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Hatay bayramı 
,' F.amdi Nüzhet ÇANÇAB 

Bugün ıon Franıız neferi de Ha. 
taydan çekiliyor ve bu ıuretle Hatay 

ATATÜRK·E SELAM! 
~~~::-~:;~::~Jfı;~r5:::: Milletine, -böyle tar"hi ve şerefli bir 
aefil, anavatanm da bayramı var. . 

hü!ı..irm;:.~:~·:~:: ::·h~:~: ::: günü miras bıra:J<tı. Aziz 
nü beklemiıtik J. 

Sıvas kon1rresinde bir zerresini bi- r.uhu şadolsun 
le f'eda etmemek için üzerine and 
içerek yaptırımız miıakı m:m bu1rün l,..,,._....,.. ___ __,,.._,_, ___ --",....,.,.........._, __ -.c-_~~-
anık tamamen tahakkuk etmit olu
Yor. Bizi de kendileri gibi başkaları
nın topraklarında gözü var f arzeden
ler, kendimizden baıka bir fey olmı· 
Yan Hatayı aldığımız iÇin, isterlerse 
h~ze iıteciikİerini aöyliy~bilirler,· bize 
İıtedjkleri ihtirasları atfedeblirler, 
fakat Tilikiye artık kara hududları 
aahilindeki bütün meıru em~llerini 
tahakkuk ettirmiıtir. Hakikat budur 

Ve da=ma böyle kalacaktır. 
Bugüıı bayram yapıyoruz. 

Bize ayni zamanda kı~etli bir 
doıt ve müttefik de 1retirmit olan bu 
&Üzel bayramı teı'id ederken Ebedi 
Şefimiz Atatürkü bir daha her za -
trıanki minnet ve ıükran hiılerimizle 
anıyoruz. 

Hatay bu en büyük Türk rçin, bil
hassa son senelerde, hayatının bir 
ideali halini almııtı. 

Umumi harbin o kapkara mütare
kesi gelip çattığı zaman Atatürk, or
d\lınun batında dünkü Suriye • Ha
t..y ve bugünkli Türkiye - Suriye hu
d\ldu üzerinde bulunuyordu. · 
liayatında yeıin meraretini h ·ç 

latrnam~t ·olan o emsalıiz kumandan, 
•il•hla müdafaa f"ttiii bu Türk yur
d~ p h. b. b" ''k 't·· arçasını ıç ır zaman uyu 

llrlc vatanının dııında olarak kabul 
edetnP.rnişti. 
~ ~illi bir hükUmet reisi ııfat:yle 
l"anıızlarla ilk temas ettiii 1920 ıe-

~eıindenberi hep bu tezi, «Türk Ha. 
il) l'ürkiyenind"n tezini müdafaa 
~tti O .. d b . F l 1 h h · gun en erı ranıız ar a er 
t"tı 8.tıgi tekilde siyasi bjr müzakere 
.. cv:zuubahıı olduğu her zaman ilk 
one .. 
d •llrdüğü mesele daima Hatay ol-

tt. 

t' liayatının son aeneıinde; tababe· 
,;n kendisine mutlak bir rıtirahat tav . 
liYe ettiii 1rünler de bile Hatay için, 
lt •taya hugUnkü meıud akıbeti ya
l\ 

1111
•thrrnak için lıtanbuldan Ada. 

al'a le lla adar gitmekte. ve bu ıuretle 
ı,:~ırnızda her ıeyden kıymetli o. 
la "Yatını bile tehl'keye koymak· 
~ereddUd etmedi. 

11
"h İçin bugünkü Hatay hududu

-..., Deve.mı 4 ncU Sahifede -

·Bugün Hataydan, son yabancı aakerin de uzak· 
· latlıiı ve Hatayın mutlak ıekı:lde anayurda kavuı· 
tuiu tarihi ve büyük bir gündilr. Türkiyenin her 
yerinde olduğu gibi bugün İzmirde de Hataym 
kurtuluıu ve anayurda iltihakı münaaebetiyle bay
ram yapılacaktır. 
Akıam halkevi aalonunda bütün münevverlerin 

ve halkın iıtirakiyle b!r toplantı vardır. Teaid me
,..;,.ı.. halkerj 1Handotlln11• falacaiı l•tiklaJ 

marıiyle baılanacak, bunu liae tarih öğretmeni 8. 
Mitat Okıancaim bir nutku takip edecektir. Milli 
oyunlar oynanacak, tezahürat areç vakte kadar de
vam edecekt:r. 
KARŞIYAKADA: 

Bu akıam saat 20.30 drı Karııyaka halkevinde 
de tesid merasimi yapılacaktır. Baytar B. Sıtkı Pa
mirtan tarafından Hatayın milli ve tarihi varlığı· 

- l)eyamJ 4 n.eii Sahifede -
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Arnavudluk' ta 
Italyanlarla Arnavudlar ara

sında kanlı çarpışmalar 
başladı 

iRAK 

ARr~AVUDLUKTA 
Italyanlarla Arnavudlar arasında 

kan.ı çarpışmalar oluyor 

' • 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bel -ı muhtelif çeteler, dağlara kaçtnııl~ 
graddıın gelen son haberlere göre, ve İtalyanlar aleyhine mücadeleye 
Arnavutlukta italyanlarla Arnavut. karar vermişlerdir. 
lar arasında kanlı çarpışmalar olu -
yor. Mındıdo köylerinde silah topla
mak istiyen bir italyan kıtası ile Ar
navutlar arasında bir çarpışma ol
muş ve 150 italyan, zabitleriyle bir· 
likte kılıçtan geçirilmiştir. 

İtalyanlar, isyan mıntakasına bir 
fırka asker göndermişler ve iki köyü 
yakmışlardır. 

Ziraat Ve
kili geldi 

r .. ~ 
İtalyanlarla yapılan müsademe ı 

de ekserisi çocuk ve kadın olmak ü-
zer~ 250 Arnavud ölmüştür. Bu ha
diseden son:·a italyanlara karşı l;>ü· 
tün Arnavutlukta bir galeyan başla
mıştır. 

Alakadar mehafilde söylendiğine 
göre, Arnavudlardan müteşekkil 

r "' 
Ali Çet:nkayanın , ,.. 

tetkikleri ~ .. -.-~·~~, .. .....-~;-~: 
• ""' 'mı>,~,. 

Münaka!at Vekilimiz 
dün Demirspor /oka· 

/ini actılar , 
-Y azıaı 7 inci ııahifede -

~~~ 

I Ziraat Vekilimiz vapurdan çıkarken 
, _____________ _,,, -Yazısı 7 inci sahifede -

r ' IPoligonda bir paviyonun t ~eli atıldıl 
~ J 

- Yazı ı 7 İn i ıal •rf>de -
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Dairelerde mesai saa~leri 
Yaz gel"nce, lzmirde mesai saatlerinin tayini bir mesele olur ve, he-

men hemen her sene de yeni şekle sokulur. Çok defa mevsim biyadetin
do alınan bir karnr, kısa bir zaman sonra tebeddüle uğrar .. 

Bir 
ı oşesı 

m • ..._..._._. __ ııiıiiııim __ ..... ..._..,.. __ ..., __ ~ __ ..._.._ __ _,_~---------------· ------------------' 
Bir senede yapı- Üzümle Kaçırı an tedavi 

an işler . Yazan Dr. G. A. 

• Nitekim bu sene de böyle olmuştur. Evvela öğleden sonra çalışılma
ması muvafık görülmüş, nedense bundan sarfınazar edilerek öğle ta

.ıı 

· kadrn ! 
du 

Dahiliye Vekaletine 
malumat gönderilecek 

Dünyanın her tarafında üzüme 
gösterilen o kadar büyük rağbet~ 
bizim m mleketten l>a~ka yerlerde -
ılkin üzümden ~arap yapıldığı için .. 
dir. Tevrat bile Nuh peygamberin 0-tili uzatılmış, öğleden sonra mesai de kabul edilmiştir. 

ı 
Halbuki bu tarz, günden güne artan sıca ·lar karşısında \ 'ç de doğ

ru olmasa gerektir. Çünkü memurların ekseriyeti, 2,5 saatlik öğle tati
linden hakkiyle jstifade edememekte ve bu vaktin C"çmcsini kp.hveha-

1 ~e~erde lı•eklem~ktc: manaf, uzakhk vesair sebeplerle de eve gidip 
• ·:ıtırahat etmek ımkıınını bulamamaktadırlar. 

Küçiik Fil{ret te babasına ~önde· 
r·~di. Mes'ele ne im·ş? 

\'ilfıyetin 938 yılı zarfmd hu u~i züm kütüklerini gemisinden karayıı 
idare büdce~iyle vücude getiı eliği çıkardığı koçun sarhoş olması üzeri
tesislerin miktar ve tahminlerinin ne keşfetmiş olduğunu yazar. Üzü
IJir cedvcl hal'nde tesbit edilerek mlin kızı her zamanda üzümün tesir. 
gönderilmesi, Dahiliye veknletlndeıı }erinden ziyade meşhur olmuştur. 
vH~yete bildirilmjştir. Yeni şo e illı- Bundan dolayı üzüm tanelerine «şaSabahın sekizinde iş tutnn, öğleyin de tayıkiyle istiral'ıat edemeden 

tekrar vazifeye baılıyan bir m mur, u altıcı sıcaktan çalı~amıyncak 
hale gelmekte ve pek tabii olarak da lenen randımanı verememek
tedir .. 

Emine adında sabıkalı dolandırıcı r bir mektup aldım. Oğlunuza kırk şa. 1: ~ose ~a~iri~. yol. ve kal~mm ta- rap hapları> diyenler de vardır. '0-
bir kadının Ya ac!a o · n B. Mu- bin Liralık bir apartman verecek. nkıılıa,, tes:ı.rcı turabı.}:e, y~nı Y~~ v~ züm tanelerine bu adın verilmesi sa. 

h 'dd" M f d d b" · · d ı ID · b' k ·· t k a dırım ınııaatı tamır echlcn kopru dece ı:ıarabın daha zivade ra;,.bet gı~ ... ı ııı usta a a ın a ırını o an- emış, ır aç gtı sonra e rar • ' .... " ~ v• 
; Bir çok ıehirlerirnizde olduğu ib', b:nıir için de her sene değişmiye

cek bir yaz mesai saatinin abulü, m h kkak ki çok lazımdır. Şehri
mizdeki bankalar, buna güzel bir nümunedir. 

dudığı, mücevherlerini çaldığı ve 1 gelmiş, 40 bin liralık apartman hu- ve ;cnfe.zler, .yeni ya.pı!an köprü mesinden değil, galiba üzüm tanele
oğlu 12 ya ında Fikreti de lzmir ci- lunamadığını. 80 bin liralık bir Clpart rknen ezı 1eı '. yenı okul, valı ve ~ayn:a- rinin eski zamanlarda ilil.ç olarak ye 

_t k. ·r ı·- · d b" ·· ,_ıd · l - ·· ] · d-L. am ev 'erı. park, bahçe dükkan nilmesinden de ı"lerı· gelı"r Her verde varmc:;.u r çı t ıgın e ır mucı et .s- nıan a acagını soy enuş, illl<'l sonra h ~ 'd . . ' . ' · ., 
Valim'zin bu hususta verece i iaabetlt bir k .. ar; her sene bir (me

aele) olan ya:T. çalışma işini kökünd n halledebilir. 
tirahat ettirmek üzere İzmire g."~İ!"- bu apartman 150 bin liraya çıkarıl- asus~ 1 arek b nası, fıdanlık ınşaat şarap içenler üzümü }-'emiş olarak 

d·- · ..ı_ iL b ld • [ A'l .. · k d b ··k k ve tesısatı, o ul tamiratı hara akar yemedikleri iç:n üzümün kendini an-.gı ve ortau,an Kay o ugu stan - mıstır. ı e reıst a ının u vu ·se d" d • ' ' ' 

Ad.iy ** hori orlartnda 
b ı · "d"' ı··- ·· • · · f' · ı t h''·" ı · d- .. ıspanser, ogum evi, hastahane su cak ı:ıarap ı·çmı·yen hastalar içı·n bır· u emnıyet mu ur ugunce ~erırımız ıyat ı apar man lKaye erın en ~up- t ~·· t k b . ' .... 

· ··d·· l" - ·· b'ld. ·ı · h d" ·· kadı · t" kal . ·· e:.:;ı:sa ı, çocu ahçesı, mezbaha, a- deva olarak tanımışlardı. Bu za _ emnıyet mu ın ugune ı ırı mış, eye U§muş, na ıs ıs goll - d • t if 
b k d k I . . . . . şım uragı. avı:ıan, arı ve s ad is - manda bı'le fı"renk hekı'mler' halk ·· 

Bir babanın pe -
iddi • 

sı .• rıp 

Küçük k zını, g ne 
evlen dirm ek içın 

kendi oğ!u ile 
kacırmıslar 

• • 

u .a ının ya a anması ıstenmıştı. termıştır. t nl . y t .. if r~· l ı u-
Zabıta yaptığı tahkikat neticesinde Emine bu vaziyet karşısında evin asyto. akrıl, zıraa numune 5 t ıgı ' züm yemeğe, üzümle tedaviden isti-

k" "k · fik t' lz · · anı• ıs e e, spor sahası, hipodrom, fade ctmeğe te~vik ederlerken daima 
Emineyi l.unirde yakalamış ve lstan- uçu. · ç. oc.~g. u . re. ı, nur cıv. arın- sinema. aygır deposu ı'nıı:ıaatı, mev _ 

dak f 1 - d h k '$ -insanların kuvvetli olmalariyle me: 
buldan getirdiği 1 2 yaşında Fikreti ı çı t ıgın e ıstıra at ettırme cud dükkan ve akarat tamiri elek- hur _ Türkiyede çok üzüm yenildıği. 
de buldurmuş, Yalovadaki babasma maksadiyle ailesinden ahp lzmire trik tesisatı. telefon hattı, ev i~şa ve ni ve Türk pehlivnnlarmın günde bir 
göndermiş~ıı. Sabıkalı Emine. hak- getirmiştir. tamiri, çeşme, nafja garajı, nümnne kaç kilo üzüm yediklerini misal olar 
kındaki tahkikat evrakiyle tevkif Zabıta lzmirde araştırma yapar- karakol inşaatı bu cetvelde kıymet- rak gösterirler. 
veya ademi tevkifi için bir kara!" ve- ken 49 yaşında olan, fakat 35 yaşın- lendirilmek suretiyle tesbit olunacak, Onun için üzümle tedavi usulüne, 
rilmek üzere sulh ceza hakimliğine da gör;üenen Emineyi, berber B. Ali vekalete gönderilecektir. bizim meı!leketten çıkmış olma • 
verilmiş, isticva1;mdan sonra ser0est adında lJiı:inin evinde bulmuştur. E- oo* oo makla beraber, firenk hekimlerini:ıı 
bırakılmış, hakk.mdaki tahkikata goy mine lzmire gelince, burada da foa- B . E . • bizim adeditimize bakarak çıkardı/ 
ri mevkuf olarak devam olunmas: liyete geçmiş, B. Alinin ailesi hal- l T roznCl Iarı iyi bir tedavi usulü denilebilir. 

Halbuki ışın iç yüzü başka im1)/ muvafık gÖtülmüştür. kına mebus ailesi olduğunu söyliye~ S h . k k d • Taze Qzüm, mevsminde muntazaa. 
Dün müddeiumumilikte hazin bir kalmıştım. Bu defa da gene Ayşenin Eminenin Yalovada 8. Muhiddin rek onun yetişmiş kızına iyi bir da- a te l l me tep ıp· olarak ve bir kaide üzerine yenildi· 

vaka olmuştur. Yusuf adında elli evine gittim. Kardeşimin çocuğu ~us.tafa ailesi nezdinde oynadığı ~ad bula.cağını vadetmiş, kendisin~ /oması tanzim ği vakit, herşeyden önce idraı·ı artı· 
aşlarında bir adam, kızı 16 ya •uda Kemal on yaşındadır, onunl<\ nasıl hılelı ?yun ~udur: bır .mevkı ~apmı~. ~u defa da bu aı- d . f rır. Bundan daha mühim olarak id-

Fattnanın, Torbdıda Arslanlar kö- evleneoilirim. Baoam, Aysenin be- Emıne, ) al?vad~ ~· Muhiddin lenm ~fetındeı:ı ıs~fade e.derek ~ara e ıyormuş. rarın ekşiliğini azaltır. Bu da üzü. 
yünde oturan 29 y şında Ayşe tara- nim ablam olduğunu istidada yuz - Mustafanın ~~me gıtmış, çekme~e ve mısafu sı~a~yle evınde 7-6-939 tarihinde eroin stttarken mün kanda ve vücud içindeki ulu 
fından kandırılarak oğlu 16 yaşında madığı için aClliye, nem Ayşe):i. hem - Ben .sızı İstanbuldan tanıyo - kalm??8 • devam etmıştır. Znbıta suç üstü yakalanan Mustafa oğlu Ha maddelerde alkolenliği artırdığına 
Kemal için kaçırıldığını iddia etmi~ de Kemali tevkif etti. Beni de mua- rum: Zevcım ~eb~st~r'. . k~ndısını yakalnyınca, gayet masum lil Albayrağm üzerinde (Çerkeşli delalet eder. Vücudda ekşilik mu. 
ve istida vermiştir. Torbalı adliyesi, yeneye sevk ettiler. Muayenede kız- Dıyerek bu aıle~ın umve~sıtede 0 - hır tavır takınmış: . . ilk mekteb muallimliği) ibaresini ha- vazifesinin ne kadar mühim oldu·
bu istida üzerine Ay e ve Kemali lığıma dokunulmadığı anlnşıldı. Za- k~ya? g~nç .çocuguna. İzmırde ~en- -B.en namuslu bır k~dınım. Kım vi bir mühür bulunmuştur. Bu taklitl ğunu, sırası geldikçe bir kaç defa s~y 
yakalamış, tahkikata başlamı~tır. ten beni ablamın filan kaçırdığı, g.ı.n bır .aıle~ın kızını nışanlıyacagı~ı -reye bı.r ~ena~k ~tme~ım. mühürle verilmiş ilk okul diploma - lemiştim ... Taze üzüm vücudda asit 

16 d k. F d- ,,. ~ yoktu. Ben kendim babamın e • soylemış, hır hafta sonra tekrar go- Demıştır. Şımdı Emme hakkında- .siyle orta veya teknik okullarına ilri nisbetini de azaltır,bu bassalar da 
yaşın a ı atma, un .Hy§enın .. k k" k'b · k f ı k ..ı -. ·~ , .. iz . 1 :ı: vinden kaçarak oraya iltica ett"r.ı. runere : 1 ta 1 ata gayrı mev u 0 ara ae-- girmiş veya girecek talebe bulun - vücudun temizliğine g<Ssetrir. Dun. 

kocası Huseyın ıle mıre ge.n, ı.;• ş· d" . H'" . k'. ·; - lstanbuldan kızın babasından vam ediliyor. 
""dd . .1.• .. l . .m ı cnıştem useyın, oyune ması ihtimal dahilinde olduğundan dan başka taze Qzüm yemekte devam 

mu eıumumı ıge rnwacaat a vazı · d" k B · kr: k ı. _ b ' ' -** 
onece . en ım un vo oa am ı n- -- çerkcş ilk okulundan müracaat ede- edildikçe peklik kalmadığından bar-

vetin hakiki eklini izah etmiştir. ufun evine inn m:ç nkü b n i ol ıı '" ~-.. 1·,ır aa ....... emız...........n.-,,,, u'"7< 01 ı ar Z 
'-'l:'n. uııc-vc-ııın \.nrıuıını:unıın ııuı 0 t: - ...,~.. ~ u;uu, JoJ .uu 

Kendisini adliye koridorunda gö- dürecektir. Ondan azrail gibi ko·- ç a ımı çen okuldan sorulması .Maarif Veka- bar.saklardaki gazler azalır. Taze u. 
~n bir muharririmize Fatma demiş- kuyorum. Ben şimdi ne yapayım? hetinden şehrimizdeki alakadarlara züm karaciğerin daha iyi işlemesine 
tir ki: Küçük Fatma, bunları söylerken• hir tamimle bildirilmiştir. sebeb olduğu için üzümle tedaviden 

- Ayşe b~nim ablamdır, bundan ağlamağa başlamış, ıstırabını, acıklı Alman ya 'ya yaln lZ Alman 1 safra çoğalır ve tedavi kesildikten 
senelerce evvel Hüseyinle evlen - hali ve sözleriyle etrafında toplanan- ç «k««OO>>• k sonra da peklik azalır. Karaciğer f e-

miş, Torbalya, Arslanlar köyüne larAa~sak~~aroışbr... ..dd. va.nu rlarile gidecekmiş! PŞffie ayma amı rahlayınc~ mide düzelir,jştah artar. 
. . . B b )' f a r a ıgımıza gore mu eıu- ~ tekat .. l d e d 

1
• l clı· Taze üzümdeki şeker cinsi adalelerin pıtmıştı. a am usu . annf'me ıs· 'lik F t bab y f 

mumı • manın ası usu ' işlemesi için lüzumlu olan glikoz şe-
tı raplı bir hayat yaşattığı için bir gi;n celp ile kend'Rine kanun hükiiml .. ri- 8 • d b · h• K • h kerinin ta kendisi olduğu için bar.. 

··ı,_ı·· B b ...t • lb' bld kl b b k f c:ı.r e ~. ttt:ı~l en U l~ lSa,_ "arart, l • r,..,şmekaymakamıB.MustafaNu-annem o uta. a am, e,._e yenı e. ı- ni · irme e e a er 'Zına ena • v \: .. a ' 11 1' v<' saklarda hiç bir türlü değişmiye lü• 
ı 1 b ıd ri Günşar dahiliye memurları hak-

selerim olduğu ha de bunlara giv 1'!· ~uame e etmemesini de i irmi-)tir ~ sokaca'f- kmdaki tahdidi sin kanununa göre zum görmeden doğrudan doğruya 
me müsaade etmiyor. beni siyah bir Torbalıda tutulan Ayş~ ve Ke~alin r aCaliÇl arı ffilZl zarara K kana geçerek adaleleri kuvvetlendi-
;.;.nlük ve n'-•aklarımd.a takunyalarla de bugünlerd lzmire eti .. ;l~egı· · ve tekaüde sevkcdilmiş, emri, dün Da-
" J Mcml kct;mizdcn Almanyaya ya ... racatının yalnız Alman konferenz biliye Vekalet:nden vilayete gelmiş- rir. 
do~hTıyor: müddeiwnumilig· e verilece w · sö_,rl i_.. ı k 'h k' k f l h dil • TU k ih Üzümün bu hassaların dan dolay.1 pı e.ca ı raco." ve sev •:;:atın on e- vapur arına asre meaı, r • tir. B. )fustafa Nuri Günşar., 1 ağus-

- Sen al laks z b'r kız olacaksm. vor. ı h d'I • h t h 11 · · • b" · t" A üzümle tedavıy' i karacig~ eri veya bat 
J renz v.apur arına asre ı m~ı u • raca ma su erı açın ır nevı ıcarı tostan itibaren tekaüd maaşı alacak-

s~n· keseri öldürürüm. Cumhuriyet müdde!ur.:l' m 'liğ_l l:'' suaunda Almanyadn alakadarların tchdid manasına alınmaktadır. Bu tJ sakları yahut midesı iyi işlemiyen , 
Dive be · dehşetli 7Vİk ed'yor- çük Fatmamn vaziyeti il ~.ren--i dn Almanya ile aramızdaki ticari mü r. böbrekleri vücuddaki asit üriği çı • 

--~00000---u. Evvelce hnb ::nın is•bchd ndan ve>l alakn~nr olmus Tor alı onüri ca tad.rleri, bazı zorluklarla ka r • nasebetlerin inkişafına mini olabilir. karamad1ğı için kum sancılarından 
bir kaç defa Torbalıya k:.lçara'· hem- ~Piumumiliw inden malumat isteme şıl '"mı§lar IJ'. Şehrimizdeki ihracat Buraya gelen malumata göre Al - iki otobüs d alıa rahat.sız olan, de\•amlı peklik çeken 
tirem Ayşenin evinde b'r mü,.

1
d'"t rr~ karar vermiştir. çı "rd n çoğu, yaklaıan ihracat mev manlar, verdikleri kararı Yunania. ve basur memelerinden şikayet eden, 
*,,; s;m; münn!lebetiylc muhtelif vapur tandan yaptıkları ihracata da tat • geldi karaciğer tarafından kum sancıla -

335 doğum 1u 
vaha c ]ar 

lzmir askerlik ıubeand n: 

.izmir ve ckarında ikamet eden 

;, abnncılardan bugüne kadar askeri 

Uk ve son yoklamalarını yaptırmı

yanlann bilumum 335 doğumlularla 
d aha bbyük doğumlulardan olupta 

H ı 1 d J· pnnyala.rı acenteleriyle taahhüt- b 'ke baılamı§lardır. Atina ticaret o-- nndan ıztırap çeken, bir de İYi bes · 
aşere er e müca e Belediyeni nAlmanyadan sabn aldı I f d h st lerc giriıtik1 ri için bu mevaimde dası, ne§ı:ettiğj bir billtende bu mev- enmiyen zayı ve ermansız a a 

Ambar mahsullerine mu•allat olııın h kk ğı 27 otobüsten 10 tanesi şimdiye ka- ı t · d 1 vaziyetin d • iıtirilmesine, taahhüt- zu a ında malumat vermekte , ara avsıye e er er. 
h 1 · l k t d h"J' d k ' dar !zntire getirilmiş, belediyeye tes- Ü 1 k d k ı 1 :ışere erın meme e 8 1 ın c 1 z lerin geri alınarak ihracatın münha - Yunanistan hükfımetince, Almany:a zümle ted:A·i usu Ü pe e o tlJ 

rar derecelerinin tesbiti için Burna- •ı an konf r nz vapurlariyle Y. pıl - hükfımeti nezdinde yapılan teteb • Hm edilm'ştir. :Qün de bir vapurla iki bir şeydir. Tedaviye en uygun oJal'ı 
va mücadele istasyonuna örnek gön- . k" .. ül' kt d" Za b"' ı · b' ti" d'ğ' • otobüs getirilmiş, rıhtıma çıkarıl- bı'zı·m '"'VUŞ u··zu""müdiır. Frenklerir1 rnrı:;ıan ım r. r m,.me e ır. • us erın ır ne ce verme ı mı yaz- ~"' 

derilmesi Ziraat Vekiletinden vil&.- ten ihracat mev.siminde Almanyay:a mak tadir. Faal bir ticaret filosuna m!ştır. tavsiye ettikleri Şasla cinsi üzümiiP 
yete bildirilmiştir. yapılacak mUhim m'kta.rda mahsul malik olan Yunanistan mallarına kar Evvelce de SO ve ı!O, kişilik iki aslı da Boğaziçinden götürülmfiş ,·e 

turist otobüsü getirilmişti. Daha 13 d d d • · t• i ü o-il· ssssssıırsss ihracı için limanımızda her gün bir tı Almanların alnuı oldukları Yazi- ora a a mı egış ırm Ş çavuş z ••· 

Z raat mu .. zes;n:n tanzı'mı' t d 1 k d trambüsün yolda vapurda olduğu an- d .. ik1 Alman vapuru bulundurulması ye ostane aayı mama ta ır. laq•Jmıştır. · ur. r 
d ft ın:: •nkün deg~ild ir. u viizden mah lzmirdeki ihracatçılarııı, )'.akında Y Yiyeceğiniz üzümün bağını sortı · 

Vilayet ziraat müdürlüğünde sta- .. ... .1,- Onlar da bu hafta lzmire getiri-
1 

k'" k 1 k t r.,JC• 
rul ihracatında zorl .. klarr da çıka - aralarında bir toplanb yaparak ha sanız iyi o ur, çün u nya ı op "' ertesi seneye ferkcdilmiş olnnlann jiyer yük.aek ziraat enatitüsü mezun .. ... ı k v b ı d' t r rı k 
b'lı'r. mevzu üzerinde görü.-.ekleri ye ece e e e ıyeye es ını el ı ece - ta üzüm daima daha iyidir. 

