
- "' ~;"\ 
Yirmı Dokuzuncu Yıl 1 J 
~ 1t0 0: 7893 ;;-

~\ SALI 
25 ,. \ 

1 

' 

Almanya 
Mezun bulunan bütün zabitle
rin Ağustos iptidasında yerle
rinde bu~unmalarını emretmis 

TEMMUZ 1939 ' ..) · ffer l'ÜD aabahlari·l:ı:mfrde çuear Siyaıt 1razetedir. ieleton No. 27'/6 '(Nüıhaaı her y~rde 6 kuru9tur)' ~ ~J 

·Saflıada Ivi Iiıgiliz-Japon Müzaliereleri 
..._....._..~ ............ ~·~·~·-..·~~·~· ...... - ...... ~· ........ ·~ ·-·~. ~-~~-~-~- ·~·~· ............... ~ ...... ~-~-....... ~·~·~·~·---· ..... • ........ ~•49>• ................... ~ -~-...-·~·~ ......... ~ ...... ~ ...... ~ ..... ~ ...... ~~ ... !:.:.::.: . .= .. ~:~ • .=. • ..:.=:::: . ..:. . ..:.~ • .:: ... 

HATAY VE. LOZAN 
iki tarihi gün, her tarafta canlı, ha· 

~:- raretli tezahüratla kutlu/andı 
ismet 
V L 

in önü 

HAMDİ NOZHET ÇANÇAR ' 
D~n Loznn ~ulh muahedesinin im-

zalandığı günün on :ıltıncı yıldönümü 
idi. Bu tarihte;cı b~r1· bizce Lozan, yal
•ıız medeni ve tirin bir İıviçre ıehri 
değil, ayni zamanda Türk tarihine 
ve bilhassa aon Türk istiklal tar:hine 
çok yakından karıımıı bir zafer abi
desi haline gelmiıtir. 

Bir noktaya bilhaııa nazarı dik
kati celbetmek isterı:z. Lozan ıulh 
nıuahedesinin imzası gününü yalnız 
biz Türk'ler tea'id ediyoruz. Halbuki ı 
eier 1rözlerini ihtiraı ve hak~ızlık 
hürümemiı olaaydı bu muahederrn 
irnzalandıiı günü bütün Avrupa 
teı'id edecekti. Umumi harbi kapı
Yan ıulh mı4ahedelerinden bugün 
hanıiai mevcuddur? Dünyaya yeni 
bir nizam vermek idd" asında olan 
V eraay muahedeıi paroalanmıttır. 

Lozan konferanımda Türk murahha• heyeti (ortada milli Şefimiz ve 
Avuıturya M-..carutan :lınparatorlu-

Rei•!cumhurumuz lımet lnönU) *• • - •L!-: '·--·--• .. T.-İvllnon mu-
"hedeaİnden eıer biJe kabnamııtu. Hatay ve Lozan onyramıan, ız. aa .l\:arşıra11;a 11a1lı.:1::v-!111le n 'frTl ... u ..-
IJalkanlirda yeni bir vaziyet ve mirde, bu iki tariht gilnün büyüklük ]attılar. Hatay uA-runda geçen tarihi 
birlik iddiaıiyle yapılmıt olan Nöyyi ve manası ile müU!nasip bir heyecan milcadel~yi, Ebedi Şefin bu davaya 
nıuahedeıinin tarihi bir hatıra olmak- ve aliika içinde kutlulandı. verdiği ehemmiyeti tebarüz ettirdi-
tan ha9ka hiç bir kıymeti yoktur. Bü- Şehir, gerek . pazar günü, gerek- ler ve alkışlandılar. 
tün bu ahrdnamelerden ıonra fU ve- se dün tamamiyle kıpkırmızı bir bay- Bunu şiirler, oyun ve eğlenceler 
Ya "bu noksanı ikmal etmek, fU veya rak dalgası iç=ndeydi. Her tarafta I takip etti. İzmir Halkevi neşriyatı ho
hu davaya bir hal tekli bulmak üzere büyük bir kalabalık göze çarpıyordu. parlör tertibatı sayesinde şehire ya
Y•pılan yüzlerce ve yüzlerce itilafna- Pazar günü akşam üzeri, mera- yılmıştı. Tesisatın bulunduğu yerler
ıtıeden bugün hiç bir eıer mevcud de- sim başladı. İzmir HaJkevi ile Karşı- de halk kafileleri toplanmış, tezahü-
iildir. yaka Halkcvinde miinevverler, genç- ratı takip ediyordu. 

