
kul tasarruf edebilir. takdirde en az üç gün evvel aza ye- ğildir. olan raporlarını ihzar ve kıraati 

Azalık şart ve hakları: nidcn çağırılır. Ve geriye bırakılma Secim aekli: mecburdurlnr. 
sebeplerile yeni içtimaın tarihi ve ye- - Cemiyetin fesih ve tasfiyesi: 

Madde 3 - Cemiyetin faal ve gay ri ruzname ile birlikte iki gazete ile Madde 16 - İdare heyeti azası in 
ri faal olmak üzere iki kısım azası ilan olunur. Ve hükümete bildirilir. tihabında umumi heyette hazır bulu- Madde 22 - Cemiyetin fesih ,·e 
vardır. Faal aza olabilmek için Tür- içtima nisabının ilk toplanbda mev- nan veya temsil olunan foal azanın tasfiyesi halınde tas ·v muame1~1 

~iyede seyrüsefer yapan veya Türk cud olmamasından dolayı yeniden mutlak ekseriyetinden fazla rey a- umumi heyet tarafın l;:,.n intihap o· 
lımanları~~ uğrıyan gemi mücehhez yapılacak içtimada hazır bulunan a- lanlardan sıra ile en çok rey kazan- lunacak en az iki ta, fi ye memur~ 
veya sahıbı veyahud bunların mü - za miktarı ne olursa olsun umumi he mış olanlar idare heyeti azalığına tarafından ve kanun hükiimleri da•· 
m~ssil v~ya acentleri olmak veyahut yet inikat eder. intihap olunurlar. resinde icra ve ikmal edilcektir. T~f' 
mum.essı~ veya acentelerin ticari mü- Umumi heytin idaresi: Mutlak ekseriyeti tamamen vey fiye neticesinde cemiyetin bütı.ıtı 
m<"scııllerınden bulunmak lôzımdır b' k · · t . d"l d':~ borçları ödendikten ve vecibeleri jfıı H k · · ır ısım aza ıçın emın e ı eme ıgı , 

er es gayrı faal aza ol?bilir. Madde 9 - Umumi heyet içtimaı veya reylerde müsavat vuku bul - edildikten so~ra ba.~iy~ kal;cak ohıt 
G:rek f~a! ve gerek gavrı faal aza idare heyeti reisi tarafından açıla - duğu takdirqe mutlak ekseriyet sa kalan bakıye T urkıyc Kızılay ce' 

obbılm"'~ ıcın me?eni hakla.ra sahip rak i~tima nisabının mevcud olup kazanmıyan veya müsavi rey kaza- miyetinde terk olunacaktır. {j• 

ve on sekız yaşını ıkmal etmış olmnk olmadığı yoklandıktan sonra aza a- nanlar için ikihci bir intihflp yapılır Madde 23 -Aşağıda isim ve h. 
snrttır. . . . .. rasından bir reis ile bir reis vekili ve bu intihapta nisbi ekseriyet ile en viyetleri yazılı şahıslar cemiyetııı 

Faal azalar'. cemıye.tın bılcumle ve lüzumu kadar katip intihap olu - fazla rey alanlar idare heyeti azalı- müessis azalarıdır: 
1,.., b" "kt" • .. . 8 YOO 1. k . k hukukuna malık ve bılumum veza- 1 t" b I . .h d'l w · t"h d"I · 1 l 1 - Hasim Ramı"z· vefat et ' .. ra ırı · ırcn ~:r.... .... ·u ır11 ı ·raınıy~ 'crcce. "f" •

1 
.. k ll f . G . f 

1 
nur. ç ıma u surete mtı ap e ı en gına ın ı ap e ı mış o ur ar. • · 

. b 1 . ı ı ı e mu e e tır. ayrı aa azaJar · · k.1. f d .d 1 t" • b miı;tir Zırra.t bankaımd• kunı arı ve ihbaraız ta.arı-uf heaaplarında en u k . . lf k reıs veyn reıs ve ı ı tara ın an ı are ç ıma ve nısa ı: · ı 
60 Ji ıı bulunanlara aenedc 4 defa çekileçek kur'a ile aıaiıdaki pli..ıw ı ancla._ · c~mıyetın ~em :

1
e t.e i . e.tkti~i olunur Zabıt ve yazı işlerini de ka - 2 - Terom Pusiç: Vapur 8~ede 

ı;öre ·ıa ... uıiye daiıtılacaktırı mn uma ve neşrıyatı 1 e ıstatıstı le tipler idare ederler. Madde 17 - idare heyeti reişip si, Yugo lav ~l-ı'iyetinde, fzırııt , 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira Müzakere nisabı ve rey: daveti üzerine ve en az ayda bir defo G~n·i kadınlar sok w•ında 13 nuffl