Sl Temmuz 939 tarihine kadar tz- larından ziraat muallimi B. Meeud ır-- ti y · t bil l t r dt' 
Almanyaya y:apılacak mahsul ih~ karar alacakları öirenilmittir. r. enı v 0 s er amamen ge ıncc Tedavi müddeti herkesin istifıı Özuygurun muvakkaten zirnat mah

sulleri müzesinin hazırlanmasında 

çalııması muvafık görülmüıtür. Bu 
husustaki emir, Ziraat Vekaletinden 

mir askerlik şu be ine gele1 ek yok-

J.emalannı yaptımrnlan ilfm olunur. 
--~-ccc*'"*>>>~~-

Bir tayin 
İzmir var idat k ontrol memuru B. 

Fikri T ibenin 50 l iralık kadroya 50 
lir.a maaıla tayini Maliye Vekale • 
tince münasip cörülmÜ§tÜr. 

--- H HHUSS>•a---

Teşekkür 
Uzun zamandanberi ağır hasta bu

lunan refikamı yüksek hazakat ve 
ihtimamı ile ölüm tehlikesinden kur
taran aaym doktor bakteriyoloğ Ke· 
mal Tonaya tefekkür ve minnettar
lıjımı arzetmeii vicdan borcu b,:Ji-
rim. 

Anadolu gazetesinde 
Operatör 

Mustafa Bayer 

vilayete celmi§t ir. 

-=+:.=-

T şekkür 
Bir buçuk ay evvel ensemde çıkan 

Şirpençeyi malUm ve mu~eııem olan 
hazakatiyle ihtimamkil.rnne ve gayet 
mühim bir ameliyatla yararak beni 
geceli gündüzlü devam eden taham
miiJfersa ıstıraplardan ve hayatımı 
tehlikeden kurtaran sayın ve müş
fik üstadımız operatör doktor Ha an 
Bahtiyar Taraya en har ve snmimi 
teşekkür ve minettarlığımı arzet
meği vicdani bir borç bilirim . 

Anadolu gazetesi Ege bölgesi 
umum muhabiri 

Şükrü Koray 

şehrin muht.elif ~stikam~tlerln?e üeni sine göre, üç haftadan altı haft~r 
_tobüs S•tvıslerın.; b<l~.ar.2C:\K~ır. kadar sürer .. tık günleri yarım kıl0 

MUl!aim lıırsızlıll 
- ---4o:»co)(-ooo dan başlanarak, her gün biraz nrtıl" 

Tire baytar müdü~!ü~il mak üzere, günde iki kiloya kndıı 
Tire veterinerliğine tayin edilen çıkılır. Fakat, tabii, hepsj birden ~-I~ 

8 . llhami Anselin maaıı ve kadroau- nilemez: Yarısı iUtbahleyin saat ~·ıı' 
nun yakında aönderrileceği Ziraat ile sekiz arasında. Kalan yarının·ı1te 
Vekaletinden vilayete bildirilmift ir. rısı <Sğle yemeğinden, en son do 1 

Kasadaki 10 bin liradan sekiz 
bin irasını çalmışlar! 00000 biri de akşam yemeğinden birer sil ıı 

önce ... Üzilmün çekirdekleri de ~il 
denleri bakımından değerli olrtl8 

0
, 

bernber, terkibinde tanen fa~lııC~it 
duğundan üzüm çekirdeklerıY~~ de 
tikte yenilince peklik Yerec~ ı;ıır 
çekirdekleri çıkarmı}k zarurı 0 tı' 

Evvelki gece, ikinci kordonda ayrı zarflara koymuşlar .... e her zar Yanoın 
'ruzcu okağında TUTk tütün limi- fın üstüne amelenin i imlerini yaz- Kızılçulluda Şimend"fer güzerga
tet şirketi bina nda mühim bir hır- mışlardır.. Bu para, on bin l!ra ka. hında metım:.k mallaınn ahip ve Af
sızlık va kası olmuş, zabıta derhal ~·onlu B. l\Iahmutlun kiı acı bulndu-dar tutmaktadır. Evvelki gece, meç- " 
tahkikata girişc.rek bazı eşhası ne- ğu 15 numaralı iki katlı ahşap bina 

hu! bir el veya bir kaç el şirketin ka 
zaret altına almıştır. da dün yangın çıkmış rUzgiirın tesi-

Hadise hakkında şu mnltımatı al- sasını açarak bu paradan sekiz bin riS•le büyümek istidadını göstererek 
dık: lirasını çalmışlardır. fladisc, diln tehlikeli bir vaziyet almıştır. İtfaiye 

Şirket veznedar ve memurlnrı, sabah meydana çıkmıştır. Zabıta , silrntle yetişmiş ''e yangını söndür
cumartesi günleri ameleye tediye henüz kat'I bir neticeye varmamış - müştur. Zarar 160 lira kadardır. A-
l edilmeı:ıi mutnd olan paraları ayni tır. 1 teşin :zuhuru sebebi, i'eçen lokomotif-

BJı kadar çok ilzüm yenilince,. 4 
ka yemeklerin daha nz yenilnıesı 
tabiidir. ,.4 
tir. Civara sıçrıyan kıvılcı:rııl~ e' 
otların tutuşamsı ve yani1111ıı 
s.irayet etmesid:r . 
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~3 femmuz 939 Pazar (ANADOLU) 
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., SAHiFE 3)' 1 

1 Vüşündriklerim J .___. __ 
Hatay 

u .... 
.ou .garıs"an ve 

Yugoslavya 

ı~ış POL1TiKAt~ 

l l J k l h 
e Orhan Rahmi GÖKÇE 

n e • m •• e e rı· ta mı n Gök kubbe, yıldızlı, muhtetem ta-

gı ız- apon uza er , - ;:0!~~d:%':7u~~nm~l;~~:.d~.~;~u,; 
Yugoslavya naibi Prens Pol'den 

1
. · b rh d • hürmet, muhabbet ve tükranla hatar-

:2:!::~=~~~~~i::r:r:i~:::i:,~: erin fevkinde iyi ir saTı aya gir ı :::.~~:~:~:ı:~b~:·!:~-:::~~~:.~ 
yarak bu memleketi idare eden dev- Onun dehası altında batlıyan bü· 

)~~ .~daml~riyle. gö_rüşmüştür. B~ Japonya kabiııesi, dün fevkalade bir toplantı yapmış ve Hariciye Na- yük T~rk ile~leyi§i, asırları biribiri-
goruşmenın netıcesı hakkında ven- ne eklıye ekhye, bizi her gün daha 

len haberler, Küseivanofun, tıpkı zırı Aritanln verdigv i izahatı dinlemis, tir büyük, daha kuvveli, mütekamil bir 
Prens Pol gibi, Berlinde herhangi hale getirerek tarihin yollarında de-
bir taahhüd altına girişmekten ka- Berlin, 22 (A.A.) - E~n a5 ajan- <lişe edilmekted r. kabil japonya komintern aleyhinde- de bilir. vam edecektir. 
çındığını bildirmektedir. filhakika sındaıı: lktısadi bir mecmua olan Yitscha- ki mbakla dahil Avrupa devletlerini Tokyo, 22 (A.A.) - Domel ajnn- Nesiller çökecek, nesiller doğacak, 
bu ziyaretten sonra Bulgaristan la B. Aritn ile B. Grangie ara<-ında fn~ntsı ingin . on nü~hasında manidar himaye ,.e müdafaa etmemeği taah .sı blidiriyur: zamanlar geçecek, zamanlar gele-
Yugoslavya arasındaki mukarene- ceı·eyan edcıı müzakeı-.elere ait Tok- bir mütulı>a vardır. Bu mecmua ja- hüd edecektir. Bu da Çini kendi akı- Nazırlar meclisi bu sabah B. Hi - cek ve biz b"r Atatürk milleti olarak 

ren uma ı · r· · el t • t l · 
tin sağlamlaştığı görülüyor. Anla~ı- vodan gelen haberin \'e eıı mühim poıı":>tl,:ııı 

1
•

11
!!iltcrc ile olan muhab- hetjnc terketmek suretiyle japonra- • 

11 
n reıs ıgın c yap ıgı op an d&ıma ya~ıyacağız. Bundan zerre ka-

" ., " - tıtla dünk·· ·· ·· "İ · · , d B 1 ·· · lıyor ki iki ıslav memleketi gerek me"eleler h .... kkında L. 1• 111d-<lıl bı·ı· ı'tı·- · nın bitararlı<rını satın almak demek- .· . u g_uruşmc eu esııa~ın a_ .

1 
dar §Uphe&ı olanın alnını karı .. larız. ~ ,. .., bctinlll'n dolayı koınınlcm aleyhine 0 A t 1 ... 

Balkanlar içinde ve gerek Balkanlar Itıf husulu"nu"n tahmı"ıı c·ıı·ıme'"ı·ııı'ı1 t'. ıı a ı c Craıgie ara:ıında elde edılen Hatay, bize bir terefli tarih sahi~ .. , beraberce u:r misak jmıa etmiş ol - ıı. anlaşmav t . 1 . t" dı~ındaki politikalarn.ıa bir ahenk .. .. .. .. . . . . . . 'I'' t · Abl k b h '· 1 asvıp ey eını~ ır. feai, bir §anlı destan daha getirdi Bu - k k vf '-·etı sı\ a"ı l - k ~ . l ı11u··ı1· seb tl . . 11.!ll sın u ·asının mevzuu a - B A "t b l k . ı • • Vermektedirler. Bu, demektir ki mum un gorunme:ıı e., ıJ • . c ugu ar ·acıaşıy e .ı e ~rını . - . . . . . rı a eyanatta bu unara m- gün Hatay, dünyanın gözü önünde, 
Bulgaristan iddialarından v~zgeç _ ~iman m~hfili_nde. biraz asabiyette~·- tehlikeye koymamn:;:mı rica etmek- E~tmı~ oldugu meseleler çok .genı~- g~lı.z ve japoıı tezler.inin bidayette 1 anasının, kollarına atılıyor. Atatür
tnemekle beraber Balkan meselele- lıt etmiştır. Ş mdıye kadar bu mu- tediı. nn mecmua diyor ki: tır. Bu meseleler uzak şarktnkı vazı- bırıbirine ne derece zıd olduğunu fa- , kün toprağından, bahar kokuları ge
rinde Yugoslavy~nın görüşüne doğ- zakerelerin akamete uğrıyacağı eller halde İngiltere ile japonya ) et ile A\TUpadı.ıki vaziyet arasmda-ı kat nihayet ingilterenin Tiyençin me- ı liyor .. Atatürk, mavi gözlerinin emin 
ru temayül etmektedir. Balkan dı- tahmin edilmişti. Ve gazeteler bu a- arasındaki müııaseoctlerin sonu ge- ki münasebetlerin ne kadar sıkla~mış selesinin e nsını teşkil eden mesele müsterih bakışlariyle, anayurdun ku: 
sınd k" olitikada d Yugoslavya kamet yüzünden japonya ile ingilte- rek japonyanın harici Siyaseti gerek olduğunu gö:-te:rmektedir. Bu mese- hakkında jnponyanın tekliflerini ka- cağına düten Hato.ym heyecanını se 
ğibi a b" p bitaraflık :iyaseti takip re arasındaki gerginliğin biraz daha Ç!ndeki vaziyeti için fevkaHide mü- leler japoııaynın komintern aleyhin- bul etmesi üzerine iki tezin biribiri- rediyor. Y 
ed ' ktı.r artacağı ümidini gizlememişlerdi. him olacaktır. deki misaktan elde etmekte olduğu ne yaklaştığını tebarüz ettrmiş ve Hataydan büyük Türk evladı İnö-

eKce .. ı:. f B 
1
. h t" Şimdi Tokyo ile Londra arasındaki İngilterede bööyle düşünülmek - fernidin tehlikeye ilka ~dilem!yecek şimdi yol, Tiyençin hakkındaki husu- nüne gelen aeli.m, faniler·m erdelı" 

oseıvano un er ın seya a ı ~ d h · · P 

d B 1 
. "h . b" münasebatın selah bulma~ının ingil- tedir.Londrada a a şımdıden uz::: k dereced.<' m. ühim olduğu. nu d_a go."s.ter si meselelerin müzakeresi için açık- gözlerinin göremedı·g-ı" yumu .. ak, 

esnasın a u garıstam mı verın ır - . . .. ... 
a~ı t" . . d"" .. k l d tereye Avrupaya daha büvük bir ha- şarkta Japonya l~hme bır mudahale mektedır. Jnpcmya aynı netıceyı ın - tır, ipekli dalgalar halinde, Atatu'"rke ... ;. 

e ı vazıyetıne uşurme yo un a- . . • · d'l ,, · .~ 
k

. Al . . l l ,_-; reket serbestısi bahşetırmesinden en ı icrası derpış e ı meKteclır. Buna mu gilteresiz de İngiltere ile de elde e- Demiştir. diyor. , 
ı man mesaısı an aşı ıyor aı;;ı suya düşmüştür. Bulgaristanın zayıf ta- Roma kulaklarını İyi açsın ve ha-

rafları malumdur: Dobrucayı ve y • t ı M kt ı ' 1 • kikati iyi ititain: Dedeağacı istiyor. Alman iazetele- enı ayyare er e up ar mes e esı Hatay artık, bütün varlığı, bütün 
ri Köseivanofun Almanya seyahati tamlığı ile Türk vatanının, koparıl· 
münasebetiyle yazdıkları yazılarda maz, üstünde konuşulmaz bir par· 

Bulgaristanın cHaklı> davaları üze- G l k l l 1 Alman gazeteleri King Hallın mek- çaaı oldu .• 
rinde ısrarla durdular. Resmi Al- e ece 0 an yeni tayyare er' s- Roma, politika masası, propagan-

tnan makamlarının da Bulgaristana b l A k l . ' topları tahrif ederek neşrediyorlar dası, çığlıkları, infialleri, ihtirasları 
bu gayel~ini elde etmek için yar- tan u - n ara ve zm lr e d Lonclra, 22 (A.A) - King Hali, re bilirim: ve 'her §eyi ile doğrulup doğrulup ol-
ıtn vadettikleri tahmin edilebilir. k F k l h • / fır bu sabah neşredilen bir ta,·zihte King Hallin Aımanyaya bu kadar duiu yere yuvarlanmaia ve Hatayı 

kafasından aöltüp atmaia mahkum· a at Almanyn, bir taraftan Bulga- a S lS O Una C O . . §öyle demektedir: mektub göndermek zahmetini ihti-
rıstanı kazanmak isterken, dig· er 1 t b 1 (Telefoııla) _ Ha,·a ta .. ~·areler ·, ~·akında memleketimize B ı · · · d taraftan R .. d. k s an u , 22 - • J 

1 
. ana ınrıcıye nezaretı veyahut i- yar etmesine hacet yoktur. Çünkü 

d . . ~omanyayı gucen ırme yolları idaresi, !ngiltereye son sistem g~lerek, İstanbul - Ankara ve zmır ğer bir nezaret tarafından para ve - mektupları Alman gazeteleri tarafın 
ye ~stemıyor. Bu neşriyatın Roman- yolcu tayya;·eler ısmarlamıştır. Bu sefe !erine tahsis olunacaktır. rilınekte olduğuna dair olan haber- dan iktibas edilmektedir. Angriff, 
a a uyandırdığı reaksiyonu gören ** !eri kat'i surete tekzib edebilirim. benim mektublarımın tahrif edilmiş 

Alman politikacıları, Bulgaristan le- King Hali, ilave ediyor: olan bazı kısımlarının dercedilmekte 
hine yapılan neşriyatın Romanya- M • H ' t• - Angriffin şu cümlesini ileri sü- olduğunu söylemiyor. 
)a karşı bir düs:nanlık manasını ta e" s y e ı 
~mmun etmedığıni izah etmel· ~ oo 
Becbu~iyetinde ~almışlardır. Gerek 
l ulgarıstanın davcsı lehine yapı
k:n neşriyat ve gerek Romanya ef
. arını tatmin etmek için neşredilen 
ı~ah, Alman diplorrıçısisinin becerik 
~ğliğine yeni bir delildir. Almanlar, 
b·ulgaristanı memnun ·etmek için 

-Avrupa sulhü 

ır RÜn Dobricanın Bulgaristana 
~~rilrnesi lazımdır diyorlar. Ertesi 
. ~n de Romanyayı tatmin ctmel: 
~.ın bunun aksini iddia etmekte hiç 
"k~ tnahzur görmüyorlar. Fakat her 
1 

1
1 tarafın da yalnız kendi · lehine 

0 
kn neşriyata kulak asmasını istiye

~,e ] kadar da safderunluk gösteri
,, ar ar. 

' 
Hatay şen 1iklerinde bu!u:ım=ık üz-
re Adanaian Hataya harek?t etti 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Hatay münasebetiyle Halayda büyük bir 

şenliklerine iştirak €decck olan bü -
yük millet m .. clisi heyeti, bugün A
danadan Hataya hareket etm'ştir. 

Yarın, Hataym anavatana iltihakı 

resmi geçid yapılacak ve son Fran3ız 
askeri müfrezesi de bu geçid resmin
de bulunduktan sonra Hatayı terke
decektir. 

Manisanın imarı ~ 
A.lrnanya ve ltalya, böyle kaba v ı• • t b b •• • l b• . k 

~trikalarla Balkanlarda nüf~z ka- a llllll eşe USI e Ir inşaat OOpe• 
d na bileceklerini zannederlerse al- • f.. t 1 • ı d •} k laanıyorlar. Balkan milletleri, dost- ra ti 1 eş Ki e 1 ece 

tını v d"" 1 . . B 

lngiltere ve Amerika, Avrupa sul
hüsisteminin temel taşlarıdır 

Londra, 22 (A.A) - B. Arthur 
IIenderson Wordsley Staffordshire 
de söylemiş olduğu bir nutukta şöy
le demiştir: 

- İngiltere iJe Amerika Avrupa 

ı:ıulhil shıteminin temel taşlarıdırlar. 
İngilizlerle So\'yetlerin teşriki me

saisi lüzumundan bahseden hatip , 
Moskova müzakerelerinin yakında 

halledileceği ümidini izhar etmiştir. 

00 

Haşanın emirnamesi 
Eski Çekoslovakya Nazırları ile 

dur. 
.,., 
'* '* 

Hatay Akdenizin emniyet unsur. 

larına bir tane daha ilave etti. Tari

hin mahşeri badirelerini bağrında 

yaşatan bu muazzam denizin dalga-

ları, timdi biraz daha sakindir. 
Hatay hadisesi, sulhperver olma· 

nın, hakla olma ve hakkı teslim etme• 

\ nin açık alınla, mertçe bir muhaaebe
s.: ve bu muhasebenin parlak bir ne-

ticesidi. 
Biz, başkaları gibi çapulcu deği. 

liz . 
Biz, ansızın baskın veren haydut 

bir millet deiiliz. 
Biz, kendimiz kadar inaanhiı da 

seviyoruz. 
Biz, harbetmesini - eşi görülme

miı dercede - naaıl biliyorsak, sulhu 

da o derece düşünüyoruz. Fransa ile 
yaptığımız anlatma, böyle bir §UU
run, böyle bir karakterin ifadesidir. 

Dost olarak uzatağımız eli hemen 

bırakıp hançer çeken bir millet ol-
aalka e uşman arını ıyi tanırlar. Manisa, 22 (Telefonla) - u- rı için geniş bir plan dairesinde ç:=ılı-
"e tn~ hhududları meselesi yalnı:? gün valimiz B. Faik TürdelinMriy~se- şıl~ası lüzumun~ ortaya. atmış, be- meb'usfarl mahkemeye Veriliyor/ar mak seviyesine hiç düımedik ve düı· 
d Un asıran Balkanlıları alaka- tinde yapılan bir toplantı a, anıs~- lcdıye, muh<lscbeı hususıye ve eın- miyeceğiz. 

ar cd b h ıı · h Ik · · lAk h" 1 · · k ı b Prag, 22 (Radyo) - Has.anın dirilmektedir. ~. en ir meseledir. Bu mesele- da memurlarla orta a ı a ıçın a sa ıp erınm iştira iy e İr inşaat . .1 . . • • Doataak, doatumuzun elini sıkarız. 
,,e k M . "f" . . . . . . ımzası ı e mtışar eden hır emırname- Bunların hepsi üç ay zarfında mü-

b
.1 arışrnak istiyen Balkan harici rnodern evler yapılması ve anısa- kooperatı mm tcşkılını ıltızam eyle- de, ı 918 . d Ç k 1 k d ki Düımansak, açıkça söyler ve bu defa t d senesın en e os ova ya- racaat ve isbatı vücud etme i eri 

ili e~Iet, bütün Balkan milletleri- nın bu suretle kısa bir zaman içinde miştir. Bu fikir içtimada bulunaP-lar- nın işgaline kadar iktidar mevkiinde takdirde gıyaben mahkum olacaklar yumruklarımızı sıkarız. 
l' n ~U§tnanıdır. Hele bunu Alman- imarı konuşulmuş ve mühim karar- ca mülayim görülmüş ve tetkikat ya bulunmuş olan bi.itün nazırlarla me- ve gayri menkul mallarından mah- Biribirimizi tebrik edelim: 
~ a Qıbi, Balkanlarda entrika me"v- Jar alınmıştır. parak kooperatifin nizamnamesini busanın hususi bir mahkemeye ve- ru mcdileceklerdir. Türküz ve bugün de Hatay bizim 
Uu " l" · · l k ·· f k · l k h k d l k oldu diye 

1 

t. .,aPtnak ti k d 1 t ) _ Belediye reisi ile şehir mec ısı aza- tanzım ey eme uzere, na ıa omı - ri ere mu a eme !! i ece leri bi] • , · 
,1111 l , mu a a, o ev e e h b . . b · · b l d" . . , e o tnıy k . :ı . k sı, mektupçu ile nnfıa ve 'nu ase cı serı, aro reısı, e e ıye reısı, munn- ---xx---
tır an rea sıyon uyanoıraca - .. 1 . . d . · k" l b · h · ··d·- ·· · L y d . Bul . . . ·• h ususiye müdur erının e ıştıra ıy e sc eı ususıye mu uru ve partı "JaŞ- M un anı· stan a 
halde b .. g~rıatan da dahıl oldugu .. apıla~ bu toplantıd.ı valimiz B. ::·a- kanlığından mür~kkı-p bir encümen oskova mu••zakerelerı• 
noktadautu.~ Balkanlı devl~tler bu ik Türel Manisnnın bir an evvel ima- teşekkül etmiştir. 4 Ağustos şenlik/eri 

Sıdk tnuttefiktirler. · 00 ~elince. an dışındaki poJitikalarına • •• • için haz l r l ıklar 
~arı de~]bu. ~oktada muhtelif. -~al- Zıya Onış inhisarlar vekili lngiliz ve Fransız sefirleri dün Atina, 22, (A.A.)-Atinaajan-
ar bir"b•e~ının takip ettikleri yol- _ • ~ ı ırı d / · • • f b d ka Şehrimize gelı·yor 1 · ld l sı bildiriyor: 
C\ttlara v n en ayrılıyor. Biz, ~al- .uncı ta e ını e • fa ımat a l ar 4 ağustos bayramı hazırlıkları bü-

tı-ıokrat c Akdeniz sulhuna de- b l • J • İstnnbul, 22 {Telefonla) - İnhi- y · d h 1 d l'tıeLJ .. h· devletlerin ı·ttı"fakına air- U ettıreme l Moskova, 22 (Radyo) - İngilte- ile bir toplantı • aparak, tün unanıstan a araret e evam ıt... e· ~arlar vekili R. Rajf Karadeniz, tet- ' tetkik.atta d" G t l 4 w t 1936 tı:ı.l IZtnct ed k ] t b 1 2'> (Telefonl·ı) Deniz r""nı"n bura S"". fı"rı" Sı"r Vı'J, .. am St"ıt ı"le bul 1 d e ıyor. aze e er, agus os 
.J ... ıt U"'er·ırn· ~eg~ imize _ani o a- stan u ' .... . .. , .. -.. . . - k.k .. ' · J unmus ar ır l b \l 

1
_ c. _ z Ö ı at yapmak üzere yarın lzmire hn- , h , S f" l · l 1\.1· 1 tarihinin üçiincü yı dönümünü ü -

111:. Yu ızc agır mesulıyet al- bank sabık umumı muduru ı) a - Fransız sefiri açyar, bugün ÜKÜ· e ır ere o otof arası d k' ·· y . . d •. · . ta go ı reket edecektir. k l . n a ı mu tün unanıstanın tesıt e ecegını, zı-
taf bir .8 avya ve Bulgaristan bi- nı·R kefalet mukabilinde tahliye edil- metlerinden talimat almışlar ve der- za ere erın pazartes· ·· ·· k k b tı-ıa.... aıyaset t ., . d" ] R 'll' • • • l . v· s d . . k. ba 1 k ı Runu te rar ra Meta sasın idaresinde geçen u 

de ·•Ya Ve Y a~ıp e ıyor ar. o- mesini ikinci defa olarak ıstıda ıle ha Sır ılyam trangın a ıştır*a *ı - ş aması uvvetle muhtemelidir. üç yıl zarfında yalnız buğday istih-

n Ve F' unanıstan da İngiltere b t 1 b' Erzuru da 1 4 w dır Lı tanaad . talep etmişt:r. :Mahkeme, u a e ı m sa atının yüzde 91 arttığını agus-
. ı-ıer d an garantı almıalar- . . F 'd K b/ k /d t t l ·· d 43 -- t ' d'l 