Bütün bu kaiıd yıiınları arasın- ler, halk toplanmıştı. İstiklal marşı Lozan günü: 
dan yalnız Lozan ıulh muahedesi çalındı, Cumhuriyet marşı söylendi. Dün de Lozan muahedename~i-
li1emut bir zafer abideıi ~bi ayakta :'ı!uallim Mitat Al~ancak İzmir nin 16 ıncı yıldönümü olmak münase-
durınaktadır. Halkevinde, Sıdkı Şükrü Pamırtan - Devamı 5 inci sahifede -

Bunun sebebi nedir?. 
.. Çünkü Lozan aulh mualiedeıi, di
~er bütün emsali gibi, mailuplardan 
Uıtikarn 'almak hırıiyle yapılmıf ve 
~ailuplara c1ı=kte ettirilmit bir mua-

ede deiil, fakat aradaki ihtilafı 
~dalet, hakkaniyet ve nııf et hislerine 
:tı!ııaden halleden, bu vadide galibi 

e maf lubu da müıavi tutan yegane 
~lh nıuahedeıidlr. 
le Dünkü düımanımız bugün en ya
), •tı doıtumuz ve müttefikimizdir ve 
~ 11!Jtice aadece Lozan aulhunun eae

.-.dir. 
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Gümrük ve inhisar işi eri 
' 

inhisarlar Vekili şeh-
geldi • 

rımıze 
• 

Vekil, dün fuarı, muhtelif müesse· 
li..:kik ı· . . .. 1 1 •• ? l . d. 

tıe a ~ nıç~n ıoy eme~~. ıyl·z se eı·ı gez l 
'h r Umumı harbı kapıyan butun mu. . • Bugün tuzlaya gidecek 
I edeleı- Lozanda takip edilen eaaa- · 
ı'.,dan ınülhem olarak yapılmıı olaa-

1 
•t'dı hu •. A d k. 0 h · ~ ırun vrupa a ın, ı tıraa ve 
~ t-ıılıklı itimatsızlık fırtınaları es

•z, bütün dünya tam ve mutlak b:r 
''lllh . 

ve emniyet içinde yafardı. 

deı~?rülüyor ki, Lozan ıulh muahe-
1'\l.,~llı İınzalandığı günü yalnız biz 
•tııı let- deiil, bütün Avrupa teı'id 

•lidi.- c1 a· · · · b b. idc1· e ıgı mız zaman Of ır 
ıa de- . d ··ı· l.o • uıeyan etmıf eeı ız. 

~!to h Zan. •ulh muahedesinin ikinci 
''llıl ;.~uııyeti de vardır: Ecnebi ol
ta~ urk olıun, harp aonraıı tarihini 

llldan t k. . deıı· a ıp etmıt olanlar Lozan 
lall:l:"tcle Yalnız bir iıim hatırlarlar: 

"' nönii! 
ı"ilhaJc•k . 

\a.t 1 a Lozan aulh konf eranıı 
, •11 ba 1 

ı.., d ta •met lnönU'nU.n bir za-
C.eıtanı halindedr.r. 

t-aıııa:t'~ cephesinin idealist ve ka.h
dıt1llnu ~.rnnndanı aıfntiyle isti!i or
l'U.-JcUn 1

". vuruıta denize dökeı-ek 
lli \'e fa tlarıhi nıukadderatına "yepye· 

• n ı ı,· 
llli ~Ud r mecra açan lamel lnö-
da el\ ·~Ya nıUtarck .. konferanıın-

Çetın bA .._ I> ecne ı kumandanlartna 
••anu 4 ncU Sahlf ede - • 

- ,... 
Münakalat Vekili B. Ali Çetinka ya lnciraltında tetkikat yapıyor 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. nüne gelince Vali B. Etem Aykut, 

Raif Karadeniz, refakatinde Vekalet l\Iüstahkem Mevki komutanı Tüm. 

hususi kalem müdürü B. Hüsnü ve 

Türk limited şirketi teknik şefi B. 
Celal Unur olduğu halde dün Ege 
vapuru ile İstanbuldnn şehrimize 
gelmiş, merasimle istikbal edilmlş -
Ur. Eaa va»uru flant 10 da liman ü • 

general Rasım Aktoğu, belediye re-

isi Dr. B. Behçet Uz, Gümrük baş -
müdürü B. Seyfi Aydın, inhisarlar 
başmildilrü B. İbrahi.~ , gümrilk ve in 
hisarlar teşkilat ve milesseseleri ~ef. 