11 

4 c 500 • 2,000 • - Operatör - içtima eder. rada m·ıkim. - e1I 
4 c 250 c ı,ooo • Cevdet GönPn .-/en toplama §ekli: idare heyeti azasından iki zatın 3 - Şarl 5 .. rl•o: Vapur acerıt , 

40 c 100 « 4,000 c talebi halinde reis idare heyetini fev İtalyan tabiiyetinde, lzmirde Borrı~, 
100 so c e ooo Memleket hnstnnesi bnştatibi d · dd d 48 otJ'l" 

• 
0

' c Madde 1 O - Bundan sonra ruz- kalade olarak içtimaa davete rnec- va a ırtanyon ca esin e Jl 
120 C 40 c 4 800 • 2 inci Be ... ·ler sokak furun kurcıısı d k' ' " ~ namede mcvcud hususatın müzake- burdur. ra a mu ım. .., 
160 c ao c 3,200 c No. 25 I 4 H ce•· 
Dl ~KAT : Heaaplarında.ki P.ara lar bir aene içinde 60 liradan a-11\iı Her gOn üğlcdf'n sonra saat 3 ten reşine gr.s;ilir. Ve toplantıda yalnız dare heyeti içtimµl l\'mda idare' - erbert Vitol: Vapur 

8
. Je 

ciüımeyenler• ikramiye çıktıiı taktirde % 20 fa:dasiyle verilecekti&. itibaren h ta kabul edt.!r ruznameye konan maddeler müza- heyeti azalarının nısfından bir faz- tesi, Jnf"l':ltere tabiiyPt;ndP lzrrı1'1~ 
Yıcr' tar ~nede dört oefa, ı E71 ul, 1 Birinci kiuu.uı, 1 MAl'.t \le. l H.. Telefon °!'To. 1125 ı kere olunur. An<' 1::. nıevcud azanın !asının huzuru sarttır. Kararların it- Borıovada Uzun sokakta 4 ou~Ô 

_.:c.o ı.ar.i..iılerinde çekilecektir. en nz yirmide biri tarafından müza- tihazında ekseriyet nisabı mevcud da mukim. 25 
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Komi5yon:ı ilan! arı = kapalı zarfla eksiltmeye konuıan 64soo kilo sığır etine ihaıe den: 

tarihi olan 'i-7-939 Cuma güni.i saat 16 da talip çıkmadığından 
2490 .sayılı kanunun 40 ıncı maddesine güre 7-7-939 tarih:nden itibalzmir lcvaz1m aırirliği satın alma komisyonundan: 

1 - İzmir tayyaıc alayı birliklerinin 5000 kilo zeytinyağı ihtiya
cı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - fhalesi 21 tPmmuz 939 cuma günü saat on beşte Kış .• 
lada İzmir Lcvnzım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 2300 liradır. 
4 - Teminatı n.u\okkate akçası 172 lira 50 kuruştur. 
5 - Sartnamesi he: gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1 teidiler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Ekslitrneye ist irak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü rr.add,.l~rinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkateleri ile birlıkte ihale saatmdan evvel ko-

____ _..;rnisyona mürnc-aatları. 5 9 1 S 20 2385 
Qw'Uava tümen aatm alma komisyonundan: 
l - Tire P. Alayının bir senelik ihtiyacı olan (67000) kilo sığır 

veya keçi eti kapalı zarfla münaka aya konmuştur. İhale gü
nü olan 12- temmuz- 939 da teklif edilen f :at pahalı görüldü
ğünden bh· ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - llk pazarlığa 28-Temmuz-939 cuma gtinü öğtedcn evvel saat 
10 da yapılacaktır. 

8 - Tahmin bedeli (lö410) lira olup ilk teminatı muvakkatası 
(1155) lira (75) kuruştur. 

4 -· lsteklilcrin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddeler"nde iste
nilen bölgeleriyle birlikte belli gün ve saatte Tire piyade alay 
karargahında hazır bulunmaları. 

fi - Şartnameyi Ankara ve 1 tanbul, Levaı1m amirlikleri Bornava 
Tire P. Alayı satın alma komisyonlarında mevcuttur. İstekliler 
mtıracaatla okuyahilirJer. 

lzmir levazım amirliği sa!.,n alma komisyonundan: 
- lzmir tayyare alayı birliklerinin 5000 kilo sabun ihtiyacı 

acık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat onbirde Kı~~ 

lada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
!acakbr. 