Ya Va . evlet bu politik : f de kabul etmemıştır. Sellerden bozulan yol- ransa a a o ar ırı l os an evve yuz e u emın e l -
dikte Zıyetinin ve d·~ ay~, c~lgl ra. - mekte iken şimdi yüzde altmışının 
tı-ı k ettiği ıger amı erın d' lar tamir edildi Nazi aleyhtarlarile Londra, 22 (Hadyo) - Bundan temin edildiğini kaydetmektedir. 
le~e t~dir. F'~:~re.~ ~-1tında takip et- Hollanda' a bir ay evvel batan Thıtis tahtelbahiri 
~.· rı, h .. r· butun Ra!kan dev- Eruzurum, 22 (A.A.) - Son ya - antı• ı:aşı•st/er asker b .. Askeri heyetimiz 

Yukarı Pirenede 

"ı ö l " ıçtcn l b"I K ,_ • kk .. , lt · 1, ugun yüzdliriilmck üzere iken, ge-
r ... ·· tı Cll'ıckt g .. e C ı ecek tehlike- QC: ıne ftS. e U . e l ğan yağmurlardan doğan sellerin ·•Uıt e rn f [uyor miyi bağlıyan kablolar kırılmıştır. 
aırı1 t"'thck düRtn• uBttclkiktirler. Eğer Amisterdam, 22 (Radyo) - Kolin, tahrip eylediği Kopdağı yollarından O ı c d' ... nn d Bu yüzden geminin yüzdürülmesi ge-
ıtl\n ıd ed k a an yanma a- bugün bir iş kabinesi teşkil etmeğe üç kilometrelik kısım tamir edilerek Paris, 22 (Radyo) - Reisicumhur trıeı lllilletlcr~ceb olursa, bütün Bal- ri kalmıştır. Peris, 22 (Radyo) - Üç kişili 

itte birleı ı ku tehlikeyi defet- muvaffak ol~uştur. Kabine azasının nakil vasıtalarına açılmış ve bu su- Lebrun bugUn bir kararname im - --------------- bir TU.k askeri heyeti yukarı Pin 
ece lerdir. listesi, pazartesi günü nesredilecek- retle Erzurum - Trabzon nakliyatı zalamıştır. Bu kararnameye göre • zi alcyhdarları da askere alınacak- nedcki haraları gezmiı:ı , .,. ,. .. Ll· il,leı 

A. ş. ESMER tir. • 1 temin edilmiştir. Fransada bufunan anti faşistlerle na- tardır. ~e bulunmuştu,. _, 
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H~.~.~~ .~~;_~r~'!1' 1 ~©>IF~©l"'IP> y©ı_f'E? __ ı __ ·__ J 
~~n~~tı~!:r!:~ ::!~izde izahı im- ÜZÜM ORSASI p ARA BOi~SASl ki güıunk program 

i~uI satna ~eri iç:n yeni bir • 
ızam· l Z 1\1 1 R A N K A A 1639 M. 183 Koa./120 Vw 

Kw. bizim için, hcpim=z'için, hiç şüphesiz, azır anmakt3dr·. u sa na. 
Türk vatnnının bütün hududları 

name ayni derecede mukaddestir, her zer- 86 Albayrak 

teli Vekaletler verecek 
11 16 

reııinde binlerce Türk yavrusunun 697929 1-2 eski yekun 
mübarek kanını taşıyan bu toprakları ---

Ankara, 22 (Hususi) - Mühen-j marlık dereceleriyle Yerilecek ruh. her zaman ayni celiidetle müdafaa 698015 1-2 
dis '\e minı,.ırlık hakkındaki kanu- satnnmcler Nafıa Vekaleti tarafın - edeceğimize dostlarımız kadar düş
nu.ı ltıncı ma<ldesi mucibince tan- dan ; maden mühendiı>liği, sanayi manlarımız da emindirler. Fakat bil
zinı c:dılmiş olan c:miıhendis ve mi mühcnd::sliği - kimya, metolürji, men hassa bugünkü Suriye hududlarının, 
m, ı 1 k ruhsatnameleri~ hakkındaki sucat vesaire - unvanlarının ytiksek sırf hatırasınn Ata türkün az=z mev
n 'z unname d lct şurasından geç- mühendislik vf}·a mühendislk dere. cudiyeti karııtığı için, nazarımızda 

U. yekun 

n , v meriyete ~irmiştir. celcriyle verilecek ruhsatiyeler ikti- her türlü beşeri telakkiler fevkinde 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

Fi at 
11 50 
12 
13 25 
15 
18 

Zahire borsası 
1 Z1\1İR 

z ımnamenin biripci maddesine sad Vekaleti tarafından; gemi in - çok ayrı, çok müıtesna bir kıymeti 
Tore, yabancı yüksek mühendis ve- şaatı mühendisliği unvanlarının, yük var. Bu hududlarda onun aziz haya
) a yiıksek mimar mekteplerinin bi- sek mühim\s ,·eya mü hendi lik dere tından, kıymetli sıhhatinden bizim 
rinden mezun olup ta Türkiye cum~ celeriyle verilecek ruhsatnameler için o nisbette kıymeti:. bir parça gö- 30 ton bakla 
rnr'yeti hududları dahilinde mü - .MH!i Müdafaa Vekaleti tarafından; rüyor gibiyiz. 2899 kilo çam fıstık 

3 625 
88 

t""dislik veya mimarlık snnat ve sc orman mühend:sliği , ziraat mühen- Bize öyle geliyor ki, o büyük Türk, 
ı:ıı yetleri ile sanatlarını yapmak is disliği unvanlarının yüksek müheıı- hiç ıüpheaiz affetmiyen o zalim haı
f) n Türk veya yabanı:ılara 3457 dislik \0 eya mühend"slik dereceleri talığının tesiri ile, fakat b"raz da Ha
nu•1uıri!lı kanunun birinci maddesi- ile verilecek ruhsatnnmeler Ziraat tay için bu kadar erken, bu derece 
nin b ve d fıkraları mucibince veri- Vekaleti tarafından ita ed:Jecektir. çabuk öldü. 

---00000---

Italyanın barış 
arzusu! 

lec~k yüksek mühendis, yüksek mi- Ruhsatname işleriyle şu heyetler Bugünkii Hatay hududunun nazar-
ın r, mühendis ve mimar ruhsatna- uğraşacaklardır: larımızdaki hususiyeti iıte buradan Roma, 22 {A.A) - Sicilyada bü-

yUk mülkiyetlerin ilgası ve bUyük .. 1 ... r· ihtisas itibariyle alfıkalı ve • A - 1dnresi altında yüksek mü - doğuyor. 
kA 1 tlt·r tarafından e "lecektir. hendis, yüksek mimar veya mü hen- Büyük Atamız, ya§ayan ve yafa· isliihat yapılması hakkındaki karan 

Ruhsatn"meler, bunlara esas tes- di:ı ve mimar mektebi bulunan veka- yacnk olan bütün Türk nesillerinin ... tefsir eden gazeteler bu işlerin on 
J."1 eden diplomala:ı;an vilayetle sivil !etlerde istenen ruhsatnamenin ta- kalbindeki ebedi mcdfenjnde huzur 
miihf'nrlislik, elektro • mekanik mü- allQk ettiği mektep ve tedris heyetin- ile uyuyab"lirsin. 
hendisliği, muhabere mühendisliği den vekaletçe intihap edilecek en az Bugün senin bize hediye ettiğin 

sene süreceğini ve bunun da İtalya

nın bnrış arzusunun teyid eylemek

te olduğunu bildiriyorlar. 

Sterlin 
Dolar 
l<"'. Frnngı 

Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayişmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
!sveç Kr. 
Ruble 

5.!>0 
126.03 

3.3387 
6.626 

28. 225 
67.4225 
50.5775 
21.41 
l 075 
1.5525 
4.315 

13.965 
23.7225 
24.46 

0.90 
2.8775 

34.445 
30.40 
23.78 

ESHAM 
A 

ve TAHVILAT 
KARA 

1933 Türk borcu 1. 19.225 peşin 
1938 % 5 F. ve ikramiyeli 19.12 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 11. 

19.92 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 111. 

19.94 
Sivas - h"'rzurum V. 19.94 tayyare mühendisliği, jeodeı.i mü • G kişiden: bu güzel bayram gününü tcsid eder-

i e rlisliği mühendi9 mimarlık, ma B - Yukarıdaki fıkrada yazılı ol- ken başımızda Milli Ş~fimiz, arka- -----cc:c***n>-----
cı ""h d ) sında yekpare bir kütle halinde ~e-

en mu en is iği, orman mühendis- duğu veçhile idaresi altında mektep 
I ·~ · · h d pimiz, bütiin Türkliik alemi hep ııe-

ı sanayı mü en isliği, gemi inşaa- bulunmıyan vekaletlerde de, isteııi- nin b=ze çizdiğin büyük yolda yürü-
t ı l'Ylühendisliği, ziraat mühendisliği len ruhsatnames"nin taalluk ettiği yoruz. 

Ro 
\ • 
oyanın ı 

ôbi mühendislik şubelerini ve mi - fen mütehassıslarından gene veka • Bugün bu ~Uzel bayram gününü T • } . 
n lığı gösteren unvanlardan biri - letçe intihabı en az 6 kişid~m müerk- renin hatıranla birlikte taziz ederken o talı ter erın yavan prop a ga dalar 
ı i ıbr z edilen vesikaların icapları- kep olan heyetler teşkil edilecektir. bundan ııonra da hep ayni yolda, hep 
ı, r.c rf:" dere deri dercedilmek sure- Bu heyetlerin vazifeleri şulnar o- b"r ve hep beraber yürümeye bir da- hakikati değiştiremez 
t" ~ . verilecektir. Bu unvanların ya- lacakbr: ha and içiyoruz. • 
ı • ı dipJoma sahibinin ihtisas unva- A _Ruhsatname istiyenlerin dip- İnanıyoruz ki, •ana karfı duyduğu- Bükreş, 22 (Rador Ajansı bildiri- zi takib eylemiş.tir. Müdafaa siyase-
rı c'a ayrıca yazılacaktır. Şu kacfor lomalariyle d ğer vesikalarını tetkik muz ııonııuz şükran borcunu kıamen yor: . . timiz hiç bir z~maı:ı ~aricin tesir.i. al-
l.i, diploma s<1hibinin gördüğü iht~· etmek; de olsa ancak bu suretle ödeyebile- Tiınpul gazetesi lngılız ve Fran- tında kalmadıgı gıbı bundan boyle 

U"lvam da aynca yazılacaktır. Şu B _Ruhsatname istiyenlcrin me _ ceğiz. sız garantilerinin Romanyayı kendi- de kalmıyacaktır. Siyasetimiz mille-
r ki, dıploma sahibinin gördüğü zun bulundukları mekteplerin ders Halayın güzel bayramı Hataya ve sine karşı serdedilen toprak istekle- timizin hayatının ve terakkisinin ih-

ihf as şubesinin ya diplomada }'a programlarının '!;_ürk yüksek mühen- bütiln Türk yurduna kutlu olsun.. ri hakkındaki itilafgirizliğini takvi- tiyaçlarına tekabül eden milli siya-
<'"r1omaya bağlı bir vesikada tasrih dis veya mimar mektepleriyle, mü _ Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ye ettiğine dair olan bazı yabancı ga- settir. Biz istiklillimizi mücadele ile 
edilmiş bulunması şarttır. Bu suret· hendjs ve mimar mektepleri ders oo*oo zete iddialarını reddediyor ve diyor aldık. l\Iücadele ile muhafaza ettik. 
ıf' tasrih edilemiyen veya mühendis- programlarına muadil olup olmadıg-ı- Atatu·· rke sela" m ki: 
l
.k 1 d LUzumu takdirinde bundan böyle de 
ı mes eğil\ e fil .. n çalışmak sure - nı tetkik ve tesbit etmek 1 "'Yab ncı propangandası hazı'ran ... a • mücadele ile idame ettirmeğe az -

t"yJe elde edilc-n il 1 slar ruhsatna· C - Ruhsatname lnlcbindc bulu- Bn.ıt rn.f, ı inci .. ahifedc _ da B. Kalinesko ve B. Gafenko ta. . 
m ve derced 0 lmiyecektir. nanlara ·stedikleri ruh.,atnamenin ve rafından meclıste yapılan ve Koman---'-·· ı. •• ı.·-····-·- n-----·-

lh · ı · 'kIAı· · · · · · istiklfıli tabii ve haklı hududlarına 
tısas ar: rilip veriln iy.cceğine dair karatlar nı geçirdiği safhalar hakkında fay- yanın ıstı a mı ve tamamıyetmı sı-

1 
_ 

Sivil mühencr.slik ihtisasları: J"OI, ve:mek ,· Jahı ile müdafaa edeceg-ini bildiren dayanır. 'e bn hududlara bnglıdır. 
dah bir konferans, hunu takiben de 1 ·ı· Fr t•ı · R dcmiryl)lu, su, liman ve saire, elek_ ç 3458 1 k b t · t d" b 1 ht ngı ız ve ansız garan ı erı oman 

- numara ı nnunun 5 in- tkiçee.meklik partı" mu··zı'k kolu t•ra- eyana mı lŞare e ıyor, u a ev. ar . k t .d 
tromekanik mtihendislig-i ihtisasları dd · · f 1 ,. "" d · d "h b- yanın istiklal azmıni anca eyı ey-ci ma e~ının son ı crası mucibince propagan a aynı erece sarı eya- . . 

0 
. fklAl . k" A 

elektrik, maı<ine ve saire, muhabere kendilerine yt:ksek mühendis veya fmdan bir konser verilecekt"r. natın garantilerden çok evvel 27 lemıştır. ıs ı a az~ı 1
' vrupa-

muhendisiliği ihtisasları_ radyo, tele- m'marlık ruhsatnameıd verilebilmek YARIN: mart tarihinde B. Kalinesko tarafın- dn nizamın ve. su.lhun ıdn~e~-~a~ -
fon ve saire, tavvnre mühendMiği . ·ç·n imtihan geçirmelerine karar ve- Milli Şefimiz Cumhurreisimiz ls-1.:lan yapılmış olduğunu bile!:.ek mes- sında k!ymeth bır unsur eş 1 e -
1h•ıiye miihendisliği, peodezi mühen rill'n istida nhiplerinin imtihan prog met fnönüniln yaratmı.t olduğu Lo- kut geçiyor. B. Kalinesko 27 mart mektedır. 

er iği mimarlık, mUhendis m·marlıY. ramlarını hazırla ak m·· · h t "h" de b tt b l ---cet.>>> m. • umeyyız e- zan sulhunun yıldönümüne rastlıyan arı ın şu eyana a u unmuş • 
ihtı a !arı şeh·rcilik ve saire, un - yeti teşk ı etmek v~ bu mümeyyiz he- tu · Prens PoJ 

1 • 24 Temmuz 939 Pazartesi günü ak- · H""k·· h d dl .. 
tan nrının j Uh ~ k mlihendis veya yetin vereceği rapora göre karar ver- - u umet u u arımızı ı:t>U -
riıksek mimarlık, mühendis ve'-'a mi mektı"r. şamı saat 20,30 da Karııyaka halke- d f t . b 1 d -

J a aaya azme mış u u~ ugumuzu 
vinde öğretmen B. Kemal Şakir ta- bütün hükümetlere bildirmiştir. Ro-

Dük de Kentin say· 
f iyesi ne gitti ----ece***>>>----

•• a re: 
rafından Lozan sulhunun ehemmiyeti manya arazısınm tam!)miyeti için 
ve temin edilen siyasi ve "ktısadi fay- mücadelenin neticelerini düşünme- Londra, 22 ('Eadyo) - Yugoslav
daları hakkında bir konferans veri- den her kime karşı olursa olsun çar- ya kral naibi prens Pol ile zevcesi 
lecek ve bunu müteakıJ? Karşıyaka pısacaktır. Tarih mücadelenin neti- prenses Olga, bugün Bringnın sa

eesinin haricinde olarak bizim istik- rayından (Dük De Kentin sayfiye'!)arti müzik heyetinin bir konseri ile 
lal azmimizi ve bunu müdafaa cesa- sine gitmişlerdir . a- bu yıldönümü teaid edilecekt:r. retimizi kaydeyliyecektir. ·--;.._;.. ___ ı:ı::::m.....,_,. ___ 

1 B. Gnfcnko da ayni tarihte şunları Uo1<ror 
Ingiltere-Polonya söylemişti.,: Bakteryolog 

gı er •• u 
atı v r 

Almanların, hadiseleri ke di1erine 
göre tefsir etmelerine ne denir? 

cRomanya hududlarını ve istikla- A. Kemal Tonay 
l\1a'i n1üzakereleri bit- lini silah elde müdafaa edecek ve 

mek üzere 
kendi malına dokunulduğunu görür 
görmez derhal çarpışacaktır. 

Londra, 22 (A.A) - B. Koc, öğle ~B. Çemberlayn ve Dnladiye an_ 
vakti Le:thros ile görüşmek iizere ha cak 13 nisanda yani bu beyanatlar
ziue nezaretine gitmiştir. Polonya - dan çok sonra Romanyaya garanti 

Jıulaşıcı. salgın hastalık.la!! 
mtıttıb !111 

(Verem ve saire ) 
Be.ama.hane polis karakolu ya-

ıımda 7'7 

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

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

TÜRKiYE RADYO DlFÜZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
1 2.30 Program 
12.35 Türk müziği (Klasik prog

ram) 
Ankaı:a radyosu küme ses 
ve saz heyeti. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik (Küçük Orkestra • 

14. ı 5-

Şef: Necip Aşkın) 
1 - Brusselmans • F ele· 
menk raksı. 
2 - J. Strauss - Güzel mtı.
vi T unada (Vals)· 
3 - Eduard Künneke-Te
essür val~i. 
4 - Hanns Löhr - Bavyera 
valsları. 
5 - J. Brahma - Macar dan 
sı No. 9 
6 - Fransız Lehar -Çocuk 
prens operetinden Potpuri. 

14.30 Müzik (Piano soloları - Pl) 
Ak§am ne§riyatı: 

18.30 
18.35 

19.00 
19.25 
20.00 

20.10 
20.15 

Program 
Müzik (Şen oda muzıgı -
İbrahim Özgür ve Ateş bö
cekleri) 
Çocuk snatı 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji h'1.berlcri. 
Neşeli plakl r - R. 
Türk (Saz eserleri ve şar
kılar) 
1 - •.•...• - Hicaz pesrevi. 
2 - Suphi Ziya - Hicaz 
şarkı - Anıisın yar ile. 
3 - Bay Asım - Hicaz şar· 
---------~'--..,,:,--

4 - .......• Kemençe tak· 
sımı. 

5 - Bay Arif - Hicaz ~arkı
Tacdi edeyim. 
6 - ....... - Hicaz şarke - in-
dim yarin bahçesine. 
7 - ....... - Hicaz saz semai· 
sı. 

8 H ık t .• k'" .. - ....... - a ur ·usu -
Sürmelimin gözlerine 
9 - ....... - Halk türküsü• 
İrafa fincan koydum. 

1 O - .•.••.• - Menekşeler tu· 
tam tutam. 

11 - ..•.... - Oyun havası . 
21.00 Müzik (Riyaseti Cumhur 

bandosu - Şef: İhsan Kün
çer) 
.l -- Kutschera - Dağ ve 
vadiler (marş) 
2 - Allan Macbeth - En• 
termedzo 
3 - Saint - Saens - cPhae-ı 
ton> {Senfonik parça) 
4 - Cavdiner - Dans 
5 - Berlioz - Macar mar§İ 

21.50 Anadolu ajansı (Spor ser
visi) 

22.00 Müzik (Cazband - Pl.) 
22.45-23Son ajans haberleri. 

Balkanlarda pakt cambazlıkları~ tekrar bir protesto hareketi uyantlır
lngilizlerin Türklerle yaptıldarı mıştır. Şimdi yeni bir formül bulun

aıılaşmnyı yakında neşir ve ilan et· duğu ve bununla Balkanlardaki Tilrk 
mek i~tedikleri b:Idiriliyor. Viyana- menafi mıntakalarının, Balkan paktı 
d .nti ar ctmektP olan haftalık Sil- mucibince Türklerin g"rjşmiş olduk
c ' Echo gazetesinin başmuharriri ları taahhüd ve mlikellefiyetlerden 
Dr. Rudolf Fischer bu haber üzerine tamamen ayrıldığı temin edilmekte
gazctesinde şu müt leaları yazmış- dir. Boyle bir pakt cambazlığı k::ı.rşı-

nııı tednvUl mevkiindeki paralarının verrn beyanatlarını yapm1şlard1r. 5 
tezyidi ihtimnline karşı altın olarak Hadiselerin seyri şunu göstermiş- 1 _____ T;..;;.e.le;,,;f;..oıııı;n~:;;__4_1_1 __ ..._, 
garanti vücuda getirilmesine rnüte- tir ki, bizim kat'i azmimizi garan - •---lml! .... ~-.... llll!'lı:mıı:-111111!~ Y ARINKI PROGRAM 

tiler vilcuda getirmemiş fakat bila- AN A O Ü L U 
alllk olup halen halledilmemiş olan kis bu garantiler bizim kat'i azmimi 

Öğle neşriyatı: 
1 2.30 Program. 

yegane meselenin bu müzakereler es
nasında halledileceği tahmin edilmek 
tedir. 

tır: sında biz hakikaten hayret ve me- dan vukua gelecek olursa bu takdir-
Türki. enin Akdenizde kopacak rak içindeyiz. Bu pakt tahakkuk et- de ne İngiltere ve ne de Türkiye 

---Operatör--
C vdet Gönenden 

Memleket hastanesi baştatibi 
2 inci Beyler sokak furun kurşısı 

No. 25 
Her gl\n öğleden sonra saat S ten 

itibaren hasta kabul ed\!r. 
Telefon Ncı. 3125 

her ihtilafta otomatik olarak ingilte- tiği takd ·rde Cenevredeki sihirbaz- harekete geçmiyeceklerdir. Şu hal
renin yanında mevzi alacağı İngiliz - lıkları gölgede bırakacaktır. İngiliz- de nasıl oluyor <la Türkiye hariciye 
Türk anlaşmasının metninde yazılı lerin zan ve iddialarına göre mesele vekili parlfimentoda söylediğ' nutuk
olduğu muhakkak gibj görülüyor. haledilmiştir; Türkiye Romanyanın ta TUrkiyenin garp devletleriyle bir
Akden"z ve Hinterlandı büyük bir Balkanlar haricindeki hudutlarını likte gUttnğU politikasından Alman-
saha teşkil etmekte 0lup birçok ve artık garanti etm·yecekmiş, eğer Ro- yanın kendi aleyhine bir hareket js- ~Imanycıda ikmali tahs~I eden Dr. 
mu!ıtel'f men3fi mıntakalarını ih- manya tecavüze uğrıyacak olursa ve tişmam etmes·ne mahal olmadığına ıs m a 1 z · T 1 tivn eylemektedir. Şu halde demek İngiltere hiffet ve gafletle giriştiği işaret edebiliyor. Katiyen anhyama- l Ya re gu 
ki TUrkiye taahhUdlerini ayni vüs'at garantiye hakikaten sadık kalırsa <lık. Nerde kaldı ki italya aleyhine Kıymetli asabiye mütehassıslan-
ve şümulde genişletmek suretiyle yeni anlaşmaya göre Türkiyenin ha- tertip edilen her hnreket bizi de mU- mızdan Dr. İsmail Zij•a Tregul Er -
İngiltere uğrunda h"rekete geçmek rekete geçmesi tabii olacak, yani teessir eder ve tarafım\zdıın ayni ka- zurun numune hastanesine tayin e
istiyor. Bu hinterlnnd içinde en rnüş- İngiliz kefaleti Türkjye tarafından tiyetle r.ed ve müdafaa ed"lir. Yu- tlildiği halde büyük bir feragati nefs 
kilatlısı • herkesç~ ma!Qm olduğu ödenecektir. Bu tecavüz tabirinin goslavya hakkında ise, anlaşmanın ile istifa ederek İzmirde kemaffssa
ilzere • Balicanlardır. FTansız - Türk münhasıran Almanyaya taalluk etti- Türklere yapılan tefsirlerine göre bık hastalarını lkfncibeyler sokağın. 
deklarasyonunun 6 ıncı maddesi Bal- ği aşikardır ve itiraf edilmiştir. Bi- Ankara Yugoslavyava karşı yalnız da 25 numaralı muayenehanesinde 1 

kanlar haYl:ıı da müphem bir for-ınanaenaleyh eğer tecavüz Rusya Balkan paktiyle mülzem bulunduğu tedavi etmekted·r. Genç mUtehnssısı-
mülü ihtiva edıyor ki bu, Belgradda Polonya yahud :Mııcaristan tarafın-

1 
taahhüdlerini tnnıyocaktır. 1 mıza muvaffakıyetler dileriz. 

Sahip Ye Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
Umumr ıufrivat ııe ~aza iflerl 

mildCrlJ 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

IDAREHANESt 
lımfr ikinef 8eylu ıokalo 

C. Halk Partili bina8ı içif!d• 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TE!,EFON: !776. PntJtn. kttf1ıı:u:..&n• 

Al:SONE Ş~liAlTl 
YUltıh ı+oo. Altı tıJ1lıoı 800 

Kı:.ruftur. 

Yabancı memleketler fçln ıene!nc 
abone Ocrctl 27 liradır. 