-Devama 9 ncı.a ıahüede -
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in önü 
Başvekilimizle Hatay vali
sinin tebrik telgraflarına 

cevap verdiler 
Ankara, 21 (A.A.) -Hatay valsi 

Sôkmensüer, Hatnyın anavatana 
kavuştuğunu Reisicumhurumuz :Mil
li Şef İsmet İnönü'ne aşağıdaki telg-
rafla arzetmiştir: 

Milli Şef Büyük İnönü 

Türkün makOs taliini Metreı:ı te
pede yendiniz. Büyük Tilrk ulusu

.11un başına parlak siyasi zafer ta
cını da Hatayda koydunuz. Bugün 
23 temmuz 1939 saat 11,40 da dos
tumuz Fransız ordusunun son nefe

~ri de Hatay hududlarını terketmiş
tir. Şimdi bütün Hatayda yalnız 

!
Türk bayrağı dalgalanmaktadır. 

Millet, meydanlarda bu mukaddes 
bayrarın gölgesi altında misli görül

- Devamı 4 üncü sahifede -

Alfons 
Taht iize~indeki 
haklarından vaz . 

geçmıyor 

Kral Alfons 

Lozan, 23 (A.A.) - Havas'ın 
husu ·i muhabirinin öğrend;ğine gö
re, son günlerde burada, sabık kral 
13 ilncü Alfons'un da iştirakiyle, !s
panyol kraliyet~i delegel~rinin bir 
toplantısı vukua gelmiştir. 

Bu toplantının hedefi kraliyet 
partisinin İspanyadaki son hadise

- Deva.mı 4 ncü Sahifede -·----işaretler: 
Buz derdi 

Pazar günü, şehir gene buz buh
ranı içinde kıvrandı ve buz satan 
hnzı şahıslar, adeta can atarak 
kendilerine koşan halkı, göz göre 
göre, istismar ettiler. Buzlar, yük
sek fiatle, dost i~i veya cemile ola
rak satıldı. Bir kalıp buzun fiati 
25 kuruş iken bu rakam, yüz kuru
şa .kadar yükseldi.. 

Neden? ... 
Çilnkü bayiler, depolarında bi -

rnz olsun stok buz bulundurmıyor 
ve buzu yüksek fiatle civar kaza -
lara satıyorlar .. 

Bunun bir mukabele~i olmak üze
re de İzmirde buz buhranı olunca 
Ödemişten, Bayındırdan buz geti
riliyor. Bu buzun kaç kuruş üzerin
den satıldığı artık tetkike bile lü
zum yoktur. 

Belediyenin, bu mevzuua daha 
cııkı bir alaka göstermesini ve bu -
gün, ciddi olarak söylemek Jazım
gelirse, ekmek kadar tabii bir ihti
yaç olan buz ihtiyacını karşılaması
nı bekliyoruz. Bir istiklal fabrikası 

Nevyork Sergisinde 
Türk günti çok şerefli ve hararet

li bir sekilde kutlandı • 

Nevyor aer1riıinde Türk pav yonu ve kızlarımız 

Nevyork, 24 (A.A.) -Anadolu haberler Türk günü üzerine dikkati
Ajansının hususi muhabiri bildiri - toplamıştı. 
yor: Sergi gazetesinin ilk sayfasında 

Nevyork sergisinde Türk günü şe- büyük elçimizle komisyon reiıimi· 
refli ve hareketli bir §Ckilde kutlu - zin Amerika halkına ve sergi ziya • 
landı. retçilerine birer mesajı çıktı. lkisilt' 

Sabah gazetelerindeki program ve -Devamı 9 ncu sahifede -

==oo==~-----

Mahsul vaziyetimiz 
Ziraat vekili memnııniyetinden 
bahsetmiş, buğday fiatlerinin 
artırılmıyacağını söylemiştir 

1stanbul, 24 (Telefonla) - Zira ı r.atında tetkikatından memnun kaJ.. 
at vekili B. Muhlis Erkmen, bugün dığını, muhtelif mıntakalarda zey• 

saat 12 de Çanakkale vapuru ile şeh-ı tinliklerin ıslahına ehemmiyet veril· 
rimize gelmiştir: Gazetecilete beya- - Devamı 4 üncü sahifede -