3 - Tahmın edilen tutarı 1600 liradır. 
4 - Teminatı rnuvakkate akçası 120 liradır. 
5 - Şartnameai her gün komisyonda görülebilir. 
6 - !atekliler Tiqırct Odasında k~ıtlı olduklarına qair vesika 

göstermek m cburiyetindedirler. 
'1 - f,kılitmeye İitİrak edecekler 2490 s.ayılı kanunun iki ve Ü· 

çiincü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı muvakkc::.· 
teleri ile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracçıat· 
ları 5 9 J 5 20 238 3 

lzmir levzım i.mirliii aatın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Müstahkem mevki Kiljtbahir garnizonu için kapa

lı zarfla ~ksiltmeye konulan 80 ton sığır etine 6-7-939 Perşem
be gUnü saat 11 de yapılan eksiltmesinde zuhur eden bir taJ:p 
mezkur ete 30 kuruş fiat teklif ettiğ"inden ve bedeli muham
menine müsavi olduğundan komutanlıkça gali görülmüştür. 

2 - lhale kanunun 40 ıncı maddelesine göre b:r ay müddetle uza
\ll&rak pazarlığa bırakılmıştır. 6-7-939 taıihinden itibaren i• 
teklUer her ıun için komisyona müracat edebilirler. 

ı Sığır efnin beher kiloşu 30 kuruştan 24000 lira kıymet takdir 
edil mi tir. :Muvpkk at teminatı da 1800 liı adır. 

i -· Talipler son pazarlık günü olan 7-8-939 pazartesi günü san; 
l l e kadar her gün ticaret vesikaları ve teminatları ile birJ.k. 
te mUracaatları. 

Müracaat günleri: 

17 /7 /939 Pazartesı akşamına kadaı 
27 7 /939 Perşembe akşamına kadar 
7 ;8/939 Pnzertesi akşamıııa kadar. 

20 25 29 4 
----~------·---------.,.----~--~- --------------1 ı: mir ıe";°zun amirliii •atın alma komisyonundan: 
:\ıti:ıisa tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olun 214000 kilo odun 

~etait ve evsaf dahil"ndt satm vlınacaktır. 
4.c:1k ekisltme He ihaJrsi 4-Ağustos-939 Cum~ günü saat 10 dadır. 
llepsinin tutan 8210 liradır. 
İlk teminatı 240 liı a 7 6 kuruştur. 
ŞaıinRmesi her 1'iln komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplar"yle 2490 sayılı ka

nunun 2 3 üncil maddelerinde yazılı vesikaluriyle beraber belli gün 
\'(: saatt: Mnni a tiım atnı elma komisyonuna gelmeleri. 

20 23 28 3 

Miktarı 

200.000 
5.000 

20.000 
50.000 

Kilo 
c 

c 
15 20 25 29 

ren 7-8-939 tarihine kadar bir ay müddetle uzatılarak pazar
lığa bırakılmıştır. 

2 - l\Iezkür etin beher kilosu 30 kuruştan }!)350 lirn kı) met tak
c1ir edilmiştir. Muvakkat teminatı da 1451 l~ra 25 kuruştur. 

3 - Talipleı in ticaret \ e~ikaları temin, tları ile birlikte her ou gün
de bir komı.;yoıı a mü .. araat edebilirler. 

4 - Son pazarlık güııii 7-8-939 pazartesi saat 17 ye kadardıı. 
l\fürucaat günleri: 

ı 7 / 7 939 Pazartesi ak~ammn kadar. 
27 7 939 Perşembe akşamına kadar. 

'7 1 8 939 Pazartesi gilnü snnt 17 ye kadar. 
20 25 29 4 

lzın:r levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l\Inr.i"ıı birl.kleri için aşağıda yazılı erzak pazarlıkla satın alınacak

tır. 

ihlesi 21-7-939 günü saat 10 dadır. 
İstckJilel'in mezkür gün ve saatinde Manisa tümen satın alma komis 

yonunn gelmeleı i. 
Kilo Cinsi 

8000 İ{uru fasulye 
50DO Tuz 

Pir"nç 
Makarna 
Peynir 
Zeytin 

7GOO 
5000 
2000 
2000 
3000 

1 Tozşekcı~·--~~---------------------------
--.. l'.""'z .. m""'ir..-le'""'v"""a""'z"""ım-a· ~irliği Sat. Al. Ko. dan: 

1 _ İzmir müstahkem mevki birliklerinin (54000) kilo patates ih- • 
t'.yacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 _ lhnlesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat 10 da kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (3510) liradır. 
4 - Teminatı muvakkat akçası (263) lira (25) kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 _ lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 _Eksiltmeye istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncti 

maddeler'nde ve şartnamesinde yazılı vesikları ve teminatı mu
vakkatnlariylc birlikte ihale snatından evvel komisyona müra-
caatları. 6 11 16 20 2392 

1 
Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Mevsim/;k en güzel kumaşlar gelmiştir 

1 
Konak caddesi meserret ote!i 39·40 

• Müşterilerimizin bir kerre görmelerini tav.İye ederiz .• 

Ordu hasta bakıcı hemşireler oku
luna ait ha zı izahat ve okula kayıt 

v~ l<abul şar~ları 

1 

İşin nevi Keşif bedeli 
Lira Kr. 