Günü geçmiş nilshalar 25 kuruıı~·ır 

12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
l 3.15-14Müzik (Karışık prograın " 

Pl.) 
Akşam neşriyatı: 

19.00 Program. 
19.05 Müzik (Mozart'ın Alisi\'" 

beth Sshumn.nn tarafındııt1 
söylenmiş iki aryası) 

19.15 Türk müzıği (ince saz ftıs· 
le) 

. o' 20.00 Memleket saat avarı aJıı 

20.15 
ti) 
20.30 

21.1 o 

ve meteoroloii habf>r)eri. 
Konu ma (Doktorun s:l • 

Türl· 
L •• ....,e 

dın ~lı..-

ANADOLV MATBAASINDA. 21.?ı; 
RA C::IT Hl~TIR 1 

------:KSi;:~::::::;:::;:::;==ı;:;ı~ 



' KASABA HA TII: 
Büyük elçimiz Suad 

Davaz' ın ayrılışından 
teessür duyuyorlar 

Mahkeme hey' eti müzakere salonuna çeki ince, G. Paris, 22 (A.A.) - Havas ajansı 
Tertip eden: ANT SVOKU Çeviren : KA.Ml ORAL İzmir. latanbul • Anfua yolcu treni h r gün saat 6.30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar - Cuma - Çar§amba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vagon vardır. 

lzmir - Alaşehir yolcu tTeni her gün aaat 16,40 da Basmahaneden 
hareket eder. (Bu trenin M3.niaada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Somaya devam! vardır.) 

bildiriyor: 

Jofrün vaziyeti mevzuu bahsoldu. Reis, casus kadına sın~·:a~~~ ~:::~~~ ~~;~st~~;~~~;~: 
bilerek alet olmuşsa, Jofrün intihar etmesi di~~~-a~~~ bir büyük elçiliğe tayin o-

/azım geldig., ini söyledi lunan WB. Suad .~avazın Pair ten ~Y-
rıalcagını t.eessufle haber aldık. Ne -

Müddeiumumi _ Müdafaanı-tdüğünü sordu. Der~al. söz. al_dım ve Ha~imler '· Ben .. Y~~sek rütb.ede .. bir zak ti, tecrübesi ve yüksek kül~ii:ü 
~ı yapınız. müddeiumuminin fıkrme ıştırak et- zabıt sıfatıyle soyluyorum kı, boyle ile B. Suad Da\·az pek çabuk butün 
Maznun_ (casus kadının kocası) tiğimi bildirdim. Hatta, bazı nokta- bir adamın kumandası alhnda bulun- Fran ızlaıın do tluğunu kazannu~tı. 

Müdafaada bulunmıyacağım. Yalnız lar üzerinde düşündüklerimi açıkça maktan azap duymaktayım. Gene- Ti.i,rk - Fransız ittifakının jmzası ıl: 
llıazimin nazarı dikkate alınmasını söyledim. ral (L) yi muhakeme ediyoruz da, vazifcs" tetewüç ettiği bir günde bı
rica etmekle iktifa edeceğim.1' \ Palye-Sayın reisi Müsaadenizle en bQyük ve belli ba:Jı mesulü kena- zi tcrkediyor. Kendisi Türk - Fran-

Bunun üzerine maznun general şunu arzedcyim ki, genemi Jofr hiç ıa bırakıyoruz. sız yaldaşmnsına çok çalışmıştır. Ken 
(L) reisten söz aldı ve şahidin, ordu- de haklı değildir. Casus kadının Reis - Mahkemede isittiklerimiz dis;ni unutmıyncnğız. . 
da en temiz bir zabit olarak tanı:l zavallı zevcine karııı yaptığı mua - hakkında lıasıl ettiğimiz kanaati iz- Üvr gazetesinde bayan Tabouis dı 
tnış olduğunu, ona verilecek en ha- mele de merdane sayılamaz. Gene- har etmemek lazlmdır. Muhakeme yor ki: 
fif cezanın dahi onu hançerlemiş o- ralliğe kadar yükselmiş bir adamın ettiğimiz muavyen bir mesele mev- cP.aris mnhfellerinde B. Suad Da
lacağını söyledi ve mahkemeden şef- yapacağı, böyle nazik bir mesdede cuddur. Bu ç~rçeve haricine cıkına- v~zııı yalnız dostları vardı. Fransız -
kat dı'ledı" kendisinden istenilen teminatı acık- b mesulı"yet at Tilrk ~ardım paktına çok çalışmış o-. ~ mamız ve şuna una - . . . 

Maznun generalin söyledig-i söz _ ça vermektir. General Jofr bunu f t . !" d lan B. Suad Davazın memleketımızı 
1 e mcmemız azım ır. t k . . . . .. 
er mahkeme heyeti üzerinde derin yapmıyor ve casus kadınla aşıkane p l S . 1 B ~-ı. "d" er edeceğı hnberı derın bır teessur 
b. • . . .. d w a ye - ayın reıs en, i<Uıı ın . d t 
ır tesir yaptı. Heyet derhal müza- hıç bır munasebette bulunma ıgım hk.. l k t"yen muarızım u:v an ırmış ır. k k . b" 1. l .. l . ma um o masına a ı <>oo 
ere salonuna çekildi. Müzakereye ·atı ır ı na soy eyemıyor. f"k · · k "ylü'-·orum ~--· . R . Ali '-- k .. .. p I ve ı rımı açı ça so J • 

l'lltiddeiumumi ile müdafaa vekili de eıs - <h'l aş ına mosyo a - R · K ·· f'k 1 M f . . d b .. 1 . .. l eıs - arar mutte ı an a ına- uşano 
IŞtırak ettirildi. Uzun tetkikattan ye. mahkeme e u soz erı soy eme- k o•w k d ı d b h . . z· b b . . . k ca tır. ıger ar a aş arın a u u-
sonra maznuna ceza terettüp ettiril- yınız. ıra om a tesırını yapaca - d .... kl . . 1 1 M.. ı~ • J k t 
tniyc;ek kendisine yalnız bir ihtar tır. susta ne u_~u erını an '.y~ ım: . u- ı er y o l e onu ş l \ 
" J • R · P l N l - t h · •pakıbcn rl g"r az.:lnın fıkırlerı bırer . J<tpı ması mevzuu bahıs oldu. eıs, a ye - e o acagını a mın t.1- . H . d fı . . Pnrıs, 22 (Radyo) - Bulgar me-
bunu kabul etmiyerek, şahidin mut- miyor değilim. Emin olunuz ki, hiç b~rer s~ruld.u._ epsı "" .ı.itrımı tas- busaıı re~i Muşnnof, bugün italya
laka cezalandırılmasını istedi ve reis- bir zaman mahkemeyi müşki.il bir vıp <>ttıklerını beyan ettıler. nın bura maslahatgüzarı ile bir müd 
le müddeiumumi ve müdafaa vekili vaziyet sokmak istemiy0ceğim. R_eis - Arkadaşlar;. ~~·de .:~~a det konuşmuş v.e müteakıben parlfi
arasında şu muhavere cereyan etti: Fikrimi burada söylüyorum. Zira ha- tertıp et~e~sek, .. kendısı.~m .. ~~t~~ mento ı cisi Heryo tarafından kabul 

Reis- Bu adamın karakterini an- kikat hal budur. Şahit haklıdır. Ben hareketlerını mubah gordugumuz olunmuştur. 
!adınız. General jofr kendisine te- onun vaziyetinde bulunmuş olsay- ve bundan sonra daha fazla tecavüz Muşanofun, hariciye nazırı jorj 
llıinat verdiği halde hiç bir şey dinle- dım, ne mahkemeyi dinler ve ne de kar ~imasına müsaade ettiğimiz ka- Bone tarafından da kabul olunacağı 
~~di ve haksız olarak mütemadiyen general jofrün erkanı harbiyei umu- naatı hasıl oJacnktır. söyleniyor. 
hucumlarda bulundu. miye reisi olduğunu düşünürdüm. - Devam edecek -

. Müdafaa vekili - Müdafaa sade- ece*'**»>-----
dınde mazisinin nazarı dikkate alın- K • l 
l'llasını beyan ederken, ne derece te-
('$sür içinde bulunduğunu gördünüz. re l an 
nu adama ceza verilmesi taraftarı 
değilim. Aksi takdirde çok rencide 
edilmiş olacaktır. 
i Müddeiumumi - (Reise hita -
len) Fikrimce general Jofrün verdi
ği ~inatla siz bile kani olmus de-

/ngiltere bize 58 ve Romanyaya 
beş milyon altı yüz 

v rece 
ccktir. 

---0000---

Manasız şavi<tlar 
Londra, 22 (A.A.) - Bu sabahki 

ingjliz gazeteleri Dr. Volhtnt ile İn
giliz yüksek memurları aras1ndaki 
görüşmelerde Almnnyanın silahdan 
tecrid edl'mesinc mukabil ingilter~ 
nin Almanyaya istikraz Y~:eceği me
selenin mevzuu bahis edildiğini bil
diren haberleri manasız şayia olarak 
tolakki c~ lcme'kt ed ir. 

Taymis gazetesi diyor ki: 

İzmir - Bandırma sürat treni P.zartesi - Çar amba Cuma günleri sa• 
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek yolcu1:ır için 
Bandırmll.dan vapur vardır,) 

lzmir - Bandırma yolcu treni Sah • Perşembe - Cumartesi - Pazar 
günleri anat 10.05 d ?-ıarckell"-.der. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
~olcular için yalnız Perş4m\;-e ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
vardır.) 

AYDIN HAIT: 
İzmir - Karnkuyu - Afyou yolcu treni Pazartesi - Çarıamba - Cuma 

·Cumartesi günleri saat 2,2.50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyude 
Burdur - fspart.c>1 ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

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

reket eder. 
lzmir - Tire o~ray her sün aaat 16,30 da hareket eder. 

TELEFON NUMARALARI : 
Yangın ihbnn 2222 - 2532, Kartıyaka2 SOSS İmdad\ aıhhi : 2049 

Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, tehir telefonu müracaat No. 
2200 •ehirler arası telefon mürace.at No. 2150, Elektrik: ıirketi : 2091 

' " . Hava ııazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyaka su idaresı t 

5105 Bsmahane iata::yonu : 3638, Al•ancak istasyonu : ~t34, P sa· 
p(.\rt 

1

vapur iskelesi : 2854, Deniz!>ank acentesi : 2674. 1zmir su ıirketl 
3015> Taksi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Knrşıyakaya ilk vapur aaat 5,30 da Pasllporttan ge1:e son 

vapur 11,30 "{a Konaktan kalkar. Kar§ıyakadan lzmire ilk vapur saat 
6 da, eon v~pMr da 24 tedir. Gündüzleri her yanın aaatta bir karıılıkh 
•apurlar hareket eder. 

ŞEHiR D>~ILI NAKİL VASITALARI ' 
Tramvaylar 1 'iabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te. ikinci tram 

•ay 6 da harek•• eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece son tramvay 
Güzelyalıdan 24,''S te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
dakikada bir tra» vay vardır. 

Otobüsle : But-"', Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hal• 
tına her gün munlazam otobüsler iılcmektedir. 

HAVALI KATARLARI : 
lzmir-Buca : S,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-l9,10 
1 zmir - Bornova : 5,30-6,46-8,07-1O,15-I 2,40-13, 12-14,.4().. 16, 15-17. 

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

13,03-14,50-16,50-17 ,47-19,30-21 ,25. 
lzmir - Menemen : 5,48 (Yalnız Cumartesi rUnleri :13,03) ~efa~~lız. eneral Jofr, şahıdin zev- Londra, 22 (Radyo) - İngiltere-

sı ı e münasebettar olmadığını kati n·n Tilrk"yeye açacağı kredi, elli se
sur~tte söyliyemedi. Şahidi gaza~ k~z milyon İngiliz lirasına iblağ edi-

Londrn, 22 (Radyo) - İng'ltere
nin Romanyaya açacağı kredi beş 

milyon altı yüz bin İngiliz lirasıdır. 

Dr. Volhtnt ile Sir Horace Vil;;on 
DENlZYOLL>.~I : 

gctır b 'h tt" B d d l en u cı e ır. un an o ayı 1 kt" B . ·ı T~ k" • d b"' <>nll h kl .. r . ece ır. u paıa l e ur ıy c e u -

arasındaki görüşmelerde yalnız cari 
meseleler müzakere edilmiş ve esa
sen her hangi bir kararda alınmamışR . a ı 'brme ırj· f .. yük bazı müesseseler vilcude getirile-

~~; ·~~d~::~~~~~~~~· :::::: 1 t a 1 yan do ilan m a s ı ya!~i>~:;,cial Tim es gazetesi de ~öyle lll llllll i llllllll llllllllll!lllllllJ llJlllllllllll 111111 llllllllilllllll ili llllllllll il ili ili llllJlllllllll 1111 
c'-'cesi ile hakikaten aşıkane müna- Resmi mahfeller bu şaviaJara hiç d.. d k l t R A 

Çarıamba günlet aaat 12 de latanbula sür'at postası. Perıemhe 20 
de arapostaaı. Çarşamba 10 da Merain aür'at postaaı. Pazar günü 12 
de Pi rsin poataaı (Radoaa da uirar.) Karaburun postası Pazarteai H 

Pert'"41be günleri ıaat 9 da. tır. 

tebetı d bul . b . . h ı B .. Akd . l . ıgın an ya a anmış •r. us - man 1· .. ere unınuşısc, uışın a. Ugftn enzz manevra arına ehemmiyet atfetmemekte ve bunla- Döğmek -1 

~n kendisi intihar etmelidir. rı on beş gündenbnrj Londrada mO- Atatürk caddesinde Kadri oğlu Kredi ve Ticaret mü-
ca.s üddeiumur.ı.i-GeneralJoF:ün ba!:l11·ormuş. Manevra ~arı Al~ şnbcde edilen teskin nropagandası- Kemal, iş meselesinden Hasan oğlu 
le Us kadına karşı bu kadar hedıye- ' J nın cüzilleri olarak telakki eylemek- İsmaili döğdüğünden zabıtaca tutul- bade/esi müzakereleri. 
l,·arb'-'ermesi _ve sık sık ziyaretlerini m an-'ar fak1"p ed C ~ er tcdjr. 22 (AA) T · 

ul b k d ı - - muştur. Şehidler caddesinde 17 ya- l\Iosko\'a, · · - as a3an ı rn etmesı, ence ma sa sız o n- . ---ooooo--
az. Şahit bunları düşündükçe ge- Roma, 22 (Rad) o) - İtalya do - lan filo lan iştirak edeceklerdir. şmda Kevser de çocuk meselesinden bildiriyor: 

11era} Jofre' hu··cum edı"yor. nanması, yarın Akdeniz manevrala- l\f anevralar. Almnn den ·z zabitleri • ı A Almanya ve Sovyetler birliği ara-
b _ 87 yaşında Sıdıkayı döğmüştür. d k d' ticar t -b d 1 . ö 

(: 1"\eis _ General Jofrün, bilerek rına başhJ ac~ktır. Bu ma.nevarlarn tarafından tnk"p olunacaktır. Ta§la yaralamak sın a re 1 ve e mu a e es~ g -
asu8 kadı 1 t ld w b" yüz tahtelbahırle milteaddıd tnerop- Esrar satmak·. K k d . t dd . d rüşmelerine son zamanlarda yemden iç· na a e o ugunu 1r an nrşıya n a ıs asyon ca esın e B . 
'>~n bile farzetmek dogrw u degwı"ldı'r. <«<***~» lk" 1 kt A . 1 k w , Al' ğl 10 d C l H w başlanmıştır. u görüşmelerde Sov-< ıçeşme ı e z zer so ·agın'-l:t ı o u yaşın a ema, asnn og b' rw· h . i t• t h Ik k 
di~:: bu takdirde, kendisini kurşuna Fas Sultanı Br'Yrıstılav- mr."' t\bclülgani oğlu sabıkalı Kemal Siis- lu 11 yaşmd. Refiki, taşla başından ye.tler.w~r.ıgBı 1 ~rıdc k"ıct~re ta .. 

0
-

.... llek · · d h 1 f '"'4 4 ·.. , k . mıserlıgını e rın e ı ıcare mumes-"t""-k . ıçı.n er a mü rezeye teslim , u, E'ı:!r~a: satı>..1 .. en ya alanmıs ve ii- hafıf surette yaralamıştır. . . B b Al 
"ı~ k d k d R b [ fd · d "k' ~ . sil' muavını a arn, manyayı dn la,, b ı tıza e ece tir. Brnan o- a ala V S" o u Danz·g, 22 (Radyo) _Senato re- rerın e ı ı gram esrar bulunmustur. Otomobıl kazası t .1 •l kt d' 

1 .rı u fı d f 1 ·· Pi · k'" .. .. l k - 17 . d 1 ğ fi dd . d Schunurra eınsı e~ eme e ır. 
C!t..· mevzu etra n a aza soy- ı·s· Gr"·vz b .. Ul 1 rına omuru çama : ... arantına a n n ca esın c 
·•ıı.. ı· Parı·s 22 (Radyo) Fas Sulta- ı ..... erer, U!!un us ar sos'l•e- Al kt w • • • • • 

~"~ ım.> .: - . • - . . "' . anca a tugla ve kiremıt fab- İbrahim Etem Ehynkut, ıdaresıude ln Cnkoya çarptırmış, hafif surctt 
·aralanmasına sebebiyet vermiştir. 
:)uçlu tutulmuştur. 

l'ı\e eıs; biraz tevakkuftan sonra, bu nı, hugun Rahata vasıl olmuş ve mu- tesı fcv~~lnde komıseı·ı B_ur.harı bı.r rika~ında Kadri kızı Zehra Altındağ ki otomobili dikkatsizlik ve acele yü· 
le hal~kında azanın ne düşün- azzam tezahüratla karşılanmıştır. av partı:sm dnvet eylemıştır. fabrikaya ait pir"na kömi;ırlerini ça!- zündcn Şemoel oğlu birbuçuk yaşın 

~-..;;;:;:: 

.~~RARE G·z E-
····· ~. . ...................................... , ............................. .. 

... .. IZAL Ti GEM İS. : 
······· ~ .................................................................... . 

Y3 
de diğ~ı .yelkc~leri açın> . 1 için de hakikaten bir fada idi. ve düşündüklerini aniamadan büyü_k arasın?~ değil kendi uşaklnrının aı n-

Emr nı ,·erdı. Znvallı kaptanın muhayyilesinde bir mesuliyetin yükü altına girebilır sında ıdı . 
.. Kaptanları?a. kuzular gibi riayet ~irden?ir~ B.olonyada bırakmış oldu- mi id?. 1 ~e~~e~ kapta~ı herkesin muvııfa-

gosteren denızcıler derhal harekete gu sevımlı s malar calandı. Avdetini Bunun üzer:ne biçolmazsa tayfa- kat nı ıstıbsal ettıkten sonra müste:
geldiler. hasretle bekliyen fevkaJide dilber Jardan birinin fikrini sormağa karar rih oldu. Belki de korkunç kararın 

-14· 

Ye aldıktan emirle gene vazüe ba- bir karısı ve peri yavruları gibi altı verd. Ve derhal Valironu el işaretiy- tatbikine mahal kalmıyacagını da 
şına geçtiler. Müsaid rüzgarın tesi-

1 
çocuğu vardı. Bundan az bir müddet le yanına çağırdı. Ve vermiş o!duğu düşUnüyor ve seviniyordu. Öyle ya!.. 

riyle ş~en yelken er, gemiyi dalga-revvel yauulannı kucağına almış san rnOdhiş kararı münasip bir Iısanla S~yahat ettikleri denizlerde birden-Y azan: !arın beyaz köpükleri üzerinde uçur- saçlarını okşamıştı. Onlarda babala- anlatı: A • • b:r; ya bir Fransız veyahud bir in-. '** tarak karanlık ufukların içine doğ-l rını yanaklarından öpmüş, saçlarını, _ Bu kararımı nasıl telakkı edı- gılız harp gemisi çıkması ihtimali de 
,.a; lıundan e\•vel bu semtten geçen demir ağlnrı aştıktan sonra, görmilş ru alıp göt?rdül~.r. S~abaha ka~Şı saat 

1 

bıyıklarını ç_ekmiş~e:di. yorsun? pek çoktu. O takdirde müskilat çe.k-

tvllrları t"bıı" go··rmussUndür'. ld ğ ü .... 1.1 mükemmel 4 raddelerınde ruzgar tarnamıyle ke- Kaptan bır an ıç n vicdanının is- _Hayret!.. meden Almanlardan ve tnhte1bahır-.. • o u un vapur s rusu ~ e .1 . . tt'W• • ·a · 
~t b . w sı mıştı. Jermen, bu zaruri vaziyette yan e gını duydu ve feci bir vaziyet - İnfazı cihetine gı eyım mi? lerinden kurtulacaklardı. Bunu mü-

ttın)>.. . ' CitOn gün ve bütün gece hır eglenceye şahit olursun. k . .. . . d - k h t 'l.,10 . . w anca saatte 3 mıl suratle ılerlıye- oguraca olan kararından vazgeç- _ Sormnğa bile ace yok! teakip o otuz muhtelif gemi aklına 
bul'} Zden geçen gemileri ve va- Jermenın kaptanı asabıleşmege bilirdi. mek istedi. _ Pekalii ötekilerden sormayalım geldi ve onları da düşünmeğe başla-
~lll\_ arı senetmekle vakit geçiriyor- başlamıştı. Alman zabitini ani bir Alman denizaltı gem"si de dalga- Jermen sakin sakin, denizin üstiln- mı? dı. Askerleı le, mühimmatlarla dolu 
llıeıt F'akat bittabi onları kontrol et- tekme ile denize yuvarlamağı bile ların beyaz köpükleri altında sak- de ilerl"yordu. Kaptan da dümenci- - O ciheti bana havale edin? olan bu gemiler, Bahrimuhiti Atla i-

......_ ~lahiyefni haiz değildik. şimşek gibi aklından geçirmişti. Fa- lanarak Fransıı eiinesini. adım a- nin küçük kamara~ında elemli , e Valiron yarım saat zarfında bü- ) e doğru açılmışlar, faknt garip bir 
tlıı~UQı açamak cevapları bırak; sor- kat çarçabuk. ~endini topladı. ı dım takip ediy~ı:d~ı. ağır_ düşünceıe:inin ağır yükü aı:ı~- t?n . .efradı. hnbe~d~r etmisti. Şer-"flc- manevra ile Bahrisefjt yollarını tut-
"'l;ı-. suale sarih ve doğru cevap Alman zabıtı: J ermen gemı ın.n zavallı kaptanı da kalmış, perışan bir vaziyette ıdı. rı:aı. hay~ıyetl~tını ancak bu hare- muşlardı. 

/\){ 
1 

+ - Haydi yürü! Dedi. telaştan bir türlü kurtulamıyo ... , ye- Başlı bnşına vermiş olduğu bir kn- ı~etlı- ı·iv•c kurtaracakların1 bildirm>- Şu hnle göre bütün kalabalık Se-
l'ııf:rn. .:ı)~dh ele k: !anı sig .. 1 tJ. ede- Birkaç adım ilerlediler. rinde rahat duramıyordu. Köpriinüıı rarın inf zı cihet' ne gidebilir mi idi? ti. ( • n h~~ı ölUn ıi, herke. ga~ et tabii Hiniğe doğru gid 'yor demekti. B{re, 
~ V l', 111k - Yelkenlerini hazırlamalarını em küçük kamaı ası içinde dümencinin Sefinede yalnız başına değildi ki!.. gôrliyor~u. En dak bic:- it ·ı a7 bile nl-ıket versin; düşman denizaltı gemisi 
.,, :ını .t\ r:.u· taL.mcasıııı çıkarclı. ret. başında dikilmiş, derin bir diişüncc- Yahnz başına olsa idl sefineyi ve malı. . vaktinde gelmemiş ve bu vapurları 
·ara~ .., '\ 11 ! J·~unın kafasın·. daya- Sefine kaptanı: ye dalmıştı. Bir fikri sabit; kapta- kendini nrzu etiği gibi idare O sırad:;. bahriyeli paltm:una sarıi- kaçırmıstı. Aksi takdirde torpillerle, 
fl '- ;. şı bır kahkaha savurdu: - Mayna flok ey ani öndeki küçük nm çehresini tamamiyle değiştirmiş- edebilirdi. Fakat onunla beraber ça- mış olan Alman zabiti sefinenin pru- ~top nteş'yle zavallı askerleri 'Perişan 
lllaltiy<ın ı~Je ~ dedi - söyled 'klerjmi yelkeni açın> djye bağırdı. ti. Nihayet kararını verdi. Fakat bu lışan daha on kişi vardı!. Hepsinin Yasında Alman neferlerinin arasın- edeceği muhakkaktı. Himayesiz gi-
eseıesin ntbı~ edeceksin. Vapurlar Ve geriye döndil: korkunç knrar yalnız şah ı için de- de çoluk çocukları Bolonynda kal - da keyifle oturmu hı. den bu vapurlardan hiçbiri kurtula. 

~ ielınce seninle beraber - Mayna skotn Mecana ey ani siz ~U. al ni zamanda eCrl\ddan baı:ılan mıştı. Onların fikirlerini sormadan Sanki sefincde Fransız dPnizcileri ~rnzdı. -Devamı var-
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~;.-~~.~H·=·~· .. ~ .,,,.///~·k-,,·ı~,.. ~-ON>~~ 
Sevimli yıldız Simon Si

man' la bir mülakat 
Fransız dilberi, yeni çevireceği (Mavi tilki} 

filminde arkadaş bulamıyormuş 
' ' 

Y A Z I S 1 Z H t K A Y E: Men dakka dukka ! Sim on 
Mektup Zeka Ülelde 

Anasının babasının bir tanecik, - Yahu, sahibinden zeki köpek - Sizi kaçta uyandırayım .• 
ilk randevüyü on 
yaşında vermiş ~ımartılmış ve lalar elinde büyütül- olur mu? - Siz üzülmeyin, uyandırılmak is-

müş oğlu, askerlik vazifesini yapma- - Olur amma ~k e~de,., bende tediğ'.n z~man b'?n zile basıp si:te 
ğa gitmişti. Annesinden bir mektup bir tane var. 

Siman Siman d=ı alt 
çenesi ile burnundan 

aldı: 

c:Nasılsın oğlum? Kışlada mesud
sundur inşallah.. Umarım ki orada 
evde olduğu kadar tenbellik etmez
sin ve sabahları vaktinde kalkarak 
bütün bir kışla halkını kahvaltı sof
rası başında saatlerce bekletmezsin.> 

---ccc**u>---

Kendisi sarhoş 
değil 

Sağ eli sargı içinde idi. Sordular: 
- Geçmiş olsun. Ne var, ne oldu? 
- Sarhoşun birisi, dün gece mey-

haneden evime dönerken üstüne bas
tı. 

---taala:aaaauaa---

Saçma 
- Müerekkepsiz yazı yazmak için 

yeni bir usul keşfettim. 

- Çok güzel! Nasıl yaptığını ba
na da anlatsana! 

Kurşun kalemi kullanıyorum. 

---aıııısa••••,---

Ayyaş 
- Dlln gece evde bir içki müsa

bakası yaptık. 

- Yok canım. İkinciliği kim aldı? 

---=+==----

- Aral:iama biner misiniz? 
- Terbiyesiz! Ben k ı imiasdnn 
- Terbiye.siz! Beni kim sa'!ldınız 

siz?, 

---00000~--

Buyyot 
Ayşe, hava soğuk, bu akşam 

... ocamın yatağına bir şişe koymağı 
unutma ... 

- Rakı şişesi mi, yoksa konyak 
şişesi mi bayan? 

şikciyet;idir 
Sinema muharrirlerinden biri 

Fransanın güzel artisti Siman Si -
monla çok alakalı bir mülakat yap
mıştır. Bu mülakatı aynen neşredi
yoruz. 