==oo==------

Münaka ·at Vekili şeh
rimizden ayrıldı 

Bay Ali Çetinkaya, pazar günü tet 
kik ve gezintiler yaptı 

Gümrük ve inhisarlar Vekili B. Raif Karadeniz İzmir İnhi~ı4dar 
vardı. Bu fabrika dn vaktiyle buz idaresine girerken 
istihsnl edıynrdu . NP oldu, ne Yar Münnkatat Vekili B. Ali Çetinka- 24 de Bahkeı:;irc mtile\'ecrihen ha-
ki, İzmir gibi bir şehirde buz kıtlığı ya, pnznr gllnü şehrimizde muhtelif tekE>t ctl"li.tir . 
ve ihtikurı görüyorıı-ı? . ı tetkiklerle meşgul olmuş, gece saat - D~v_,,.,, 4 r.-n s .. hife<le -

• 
- --- - ... - ... 
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FhKRA 
Ut ve cümbüş 

Bahri Savcı 

Kinı ne derse desin; bu memlekette, bu memleketin olan bir musi
ki vardır. llüyük, ıirtlaplı na~me tayhıhlarına hat vurmadan , içinin 
gi"lİ iayanlnrmı, İnce kırılışJarını, aeHİz hıçkırıklarını, aakin ve dur
gun aev·nçlerini, gürültüsüz ıstıraplarını daha ziyade deruni bir tUtUş
le $ealendiren bir musiki .... Bit orkeatraayonun ses imtizadarmdan 
aıahnım olan bu muaiki tek IHr najme jnhinaaı ile benim bir aktam 
samımı bUtün bellıatı ıle ruhumdan dışarıya serpmek iktidarındadır. 

GaJ"t') mhzifı; sahlanmış dalgalannın beyaz köpükleri içindf!, in•anı, 
bir yükae''tten diğer bir yükselişe atarak engine doöru sürükleyip gö
türi.lr. Fakat Wzim müsiğimiz, uzaktan, atar Urperiılerle ıelen yayı
lışı ile insanın madde •arlığını f'ritir Vt> ruhumuz vücud ağırhğından 
kurtulan lhr uçuıla onun iç ahenıinde rakseder. 

Uzak irtikba1de bu muı'k.nin ne olacağını bilmeyiz. Fakat görüyo
rum ki timdi benim hisden ve iç ya9ay19tan ibarf!l varlığım; bütün 
ıika)'etlerm·, bütün ümidlerini, bütün kayıplarını bu muaikinin çırpı
nı;ları iç"nde hikiyclendirebiliyor. Bu memleketin iç benlik ıahaiyeti; 
bütün tarih boyunca, ağır, durgun bir vekar, sadece kendi içine gö -
mUlüp yanan bir tikayet, yırtınmadan, çıtlıkJar koparmadan, ucu te-

(ANADOLU) 

ŞehDrr DaDııDDü 
ııwc wr , . f ıt 8 w 2 . & , 6 8 

Bir esrar tekkesi hi-
kiıyesini11 

• • 
netıcesı 

~.., ı emmuz 939 SALı 

Uoktorumuzun 
Köşesi 

Elmayı say da ye 
Dr. G. A. 

1 

Elma ile armudun sözü geçince, 
aranıyo;- birini soy ye, ötekini say da ye .. Ya· 

Bnyı·al~lıda Bornova cncldesinde ni kabuğunu soymadan ye derlerse 
Bn. 1Jaciye Tiırkekul, bir aydanbeı-i accıba hangisini~ Bu atalar sözü, za-

R •• •• ••} d • .. } d ayrı yaşadığı kocası Nurinin evine gir ınan geçtikçe, daha doğrusu insanlar 
uşv ~t suçu goru me ı, do an ırıcı· miş. ma!Umatı olmadan biri kız, di- nazikleştikçc, kuvvetini kaybetmiı 
r 1 k•f d•ıd· olacak ki, bir çokları hangisinin ka-kt . ' . suç u t :.av 1 e 1 l ğeri eıkck ki çocuğunu kaçırmıştır. 1 an 1 Ki ~ bukları ile yenileceğinde tereddüd e-

l O 15 30 d R f .k M Zabıta, tahkikata ve araştırmalara derler. Fıkirlerinde ısrar edenler Dün İkiçeşmelikte Azizler soka- ün saat . , . a .e ı v. e . us-
f B Ş d başlnmıştır. arasında kavga değilse de, münnka--·ında esrar kaçakçılıg-ından sabıkalı ta a, n. a ıyenın evıne gıtmış ve 