CO 7 ,S teminatı 
Lira Kr. 

eksiltme 
şekli saati 

Gerze bakım evi 
inşaatı 
Gümüşhacıköy 

78.815 49 5190 77 pazarlık 
1 

15 

bakım evi inşaatı 8f.l.57 83 5307 89 pazarlık 16 
1 - 27 /Vl/939 tarihinde teklif olunan bedeller layık hadde görül~ 

mediğinden yukarıda yazılı her iki inşaat yeniden şartname ve keşif
narneleıi mucibine .. pazarlık usuliyle eksiltemcye konmuştur. 

il - Kesif bcJeHeri muvakkat teminatları pazarlık saatleri hizaların 
da gösteıilmiştir. 

111 - Pazarlık 27 /Vll/939 perşembe günü kabataşta levazım ve 
rnübaycat şubesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

YI- Ke~if şartname ve planlar her gün levazım şubesi veznesin
den ve izrnir, Ankara, Samsun başmüdürlüklerinden c394 ve 405> 
kuruş mukabil;nde afınnbilir. 

V - Istcklileril\ yiiksek mühendis veya mimar olmaları, olmadık
ları takdirdf" ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar 
daimi o1~rak iş başında bulunracaklarını noterlikten rnusddak bir ta
ahüt kağımı ile tevsik etmeleri ve c70.000> liralık bu gibi inşaatı mu
vaffakıyetle yapmış olduklarına dair vesika vermeleri lazımdır. 

Pazarlığa gireceklerin yukarıda yazılı vesaikiistanbulda inhisarlar 
umum müdürlüğü inşaat şubesine ve diğer vilayet merkezlerinde ma
halli nafıa müdürlüklrine ibraz etme1eri ve ayrıca pazarlığa iştirak 
vesikası almaları lazımdır. 

VI - Taliplerin ke::-ıdilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7,5 güven· 
me paralariyle birlikte pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 
mezkur komisyona gelmeleri ilanolunur. 6 1 O J 5 20 (2336) 

lzmir vilayeti Nafia müdürlü. 
ğünden: 

Eksiltemeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Bu :işe ait evrak aşağıda göste-

:: Kız enstitüsü birinci kısım ikmali 
inşatı. 

(27778) lira (5) kuruş. 

rilmiştir. (: A) Ka,palı eksilteme şartnamesi. 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, ta
rih gün ve saati 

Eksiltmeye birebilmek için. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna
mesi. 
D) Keşif cetveli, hususi şartname, • 
umumi - fenni şartname, ve pro • , 
je. 

Bu evrakı İzmir, Ankara, ve İstan
bul nafia.mtidürlüklerinden görOp 
inceleyebilirler. 

İzmir nafia müdürlUğil eksiltme 
komisyonunda 11- Ağustos- 939 
Cuma günü saat 11 de kapalı zarf 
usuliyle yapılacak. 
İzmir vilayet mak_amından bir eli
liyet vesikası almış olmak, mühen
dis veya mimar olmak, veya bu 
salahiyette kimselerle teşriki me
sai edeceğini noterlikçe musaddak 
taahhütname ile tevsik etmek, 939 
yılma mahsus ticaret odası vesika
sını haiz olmak lazımdır. 
(2834) liradır. Muvakkat teminat 

Teklif mektupları [: Yukanda yazılı satten bir saat e•· 
veline kadar İzmir nafia müdür· 

1 - Ha5ta bDkıcı hemşire yetiştirmek üzere An karada M. M. Ve
kaleti tar~fmdan (Ordu hastabakıcı hem§İreler okulu) açılmııtır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
ı:nemı.r olup tekaüdiye alacaklardır. 1 

lüğünde müteşekkil komisyon re 
isliğine makbuz mukabilinde veri 
lecek ve postada vaki gecikmeleı 
kabul edilmez. 2579 3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini Ordu has· 

tah,nelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse men1lekettelC 
b;itiin sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
a~·cln 5 lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait 
'ol~c~ktır. 

5 - Okuldan mezun olaniar, barem kanununa göre 17.5 uli 
m:ıastan ba§lamak üzere maaı alacaklar ve bu miktın gittikçe çoğala
caktır. Bu zaman dA.hi İa§e, giydirme ve barındırma orduya ait ola
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata ba~hyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul §artları şunlardır: 

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırkından 
buluunııak. 

b) Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife gönne
ğe müsait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tev•ik t-Uirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Y ft!I on altıdan a§ağı ve yirmi ikiden yukan olmamak. 
d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet poU.. 