- Uyanırken kendinizi nasıl bulu
yorsunuz? 

- Hasta olmamak şartiyle sabah
ları iyi uyanırım. Telefon, herhangi 
bir zille birdenbire uyandınlmakh
ğım, beni epeyce sarsar bunun için
dir ki, filim ~evirdiğim zamanlarda. 
beni öğleden evvel hiç kimse telefon
la rahatsız etmeme.:.ini sıkı sıkıya 

\ ~, · 

(.._ --- Şimdi cyamynmlar radyosu için intihablarını söylemek lütfunda bu- adamlarıma tenbih ederim. Öğleye 
lunur mu~uuuz? kadar uyuduğum zamanlar, hakika-

\ ten çok nefis zamanlarımdır. 

intikam için Boş kafa - Mektepte iken mükafat alır mı 
idiniz? 

Hoca~ından ıbyak yiyen çocuk: Traşçı anlatıyordu: 
- Beni dövdilnGz fakat berim - Bilsen ne heyecan geçirdim. 

- Çok küçük iken Fransızcada. 
ve bilhassa tarihte kunretli idim. 
Hesaptan ve coğrafyadan notlarım 

kötü idi. Ancak büyüdükten sonra 
duyduğum kadar siz de ıstırap duy- Kurşun evYela başıma geldi, sonra 
dunuz ()y\e mi 'l boşluğa geçti ve nihayet .. 
• ..ı...... Evet ya. Te zannetm? Trnş ~~~1t:n ırdam~iI'alft'ı~ ıırnx 

- Öyle ise, ~·ok rica ederim. Altı taşı gedıgme koyd.u: 

tnı:rttnrı..ı:ııu utuuıı .v'lf"ll:ılıı~tıraz. onıu voc 

mektep sıralarında hep başka şeyler 
düşünüyordum. Şunu da kaydede
yim ki, ben gene mektepten kaçmış 

tokat daha vurunuz. - Kurşunu amelıyatla başınızdan 
çıkardılar değil mi? 

Amerikan fıkrası 
Hakim maznuna sordu: 
- Vapuru batudığınız iddia edi

liyor. Müdafaanız için ne söyliyecek· 
siniz? 

Maznun sükunetle cevap verdi: 
- Kaynanam o vapurda efendim 1 

---00000---

Plajda 
- Cahide denize yalnız gitmeme

li, geçenlerde az daha boğuluyordu 
Vehbi kendHne sun'i teneffüs yap-

mağa mecbur oldu. 
- Sun'i teneffüs mü? Sakın Ca-

bide sun'i boğulma yapmış olmasın? 

--00000---

Mazeret 
Hakim, maznuna sordu! 

-Şikayetçinin altından saat kös

teğini çaldıktan sonra üstelik zavallı 1 
adamı dayaktan yarı ölü bir hale 1 
getirmişsin neden? 

- Kösteğin ucunda saat olmadığı 
nı görünce aldatılchğ\m\ anlayarak 
hiddetlenmiştim. 

değilimdir. ' 
- Ac:ıgari ne kadar bir masrafla Simon Simon 

1 

00 ·~ geçinmeniz mümkündür? - En çok sokağa beraber çıkmak tarif edemem .. Halbuki düz ve ince !rrr-----'-•lJ J ~ ~ .~: \~ - Bu bir hesap meselesi olmakla istedig-iniz erkek kı'mdı"r?. b' b _,. '[J· ı ı , f; ' • • ,, • • • ır umum olsa ne k:ıdar güzel ola-,__., I 1~, ";:" ,
1 

, • beraber, _yalnız. sızı ndegı!, kendımın Simon bu sualime ilk defa cevap cak .. 
lLJL J' ~ \~, de kendı kendıme sordugum. bu ~u- vermek istedi. Birkaç hece kekeledi. -Umumiyetle tabiatiniz nasıldır? 
1 r ır ....-J ~1.~ .~e~ halde cevap vermek ısterım, Fakat kelimeyi tamamlamadan dur- - Benim ta biatim çok jyidir. Her 

...! , uşunuyorum.. du. Sükut etti. gün görüştüklerimle çok iyi geçini· 

Uş:ık - Tehlşlanmayınız efen elim. 
Ilugün pazar olduğu için gelen her 
halde alacaklı değildir. 

- Fransız karikatürü -
---oo*oo---

Rornan 

Si~o~ Simon, cevap v:,rmiyordu. - Hangi artistle bir film çevirm~k rim. Onlarla beraber her şey bana 
Kend:sıne yavaşça, mesela ayda üç i.sterdiniz? 
bin frank, dedim. ~ kolay görülür .. Ancak içinde bulun-

a b 
.. ü •t· d k - Mesela Klark Gebl, Spenser duğum dostlaı·ın arasında beğenmt-

, u soz me ı ıraz e ere , . 
_ Hayır hayır, bu kafi değildir. Trası, Fransadn Şarl Buaye .. Şunu d:klerjm de vardır. Fakat hissiyatımı 

Dedi. Maamafih bana-lazım olan söyljyeyim ki, benim çevirdiğim (dişi onlara hiç belli etmem ve yavaşça 
para.. tilki) filmi için henüz kendime bir yanlarından kaçarım. 

Simon Sim on, masrafına dair ba- erkek aı kadaş bulamadım. Korkarım - Başınızda beyaz saçınız vaf 
na kat'i birşey söyliyemedi.. ki bu arknda~ı hiç te bulamıyaca- mıdır? 

ğım. B b 1 G .. - Hayranlarınız sizi gördükleri - eyaz saça ayı ırım. eçe •• 
. . - Yüzünlizde hoşunuza gitmeyen gün berberime, basım da beyaz sa'" 

zaman da hakıkaten memnunıyet h .. d ? • Y 
azanız nngısı ir. Lulunup bulunmadığını sormu5Lum. 

gösterjyorl.ar mı, yoksa hayranlık- - Alt çenem hiç hoşuma gitmiyor. O, ban< ı;ok nazikane bir tavırla ce-
larında~ pışman mı oluyorlar? _ Eğer güzellik operatörleri hunu elti- vap verdi: 

- Bır kalabalıkta tanındıgımı zelte bilseler Sonra b d A k . . . , ·· urnumu a - r anızda, çokzarif bir tel be-
hıssedınce o kadar korkuyorum kı, hesaba katmak lilzımdır o h" d b' .. dd . · 1 • , şe ır e çınız var. 
ır mu :t 1 ıçı.n khu.ıab~ arım d~_ymuü- küçücük, liikin filmde, yani fotoğ- Ne yazık ki, bu saç başımın çoJc 

yor ve goz erım ıç ır şey gorm - rafta o kadar kalın görülüyor ki - Devamı 9 ncu ~ahıfede . -
yor. Maamafih kalabalığın içinden ' 

Timarhanede sakin delilerden, bi- yükselen şöyle bir ses: --------------
ri direktörden bir roman yazmak için cNe nefis, yahu ne nefis> H A B E R L E R 
müsaade istedi. Direktör buna müsaa Kendilerini göstermekten başka 

oo=-----
de etmekte bir mahzur görmeyince, bir marifetleri olmıyan yaramaz er
deli geceli gündüzlü çalışarak roma- keklerin oyuncu, bağırışlarıdır. Bir 
ıunı yazmağa koyuldu. Kendisini o çokları beni fotojenik bulmadıkları 

*Dünyanın boks şampyonu Maks 
Şmeling Avrupada çok para kazım
mıştır. Fakat Amerikadan Almanya 

rafından yazılmıştı. Bu havadi9 
şimdi Fransa da ya~amakta olan Al" 

man muharrilerinden Leonar FraJl' 
ka bir film senoryosu mevzuu ver " 
miştir. Serseri gemi ismini alacak ~ 
film pek yakında jan Renuvarın ift1' 

rakiyle Fransız stüdyolarında o1Jl1' 

nacaktır. 

.-A ~· .. _ L ~ 

- Neden böyle dütünceye daldınız. Elbet bizi eörüp kurtacai! • 
lardır. 

- Ben de onu du§Ünüyc.;.·um. Ser:i:cn na:ıl r.y; ılnt:aiım. 

kadar fazla işe vermişti ki yemeği gibi, bazıları da arkamdan: 
içmeği bile unuttuğu oluyordu. - Eh, şöyle böyle, güzelce .. ya döneceği sırada Amerika hüku-

Direktör endişeye düşerek deljyi Derler.. meti Almanyaya .Amerikan parası ih-
görmeğe gitti. Hasta onu görünce: - Yanınızdaki erkek arkadaşınız racını menetmiş olduğundan eski 

- İşte doktorcuğum, dedi, roma- bir kadını beğense ne yaparsınız? şampiyon dolarlarını götürememiş -
nıma bir göz gezdirmek istemez mi - Ah, bu çok müdhiş şeydir. tir. Amerikada kalan parasından ne 
siniz?. Böyle bir vaziyeti hiç sevmem. Yal- suretle isitfade edebileceğini düşüne 

Direktfü· defteri aldı.- İlk sayfada nız arkadaşımı dinlerken gülme!, is- clüşUne hayli k:ı.fa yoran boksör ni -
şöyle yazılıydı: terim. Ancak bu hal çok devam et- hayet bu paralardan istifade etmek 
Akşam olmak üzereydi. Gece bas- meden birdenbire siniı !erim ayağa yolunu bulmuştur. Amerikadaıı 250 

tırmadan köye yetişmesi lazımdı. kalkar. Eğer erke~: arkatla~·r. ın ıned- bin dolar mukabilinde cPamuk pren-
Beygire atladı ve kumanda etti: hettiği kadın hakikaten gü:r.else. mü- ses ve yedj cüceler> filminin Alman-

- Deh!.. kalemeyi değiştirir, onu hafif geçi~t1- yada gösterilmesi inhisarını almıştır. 
Kağıdın geri kalan kısmı c deh> rirjm. Amma bahsedilen kadın çir- Bu film şimdiye kadar Almanyada 

hecesiyle doldurulmuştu. Doktor kinse, işte buna tahammül edemem. gösterilmemişti. Önü ~1ilzdeki mcv -
sayfaları çevirdi. 300 sayfalık defter Çünkü arkadaşımın zevksizliği beni simden itibaren Almanlar da bu fil-
de cdeh> den başka bir kelime yoktu. çok asabileştirir. mi göreceklerdir. 
Doktor, hastanın yüzüne baka kalın- - Sevdiklerinizle yalnız kaldığı- *Almanya uzaklaştırılan yahudi 
ca o izahat vermek lüzumunu his- nız zaman, onlar size hangi isminiz- guruplarından birisinin kendilerini 
setti: le hitap ederler? kabul edecek bir memleket bulama-

1 - Xe y:ır.sın doktorcuğum, l::y- ~- Onlar bana sadece Simon, der- dan haftalarca Atlas denizind~ do -
! gir lıir türlü yürilmü.rordu l. ter.. ()aştıkları bütün dünya gazeteleri ta-

* Tatil mevsiminin başlamış oırnıısı 
na rağmen Fransız stüdyoları k~ ~ 
pılarını tamnmiyle kapamış aeğı ıı 
!erdir. Rcda , Ker tatiline rnkrll\. 
cYalnız sizi sevi,,•orunı> isimli bl 

"' e' 
film çevirecek \·e bu film deva:rn 
derken iki mi li yevmiye alacaktı~e 

* Fransız filmlerinde dai~a eV~ıı 
kalmış, koca bulamamış iht yar. po 
rollerini ovnı,,·ırn bir vıldız «.·a.rdıt · • 

• .J • r ı< sı· 
Un Karot. Bu yıldız önümüzde . . ~9 , 

. . . . H ıam dık nema mevsımı ıçın c a.. ve 
tördUr~ isimli bi rfilm çevirmekte çı· 
bu sefer birçok erkekleri başta~,·e}l 
kardığı halde bir türlil edene:rn · 
b:r kadın rolünü oyn:.ımakttıdır. 
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iraat Vekilimiz geldi! Ali Çetin Kaya'nın tetkikleri 

B. Muhlis Erkmen, lzmir ve Torba- Münakalat Vekilimiz dün Halkapı-
/ıda tetkiklerde bulundu ı nar fabrikasını gezdi 

Ziraat Vekilimiz beyanatında, lzmiri çok ilerlemiş gördü
ğünü söyliyerek: "insan, yurdda yeni, büyük ve güzel 

eserler görmekle kuvvet ve enerj~ kazanıyor,, dedi 

Demir yolu fabrikası tevsi edilecektir. B. Ali Ceii,. 
' 

Kaya, Demir spor deniz lokalini de acmıstır . ' 

Vekil Akşam Istanbu a g·tti 
~--

~ 
ki diğer zevatla Bornovaya gitmis, 
öğle yemeğini dostlariyle husu i şc

k ı ld e yemiş, muteak:twn Burnava zi
raat 111ekteb:ni, zırnnt mücadele, 
hağlcılık. zeytinciıik ista. ~ onlarını, 

l\IP.rsiııli ziraat fidanlığını ziyaret 
etmiş, gene otomob 'Jle Torbalıya ka
dar gitmi~. kmutulnn Cellad gölü sn
haRını görmilş, orada köylülerle g(i. 

rii~mii~. dilek ve ihtryaçlarını !'Or -
muş. not ettiı ıniştir. Ziraat Vekili -
miz. gece snat 22 de limanımızdan 

Mü nakaliıt Vekilimi:r.in dünkü tetkikle rindcn intibalar .. 

1 
kalkan Çanakkale Yapuru ile 1 tan -

Şehrimizde bulunmaktn olnn Mü- lığrnda General Rasım Aktuguyu, 1 c:ının ten;ii i:.i üzerinde d e ehemmi. 
nakalat Vekili B. Ali Çetinknya dün Partide Parti başkamnı ziyaret et - yetle durulmuştur. Öğrendiğimize 
de tetkiklerde bulunmuş, ziyaretler miş, belediye reisine kartını bırak · 1 rrore Halk::ıpınr.r fabrik:ısında bazı 
yapmıştır. rnışhr. o:ash tad:!at icra edilecek, fabrika. 

bula hareket etmiştir. Vekil, öğ1N1 en evvel Konaktan ny- B. Ali Çetinlrnya, \' ilfı.ycıtl ziyarpt 111 ı lah ve tevsiine derhal başlana. 
Orada bir giin kalacak \'e 

ı .ıya gidecektir. 
Anka-ı rılarak vilayette vali B. Etem Av .

1 
e:ı~asında or.ada bulunan Ziraat Ve ~l.tır. 

kutu, müstahkem me,·ki k11mandan. , kılı B. Muhlıs Erkmen ile görüşmüş Mün::ıkalilt Vekilimiz, Demirspor 
«««***»> tür. rnlübünün deniz lokalini açmağı da 

J Poligonda bir paviyonun 
Ziraat Vekili mizj karşılıyanlar .. 

Zira~: Vekilimiz?· Muhlis Erk- k~.1e~! .~ur?ava ~u~acıeıe i~tasronn 1fe.-he/afma fo .. renı·yapıldı 
men, dun refakatlerınde vakıflar u- muduru Xıhat fgrıboz, f zmir va _ 111 

Müteakiben ikamet etmekte bulun 'rnbul buyurmuşlar, dün öğleden son
duğu işletme konağına avdet buyr ra aat 17,80 da küşad merasimini 
ran sayın Vekil imiz B. Ali Çet inka- rnpmışlardır. 

ya, öğle Y meğini hu ... usi olarak k o- Sn::ıt ı 7 de, Alsnncak stadyumunda 
nakta yemistir. toplnnılmıştır. Yali B. Etem Aykut, 

B. AJi Çetinkaya, öğleden sonra belediye reisi B. Behçet Uz, l\levki 
Halk~pınardaki demiryolları fabrika müstahkem kumandanı, icıletme erka mum müdürü B. Fahri Kiper ve Zi- kıflar müdürü B. Esad Serezli ol_ 

ı·aat Vekaleti hu"usi kalem müdürü dukları halde otomobillerle kültür
R. Servet Özdoğancı olduğu halde parka gitmiştir. Orada Ziraat Veka
Deniz yolları idaresinin Çanakkale Jeti tarafından inşa edilmi~ olan zi _ 
vapuriyle Antalyadan şehrimize gel raat mahsulleri miizrsini gezmiş, 

miş, merasimle ve halkın sempati te- müzeyi hazırlamakla meşgul olan 
zahüratiyle karşılanmıştır. Vekil, B. Nihad İgribozdan yapılacak işler 
şehre çıkarak kültürparkı, fuar ha ~ hakkında malümat almış, daha sonra 
z1rlıklnrm1, ziraat mahsulleri mil - kültürparktaki hayvanat bahçesini 

".:<ı'Cı:i ile vakıflar pavyonunu, hayva- gezmi ı vakıflar pavyonunu iç kısım 
nat bahçesini gezmiş, Ziraat Veka- !arına kadar tetki]{ eylemi~tir. 

Merasimde vali, müstahkem n'evKi 
mandanı ve beiediye reisi ile 

davf tliler t uf unduiar 

k .sıın zıyaret etmiş. tetkiklerde bulun- m ve daYetliler stadyumda hazır bu
U- muş, i~çiJerle görlişmüştür. Sekizin- lunmuşlardır. Vekil, Denizc::por kulU-

leti müesseselerini dolaşarak tetkik- Sayın Vekil, Türkiycle ilk defa İz-
'i!r<le bulunmuştur. mirde kurulan hayvanat bahçesini 

İstikbal: zengln bulmu~. daha genişletilmesi-
. . . . . . ne ve daha mükemmel bir hale geti-

Zıraat Vekılını !zmıre getıren Ça- .1 . ~. 

d k d ı rı mesıne yardım edeccgıni vadeyle-
nakakle \'apuru saat o uz a z - . . . 

. . ' . mış, ve vakıflar pavyonunun İzmıre 
nur lımanın::ı gelmış, menderek dı- gelecek . hl · · d · · b' . 
ş d d . 

1 
. f sena ar ıçın aımı ır zı-

ınS a emır emış .ır. yaret yeri halinde çok mükemmel o-
nat onda valı B. Etem Aykut 1 k · .. ' . .. ' ara tanzım olunmasını muvafık 

nıustahkem mevkı komutanı Tumge- görmüştür. 
. Mral Rasırn Aktuğ, İzmir mebusu v k fl k t f d ~ 

B. Nazmi İlker, Halkevleri müfetti- ru gaenı·şıart.Pl avykot~u, ar a ara a og 
· B • . v • • • ı e ı ece ır. 

şı . Naşıd lug, beledıye reısı Bay Ziraat V kT K'' lt" kt k' 
Oehçet Uz, Ziraat Vekaleti İzmir falt yolda b~ 1

t ı, u urpabr 
1
• ad. ı as

t k'lA •. . • k .. 1 . ır ur yapmış, e e ıre re 
eş ı atı muessesclerı dıre to,r erı • isinin fuar hazırlıkl r h kk d· 
sıhhat müdürü, Anadolu Ajansı mü- verdig~ i izahat' a· 1 a .ı b" a .. k ın .ı 
ıne ·ı· t .1 b' .. 1 ı ın emış, uyu ser-

ssı ı ve gazc ccı er :r motor e vn gisara ,.ı inşaatını g" d · · 
PU 'd k z· ,, k' . H ,, ' 07. en geçırmış, 

ra. ~ı ere ıraa~ ve ılı.ne < 0~- Ziraat müzesinin yanıbaşıncla sıh - · 
Kel.dı.nız> demişlerdır. Vekıl, kendı- hat ve inkilab müzeleri hakkında 
ler.nı istikbal edenlerin ellerini ayrı 
anı sıkarak iltifatta bulunmuşlar -
dır. 

malumat almış, ziraat mahsulleri 
müzesinin mükemmel bir halde sürat 
le tanzimi için bu mlizede çalışan 

elemanların ressam ve fotografcı -
!arla takviye edilmesini muvafık 
görmüştür. Bu yeni elemanlar An -
karadan gönder:Jeccktir. 

Ziraat Vekili, vapurda kendilerini 
istikbal edenlerle kısa bir hasbuhal -
tle bulunmuş, Antalyada Başvekil B. 
Refik Saydam namma açtığı e erleri 
a.nlatmış, İzmirde akşama kadar ka-
lnrak tstanbula gideceklerini, fakat Kültürparktaki tetkiklerinden son- Oatte vali temeli atıyor .. Altta, töll'ende bulunanlar 
fuarın açılma töreninde tzmire ge _ ra seyahat ve tetkik ihUsaslarını ri- Dün, Poligon alayında bir paviyo- diği yüksek kudret ve kabiliyettir. 
~~Ceklerini, o vakit Ege bölgesinde en eden bir muharririmize demiştir- nun temebtma tön·nı yapılm1 c:tır. Bu kabiliyetimizle, memleketi göz 
k~r tetkik yaparak müstahs!llerle , ki: Merasimde Vali B. Etem Aykut, kamaştıran eserlerle suslemeğe mu-
d~YlU ile görüşeceklerini, ihtiyaç ve - Bundan dört sene evvel bura- Mü3tahkl"m mevki kunıandanı tüm- vaffak olduk.> 

1 
ıleklerini öğrenecek!L!rini söylemiş- dan geçmiştim. O vakit kültürpark gem•ral Rcıs:m Akto~n beledıye rei- Kumandan bundan sonra imar fa. 
erdir. yeri, bir harabe halinde icli. Bugün si B. Behçet U.z, vali muavini, top- aJiyetimizden bahisle temelatma tö-

Vapur, bir müddet sonra rıhtım ö- o harabenin yerinde bir manıurenin çu tuğ komutanı Adil. piyade tuğ reninden çok daha zevkli olacak o
~?ndeki şatlara yanaşmış, sayın Ve- yükselmiş olduğunu görüyorum. Bu komutanı Hasan Sankahya. merkez lan açılma töreninin de pak yakın bir 

ıl, vapurdan çıkmış, orada da vali son seyahatimde zaten her yerde kıımandanı Nezihi ve yük3ek riitLeli zamanda yapılacağını vadetmiş ve 
i~nvini, Parti başkanı ve ilyönkurul çok yenilikler ve ileriye doğru mu- askeri erkan hazır bulıınmuşlardır. temelin, bir çok eserleri bulunan sa
Z~eleri, vil~yet jandarma komutanı, v.affak .. hamlele: görmek!: ~~vinmiş- Aiay ku.mandan: all,oy .Be~ir ~ıt: yın general Rasim Aktoğun uğurlu 

raat Vekaleti teşkilatı ve müesse- tım. Guzel lzmırde bu kültur yuva- kı v~ gP..rnızon z;ıbıtanı mısafırlerını .. Jiyle atılmasını rica eylemiştir. 
se~.eri direkijir ve şefleri vakıflar sı, beni bir kat daha gururlandırdı. kaqılamışlar; alay bahçesinde bir Alay kumandanının nutkunu mü
~UdUrQ tarafından hararetle istik - Ziraat mahsulleri müzesi için ati- nıtiddet istirahattan son"a paviyo - teakıp, müstahkem mevki kumanda 
bal ediltniş, rıhtımda toplanan kala- de güzel bir ziraat müzesinin esas- nun inşa edileceği mahalle gidilmiş- nı general Rasim Aktoğu, temelin 
r~lık halk, Vekilimizi hararetle is- !arını atılmış görüyorum. Ona yar - tir. vali ve belediye reisi tarafından atıl-
11 baı eylemiştir Bonclomuzika se - dım etmeği de kendim için zevkli Temelatma töreninden evvel alny masını rica etmis ve: 

11u~ nıarşını çal~ış, bir asker ve bir bir borç bilirim. İzmire bu gelişimi kumnndanı albay Bekir Sıtkı, kısa - Paviyorıum~tzun ilk temel taşı-
m~~~ mU~rczesi resmi selamı ifa et - saymıyor~m. Tekra_r ~e~mck f~r"~- bir ı:öylev vermiş v~ demi~tir ~.i:.. n.ı a.tmalarını valirı;iz ve belediye rei-
i ır. Zıraat Vekilimiz. bu mera - tını bulabılmek benım ıçın çok ı.stı - - Sayın generalım, sayın buyuk- sımızden rica ederım. 

k l'llden sonr-0 otomobille vilayet ma- fadeli ve feyizli olacaktır. Çok müte lerim, aziz arkadaşlarım; Demiştir. 
k:ınında valiyi, müstahkem mevki hassis oldum. Bugün buraya bir paviyonumu- Yali B. Etem Aykut t::\, temel ta-
kl' ~utanlığında komutanı, Parti mer Antalyada ela çok güzel eserlerle zun temel atma merasimi için top - şını atmadan bir hitabede bulunmuş 
be~ııı?e Parti başkanını, belediyede karşılaşlım. insan, yurdda yeni, Lü- lnndık. Bu toplantıya yüksek hu - ve ezci.iınle dı-miı;tir ki: 
~~Ye rei<~ini ziyaret etmiştir. yük 've güzel eserleri görmekle bü - zurları ile şeref veren aziz komutan- - Muhterem kumandnnım: 
S ttltürparkta: yük bir kuvvet ve enerji kazanıyor. larıma sayıgı ve şükranlarım1 suna- Bana lütfettiğiniz bu c::erefli temel 

d n nyın Ziraat Vekilimiz, belediye- B. Muhlis Erkmen, Kültürparkta rım. atma. hayatımdn yaptıöım i~lerin en 
'lnu sonra refakatlerinde vakıflar u- belediye reisimize vecln etmiş, Hu - Cumhuriyetimizin göze çarp:m büyil w ü ve sevinci isidir. 
div: ~U~üril B. Fahri Kiper. bele- susi olarak İzmiq gezmPk i tediğini vM\flarından biı:,i de, bütün tecıek- Cumhuriy,.t devrinde başlanan 

reısı B. Behçet Uz, Ziraat Ve- söyliyerek ayrılmış, Refakatleri!lde- külleriyle yurdun imarında göster- - Devamı 8 inci aahifede -

ci işletme müfc>ttişi. ,. ek ile fabrika- bil futbolcularının A ye B tnkımlan 
nın faaliyeti h~kkında izahat Yer · - arasında yapılan, otuz dakika de-
mi~tir. Bu arada denıiryolu fabrika- -Devamı 9 ncu sahifede -

iŞ'iU .. ini.<di'~ .. n .. :· .. B~·Wi·~r~·n·ı 
-......... A;·;;·~~·~y·~ .. ·;~kt~p··:~·~·i~~~;·~ ............... . 
Fransız gazetelerinin verdiği haberlere göre, İngiltere ile Almanya 

ara ında yeni bir gergini ğe sebep olan gaı ip bir hadise vardır. 
Frnnsız gazetelerinden birinin Berlin muhabiri vakayı şöyle anla4 

tıyor: 

İki hafta evvel Londralı esrarengiz :M. Kingal tarafından Alman mil 
htme göndeir len bü~·ük bir hitabe Berlinde büyük bir infial fırbnası 
yaratmı~tı. O kadar ki mösyö Göbels muhterem centilmene bizzat ce
rnp Yermek zaruretinde bulundu. Tabii bu mektubun ne gibi cümleler 
ihth a ettii;ni tahmin müşkül değildir. 