00
*

00
. __ _ 

b . ··dd ·· ·· t••kt ·· · - şa çıktıg-ı olur. Fakat ihtiayth olmak K .. ··k H · J b t k t ır mu et goruş u en sonra yuz 
uçu asanın evınae za ı a on - lirayı almış, evden çıkacakları sırada Milii emlak müdür istiyenler her ikisini de soyduktan 

rolünden azade bir eStS\r tekkesi aç- onların ne gÖrÜştükJerİni tamamen i- ffiUaVinrği sonra yemeği tercih ederler. 
mak içirı bazı memurlara verilmek şitmiş olan zabıta memurları tara _ . . A .. .. .. ... .. Bu işi fennece halletmek isterse-
üzere Hasnnın karısı Bn. Şadi.Yeden fından yakalanmışlardır. lzmırd~ m~.llı en:ıla~ mu_d~rlugu .. n- niz, armudu kabuklarını soydukta_n 
l 00 l. ·· t 1 b k 1 ·11 ... h s l l d.. şh d ·· ·· 1 ka de 150 lıra ucretlı hır Mıllı Emlak sonra elmayı soymadan yemek dog-ıra ruşve a an sa ı a 1 s a çı uç u ar, un me u curum er 1 k .b. .. .. .. s· beJk• 

• •ekküle bajlanmıı bir ümid duysuau ile örUlmUıtUr. Ve bu muıiki bu 
Mustafa i1e kardeıi Refik, zabıtaca nununa göre adliyeye veri1mislerdir. müdür muavinliği ihdu edilmiş ve ru 0 adca gı ı gorkunuy~r:. ız d 1 

•· ·• · - ·1... l · · armu u yumuşacı enguru armu u-suç ustu yakalanmış, adlıyeye ve- Adliyece yapılan incelemelerden son kadrosu vı ayete ge mıştır. ..
1 

d . d . . d 
muhaaaalayı en güzel anlatan bir ahenktir. 

cDinle neyden kim hikayet etmede> 
Ay ıhklard n şikayet <'lmede> 
Diyen beyitteki manayı bu muaikjden daha derin bir tekilde anla

tnak lir ba4ka muaiki yoktur. 

000 nu .., ma an zıya e seversınız e ar-
rilmislerdir. Vaka şöyle olmuştur: ra suçluların hareketleri Türk ceza mudun kabuklarını elma kabukla -

Esrar kaçakçılığından mahkumi- kanununa göre dolandırıcılık mahi- su·h ceza hakim'iği rından daha hor görmeğe canınız sı-
yet müddetini ikmal ederek lzmir ha yetinde görülmüş ve hu suçtan do- İzmir İcra hakim muavini B. E~- kılır amma, armutların bir çok cins-
pishanesinden çıkan Küçük Hasanın layı mahkemeye sevk edilm·ş. hak- veri Egeye A~liY?_Yekile~ince İz~ır ferinin kabuklarında pentozan deni· 

_,. Ve bu muaikinin en haıaa .. aazlarmdan, en duygulu aJetl rind n bi
ri de ıUphea'z ki cud• dır. Sedef kakmalarla aUılil bir aatah üzerinde 
uaaanan teller; onun tiıman söideıinin içindeki bo9lukta en narin ih
ti:aazlann alui aadaaını yarabr. 

· · t · larında tevkif kararı verilm:.•;,. i1u Sulhceza hakımhgı salahıyeti verıl- len tutkal cinsinden bir madde var. evını gene esrar aa lf ycrı ve esrar ')' • · 
• kk . h ı· t' d'~. b t h hakemelerine devam olunacaktır. miştir. dır. Bu madde kireçle birleşince, kas 
.c '"Si a ıne ge ır ıgı za ı aca a- r katı bir şey olur. Armudun kabuğc 
ber alınmış, ehemmiyetle tahkikata H L •• b · ı J • bıçakla soyulurken bu kaskatı mad· 
"'"İrişilmişti. Fakat küçük Hasan bir l 3 f 3 Y Ve Ozan mUD3Se eti e zmır :le guç gırç ederek insanın ağzınısu. 

Bir udun tek, tek inliyen mızraplarında alaturkanın en sUzel atla
Ylflarmı dinleriz, Belki hiç bir aaz; onun kadar ıöiüaten, onun kadar 
içten , durularak, ıUzUler.k, inliyerek aea •ermez. 