çe tevgik ~tt.irilerek evraka bailanacaktır.) 
c) En az Orta okul tahsilini bitirınit olmak veya bu derecede 

teh,il gördüğünü isbat etmek (Tasdikname suretleri musaddak olarak 
ek lt>n ecck Lir.) 

f) Evli veya nİ§anlı bulunmamak (Evvelce evlenip boşananlarla 
kocaşı ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
ınüsbit evrak ke7..Jl eklene,::ektir.) 

s) Sıhhi aebebler dışında okuJu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
~vlen'l"ıek suretiyle veya diğer inzibati sebeblerle olv\'dan ç?kanldı~ 
yahut alt1 tem~lik mecburi hizmetini yapmadığı veya t'amamlamftdıiı 
yahut sıhhi aebebler dııında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
ve.ikalarm tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir ta:ıhhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olaralt kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar bunlara Ankarada .. 

kiler M. M. V ckaleti Sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerin
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat itleri dairesine yollanacaktır. Mü. 
racaBtlı.mn 25/ Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

1 1 O -- Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
1 e.yni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

J 

11 -- Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
rmrf ede.cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat f~leri daireai reisliği) ne hitaben yazac:aklan dilekçede bunu taı· 
rih edeceklerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 \1718) 

lzmir Telefon müdürlüğun
den: 
1- 16-6-~39 tarihinde ihalesi mukarrer iken teklif edilen bedeller 

haddi lüyık görülmediğinden satın alınamıyan 9950 dokuı 
bin dokuz 

0

Yil7. elli lira muhammen bedelli, dört pozisyonlu şe
hirler arası telefon masası 12-7-939 tarihinden itibaren bir ay 
zarfmda pazarlıkla tedarik olunacaktır. 

2- Taliplerin bu mtiddet zarfında teminat akçesi ve kanuni ve
saik ile beraber izmir telefon mildürlilğünde müteşekkil satın 
alma komisyonuna mUracaatıarı. 

3 - Şartnnemeler her gün izmir ve istanbul telefon müdürlükleri 
levaz.m amirliğinden parasız verilir, ilan olunur. 

15 20 25 30 2512 

Bergama belediyesinden: 
1 - Bergama içme suyu tesisatı için açık eks.iltmeye konan 250 adet 

13-15 M. M. lik ve 10 adet 20 M. M. lik su saatlerinin eksiltmesi ona-Un 
temdit edilmiştir. 

2 - :Muhammen bedel 3720 lira muvakkat teminat 279 liradır. 
3 - Şartnameler belediye fen dairesinden bedelsiz alınır. 
4 - İhale 24 temmuz 939 pazartesi günü saat 16 belediye daire

sinde yapılacaktır. Tal"pleriıı 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madtlesirı. 
de yazılı vesikaları hamilen mezkur gtin ve saatte bcled"re encümenin-
ne müracaatları ilan o!unur. 5257-2538 

-lzmir Defterdarlığından 
Borçlunun Satılan emvalin 

Sahibi adı Borcu 
Lira Kr. 

Mevldi Cinsi vergi kıymeti miktan 
Lira Kr. 

Hasip Girgin 
Seferihisarlı 
Nuri 

160 09 
21 o 14 

Errahman bağ 
Tepecik altı c 

320 00 
404 00 

80 ar. 
70 ar. 

Vergi borcunu ödemediklerinden dolayı yukarıda mevkii ve min
si ynzılı iki parça bağın mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan 
haciz oh:ınarak 28/6/939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mii
zayedeye çıkarılmıştır. 

İlk artırma l 8/T0 mmuz 939 günü saat üçte ve son artırma 28/ 
Temmuz/Q39 günü öğleden sonra yapılacaktır. 

Talip olurıların pey şürmP.k ;; .. \·~~ Seferihisar kazası jdare heye-
tine müracaatları. 7 20 (2397) 
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K , ! 1 Şubat, 1 Mayıs, 25 .11!tslo;, 1 Eylül, 1 ikinci 
ur a ar: teşrin tarihlerinde çekilecektir 

1KRA MI YELER •111111 ·ıııııuuı 1111111111111111111111111111111111111 mı ııımıııı1111111111111' 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 " 1000 " 5000 
8 " 500 

250 " 
4000 
4000 

" 
" 
" 
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_ • .> TEMMUZ 1939 Pers('mb~ 

F ratelli Sperco 
V apar acentesi 
ADRIATICA. S. A. Dl 

NA VIGAZIONE 
BRİONi motörü 20/7 tarihinde 1&• 

Birinci Kordon REF.S binası at 12 de gelerek ayni gün saat 19 da 
TEL. 2443 gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, 

LONDRA HA rn Leros, Kalimnos, İstanköy ve Rodo-
«Adjuatanb vapuru 10 temmuz- h k t ed kti. 