Hatta mö.syö Göbels, M. Kingalın bu hareketini ingjltere hariciye 
vckfüetinin, yahud Lord Halifaksın bir manevrası olarak kabul etmek 
te de tereddüt göstermedi. Bunun üzerine Alman matbuatı da insı~:~ 
tetcreye ateş püskürmekten geri kalmadılar. 

İkinci nıesaj: 
Bütün bunlara rağmen e::;rareng:z M. Kingal Alman milletine ikinc 

bir hitabede bulunmaktan geri kalmadı. 
Bir kaç gün e\'\'el. Alman idarecileri gene paket paket bir taknn 

mektubun hududdan geçcı ek halka dağılmış olduğunu gördüler. 
Blitün mektuplar, Lonllra veya ingiltereden postaya verilmis olsa 

bu takdirde me~ele bir dereceye kadl!r basitleşeccktj. Fakat Aİman. 
yaya gelen l\I. Kingal mektuplarının yalnız ingiltereden değil, Fran, 
~a. Belçjka, isviçre, Danimarka. Norveç, isveç, hatta Almanyadan pos
taya ver ilmiş oldukları görülmüştür. 

Bundan maada zarlafr da biribirine benzemekten çok uzaktırlnr. 
Her boyda ve her renkte zarf vardır. Bunlar değişik yazılar, yahud 
makine ile yazılmışlardır. 

Hunun için Alman posta kontrolünün yabacı memleketlerden geleı. 
Liitiin mektuplara tatbik olunması Jfizınıdır. 

Bu meşhı.;r mektupların miktarı acaba ne kadardır? Bundan on be( 
gün evvelki ilk harekette elli bini mütecaviz mektup dağıtılmıştı. B~ 
posta ile gr:len mektupların eskisinden daha fazla olduğu bildir.lmek· 
tedir. 

Evvela M. Kingal, Alman idarecilerinin, ingiliz devlet adamlarının 
söyledikleri nutukları aynen tercüme etmemeleri dolayısiyle teessür 
ve teessüflerini bildirınekted:r. Bundan mösyö Kingal taarruz bahsine 
g>eçmektedir: cSon seneler zarfında Alman mecburiyetlerinden bahso
lunduğunu çok işittik. Fakat size şunu arzedeyim ki talepler daima 
yeni talepleı e yol açar ... Şüphesiz ki, bizim de taleplerimiz olduğun\& 
hiç bir zaman düşünmediniz.> 

Bizim taleplerimiz: 
İşte bizim taleplerimiz: 

1) Nazi rejimin'n harici siyasetinin değişmesi lazımdır. Daimi bit 
buhran içinde yaşamaktan arhk bıktık. 

· Bu b.e~ki ~si~in iç~n müsavidir. Ancak şunu dütününüz ki biz milyo11o 
larca k~ş.·. had.~selerın uzun müddet bu şekilde devn:nını istemiyoruz. 

2) .Sızı~ ~uhrerlerı'nizn bzimle sulh havası içinde te~riki mesai e• 
mek rsteyıp ıstenıedikler.'ni bildirmeleri lazımdır. 

Bundan maada 1\1. Kingal Çe)clerin çinde bulundukları vaziyeti. 
Alman yahudilerinin akıbetini Ye nazi devletinin lii uf.arını ( !) hatır
latmaktadır. 

Bütün Almnnyaya yayılan bu mektuplar tabii nazi şeflerini çileden 
çıkartmıştır. 

rakat «Ş mdilik srbır> diyorlar, biz de icap eW;;.i şekilde hareket 
edeceğiz .. 

Acaba nasıl hareket edecekler? Ayni şekilde mi? Almanlar tarn
fmd:m verilecek h,tabeler muhnkkuk ki M. Kin.ıralın .ı\ lmanyada ya-
rattığı tesiri veremez. 
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talyan saçmaları • İ Köy kat~p eri h;k-. zı r haya e kapı • 

devamda kında mühim bir 
Balka11 paktı ölmüş, Ce ubi ar .... tamim yapıldı mamalıdırlar 
biz maceraya atıl- l rupası Dahiliye Vekaleti köy işlerini gö- ------------------------

mısız.! .. • mı·d·r? rcek köy katipleri hakkında teşkila- Yazan: Vinston Çörçil .. UZ e rı n tına mühim bir tnmim yapmıştır. Bu 
İtalyanca cLa Stampa~ gazetesin- tamimi yazıyoruz: 

de Alfio Russo, Yugoslavyadan Köylerde hesap işlerini yül'ütebi-

} azdığı bir mektupta, Köse İvano- 1'ürkiyeyi dumura ugwratmak, Rtısya leceklerbulundukça hnriçteııher- Napo yon sulhii aradı, Sent 
Heleni bulau fun Yugoslavyayı ziyareti müna- hangi bir sebep ve bahane ile katip 

sebetiyle her iki devlet arasındaki ile irtibatımızı kesmek, bog"' azları kon· istihdamına imkan bırakılmaması ve 
dostluğu tebarüz ettirirken şöyle köy kanununun 39 uncu maddesine Bu temmuz aylarında Avrupanın Kuvvet sayesinde bir halkı di-
demektedir: t } l k • t• uyarak öğretmenlerle eğitmenler ve derin düşünceye dalmış olması bize ğerine hakim kılmak, ve mağlupları 

c Türkiyenin Dobruca hakkında- r O a a 1 ffi a l S 1Y0 f ffi UŞ imkan olan yerlerde imamlarla, ka- sıkıntılı mnnzarayı en karanlık nok- imha etmek, yahud da köleliğe malr 
ki tavassutu her iki defasında da ne- Londrada tııiınteşir Daily Vorkerin Macar intihabım elde etmek için mB- tiplik umurunun yürütülmesi bildi- talariyle ve en aydınlık kısımlariyıe kum etmek vahşi metodu tesirsiz ve 
tice vermemiştir. Birincisi birkaç ay diplomatik muharriri Hitlerin müte- yonlar sarfetmişler ve kendisine Slo- rildiği halde köylerde gene ağır üc- tetkik etmek fırsatım veriyor. köhne bir metoddur. İlim adamlarım: 
evvel, ikincisi daha teşebbüse bile nkip hareketinin Danzig değil, ceııu- ,;nkyanın bir parçnsiyle Transilvan- retlerle ve harjçten vaki talepler ter- İngiliz ve Fransız demokrasilerini fırsat veriniz! ltimad, teşebbüs vı 
meydan kalmadan. Romanyalılara bu şarki Avrupasına müteveccih ol- yayı teklif etmişlerd·r. cih olunmak suretiyle katip istihdam «Sinir Harbi. adı verilen şeyle ve hüsnüniyet şartlarını tesis ediniz! 
gelince onlar tüccar zihniyetiyle ha- duğunu yazdıktan sonr mihver dev- Yugoslnvynda ise iki yoldan yiirü ettirildiği ve bu şekilde tayin edilen kaba küfürlerle bitap düşürmek hu- Bu şartlar olmadıkçn servet, ve refah 
reket ettiler. Şimdi ise, kendilerini letler·niıı balkanlardaki başlıca gani yorlar: Evvelfı. demokrat aleyhdnrı ki'itiplerin beklenen hizmetleri yap- susundaki nazi teşebbüs iflasa mnh- onları yakalamıya çalışanların elle· 
kuvvetli ve korkusuz addettikleri metleri şu suretle tasnif etmektedir: olan prens Pola kendisini mjhverc madıkları ve bilakis köylüleri izrar kumdur. BrHanya imparatorluğu ve ı inden daima kaçacaktır. Bu şartlar 
için onları hakimane ~;r şekilde dü- 1 - Rornanyanın petrolü, buğdayı sntmasını teklif etmişlerdir. İkinci ettikleri, lıazı vilayetlerde de bu iş- Fransız müttefiklerini son seneler lıir kere tesis edildi mi, bütün beşe 
şünmeğe kim sevk ve mecbur ede- ve Karndenize bir mahreç, olarak ta eğer ne yapıp yapıp mihver ler etrafında yapılmış umumi tebliğ- zarfında o kadar ümid ve inkisar rjy~t için kil.fi derecede saha ve meb. 
bilir} Buna, ne delice bir sergüzeşte 2 - Türkiyeyi dumura uğratmak devletlerini tatmin etmezse hırvnt lerin köy idarelerine gönderjlmediği tenavübilne maruz kalmışlardır ki zul mahsuller bulunduğu görülecek. 
atılmış ( l) bulunan Türkler, ne de ve Rusyanın irtibatım kesmek için 1 . b h d k d h'I' vaki şikayetlerden anlaşılmaktadır. kararları bu neviden manevralarla tir. mese esinı mevzuu a s e ere a ı ı .. . ... 
memnun edilmemiş Bulgarların da- Çnnnkkalcyi murakube altman bu- b. . 1 t hd'd t kt df Koy ıdnrelerını kanuna aykırı su- bozulamaz. Vakitler:ni girişmiş ol- MağlObiyetten kendini topladıktan 
hil oldug· u bir Balkan antantı arzu ırDı~~an ta e ft 

1 
e hme ey r. 1 rette sandıklard;n para vererek def- dukları tedafüt hazırlık vazif esin- sonra yolu gestermiş olsaydı Alman-

lundurmak. ıger ara an em ugos avya . . 
ettiği halde bunun imkansızlıgı~ nı gö.. h d y . t A ti kt k" terlerıyle, dolayısıyle arzuhalcı dilk- dan bir dak'ka içn nyrılırlarsaJ bu- ya için bu ne büyük bir şeref teşkil 

3 - Selanik tarikiyle Ege ,.c Yu- em e unanıs an rnavu u a ·ı A 
ren Yugoslavya kadirdir. . •t 

1 
d . 1 t hd. 1 d'l knnlarındn gezmekten kurtarmak nu, vazifelerini başka torlü telfikki edecekti! HitJerin bu sükun fırsatın. 

nan üslerini murakabe altında tut- cesım ı a van or usıy e e ıc e ı - . 
Bunun üzerine Yugoslavya, ne- kt d' ·B 1 . t d l\."" C"ı·;sta ve mesulıyetten korumak maksndjyle ctmeğe sevkedecek herhangi birşeyi dan istifade ederek bu basit fakni mak. me e ır. u garıs an a ıa .. . r, 1 tice vermiyen te~ebbüsleri bir tara- .b. . d d'l kt e ubA zaman zaman yapı an bu gibi teb- göreceklerjni umdukları için ynpıyor mUhim hakikatler üzerinde dilşüne. :.- Bu gayelerini tahakkuk ettirmek gı ı arazı va e ı me e ve c n ı ·~ . . . 

fa bırakarak Bulgaristanla münase- D b . ö t .1 kt d' lıgatm mahallın ıcap ve zaruretlerı- değildir. Hariçte ne olacağını ve en ceğini umalım. 
için her memlekete göre ayrı usuller o rıce g s erı me e ır. .. 'k d'l ·-. .. .. 

betlerini takviye, Balkan devletleri- kabul etmişlerdir. Romanyayı da bütün mahsullerini ne gore tntbı . e ı medıgı gorulmek- kötü ihtimalin hangi anda tahakkuk Bugün henüz vakit vardır: Fakat 
nin bitaraflık ve istiklal prensipleri- Evvelfi Balkanların anahtnrı olan satın almak suretivle kendilerin'! tedjr. Halbukı, e.~ e.: köylerde çoğn- edeceğini kimse bilmez. Bizim biltun yeni bir hakaret, daha ziyade tehdlt-
ni teyid ve Balkan antantının esası- .Macaristanı elde etmek üzere son celbetmek jstiyorla.r. lnn okur ynzar k~ylu. g.cnçle~in. ~mel• bild ğjmiz, hndiseler icpp ettirdiği kar bir karar imkanları kapıyarnk 
ııı teşkil eden bitaraflık ve istiklal kurslarda bu vazıfe ıçın yetıştırılnıe- zamnn yapacağımız şeydir. onları duman ve aleve kalbedecektir. 
prensiplerine ihanet etmiş olan Türk - 00 si milmkün olduğu gibi bu idnı elere Sulh zam~nında Britanya ada la- O znman artık gerçkten iş işten geç-

-Romen politikasını açıkça tenkit Bren~erdekı· vazı· yet njd köy umur ve hususatım k.mdi nnda bu derece tam bir vahdet hiç m'ş olacnkbr. 
ediyor. Esasen bu antant hakikatte bünyelerinden yetişen elemaıılnrlrı lebir zaman görülmemiştir. Bütün Alman ordularının 1914 te Parls 

göçüp gitmiş olan diğer emsali gi- tedvir suretiyle idare kabiliyetlerinin içtimai sınıflara, bütün dinlere men- önünde muvaffakıyetsizliğe uğra-
bi bir memlekete_ Bulgaristana- ebe- de arttırılmnsı her znman için knbil- ~up erkekler ve kadınlar nazlzme masından sonra, Kayser hükQmetinfn 
~i bir tazyik yapmak, yani yarat- h Jir. karşı harbe refakat edecek olnn yu- birleşik devletler vnsıtasiyle sulh 
mak değil, tazyik yapmak için doğ· • Q U • E~asen gelirleri az olan ·ö~ lcrin valarının gündelik hayatının kökten müzakerelerine girişmek üzere ynrı 
muş idi ve Bulgaristana, onu diğer en küçilklcı ine varıncaya kaılar her rleğişmesine m:ınen ve maddeten ha- resmi tekliflerde bulunmuş olduğu-
memleketlere müşabih yapacak olan .. birinde milstakil kfıtip istilıcfaın mec- zırl:rnmışlarclır. nu hatırlanm. Fakat istilaya ve teca-

h ki ld l 1f lıuri olmadığı gibi buralardan talip Bütün büyük Britan~·a üzerinde A· vüze uğramış olnn devletler arasında 
a arın veri iği gün darbeyi ye- " · . Ş d d y lJtılundukça hariçten katip tayini de merikah ziyaretçilerin ve dig· er ec- sulhun ad 'nı bile işitmek zaferi düı:ü-

mıştır. İm i e unanistan ile Ro- ~ 

1 caiz değildir. IIiikumC'tin. köy ihtj- nebi tuı·istlerin hayranlıg-mı celbe- nüyorlnrdı. Evet zaferi ve intikamı! 
manyanın ngiliz himayesine girme-
. T" k' . 1 1 F Al } t ı bı· r har be ltal.ya- yar heyetlerinden i~tediği şey aldık- den bjr ~iikfin hüküm sürmektedir. Fakat bu harbi - Allah korusun -

Si Ve Ur ıyenın ngİ tere Ve ran· m U l eme 
1 

manya, J:ırını ve verdiklerini mevzuata uy- 1stikl.ıalden end'şe eden yegane fert. patlak verir:3e, dehşet saçan hava 
sa i e askeri bir ittifak imzalaması · · .. . b" b" .. b di k d h } • • k" . . İ kt d. gun ve mazbut hır şekılde munta- ter, harp zamanı için henüz hazırlan- hava silfıhları yüzünden, kıyas edile-
~l~~nt:r u(~)u~n .ve~ e "olara. nın er a ıştıra ını ıs eme e ır zamandefterlerinegeçmeleri.heran mamışolanlarla,kendiniidareedeıı- mjyec-0kderecedednhavahşivedur-

ş · em vazıyetten netı- • . . . . hesap \'erebilecek hnlde tutmnlnn d 1 d h ü kül 1 ktı 
ce çıkaracak ilk devlet Yugoslavya- Yalnız Almanca lrnnuştukları metının, fırsattan ıstıfade ederek • d 

1 
k 

1 
.• 

1 
k cl'l . 

1 
lerin henüz müphem olan bir buh- uru mnsı a a m ş 0 

aca r. 

d B ık k 
. .. . 'ç'n b'ır '---ım köylüleri BrenncrdekilBr~nn r ve _yu'k.ı:ı.n Mia Jı:Qllu - \C> ev et nnun arı~ e en 1 erme eıı __ 1 ,_ 1.rt L , :u· 1 • Nazi partisiyle onun haşin şefleri, 

ır. a an pa tı artık hır mana ıfa- 1 1 tu" kl' Al .. 1 11 ı'httlt't ,-ınnnnn.J<:<n .... 1, 'l°ft'J7V ~-ıu: ....... ,~ .. UAI m.A :a "AVAft.I. v ... "1n -p )1 .r. ] J 
d 

. ( 1) b. k'"'~ d topraklarını terke mecbur eden cfa- rının na ıne manyanın musama- t il . d .. ü . .. ·ı T mesinden korkan halk kütlesidir. • e elll, o ony~, ı c ev-ıetıe.:- ' 
e etm1yen ır agı parçasın- h d d h t · t · · ka"n "ere ve ce ve erı e gun gunune ı gı 1 t:kran'-·a, l\lacarıstan ve Romanyanın 

d ·ha · 1_ı • ,.. .,_ istvari> tedbirler ayret u) .... ı ır 1• asını emın e mesıne ım • - d • J t ı· t I 'd' B t k B )' "' kk 1 d " anı rettır. ,-ıayat ve sıyası seoeb B b' . l b" .. k R . h Al cek kadar ehemmiyet arzeder aıre ere es ım eme erı ır. u a - u muz ım ve sogu anı urum istilfi edilebileceği ve bunun neticesi 
ler ba§ka başka yerlerdedir. Binaen- u ıçare ınsan ar, uydu 

1 
cıc k k - I I b' h tl d • · b'I clirde bu vazifenjn muamelat \'C he· iki derin h 'sse i~tinacl eder. Birincisi, olarak mlitearrızların büyük devlet-

aleyh Yugoslavyanın Bulgarı·stana 'llanları tarafından kar eş 0 ara a- ta ya, ır arp pa a ıgı .~~ ı - ı.:ıbatn asina muhtar veva azaların B · h lk 
kl h d tt tak . " rıtanya a ının ~mııiyet ve saadet lere o zaman sulh tf"k1'1f edebilecek-

k il 1 d h
. b' bul edilmelerine rag-men topra arı- assa uzun zaman evam e ıgı • - b' . t . f d if 1 d" 1 .. o annı açıp, ara arın a ıç ır ay- • . k .. l I k ırı aı n ın an a ınc a .. JU manıı 

rılık olmamasına mukabil bir çok nı ltalyan hududları çerçevesi i~i~- dırde gere. mucade ede gere '.se ·at- kanuni yoktur. Ancnk bu gibile· in 
için mutlak surette zaruri olmadıkça )eri ham hayaline kapılmasınlar. 

ı · b' b' · d h faza etmek nimetinden ıstı- lanılması ıcnp eden mnhrumıyetlcr- . . 
şey erm, ır ırlerıne yaklaşmalarına e mu a d _ .. k.. k d. l . . d.. köylünün her vakit yapabıleceklerı 

d .•. b d 1 . k b 1 fade edemı'yorlar e e nagır yu un en ı ııssesıne u~ etmi~·e dnvet edilmi.Yeccğine olan kn- tu··n A··ı·tıpa nıeı kezlerı'ııde mu'laf.,.""' 

kraliyet hükumeti tarafından haı p Napolyon kılıç elinde olarak. bil-

yar ım ettıgı u ev etı a u etmesi lk' . . h · . . l k •. k t' d d' lk 1 . 1 · · müracaatları derhal karşılıyacnk su- " • · ...... 
k t b'" b' kil k d' ıncı hır ayretı mucıp o an no - şecegı anaa ın e ır. ma ış erının naatid'r. İkincisi, mücadele ne kaclar b'r sulh aradı. Bcrlinde, Viyanacla, 

pe a ıı ırşey teş etme te ır. ta da İtalyan Tı'rol'ünde ikamet eden bugünkü vaziyetinde bir deniz ablo- rette çalışmaları; köy kanununun 
D k t , 1•etin olursa olsun \'e ne kadar uzun 1\I d 'dd Romnda "e nı·hayet Mos 

O O r ecnebilerle turistlerin dışarı çıkarıl- kasına uzun zaman mukavemet et- 33 üncil maddesinin 3 üncü fıkrasına y '"' n rı e, • -

B B h d k l .. ht l k l k f t zaman devam ederse etsin. naz ilerin ko,•ada bunu aradı. Bütu"n buldug· u • e çet U 2J malarıdır. Bu adamlar, hiç şüphesiz mek davası onun için için en çı ı - gore mu arı . veya .~za ı sı n 1~ı 
oraya evvelce ltalyan turizm bürola- maz bir hal alır. ?1~hafnza ec~.ebılmek uzere de bu ış kuvveti İngiliz impnratorhığuyle Saint - Helene oldu. Halbuki bu mü-

Ç Ü C U K rının yaptıkları mükemmel reklamla Esasen ltalya karadan infirat ve ıçın ayrıca ucret Almanları Ulzım- Fransız cumhuriyetini yıkmıya mu- cadele esnasında ingilterenin tek ba-
Haatalıklan mütehaasıaı yüzünden gitmislerdi. Burada yer- deniz ablokası ihtimaline karşı sene- dırı. vaffak olamıyacağı kanaatid·r; ve şına kaldığı ve bütan dünyayı karşı-

Hastalannı 11,30 dan bire kadar leşmiş olan ecnebilere gelince, belki Jerdenberi hal çareleri aramakla meş- Köylli a~·a~ı~d~-~ali~ .bu~tınmn·n~ eninde sonunda ferdi hürriyet dava- smda bulduğu oldu. Bugün mevcud 
Beyler sokağında Ahenk matbaası içlerinden bazıları, faşist hükumeti- guldür. yerlerde bıldırıldıgı gıbı bırkaç kö- siyle enternasyonal hüsnüniyet dava- olan şartlar bambaşkadır. Bugün bir 
yanında kabul eder. nin, kendi teminatı altında yac:ama- Bugünkü iktısadın en paradokslu yün iştirakiyle Ş{!rniti kanuniyeyi sının bu"tu··n A\•ı·upada \'e hatta lıUtu"n t 1 ... d" 

R 
liô' • harp ingiliz impara or ugunu unya-

A D Y O ya gelecek zengin ecnebilere, hatta tecrübesi olan otar i hususundaki hniz ve ücretleri azami haddi aşmı- dünvada dalla genı·~. daha vu·· kse,· tt f k ] h · · d ı k " ,. .; 1\ nın döıtte üçiyle mli e i veya şe-
harp zamanında bile sükunu temin gayret eri arıçten tatmın e i ece yacnk surette diğer talipler arasın- ve çok daha sağlam temeller üzerin-

• • Baıtarafı 4 ncU Sahifede - etmek hususundaki vaidlerine knpıl- ihtiyaçlarını azaltmıya matuftur. Al- dan katip istihdam ve tebliğat veç- de emniyette duracağına olan gUve- rik bulacaktır. 
21.3Q Müzik (Mozart - Keman mışlardır. mnnlar, esasen miktarları kifayetsiz hile katiplerden münhasıran köyler- nidir. 

konsertosu (Re majör) • Roma hükumetinin resmi bir teb.. olan vagonlarının ne kadarını ltal- de vazife görecek her ne suret ve !'e- Harp olacak mı? Bu tamamiyle --------------

Paris • Soir 

Pl. liği bu tedbirleri haklı göstermek için yaya sevkedebilirler. beple olursa olı:ıun nahiy~ ve kaırnlar- B. Hitlere ve etrafındaki nazi part'si Poligonda bir pavyo• 
Çalan: Yahudi Mçnuhim «askeri ve siyasi karakterli sebeb- Faşistlerin yıldırım harbı doktrin- da devlet dairelerinde çnlıştınlma- liderleriyle parti politikacılarına bağ t f t mera.., 
Orkestra şef!: Ge,.,rges E- leu le emniyet polisinin «garp mil- leri şudur: Ablokaya karşı kendi ken malan: hilAfında hareketi görUlen- lıdır. o emir vermezse hiçbir top pat- nun emP. a ma 

, 

vesco. !etlerine mensup bazı unsurların faa- dine telkin. ler hakkında kanun icaplarının der- lamıyacak Ye kan dökülmiyeecktir. simi yapıldı 
22.00 Müzik (Kiiçük orkcsh'.a • Jiyetleri J:ı.akkında vermiş oldukları~ ispanyada müdahale: Şu veya hnl tn.tbiki ve köylülerle ilgili tamim- Herhangi bir anda, yilzUnil aydınlık-

ş f N b k ']d C'b l b ... k · il k ı - Baıtarafı 7 nci SahiEede -e : i ecip Aşkın) ileri sürülüyordu. Hakikatte, garp u şe ı e, ı ra tar ogazını açı lerin giınil gilnüne ve m m ·ün o nn tan yana çevirmiye karar verir, kom-
l - Rio Gc1>hardt • Ro- milletleri arasında en ziyade zarara tutmak ümidi. yerlerde Vilayet matbaalannda tek- şularınn eziyet ve işkence etmekten her iş gibi, bu da yakın bir zamanda 
mans (Violonsel ve orkeJt- uğrıyan 1sviçreli1erdir. Çünkü ekse- Almanları bir Afrnka fethine aü- sir suretiyle bu idarelere tebliği ta- avzgeçer, senbolü ve ifadesi haline bitecektir. Temeli atarken, süratlc 
ra için) risi otel işleten iki üç yUz İsviçreli, rüklemek hususundaki israrlar: mimen rica olunur.> geldiği zalim milsamahasızlıktan vaz bitm~sini dilerim.~ 
2 - Hanns Schmidt - inci- İtalyan Tirol'ünde yerleşmiş bulunu- Afrikaya varmadan evvel Alman geçerse, Alman miUetine, her m:lle· Müteakıben vali, belediye reisi, 
ler (vals) yordu. lar İtalyayı himaye etmiye ve ihti- Eleksir Şahdp tin Ucretlileri ve işç=ıeriyle birlikte vali 'muavini taraflarından temele 
3 - Ed. May - Bir şişe mo- Bu acelenin ilk sebebi şimali hal- yaçlarını ikmale mecbur kalacaklar- parlak bir istikbal vermek için her ilk harçlar atılmış ve merasime niha-
:zel şarabının karşısında. yada yakında başlıyacak olan büyük dır. Basur memelerini gi· halde birkaç ay veya birkaç sene yet verilmiştir. . 
4-J. Brahms- Macar dan manevraları ve tahşidah gizlemek Arnavudluğun askerileştirilmesi derir, Kuvveti, Erkek· kafi relecekt:r. Alay kumandanlığı bu sevinçlı 
eı No. 8 olduğu sanılabilir. ve on iki adaların tahkimi, Selanik Kılıçla kendine bir chayat sahası> gün münasebetiyle garnizonda da-
5 - Korsakov - Hind şar- Bumanevralarınneşredilmişolan ve Vardar vadisi üzerindeki emelle- fiği. istihavı art ırır. nçmıya çalışmak beyhudedir. Fethe- vetliler şerefine mükellef bir don .. 
kısı bir tem üzerinde yapıldım malum- ri: Almanyadan geçmeden Balkan- dilmiş bir araziye malikiyet halk küt- durma ve pasta ziyafeti vermiş, sa" 
6 - Ernst Fischer - Tatil dur: Po vadisi methallerinin mü~a- lardan ve aşağı T unadan mal getir- altında İtalya da, Almanya da bun- lelerini eskisinden ziyade fakirleşti- mimi hasbihallerle hoş bir vakit ge" 
günleri. faası ve Venedikten kalkan bir yar- mek vnsıtası. da fayda bulacaklardır. Bu devlet, recektir. Halbuki, cbUtün memleket- çirilmiştir. 