L d . . .. k 1 kt sa are e ece r. 
da gelip on ra ıçın yu a aca ır. Brı onı Motörü 24-7 tarihinde saat 

LİVERPOL HATTİ ~ de gelerek 25-7 saat 17 de Pire, 
«ALG~RlAN> vapur~ 2.0 tem- Korfo, Saranda, Brindizi, Valona, 

muzda Lıverpoldan gelıp yük çıka- Gravoza Spalato Zara Fiyume, 
r~.cak ve ayni zamanda Liverpol için Triyeste.' ve Ven_e,diğe ha~eket eder. 
yuk alacaktır. Iseo Vapuru 23-7 tarihinde gelerek 

Deutsche Le
vante Linie 
G. M. B. H 
Hamburg 

ayni gün Midilli, Seianik, Dedeağaç, 
İstanbul, Burgaz, Varna, Köstence 
ve Batuma hareket eder. 

CITT A Dl BARI motörü 27 /7 de 
:;aat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
İstanbul, Pire, Napoli Marsilya ve 
Cenovaya hareket eder. 

-----

16 " 
60 .. 
95 M 

100 • 

LERO motörü 27 /7 de saat 12 
de gelerek ayni gün aaat 19 da Pat· 
mo, Leros, Kalimnoı, lıtanköy ve 

6000 DEUTSCHE LEVANTE LINIE Rodosa hareket eder. 

sn 4750 - Mevsimin en yenilik· G. M. B. H. HAMBURG LERO motörü 31 ' 7 tari!ıinde 8 
-

11 
" - M'l 20 t d be.kl de gelerek 1 /8 saat 17 de Pıre Kor-= S / • • b k « ı OS> vap. emmuz a e - diz• V l D 

§ 250 ,, 25 u 62 0 " = erını ayan umar niyor, 22 temmuza kadar Anvers. fo, Saranda, Bren ı, a. ona, ra~ 
::: E: /arının erkek kuma,- Roterdam, Bremen ve Hamburg için Ragoza, Spalato! .. zara, Fıyume, Tn. 
- 435 32000 - yük alacaktır. yeste ve Venedıge hareket eder. _ 

1 :=:: - larının en eyisini 
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Ibr ahim Kara kaş ,.:i~:;,·~1·:ğ:.~:;~ ~:!~;1~!~:~k: RoYAL NEER~~~~Aıs xuMPAN· 

l. lş Bankasına para yabrmakla, yalnız para bir:ktirmiş olmaz, ayni tan alınız. RüokterdıamkBtremen ve Hamburi" için Titos vapuru 24-7 tarihinde gel& 
d 1 hi • . d d . l Y a aca ır. d H Zaman a ta). "nızı e enemış o ursunuz rek Amsterdam Rotter am ve am 

--~~~~~~~~~~~~--~---------------~~--~O~d:~~:pa~z~~~N:~~l~I~- hhl~e: . :. 'k l kh 
.. ----••• burk lımanları ıçın yü a ara _ara. 

~ ,. Edremit icra Memurluğundan: ket edecektir. cİthaka> vap. 10 ağustoım doğru -- ... -~ :-ı 

• .il .. 
"\ 

Semti · 

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

Mevkii 

Pazarcık - Kapu]u 
Bey yerleri - Tüfekçi 
Mağara - Kaya dibi 
Mağara önü 
Yayla erdı 
Palamutluk 
Pal::\mutluk 
Duman tepe 
Feseli kuyu 
Koca kuıp. 

Ymı kuyu 
Bozçalılık 
Çnrdak nam Çallık 

Kokar kuyu 
Hekimoğlu yeri - Kilci 
Kavaklı çeşme 
Hasan ağa çalılığı 
Çatal kaya tepe 
Çallık - Patlak Hacıali 
Hınnaplı mezarlığı 

Karabenli kurak çeşme 
iskelede 
Mahallede 

Cinsi ve miktarı 

(300) 
(250) 
( 140) 
(300) 
(300) 
(800) 
(170) 
( 190) 
(040) 
(035) 
(054) 
(090) 
(060) 
{049) 

(058) 
(050) 
(025) 
(050) 
(700) 
(950) 
(020) 
(45) . 
(30) 
(08) 
(35) 
(31) 

Ağaçlık zf"ytinliktir . . . . . . 

. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Dönümlük bir kıta tarladır 
. : 
. : 

;: : . . . . . . 
İki yer odayı müştemil ev · 
Müştemilatı şartnamede yazılı ev 
İçinde ( 16) isterna ve ( 4) küp bu-

Muhammen 
Kıymetler 

Lira 

(4900) 
(2500) 
(2500) 
( 1600) 
(3000) 
(8000) 
(2500) 
(1000) 
(0500). 
(0200) 
(0600) 
(1200) 
(0600) 
(0400) 
(0500) 
(0400) 
(0250) 
(0500) 
(6500) 
(8500) 
(0300) 
(0900) 
(0600) 
(0160) 
(0700) 
(0300) 
(0150) 
(1500) 

bekleniyor, Hamburg, Bremen ve SVENSKA ORIENT LINlEN l 
Anversden mal çıkaracaktır. VASLAND t•• .. 28/7 tarihin• 