a) Tatil günleri. dım ordusunun nakli. Bir ltalyan - Macar - Romen - Leh en müsait zamanda ans1zın İtalya- !erdeki bütün insnnlann• işbirliği Poligon alayındaki yeni pavi:Y0~· 
b) işte dağlar Mihverin şimdiki iddiala~ı karşı- kombinezonu kurmak teşebbüsü: dan taze bir yardım görecektir. yapmaları Ye fen yirminci asnn a- general Rasim Aktoğunun lzrrıır 
c) Beklenilmiyen bir te- sında, Po vadisi müdafaa edilmek is- Tuna ve ~arkta bir miistakil iktısadi Bununla beraber, Almanya muh- damlarına hudutsuz bir chayat a- müstahkem mevki kumandanlığınf\ 
sadüf tendiği takdirde Alman kuvvetleri- saha vücude getirmek fikri. mel bir harp halinde, halyanın daha hası> açnr. Bugün, Nevyorkta, otuz tayininden beri küçük büyük otoı 
d) Suların sükuneti nin mebzul Alman malzemesiyle Sovyetlerle zahiren mütevehhir, başlangıçta harbe girmesini tercih katlı binalarda, esk'den ayni qaha üçüncü eserini teşkil etmektedir. 
e) Avdet birlikte bu işe iştirak edeceği pek ta- hakikatte pek pratik surette idare edecektir. Bu takdirde, tabii Alman- üzerinde yaşıynnlardnn çok daha Bu paviyon iki yüz erimizi bnrıJl" 

7 - Ludwig Siede. flk ba- bit görülür. Hal böyle olunca, Bren edilen münasebetler: Ayni düıün- yanın, İtalyayı devamlı surette hima iyi şartlar içinde yaşıyan insanlar dırocak subay, odalarını dershane: 
har melodisi ner geçidinin randımanı, buradaki ce. ye etmesi ve ihtiyaçlarını temin et- vardır. Geçen harbin, sonunda ıssız duş, banyo dairelerini, eşya depola 
8 - J. Strauss _ Şen Viya- techizatın ve emniyetin organizrıs- Mihverin mütehassısları, müm- mesi icap eder. bir kumsallıktan ibaret olan Tel- rını ihtiva edct>ktir 
na (vals) yonu Alman - İtalyan stratejisi icin kün faraziyeler arasında, Almanya- Hal bövle olunca Brenner'den ir- Avivde bugiln yüksek medeniyet se- D eöerli genemlirn:z. pek vakrı k 

23.00 Son ajans hr-berleri, zİr(tat. hayati ehemmiyeti haiz hususlar ola- nm diğer Avrupa devletleriyle har- tibat, cÇelik pakb ın gösterdiği as-. Yiyesinde yaşıyan 80,000 yahudi var- otuz dörd"ncü ~·rine de baslıY <' .,.. 

esham. tahvilfH. ka....,biyo - caktır. betmesi halinde, İtalyanın bir silahl ke•i komisyonlar icin büyük bir tet- dır. Maddi sa hacla insanların birlikte t r. Bu da lzm ·r aske.ri h s•l\nf" . 
f'ııkut bors(\ı.:ı1 (fivat) Bu donelerin ve bunların gizli bitaraflık vaziyeti alarnk kararını kik mevzuu olmak lazımdır. sulh içinde ve hUr olarak çahstıkla- de yirmi vn•al h bi" verC'mliler P ~ı 

23. ?O üzik (("Azband • Pi.) knlmasıııın arzetti'7i ehemmiyet il~i n}'k etmesi ihtimalini de hiç ünhe- Ln \en onı=er rı takdirde başarmıyncl\kları hiçbir yonu '-... •1r. Tebrik eder. bzı ;:ı 
23.55-24Yarınki pro2ram. 1 müttefikin nazarında, faşist hüku· siz tetkik e tmişlerdir. Bazı şartlar LE Ffı:iARO şey yoktur. llar dil z. 
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usiki ve ölüm 
Meşhur bestekô:r Çaykovskiİıin altın
cı senf anisi bir şeamet menbaı mıdır? 

• 
Bestekarın esrarengiz ölümü - Çar .. 
senfoniyi dinlerken duyu~an çıg~ı:<lar \I ' 

ve diğer bir hadise 
Son zamanlarda Detruvada, bü

yük operanın iç salonlarında opera 
direktörü ile meşhur Macar şefdor
kestr Viktor Kolar arasında şöyle bir 
münakaşa cereyan etmişti: \ 

- Evet bu akşam orkestrayı iyi/ 
idare edemiyeceğimden dolayı beni 
affediniz. Yalnız bu akşam için di· 
rektör r 

Opera direktörü kulaklarına ina· 
namıyordu. Onun Viktor Kolardan 
bir gece mahrum olması demek, bü· 
tün bütüne ticaretine sekte vurma· 
sı demekti. 

Direktör şaşkınlıkla şefdorkestm· 
ya sordu: 

- Bu ısrarınıza sebep nedir dos
tum~ 

- Çünkü programda Çaykovski· 
nin altıncı senfonisi vardır. Bu sen· 
foni insana felaket getirir. 

- Feluket mi} 
- EvE-t felaket 1 
- Anlayamıyorum ne gibi fela-

Sevimli yıldız Si· 
mon Simonla bir 

mülakat 
- Baıtarafı 6 ıncı sahifede -

arkasında olduğu için bir türlü gör
meğe muvaffak olamadım. Öyle tah
min ediyorum ki, benim bu birinci 
beyaz saçım, deniz yılanlayına ben
ziyor! 

- Küçükliiğiinüzde büyük adam. 
hırdan birisiyle <'Vlenmek istemiş mi 
idiniz? 

- Evet, NapolyonJa.. Fakat o 
zaman<lnn bu zamana kadnr uzun 
yıllar geçti. Şimdi masal al~minde 
vaşamıyoı uz. Bugün Napolyona dair 
bir film çevirmek arzusunda bile 
değilim. 

- Eğer Simon Simon olmasa idi
n ·z. Fran. ız \'e Amerikan yıldızların
dan k 1mi severdiniz? 

- Fran~ada İvon Prcntan, Ame
rikada Bet Davis .. 

- Ki'çük iken en çok hangi sebep
le azarlanırdınız? 

- Karşılık vermekten, anneme 
durmadan karşılık verirdim. Hiç al-
ındn kalmaz, boyuna söylerdim. 

Bana en fazla verilen ceza, gezmeğe 
çıkmamaktı. 

- İlk randevunuza kaç yaşında 
'ken verdiniz? 

- On yaşında iken, on üç yaşında 
bir erkek beni, Bambo ağaçlarınm 
kapladığı küçük b:r ormana götür
dü. İlk sevişmemiz burada oldu. Ma
amafih şimdi bu çocuğun yüzünü hu 
tırlıyorum, ne ele konuştuklarımızı .. 

** Ali Çetinkayanın 
tetkikleri 

ket? Bütün dekorlar birinci derece· 
de nefaset ve artistler görülmemi~ 
bir şekilde muvaffakıyetler göster
dikten sonra elan bir felaketten bah-
setmek cidden hatadır azizim. - Ba,tarafı 7 nci Sahifede -

Viktor Kolar yanındaki arkada§ı- B. Ali Çetinkaya, sporcuları tef -
na baktı. unıf arkadaşlarımdan Ray Şim;d de, Gerek opcrn direktöı ü, gerekse tişten sonra: 

Bu arkada~. Çaykovskinin eserin- konserden sonra bir asansör kazasın- Olga hasyetle Viktor Kolara bakı - - İzmir Demirsporu da çok kuv-
de rol alacak olan Amerikalı güzel da can verdi. yorlardı. vctli olarak teşekkül etmiştir. Gör -
snnatknr Olga Friker idi. Şikago s.ergisi sıralarında idi, hatı· O çok c.id<li ve çok me~hur bir sa- düklerimden memnun oldum. Daima 

Olga F riker de, opera direktörü rını 1>ırama'lı\~ım bir dostuı: ı~rariy- n.at adamı idi. Yalan .söylemekten de sı~ııatli. ve kuV\'etli olmanızı tcmen-
gibi hayretler içind Viktor Kolara )e gene operada Çaykovskıyı cal - ~ıddelle nefret cderdı. nı ederım . 
bakıyordu. e dım. Ve .~.asıl söyliyeyim bilm~, Hayatta ~zan öyle v?~alc:ırl~ k~r: ~emiştir. l\10.t ak1b~m lokal. bah-

Kolar, geniş koltuklardan birine çok sevdıgım arkadaşlarımdan hırı· şılaşıyoruz kı, bunların ıçındekı gızlı çesındc <lavctlılere lımonata ıkram 
oturarak Olga F rikerle direktöre ıu nin intiharına daha o gece şahit ol- 5ebeplerin manalarını el' an kavrıya- 1Cdilmiş; deniz porcuları yelken gös-
hakiki vakayı anlattı: :lur mıyoruz. *** terileri yapmışlardır. 

- Çaykovskinin altıncı senfonisi, Ila" n B. Ali Çetinka:ra şehrimizde bir 
Yani istırap adını taşıyan parçası, kaç gün kalacaktır. 
nerede ne vakit çalınmışsa ekseriyet- vam eden mü~abakayı takip buyur-
le bir felaket getirmiştir. Q _J h t b k h • J } duktan sonr~ refakatinclekiler ve 

Ben, operadaki kostumlere, de- raU as a a ICI emşıre er O CU- davetlilerle birlikte işletme binasına 
korlara kabahat bulmuyorum. Yal- } • • b • h t k } k t gidilmiştir. Burada, Demir.:ıporlu 
nı'! altıncı senfonideki uğursuzluğa una aıt a 'Zl ıza a ve o u a ayı gençler gaz maskesi tecriibeleri yap-

t~mas ediyorum. Belki şu anda be. Ve kabul şarılarl nı~~ardı.r. Bu t~c.rübelcr çok muvaf-
tııın anlatacağım şeylere sizler inan- ' · f akıycllı geçmıştır. 
ltııyacaksınız. Ancak buna emin o- 1 - Hasta bakıcı hem,ire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve. Güreş galonunda, Demirsporlu gü-
lunuz ki, şimdi söyliyeceğim vaka, kaleıti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. reşçilerin müsabakalarını da takip 

(SAHiFE 9)' 

lzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şirketinden: 

TENZILLI T ARiFELER: 

Şirketimize tahriren müracaat edecek olan abonelerin elektirilt 
tesisatı aşağıdaki şeraite uygun bulunduğu takdirde, kendilerine zir· 
dekı tenzilat yapılacaktır. 

l - Ev elektirik cihazları ve asgari 700 vatlık müesses bir ta· 
katı bulunan abonelerin, puant saatları haricinde sarfedecek· 
leri kilovat saatlar kendilerine, kilovat saat başına 1 O kuruş• 
tan faturalanmaktadır. 

II - Binaların mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını tecavüz 
etmiyen ve her biri asgari 1 kilovat takatılıda ısıtma cihaz· 
lan bulunun ticari müesseselerle hususi ikametgah abone
lerinin; 

Binaların mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını müte
caviz ve her biri asgari 1 kilovatlık, toptan 4 kilovat taka • 
tında ısıtma cihazları bulunan ticari müesseselerin; Puant 
saatları haricinde yaptıkları sarfiyat, kendilerine: 

a) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saa• 
tecavüz etmediği takdirde, kilovat saat başına 1 O kurustan; 

b) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu SS kilo'\' at ·saatı 
mütecaviz bulunursa, ilk 20 kilovat saatı, kilovat saatı hac 
şına 7,50 kuruştan ve mütebaki kilovat saatlar da, kilovat 
saat başına 3,25 kuruştan; 

Faturalanmaktadır. 
NOT: - Puant saatları tabirinden 
a) 1 Eylulden 31 marta kadar olan müddet zarfında saat J 6 ile 

23 arasında bulunan saatlar; 
h) 1 Nisandan 31 ağustosa kadar olan müddet zarfında saat 18 

ile 23 arasında bulunan saatlar; 
Anlşılmaktadır. 

lII - Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan otellere, sene 
vi asgari 4 kilovatla işgal edilmiş azami takatın ilk 7 50 is
timal saatından yukarı sarfedecekleri kilovat saatlar, saal 
başına 8,5 kuruştan faturalanmaktadır. 

IV - 2 si donanma tenviratı olmak üzere asgari 4 kilovatlık mü· 
esses takatı bulunan sinamalara senevi asgari dört kilo • 
vatla işgal edilmiş azami takatın ilk 750 istimal saatından 
yukarı sarfedecekleri kilovat saatlar, kilovat saat başına 8 
kuruştan faturalanmaktadır. 

V - a) Asgari 4 kilovatlık mües8es takatı bulunan sınai mües 
seselere, senevi asgari 4 kilovat.la i~gal edilmiş azami takatın 
ilk 1 200 istimal saatından yukarı sarfedrecekleri kilovat sa· 
atlar, kilovat saat başına 6,8 kuruştan faturalanmaktadır. 

b) Asgari 25 kilovatlık miiesses bir takatı bulunan sınai mÜ• 
esseselere. senevi asgari 25 kilovatla işgal edilmiş azami ta
katın ilk 800 istimal saatından yukarı sarfedecekleri kil~ 
vat saatlar, kilovat saat başına 6,8 kuruştan faturalanmak• 
tadir. 

VI - Pirinç ve arpa kalburları işleten ve 1 5 ila 30 kilovatlık ta· 
katı haiz bulunan mi.iesseselere, senevi asgari 1 5 kilovatla 
işgal edilmiş azami takatın ilk 1 000 istimal saatından vuka· 
rı sarfcdecekleri kilovat saatlar, kilovat saat başına 4,S ku
ruştan faturalanmaktadır. 

VII - Yukarıda sözü geçene tarifeler, Buca, ve Bornova nahi· 
yeleri için, % 5 fazladır. 

VJII - Yukarıdaki şeraiti haiz olup şirketimize tahriren müraca• 
at edecek, hükümet ve belediyeye ait amme hizmetlerine, 
hayır cemiyetlerine, dini müesseselere ve mekteplerle has· 
tanelerP mezkur tarifeler üzerinden % 1 5 tenzilat tatbik e-
dilmektedir. 21 23 25 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi tamamen hakikattir.· 2 - 3433 ıayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, buyuran Vekil, bilahare Alsancak -
Çaykovski altıncı senfoniyi biti- m~mur olup tekaüdiye alacaklardır. taki tenis kortlarını da ziyaret etmiş- Konak caddesi meserret oteli 39-40 

rip de ilk defa orkestrada çaldırdık- 3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini Ordu haı· tir. 1 
tan sonra derhal öldü. Bazıları 

0 
_ tahanelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki Sayın Vekil, buradan yaya olarak Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 

nun meçhul bir sebep neticesiyle in- biitiin sıhhi. teş~kküller kendilerine açı}< olacaktır. deniz lokaline geçmiştir. Demirspor- Müşterilerimizin bir kerre aörmelerini tavsiye ederiz .. 
lihar ettiğini bile söylerler H 4 - 1ahsıl müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara lu atletler, futbolcular, yüzücüler ve ---•·-------••••••-••••••-•• 
~~ ~~onk~~ illüm~&~~:3~a5&ahu~~n~e~kn~~n~~uıt~~~ob~~ 1te~~ilerVe~li ku~lam~u: ~~-•••••••••••••••••••••••••I 
ltnç ay sonra onun çok sevdiğ" y e>l1tc"1ctır. -Yaşa, sagol. Tras Meraklılarına 
iierıleri d b' · · · d b" t k ı e- 5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 asli Diye selamlamışlardır. • 

n en ırısı e ır ren ·azas· ba l k ·· 1 ki b ikt · ·k .. J t 
t\eticesinde hayata veda etti. m:sktastan

8 
ı ama duzhe~~ maaş .a da~a ar veb u md ar gıtdtı çe ç?ga

1
a. ~tik!al marşı söylenerek sancak 

29 t · · l 
1904 

d S p ta ır. u zaman a ı ıaşe, gıy ırme ve arın ırma or uya aıt o a. çekılmış, gençleri ndenizcilik marş-
eşrınıevve e en et k t<>sbu rl Ç h ca tır. !arı zevkle dinlenmiştir 

tund rgloperasın fa ~e larınk uzbu 
1
• 6 - Obl 15/Eylul/9:S9 da tedrisata b1'slıyacaktır. . 

1 & a tıncı sen onı ça mır en a 7 O'- l k k b 1 1 1- d IZMIR BELEDiYESİNDEN: 
~Ond .. l b. f d k - KU a ayıt ve a u fart arı şun ar ır: 1 I f l 

a ş8°! ek dır ekryad .. 0~t~l=d .. d"' a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırkından - t aiye_için 1 arazoz satına ın-
- ır a ın en ısını o ur u b l k ması başkatiplikteki s_artnamesi veç-

F'ilh k'k b.. ··k R 'k' · u unnı& · ı.ıı a 1 a . ~yu us m~sı ışına b) Sıhhatı yerinde olm<'k ve durumu her iklimde va'?ife gÖrm<'- hile kapalı zarfla eksiltmeye konul-
ı.ı Çaykovskının ıstırapengı.z opera ğe mü.uit bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile muştur. Muhammen bedel. 8.000 
utıı dinleyen bir kadın, tiyatronur tevıik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) lira olup ihalesi 4/ 8/ 939 cuma gü-
b at katından kendisini yere atarak c) Yaşı on altıdan a§ağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. nü saat onyedidedir. 2490 sayılı ka· 
a~nı parçalamıştı. d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet poU.. nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 

d eza 1935 yalı yirmi beş martın- çe tevıik <'llirilerek evraka bağlanacaktır.) teklif mektupları ihale günü azami 
~·çok meşhur bir şefdorkestr bulu c) En az Orta okul tahsilini bitirmi, olmak veya bu derecede saat on altıya kadar encümende riya-
o} tı Üssip Cabrilovis, birinci defa tabıil gördüğünü isbat etmek (Tasdikname ıuretleri musaddak olarak sete verilir. Muvakkat teminatı 600 2 Acun üzerinde mevcud traş bıçaklarından üstün olan Sahra GoJd 
ta~ak üzere altıncı senfoniyi orkeet eklenecektir.) lira olup öğleden sonra kapalı bulun- traş bıçaklarını mutlak tecrübe ediniz. 
~ ıle çaldırdıktan biraz sonra ansı· f) Evli veya nişanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bofananlarla masına rağmen öğleden evvel iş ban 10 adedi 60 kuruştur. Her yerden arayınız. 

•rt ölü verdi. kocası ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir kasına yatırılır. SATIŞ YERİ: 
l'l'l Onun genç yaşında ölümü bütiin müıbit evrak keza eklenecektir.) 2 - Belediye fen heyeti deposu- Kemeraltı karakolu karşısında MAZHAR ÖNGÖR sıhhi ağızlık ko-
d Uıisyenleri haklı bir matem için- g) Sıhhi ıebebler dıtında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut na teslim edilmek şartiyle 650 tor- lonya ve pipo pazarı. 
ekı~~ı~ı. ~~m~wre~kn~~~~ri~U~~k~·~~npbnWı~ ~~mm~~tın~~~bq~- -~-~~~~~~----~-~-~~--~-----~ 

' Bu hadiseler benim duyabildiğim yahut alb senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya {amamlamadığı tiplikteki şartnamesi veçhile açık ek- sına yatırarak makbuzla encümene ra olup ihalesi 4/ 8/ 939 cuma gü-
el'lerdir. ' yahut ııhhi aebebler dııında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk sltmeye konulmuştur. Muhammen 1 gelirler. nü saat onaltıdadır. İştirak edecekler 
~ Bi~at ben bile ilk defa olmak Ü· ettirilecek mektep masrafluını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği bedeli 682 lira 50 kuruş olup ihalesi 3 - Kadastro 1186 ıncı adanın 149 liralık teminatı öğleden sonra 
~~:e altıncı senfo~iyi çaldırdığım va· v~ikaları~ tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 4/ 8/ 939 cuma günü saat on altıda- 493,50 metre murabbaındaki 6 sa· kapalı bulunmasına binaen öğleden 
~ ,en yakın akrabamda b' · · bir bır taahhudname vermek. dır. İ~~rak edecekler 52 liralık temi-ıyılı ars.anın s~bşı başkatiplikteki şart evvel .iş ban~asına yatırarak mak· 
lltıgın içind d n u·ııı 8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. natı ogleden sonra kapalı bulunma· namesı veçhıle açık artırmaya konul buzu ıle encumene gelirler. 
Gene en e y~n 1d I d 9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar bunlara Ankarada· sına binaen öğleden evvel iş banka- muştur. Muhammen bedeli 1974 li- 19 23 28 2 2566 

..........___ ya ın ost arım an ve iriler M. M. Vekaleti Sıhhat i~leri dairesine, diğer viliyet merkezlerin· 

Z 
dekiler Valiliklerine, kazadakiler KaymRkamlıklara takdim edecekler /zmir Muhasebei Hıısusiye Müdürlüğünden: 

ayİ ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat itleri daireıine yollanacaktır. MU. 
... ~ede 

1 
. racaetlımn 25/ Ağaıtos/939 da sonu alınmıt olacaktır. lami Cinsi metre ar Kıymeti vergisi 

~Utn .t r m Şükrüden almakta oldu- 10 _ Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri lira kuruş nisbeti lira kuruş 
tıurusı am maaşımın maaş senedini ayni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

Mevkii tahrir numarası 

tıı aıauin!a birlikte kaybetmiş, yenisf. 11 -- Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
ltı~dı~cagı.~dan eskisinin hOkmU ol· urf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Cuı~;nı ılım eylerim. Sıhhat l,leri daireai rdıliii) ne hitaben yazacakları dile1<çede bunu ta .. · 
~l Yalı İnönü caddesi 1130 ıa • rih ecl~elderclir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

1 evde Şükrü kı.zı ŞUkrUyl' 29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 \1718) 

Ölçüsü Arsa 4 5 504 00 binde 5 2 52 Dutluk 65 
Süleyman > O 1 1 00 00 binde S O 50 Dutluk 66 

Evsafı l:aydiyesi yukarıda ~ös terilen iki parça arsa sahibinin ikamet ettiği mahal malum olmadığın· 
Jctıı tebliğ makamına kaim olmak üz~re ikinci arazi talimatnamesinin yedinci maddesine tevfikan ilanen 
teblii olunur. 2628 



Sahife: 10 

.... , .. ·························ı····· .. ·········· .... ············•·*······································:.······ :Elzrhti Levaz1111 Arnirligi ::,:ı.t1..1 A ı~ a ~ 
: K~misyon•ı ilanları : 

f zmir levzım amirliği satın alma komisyonundan: 
Mı n tilm n birliklerinin senelik ih1:iyacı olan 214000 kilo odun 

şcıf i' \<.' e' uf c_ahiı"ncl~ sat•:ı ı.Iınacakbr. 
Aç11:< eki,Jtmc ile ·11aıo;i Ll · Agustos-939 Cuma günü sa:ıt 10 dadır. 

\ 

lI ep~inin tutarı 321 O liradır. 
İlk •emlnatı 240 liıa·75 kuru~tur. 
Sartnnmc~i her gUn komisyonda görtilebilir. 
1.ı.teklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplar·yıe 2490 sayılı ka

nunun 2, 3 Uncü maddelerinde yazılı vesik:.ılari) le beraber beHi gün 
\ c saatte J\Lrnı n tiım snfm ~·ima komisyonuna gelmeleri. 

20 23 28 3 

İnnir levazım amirliğiğ satın alma komisyonundan: 
- Afyon kor merkez birliklerinin senelik sığır eti mukavelesi fes

hedilmiş olduğundan müteahhit nam ve hesabına 40 ton sığır 
eti açık eksiltme ile 9-8-939 çarşamba günü saat 14 deAfyon 
As. S ... tınalma komsiyonunda ihalesi yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin kilosunun muhammen bedeli kuruş olup temi -
natı 600 liradır. 

3 - Sığır etinin evsaf ve şeraitini öğrenmek istiyenler her gün, 
isteklilerindc teminat makbuz ve mektuplariyle ihale günü 
belli saatte Afyon As. Satınalma komisyonun:'\ ~elmeleri. 

23~28-3--8 2638 

-lzmir Leva,.ım AmirliğL Satın Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir Tavyare Alay: Birliklerinin 1 4000 kilo pG>tates ihtiyacı 

açık ekc:iltme suret!.yle miinakasaya konulmustur. 
2 - İhalesi 2r. Temmuz 939 Cumartesi gü Ü saat 1 1 de Kışlada 

lzm;r Le\•azım Amirliği Satmalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 91 O liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 68 lira 25 kurustur. 
5 - Şartnam, bi her gün komisyonda p-örülebilir. 
6 - lst krlcr Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek ınecbu:iyetindedirler. 
7 . - Eks;Jtmcye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 

cü maddderinde ve ~artnamesinde ya7ılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalari} le birlikte ihale saatından evvel komisyona 
•nürncaatları. 14 19 23 27 _..,..__ 

İzmir l vazı mamirliği satın alma komisyonundan 
1 - 1z.nır müstahkem mevki merkez bir1il lf'rinin 36400 kilo 

makarna ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul -
mu~tur. 