ARMEMENT DEPPE mo oru 
«Espagne> vap. temmuz sonlarına .le gelerek Ro~er=, ~~~1_;:9 

doğru bekleniyor, Anvers (doğru) Sl,andinavya lım • n ıçın yük ,. 
için yük alacaktır. rak hareket edecektir. 
ARMEMENT H SCHULDT 

ZEGLUGA POLSKA LINIEN 
«Duburg) vap. 26 temmuzda bek- LECHISTAN motörü 21-7 tarihin 

!eniyor, Anvers, Roterdam, Bremen d 1 k Anvers Gadynia, ve Dan 
H b . . .. k l kt e ge ere ' 

•Je am urg ıçın yu a aca ır. . 1. 1 irin yük alarak hare· 
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE ~ıg ıman aı: Y 

. .. j~et edecektır. 
cBalkıs> mot. 26 temmuzda Dun- SERViCE MARITIME ROUMAlN 

kerk ve Norveç için hareket edecek- . . 
3 8 939 

tan"hle 
t . Alba JUlıa vapuru - - • 
ır. M lt Ce-
AMERİCAN EXPORT Llt-ı""ES, İne. rinde beklenmekte olup ~ .a. 

Ek 23 t d y nova ve Marsilya limanları ıçın yol-
« smoon vap. emmuza og h k t d ktir 

ru bekleniyor, Nevyork için yük ala- cu ve yük alarak are e e ece • _ .......... .., ....... 

D. T. R. T. ilandaki hareket tarihleriyle na .. 
tunlardaki değif ikliklerden Acenta 

c:Tisza> mot. 27 temmuza doğru meauliyet kabul etmez. Daha fazla 
!)ekleniyor, Tuna limanları için yük tahilat için a~:nci kordonda FRA • 
ılacaktır. TELLi SPERCO vapur acentahima 

cKassa> mot. 12 ağustosa doğru l'AÜracaat edilmeai rica olunur. 
lı ekleniyor, Tuna limanları için yük Telefon: 2004 2005 
a lacaktır. 

cKassa:. mot. 27 temmuza doğru limanları için 'Yilk alacaktır. 
l ı eklen'.yor, Beyrut, İskenderiye ve Vapurların hareket tarihleriyle 
Portsaid limanları için yük alacaktır. navlunlardaki değişikliklerden acen• 
'3ERV1CE MARlT!ME ROUMA İN te mes'uliyet kabul etmez. 

«Üituz> vap. 28 temmuza doğru Daha fazla tafsilat almak içirı 
bekleniyor, Köstence, Galas ve Tuna Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 
limanları için yük alacaktır. Henry Van der Zee vapur acentalı

c:Duroston vap. ağustrısa doğru ğına müracaat edilmesi rica olunur. 
lunan bir bap yağ mağazasıdır. ( 1980) 

Hali tasfiyede bulunan Edremiciin havran nahiyesinde ( Zarbalı zade Hüs~yin Fahri 
ve Talat zade Ali) kollektif şirketi tasfiye memurluğundan: 

Tasfiyesne memur edildiğimiz yukarıda unvanı yazılı şirketin Edremit kazası ile köylerinde ve Burhaniye kazasının Taylı eli köyünde 
muhtelif mevkilerde bulunan cinsi v e evsafı ve muhammen kıymetleri yukarıda yazılı 29 kıtn gayri menkul malları peşin para ve açık 
artırma ile satışa konulmuşkır. Açık artırmaları 7 eylul 939 tarihinin perşembe günü saat onda Edremitte tasfiye memurlarından avukat 
Sadri Sıkçanın belediye dairesinin arkasında kain evindeki yazıhanesinde yapılacaktır. Bu mallara mezkiir tarihte teklif olunacak artırma 
bedelleri haddi layik görülmezse artırmaları on beş gün daha uzatılarak 22eylul 939 tarihinin cuma günü ayni saatta yapılacağından talip
lc;rin 20/ 8/ 939 tarihinden itibaren herkese açık bulundurulacak olan şartnamelerini tasfiye memurları avukat Sadri Sıkça ile Edremit icra 
memuru Necmeddin Bt-senden isteyip okumaları ve muayyen gün ve saatta satış yerinde hazır bulunmaları ve fazla malumat almak isti
yenlerin her zaman tasfiye memurlarına müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

bekleniyor, Köstence, GaJ as ve Tuna TELEFON: 2007 /2008 

lllllllllllllllllllllHl'.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. ~ 

= Taze, Temiz, Ucuz 1 

Izmir Eşref paşa Hastanesi 
Baştabipliğinden~ 

İzmir Eşrefpaşa hn~tanesi için alınacak olan ccins ve miktarları 
hastanede mcvcnd listede gösterilen 6642 lira 74 kuruş muhammen 
bedelli 159 kalem muhtelif eczayı tıbbiye 16/ 7 / 939 tarihinden itiba
re!l on beş gün miiddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Eksiltme s.:ırtnamesini görmek ve ilaçların cins ve miktarlarını 
öğrenmek istiy~nlerin her gün hastane heyeti daresine müracaatları 
ve ihale günü olan 31 17 / 9S9 pazartesi günü saat on birde taliplerin 
kapalı zarflarını vilayet encümenine vermeleri ve verilecek kapalı 
zarfta muhammen bedelin teminatı muvakkate mukabili olan 498 
lira 21 kuruşluk banka mektubunun veyahud paranın muhasebei hu
susiye veznesine yatırıldığına ~~ir alınacak makbu~u.n_ v_e te~lif mek
tubunun ayrı ayrı zarflar içerısıne konularak her ıkısının hır zarfla 
vazile zarfın üz~rine isin neye ait oldu~u ve talibin sarih adresi yazılJ 
mak suretiyle en~ümeni vilayete tevdii ilan olunur. 16 20 24 28 

Torbalı Kaymakamlığından: 
Torbalının Çayba~ı köyünde 1133 lira 72 kuruş bedeli.keşifli na

tamam mektep insaatı 15/ 71939 tarihinde yapılan açık e.ksıltm~de ta
lip zuhur etm~~liğinden on gün müddetle uzatıla~ak e.ksıltmenın 26/ 
7 / 939 tarihinde saat on be:~te yapılacağından talıplerın Torbalı kay
makamlığında mütesckkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

. 18 20 22 J 2537 
:1 • 

:::::: 

iLAç 1 
::::::::; 

Her türlü tuvalet çeşitleri §§ 
Iz~i~ .. ~!lsusi muhasebe mü. - Hamdi Nüzhet Çar çar 1 
durlugunden: ~ Sıhhat eczcıhanesi §!§ 

Mehmed Fa fa.ki oğlu terzi Giritli lbrahimin müterakim v~r~i bor- = naşdurak Bftyftk Salepçioğln hanı karşısnıd 1 ~ ~ 
~~~~;n.:k~ı~~=ck~i: ~':;"~,~~i:r;:~~: ~~=:~~~~~~.~,·~~il=~~':,~~: ·-1111111111111111111111111!11111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111~--
detle satılığa çıkarılmıştır. Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerir Manisa Sıtma mucadele reıs-
lzmir muhas-ebei hususive dairesine müracaatları ilan olunur. ' 

·, 6 20 zs 29 2524 Ii ğinden 
lzmir Mıntaka liman riya.se- Miktarı Muvakkıfl 

tinden: Cinsi Ton 

Bir tonunun muham
men fiatı 

Lira 

Tutarı 

Lira 
teminatı 

Lira 

Dairemizde 40 lira maaşlı bir daktiloluk münhaldir Talip 
25-7-939 güı~i.ir.e katlar müracaatları ilan olunur. 

-olanlar --70 4200 315 Motorin En az 50 en çok 60 ,. 
15 16 18 19 20 l\fanisa Sıtma Mücrtdele mıntakası Karsıyaka subesi için muktaz~ 

2514 · 1 M · · ı vukarıda miktar ve tutarı ve muvakkat temmatı yaz! ı .oto;ın yırnı 

--------------------··-------------------------------} ı an 
M. M. Vekaletinden: 

dört temmuz. 939 tarihinde Pazartesi günü saat onaltıda lzmırde K .. r .. 
;jıyakada Sıtma Mücadele şubesi dairesinde aç.k eksiltme ile satın alı4 

nacaktır. .. . •v. den 
Sartnameler her cı;ün Karşıyaka Sıtma Mucadele tabıblıgın 

bedf'l~iz olarnk alın<lbilir. .. .. ad· 

1 
F:\si!tmcve gireceklt,rin 2490 SC\yılı kcmunun 2 ve 3 nncu m 

· 1 ' ·vn Muhtelif mahallerde benzin t ankları yaptırılncağından bu ;şl ıde -:!derindeki "artları haiz o!ınc..Ian ve muvakknt temmat arırıı K•uş._be 
iştigal eden firmo.ların lazım gelen izahatı almak ve teklifle rini yap- kA. Sıtm<ı Mücadele tabibliğini:ı miizekl·erec: iyle l.zrnir Muhose • 
mak üzere M. l\I. Vekaleti inşaat şube~~i müd iirlüğiine müracaatları. nıüdiirlüğiin e yatırdıklarını çösterir m?kbuz '"!« Bnnkn. m~t t,~kr 

· 14 15 16 18 19 20 21 2~ larivk: vazılı gün ve ·aı:ı tt e Kar~· ·ak? SıtroM • 1•ıc"r1e l e. daı re~ı~o 
6

) 
. - .. "JA 1 - 1 ' 15 '"'0 (? )9 1 komi .. yvııa nıürncaatları h .. zumu ı c..n o unur. ı ı L. ~ 