2 - ihalesi 4 ağustos 939 ~uma günü saat on altıda kışlada iz-
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 6734 liradır. 
4 - Muvakkat teminat akçası 506 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lsteklilcr ticaret odasında knyıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksitlmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile tem ·nat 
ve teklif mektuplarım ihale sarıtından en ?Z bir saat evvel 
komisvonn vermiş bulunacnklardır \ 9 "1 28 2 

---ız_m_ı-·r .. ~Levazım mirliği Satın Alına Komisyonundan: 
J - lzmir Ta .. yare alayı birliklerinin 10000 kilo l·uru fasulye ih~ 

yacı açık eksiltme suretiyle münakasay"' konmustur. 
2 - ]halesi 29 Terr.muz 939 Cumartesi r,ünü saat 12 de Kıslad 

lzmir Levazım Amirl;ği Sntmalma Komisyonunda yapı1a 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tuta·ı 1400 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 105 liradır. 
5 - Şartname i her gün komisyond3 JYÖrülebilir 
6 - İst,.krler Ticaret odo:ısında kayıtlı olduklarına dair vesika gÖs· 

termek mecbur;yetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçür.· 

cü madd }erinde ve ~artnamesinde yazılı vesikalnı ve teminat 
muvakkatalariyle birI;kte ihale saatından evv~l komisyon 

nt1arı. 14 t 9 23 27 - -----İ:ımir Jevazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 3. h. r in<:ant ~ube.,.inde çnlı<:mnk fizcre 250 lirn ücreti şehri 

yu], ek diplomalı bir mimar ahnacnktır. TnFplerin 27-7-!11 
gimu .e knd.ır Çorluda kolordu inşaat şubesine istida ile mü 
racaatları. 

2 - İc:tt.krlerin diploma, hüsnühal kağıdı, tercüme1 hal ve asker· 
lik ves"kas.ı ıou•etleriyle yaptığı işlere dair \·esikalarını ist:da-
larına raptetmeleri 1azımdır. 15 19 23 2G 2522 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Afyon kor merkez biriklerinin yıllık ihtiyacı için 12000 kilo 

eadeyağı kapalı zarfla 8-8-939 salı günü saat 1 5 de ihale yapıla 
caktır. 

2 - Sadey ;;.mm beher kilosunun 1 05 kuruş fiat tahmin edilerek 
muvakkat teminat 945 liradır. 

3 - Eve.af ve şeraitini görmek istiyenler her gün ve isteklilerin de 
teklif mektuplarını knnunun tarifatı dahilinde ihaleden bir 
saat evvel Afyonda askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

23~28--7-2-6- 2639 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
- Çanakkale müstahkem mevki kilitbahir garnizonu ıçm ka -

palı zarfla eksiltmede iken 80 ton sığır etine 6-7-939 per -
şembe günü saat 11 de zuhur eden bir talip mezkur ete 30 

l urus fiyat teklif l~ttiğinden komutanlıkça gali görülmüştür. 
ihale kanununun 40. maddesine göre bir ay müddetle uza -
tılarak pazarlıkla intaç edilecektir. 

2 - Pazarlığı 7-8-939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkale müs
tahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 24000 lira kıymet tak
dir edilmsitir. Muvakkat teminatı da 1800 liradır. isteklile
rin mua~en gün ve saatte komisyona müracaatlan 

23-27-2-5 2637 
lzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
l - Çcınakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmeğe konulan 64500 kilo sığır etine ihale 
tarihi olan 7-7-39 cuma günü saat 16 da talip çıkmadığın -

dan 2490 sayılı kanunµn 40 ıncı maddesine göre bir ay müd-
detle uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 7-8-39 pazartesi günü eaat 17 de yapılacağından 
isteklilerin muvakkat teminat akçeleri olan 1451 lira 25 ku
ruş ve f caret vesikalariyle birlikte mezkür gün ve satte kom is-
) on mürG-;aatlen 23-27-2-5- 2636 

(ANA1JULU) 

İzmir levazım amirliği satın nlma komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki birliklerinin 18500 kilo zeytinyağı 

ihtiyac1 kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 4 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada iz-

mit levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 851 O liradır. 
4 - Temir.atı muvakkate akçası 638 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebili~. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirle. 
7 - Eks;ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çünci.i maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile te
min~l v teklif mektuplarını ihaleesaatından en az bir saa.t ev
vel komisyona vermiş bulunacaklardır .. 18 23 28 2 

t -itt1tet -------... __ 
ur al nacak ~ 

P. T. 
den: 

. u um müdürlüğün .. 

1 - İdaremiz münkallerine alınacak memur ve müvezzi için mu
sahaka imtihanı ynpılacakhr. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı mekteb şahadetnamesi sıhhat ra
poru aşı kağıdı zabıta ve dliyeden musaddak iyi hal kağıdı 
Askerlik vesikası dört fotoğrafı ve bir dilekçe ile halen memur 
olanların sicil cüzdanlariyle dilekçeleri 11 ağustos 939 ak -
şanıma kadar vilayet P. T. T. müdürlüklerine müracaat eyle
meleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun 4 ncü mad-
ceıoindekişartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmi~ bulunmamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta lise mezunları tercih edilir. 
Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmları lazımdır. 

4 - Müsabaka vilayet posta telgraf müdürlüklerine J 5 ağustos 939 
salı günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Musabakada muvaffak olan lise mezunlarına yirmi orta mek 
tep mezunlarına P. T. T. memurin kanununun hükmüne gö
re şimdilik on lira müve-zzilere de yediden on liraya kadar asil 
mur.ş verilir. 

tJ - Süvari müvezz.Jiöfoi istiyenler d;Jekçelerinde bunu tasrih et
mt:kl0 b"!raber bir hayvan tedarikini teahhüt edeceklerdir. 
Bunlara beş lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Ba.,ka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol
mak la beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş 
verilir. 

8 - Mu&'b.,kadn muvaffok olanlar idarece t .. k}if olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 23-26-29- 2631 

Bh·inci ilan 

e b lu 3 
Türk·y~ iş ve T. Ca Zira~t b3nka-

a e 

ları iiz .. m kuru aL.onim S. tas-
fiy~ h · y ~tin en: 
30 H . ziran 1939 tarih "nde toplamın «Türkiye f ş ve T. C. Ziraat ban

kala?'.ı iizüm kurumu A. Ş. • umumi heyeti, şirketin fesih ve tasfiyesi
ne H" B v Ferid Günver :le Bay Karni Suverenin tasfiye memurluk
larına tayinine karar vermiş ve resmi gazetenin 18 temmuz 1939 ta· 
rih ve 4261 numaralı nüshasında keyfiyeti ilan etmiştir. 

Şirketten matlubu olanların bilcümle alacaklarını üçüncü ilan ta 
rjhinden itibaren bir S"'ne zarfmdn lzmirde sarı:ıan iskeles=nde iş ha
nındaki dc>irei mah.susada t.asfiy 0 heyetine kaydetf rmeleri ve bu hu· 
sustaki vesaiki tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. · 

Tasfiye heyeti 
r asfiye memuru 
Ferit Günver 

2~-~0-6 

Akhisar Türk ı.ava 

Tasf'ye m .. muru 
Karni Suveren 

2629 

~ urumu 
sub~s;-nden: 
• 
ı - Yazlık v.e kışlık kısımlan ve sigara salonlarını muhtevi ve s·ne 

macılığın son tekemmillfttına uygun §ekilde techiz edilmiş ,)Jaı• 

(Akhisar tayyaı e sinemnsı) (3) ene (8) ay müddetle kiı·aya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Teklif .edilecek bedel haddi layık görUldüğii takdirde 31-7-939 
tarihinde saat 11 de Akb"sarda Tüık hava kurumu şubesinde 
kat'i ihalesi yapılacaktır. 

3 - Senelik muhammen kira bedeli (1800) liradır. Muvakkat temi
nat parası (495) liradır. 

4 - Şartnameyi görmek ve tafsilat almak isteyenl~r Ankarada Türk 
hava kurumu genel merkezine, İstanbul, İzmir, Eskişeh"r, Bur
sa, Balıkes·r, Manisa ve Akhisarda kurum şubelerine mürnca:ıt 
etmelidir. 14-19-23-28 2482 

Kömür tahmil ve tah iyesi 
Dinar deposiyle, Ortaklar, Nazilli ve Denizli sundurmalarının Lir 

enede gelecek kömürlerin tahmil ve tahliyesi açık eksiltmeye konul
mustur. !haleleri 31 7 /939 tarihinde saat on beşte yekdiğerini mütea
kip - Alsancakta lşletmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. Mu
hammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda gösterilmiş
tir. Şartnameleri İşletme kaleminde ve mahalli istasyon şefliklerinde 
görülebilir. isteklilerin muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen va
kitte komisyona gelmelc!ri laı.ımeır. 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

Bir ton kömürün 
Muhammen 

bedeli 
Tahmil Tahliyesi 

Kr. S. Kr. S. 

Bir senede tahmil ve 
tahliye olunacak 
tahmini kömür 

Miktarı 
Ton 

İş Yeri 

23 Temmuz 939 Pazar 
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- Af sancak vapur iskelesi civarında ve --

1 - deniz sporları gazinosu karşısında 

~ Yeni Hayat Aile 
.. 

azı.nosu -""•5 - --
= ------ --= ----

--

= --- ---- -------
== 5 
§ -------

- Sahibinin 'Sesi ve Ko.om iya plaklarında değerli bir şöhret~ 
mazhar olan Bayan REFAKAT ve ~rkada !arı Sahibinin s~si plak
larında meşhur okuyuculard'-'n Bayan Na.dire ile alafranga ve ala
turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf-= 
feri lstanbuldan getirtmiş oldugunu müjdclemekle !':eref duyar. 

Mevcud yüksek saz ,,e N"cmiye ile • 1u:ıllfı gibi tanınmış oku-
- yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf h v , n zih saz ve eğlence= 

ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yc-g" ne o.ile gazinosu olan 
müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. = 

Sayın müşterilerimizin bu fırsatı = 
kaçırmamalarını tavsiye ederiz. --

111111ııımrı1111111111111111111111111111111111111111mıı1111rıııırırıı111111ıırıı111111uıınrırıı1111111 ,-

Sigara Tiryak· eri e 
Tütün lmllananlar tütünün vi.:cudleri üzerinde yaptığı tahri ttan 

mÜ§tekidirler. OokttJrlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki 
A an • 

'ı son 
icadı 

• ! Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koh"U ve lezzetini bozmadan 
: istedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 

1 
yedek kısımda. bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zc;hirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

• 

ı 
' ' 1 
1 
1 

Fiati her verde 150 kuruştur. 
Toptan, perakende satıs: Kemeraltı Karakol karşısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

Be yoğlun 

os 
Sİ R ır E C ·'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

B. Ömer Bengü 
dir 44: Sen~lik. t<:crübeli idaresiyle bütün rnü§terilerine !tendisirı• 

sevdırmıştır ••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar •. lstanbuldı 

:>Ütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar .. 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etml

yecek derecede ucuzdur. 

Aydın zerai sa . ş K o 
e • • 

--
• ra ı -

ler· ta f·y eye · 
Tasfiye halinde Aydın ziraat satış kooperatifleri ittihadının he) eti 

112 50 
225 

~5 
i 7 

15 5000 
10000 

umumiycsi 9-8-939 çarşa ba gÜ'1Ü saat 16.30 da İzmir ticaret ve sa* 
nayi odasında içtima edecektir. 

Dinar deposu İttihada dahil ortak kooperatiflerin mümessillerini gönderrneleri 

180 
45 

35 
ıs 

5 12 50 

25 
15 

4000 
2000 

Ortaklar Sundur- rica olunur. 

Ruzn me: . 
!tt:lıad tasfiye bilançosunun ve tasfi;-e heyeti raporunun t .. gclik.ı 

ma 
Nazilli < 
DPrıizli c: 
14-23 (2439) ve tasfiy~ heyetinin ibrası. 264J 
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(SAHiFE 11 )" 

Fratell.,Sperco 
V apar acentesi 
AORIA TICA. S. A. Dl 

1 Ta 
1939 K. Tasarruf ramıye 

NAVIGAZIONE 
BRJONl motörü 20/7 tarihinde aa
at 12 de gelerek ayni gün saat 19 da 

DEUTSCHE LEV ANTE Ll ... 'lE gelerek ayni güın saat 19 da Patmo, 

am ırsı 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 
G. M. B. H. HAl\fBURG LerosJ Kalimnos, İstanköy ve Rodo

sa hareket edecektir. 
«Milos> vnp. 20 temmu·~da bekle - Rrıoııı l\fotörü 24-7 tarihinde saat 

lJi~·or, 22 te-nımuza kadar Anver ' 8 de gelerek 25.7' snat 17 de Pire, 
Roterdam, nremen ve Uamburg için Korfo, Sarandn, Brindizi, Valona, 
yük alacaktır. Gra\·ozn, Spalato, Znra, Fiyume, 

lzmir vilayeti Janda ma ko
nıutanlığından: 
lımjr Kiitipoğlunda eski jandarma okulu binasının tamiratı 3447 

lira keelf bedeli mucibince ve açık eksiltme kanununa göre temmuzun 
24 üncil günü yapılacak teklifler komisyonca mu .. ·nfık görüldüğü tak
d'rde ihalesi yapılacağından şeraiti görmek jstiyenler ihale günü~den 
eı;ve} villyet jandarma nlay komutanlığına bnşvurmalan ve tahp o
lanlar yüzcle 7,5 pcylcı ini dııliye veznes'ne yatırarak sözü geçen gilfltlc 
sat 15 de hükOmet konağında vilüyet jandarma nlnyı komutanlaık da
~iııde hzır bulunmaları ilan olu!!.ur. 20 21 22 2!_ 2580 = 

fzmir incir ve üz•im tarım satıç 
kooperatif fer i birliğinden : .. 

l - Yönetim kurulumuzun 21 /7 /939 wrihli içtimaında ıttı~a~ 
ttiği karara tevfikan ve ana mukavolenamemizin 20 ıncı 

maddesi mucibince birliğimiz genel kurulu 9-8-939 çarşamba 
gi.inü saat 14.30 da lzmirde ticaret ve sanayi odasında sene
Hk normnl toplantısını yapacaktır. 

ı - Ortak kooperatiflerin genel kurulda kendilerini temsil ede· 
. cek mümessillerin esamisini içtimadan evvel birliğimize bil· 

dirmiş olmaları lazımd~r. 
~ - Müzakere ruznamesi berveçhi atidir. 

9 Ağustos 1939 da toplanacak 
birlik genel kurul ruznamesi 

1 - 1938-39 iş yılı bilançosunun, kar ve zarar hesabının ve iş ra
porunun tasdiki, 

2 - 1939-40 yılı iş siyasasının tesbiti, yönetim ve kontrol kurul
iRrının rapor ve teklifleri hakkında karar ittihazı, 

3 
- Yönetim ve kontrol kurulları üyelerinin ibrası. 

4 - Yönetim kurulunda müddetlerini dolduran iki 
üye yerine yenilerinin ve iki yedek üyenin seçilmesi, kontrol 
kuruluna iki üye intihabı. . 5 - Yönetim ve kontrol kurulları üyelerine ve eksperlere verıle
cek ücret , hakkı huzur ve ikramiyelerle memurin kadroları
nı ve masraf biidcesini tesbit etmek üzere yönetim kurulun& 

6 aelahiyet itası, 
- Satış kooperatiflerimizin mutasarrıf oldukları depo bina ve 

araaların birlikçe mübayeası için karar ittihazı ve sureti umu
nıiyede, lüzumuna göre, muayyen bir had dahilinde, gayri 
tnenkul satın almak, yaptırmak, satmak veya ipotek etmek 

hususunda yönetim kuruluna selahiyet verilmesi. 1 
- Ana mukavelenamenin tamamlanması ve bazı maddelerinin 

deği§tirilmesi hakkında Ticaret Vekaletine yapılacak teklif-
6 ler. 

........ Üzüm ve incir kooperatifleri bölgelerinde pamuk mahsulü
nün kooperatiflerin baş ürünmleri arasına ithali için ana 

mukavelenamenin 45 inci maddesinin son fıkrası mucibince 
~rar ittihazı. 23-25 2630 

~llisar ar umum müdürlüğün·· 
~en ' 
l ........ Keşif, şartname ve plan mucibince idaremizin Kastamoni

de Yaptıracağı idare binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
11 konmuştur. 
llt ..._ Ke,if bedeli 23.692,45 muvakkat teminatı 1776.93 liradır. 

..._ E:kıiltıne 7 / V JU/ 939 pazartesi günü saat on beşte fstanbul· 
da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis

''ı Yonunda yapılacaktır . 
........ ~eşif, artname ve planlar her gün levazım ~ubesi v~ne

••ndcn ve lzmir, Ankara, Kastnmoni başmüdürlüklerinden 
'v -... l 18 kuruş mukabilinde'alınabilir. 

Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni 
Vc~ikle yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka 

1 tcınınat mektubunu ve şartnamesinin F. fıkrasında bildiri
cb·"csikayı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatından 
~b~~at evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz: mu

llınde vermeleri ilan olunur. 21 24 28 31 5305/2595 

«!lel'nklcn > vnp. 3 ağustosta bek- Trireste, ve Venediğe hareket eder. 
len yor, 5 nğusto a kadar Am·er , Jseo Yapuru 23-7 tnrihinde gelerek 
R_~terdam Bremen ve Hamburg için ayni gün Midilli, Setanik, Dedenğaç, 
yuk alacaktır. İstanbul Burgaz, y rn ' Köstence 

Tahliye: ve Batu:ııa hareket eder. 

CITT A Dl BARI motörü 27 /7 de cİthakn> '\ ap. 10 ngusto.rn doğ~·u at 8 de gelerek ayni gün saat 17 dt 
bekleniyor, Hamburg, Bı·emen re lstanbul Pire Napoli Marsilya vt 
Anversden mnl çıkar:ıcaktır. Ce ' har, k t ed 

ARMEMF.NT DEPPE u.~aöa mot~~ 27 i;· de saat 12 
cEspngnc> vap. temmuz sonlarına , l k . ·· t 19 d Pat 

1 ~ b kl · d ~ ere ge ere aynı gun saa a • < ogru e enıyor, Anvers ( ogru) Le K li 1 ta k .. 
için yük nlacnktır. mo, ros, a mnos, ı n oy ve 

Rodoaa hareket eder • 
.ARMEMENT ır SCHULDT LERO motörü 31 /7 tari!1inde 8 

cDuburı:r> vap. 26 temmuzda bek- de gelerek 1/8 ıaa~ ~7 de Pıre Kor· 
leniyor, Anvcrs, Rotcrdam, Bremen fo, Saranda, Brendw, V8:1ona, Dra~, 
ve Hamburg için yük nlncaktır. Ragoza, Spalato, Zara, Fıyume, Tn
DEN NOUSKE MİDDELHAVSLİNJE yeste ve Venediğe hareket eder. 

cilnlkis> mot. 26 temmuzda DUn- ROY AL l\TEERLANDAIS KUMPAN. 
h~rk ve Norveç için hareket edecek- YASI 
tir. Titils vapuıu 24-7 tarihinde gele· 

cBosphorus> vnpuru 80 Ağustos • rek Amsterdnm, Rotterdnm ve Ham 
tan 1 eylOllc kndar Dieppe ve Nor- burk limr.nları için yük alarak hare· 

- veç limanları için yük nlacnkbr. ket edecektir. 
.. cBnlkis> vapuı u. 25 eylOJden 28 SVENSKA ORIENT LINIEN 

--
- Her tür Ü tuvalet çeşitl~ri 

~H i z Çançar 
- Sıhhat eczahaneJi 

= eylCile kadar şimali Fransa Anvers V ASLAND motörü 28/7 tarihin. 
ve Norv~ç limanları için yük alacak- de gelerek Roterdam, Hamburg ve 

tır. Skandinavya limanları için yük ala· = cBosphorus> vapuru 25 birjnciteş- rak hareket edecektir. 
- rinden 28 bir'nciteşrine kndnr şima- ZEGLUGA POL.41KA LINIEN = li Fransa Anvers ve Norveç limanla- LECHISTA y motörü 21-7 tarihin = rı için yük alacaktır. de gelerek Anvers, Gadynia, ve Dan 

zig limanları için yük alarak hare· = AMERICAN EXPORT Lll\"F.S, İne. ket edecektir. 
_ cEksmoon vap. 23 temmuza doğ SERVJCE MARıflME ROUMAIN 
- ru bekleniyor, Ncvyork için yilk ala- Alba julia vapuru 3-8-939 tarihle-
- cnktır. rinde beklenmekte olup Malta, Ce-= D. T. R. T. nova ve Marsilya limanları için yol. 

cTisza> mot. 27 temmuza doğru cu ve yük alarak hareket edecektir. 
= Raşdurnk Htıyllk ~alepçio~l h'l!lı k~r,t•ııın 1 ı = bekleniyor, Tuna limanları için yük fllndaki hareket tarihleriyle nav • 

... lllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllflllllfllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllfl ... alacaktır. Jun!ardaki değiıikliklerden Acenta 

• • ~a 

KURULUŞ TA RIHI J888 

~ern1ayesi: 100,000,000 Turk lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 rra ikramiye verecek 
Ziraat banka ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplnrmda en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plUna göı e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c :>OO c 2,000 c 
4 c 250 c 1.000 c 

40 c 100 « 4,000 c 
100 c öO « 5,000 c 
120 « 40 c 4,800 c 
ı6o c ~o c a.200 c 
DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

dlişmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde '"'o 20 fazlasiylc Vt!rilccektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eyliil, 1 birinc'kunun, 1 mart ve 1 ha

ziı an tarihlerinde çekilecektir. 

M. M. V. Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 17.181lira50 kurus olan 35.000 metre 

patiska 29 Temmuz 939 tarihine rastlıynn Cumartesi günü saat J 1 de 
kaplı zarfla alınmak iizere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminatı 1 288 lira 62 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - fstel..lilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede 
cekleri kap:llı teklif mektuplarını en geç belli gün ve SMtten bir saat 
evveline kadar komisyon ba"'kanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri. 15 19 23 27 (5055/2484) 

cKnssa> mot. 12 ağustosa doğru meauliyet kabul etmez. Daha fazla 
bekleniyor, Tuna limanları için yük tafrilat için ik!nci kordonda FRA. 

lacaktır. TELLi SPERCO vapur acentalıima 
cKas~ll> mot. 27 temmuza doğru müracaat edilmeai rica olunur. 

l '1ek1cniyor, Beyrut, 1skenderiye ve Telefon: 2004 2005 
Portsaid lhnanları için yük nlncaktır. _ 

')ERVlCE MAR1T1ME ROUl\1A1N o li vier ve 
cOltuz> vap. 28 temmuza doğru 

bekleniyor, Köstence, Galas ve Tuna 
!imanları için yUk alacaktır. 

cDurostou vapuru 4 Ağustosa doğ 
ru bekleniyor, Köstence Galas ve Tu
na limanları için yük alacaktır. 

Şürekası 
L1ıvuTEr 

\-apur ncentası 
Birinci Kordon RE.ES bina., 

TEL. 2443 
Vapurların hareket t.'U'ihleriyle LO~'DRA HA TI1 

navlunlardaki değişikliklerden acen- cAdjuatanb vnpuru 10 temmu~. 
te mes'ulivet kabul etmez. dn gelip Londra için yük alacaktır. 

Daha -fazla tafsilat almak için L1VERPOL HAT-Tt 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. cALGERİAN-. vapuru 20 tem· 
Henry Van der Zee vapur acentalı- muzda Liverpoldan gelip yük çıka· 
ğına müracaat edilmesi rica olunur. racak ve ayni zamanda Liverpol için 

TELEFON: 2007 /2008 yük alacaktır. 

Hastanesi Izmir Eşr fpaşa 
Baştabipliğinden: 

İzmir Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan ccins ve miktarları 
hastanede mcvcnd listede gösterilen 6642 1ira 74 kuruş muhn men 
bedelJi 159 kalem muhtelif eczayı tıbbiye 16/ 7 939 tarihinden itiba· 
ren on beş gün miiddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl. 
mıştır. 

Eksiltme şnrtnnmesini görmek ve ilaçların cins ve miktarlarını 
öğrenmek istiyenlerin her eün hastane heyeti daresine müracaatları 
ve ihale günü olan 3117 / 939 pazartesi günü saat on birde taliplerin 
kapalı zarflarını vilayet encümenine vermeleri ve verilecek kapalı 
zarfta muhammen hedelin teminatı muvakkate mukabili olan 49a 
lira 21 kuruşluk bnnka mektubunun veyahud paranın muhasebei hu· 
susiye veznesine yntırıldığınu dair alınacak makbuzun ve teklif mek
tubunun ayrı ayrı zarflar içerisine konularak her ikisinin bir zarfla 
vazile zarfın üzı.;rine işin neye ait olduğu ve talibin sarih adresi yazı} .. 
~ suretiyJc C''l.:Ümeni vilayete: tevdii ilan olunur. 16 20 24 28 

... 

Acık Eksi tme i.anı t 

Tire beled ye re·sliğinden: 
- Be1ediyemiz ve müessesesinin 1939 mali yılına ait 670.75 tı

ra muhammen bedelli 60 kalem matbu evrak ve defterleri 
19.7.939 tarihinden 4.8.39 tarihine kadar 17 gün müddetle 

Açık eksi1tm .. ye konulmuştur. 
2 - Eksiltmeğe girmek istiycnlcrin % 7.50 nisbetindeki ve 50.31 

liradan ibaret muvakkat teminnt akçesi ve 1939 tavim yılına 
ait ticaret odası sicil ve kayıt vesikalariyle beraber 4-8-39 cu· 
ma günü saat 15 te belediyemiz daimi encümenine gelmelen 
şartttır. 

3 - Parasız olarak verilen muhammen bedel ve müfredat listesiyle 
şartname ve mukavele projesini almak ve numuneleri görmek 
istiyenlerin eksiltme müddeti ve çalışma saatleri içinde b•ledi

ycmiz ba~katipliğine mürncaatları lüzumu ilan olunur. 2632 



Yirmi Dokuzuncu Y .. 

No: 7892 

PAZAR 
23 

TEMMUZ 1939 
' Her sUn aa'Mhlari fzmir&fe çıbr Siyaai sazetedir. Tefefon No. 2176 '(Nüahuı lier yerde!; karuttur)' 

Hatay Bayramı · 
Bugün müttefik askerler• 
den tahliye edilen Halayın 
f otog., raf la kısa tarihcesi. ,_ . ~ 

~ Büyük ·Türk Milleti: Bugün-ana vatana iltihak-eden Hatayın sevincine- iştirak ederken Ebedi Şef A tat·Ür· 
•kün hatırasını yadetmekte ve lnönü ile hükumetine karşı minnet ve şükranını bir kere daha göstermektedir . 
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Ha taydaki ~nzihat kuvvetleri ne menıup nöbetçiler orgeneral Asım Gündüzü selamlıyorlar ••• Oraeneral Muzaffer, Hataydaki Fransız delegesi Collet' ye veda ediyor .. 

-~·----

,.... 

Türk - Fransız Hatay anlaımaıı imzalanıyor ... ilk Hatay valiai Beyhanda Tarihe karışan H<itay devletin"n jandarması Ha.ay ıokaklarıncl• 