U.t, .. lld, ruhun CUfitli anlarını veren b'r ıeyik çevikliiine, bir tay 
atlllfl&rma aahip deiildir; fakat o aötüt dallarında hıtıldıyan meltem
leri, ince kanatlan ile durgun havaları yaran kll'lanııç ıUsUIUtlerini ve 
nihayet ruhun bin bir jnkiaar içinde yatadıf ı macerayı dillendiren bir 
beate)'İ-:n ince nUanılan ile •eren b'r aasdır. 

Fakat ba IU ölmUı.tUr. Belki bir siln hayat aelinin iSnUnde yokluta 
kantat'ı.k olan buıünkU ve dünkü alaturkadan çok eYVel .... Zavallı ud; 
ae.lef "'1naların altında saklanan gen't bo9lufunda, en küçUk bir ıika
yet iniltiıi bile bırakmadan, yerini, cciimbüt• adlı aoyıuz bir nevzuhu
run çf,., madeni parıltılanna bırakmııtır. Birçok •idaların bailı sıcırtJ
larla ıerdiii deriai üzerinde udun ince haıaaaiyet:ni bulamadan sadece 
~ Haini taklide uirllflln bu alet, hckiki alaturkanın en içli hıçkırıkla
rım yaratabilen udun zensin duygulu ihtizazlarını hiç de meydana ge -
tiızınni,.or. Udun ölümünde, eski baaaaa aanatkarın ölümünü ve cümbü 
tün zuhurunda yaygaracı çalgıcının doğu9unu &Örmemeğe imkan 
~ok.... Bu aanatkara yanmamak, bu çalgıcl)'a korku ile bakmamak 
elden ıelml)'OI'. 

~~~~-=**=o·~~ ..... -=-~~._._.. ..... 
-&anayi m .. e~se~ ~rın 
kazanç vergis! muafiyeti 

c;e:den şüp~~ etmiı olacak. ki •. iz - 'partililerinı·n duyguları ve büyükle- landırırea da kabuk armudun içinden 
mırden ansızın lst:nbuln gıtmış ve 'lyrılmadan birlikte yenilince armu-

epey zamandanbP.i orada kalmı§tır. rine karşı sayg") ve baalılıkları dun hazmi güçle§İr, hem de kireç faz 
"'» la olunca zarar verir. Zabıta esaslı !ekilde tahkikata de - Reiıicumhur lımet lnanUnUn yUkaek husurlarma Halbuki elmanın kabuğunda höy-

vam ederken katilden sabıkalı silah- ANKARA 1e zarar verebilecek bir şey yoktur. 
çı Mustafa ile kardeşi esrar kaçakçı- Yumuşacık, ipek gibi elma kabuğu, 
lığından sabıkalı Refikin, Az.zler Milletimizin sahip olduğu en ıerefli bütünlüğü yaratan Atatürk -:la ol1a olsa asit gallotanik bulunur. 
sokağında oturan Şadiye adındaki idealinin tahakkukunda en üstün vazifeyi en şumullü muvaffakıyetler- Onun da zararı değil, aksine faydaeı 
kadına müracaatla J 00 lira istedik- l ıc başaı an yüce varlığınızın büyük milletimize kazandırd.ığı Hatay vardır. Bu maddeden dolayı elm• 

l . ··- .1 . t. B d. k .... k zaferi; emr·nizde tam bir birlik duygusu içinde her zamankınden faz- kabuklarını kaynatarak suyunu, 104 
en ogrenı mıs ır. n. Şa ıye uçu I . . . .. d . rt · 1 ı ı· · · · · coıa.. l l d 

- la ıstık bal emnıyetle her gun saa etı a an mı e ımız ıÇın yenı ve y matizma ağrı arına i aç iye içirir c 
Hasanın karısıdır. Zabıta, numua 1 kun bir sevinç kaynağı oldu. Jer. 

v: serileri tcsbit e~ilmiş iki elli lira- l Başımızda çok faşamanızı diler ve bu mes'ud günün tat.h te~eyyil- Sonra da elma ile armut arasında 
lıgı kadına vermış ve bu paraları cOyJe bahtiyar olan lzmir Partililerinin en deruni tazim hıslerıni ar- vitamin bakımından haylice büyük 
kendine müracaat edecek Mustafa zederim. bir fark vardır: Vakıa armudun da 
ve Refiğe vermesini tenbih etmiş- ••• vitaminleri bulunur. A vitamininden 
!erdir. Bn. Şadiyenin söylediğine gö- Reiaicumhur lamet ln&ıUnUn yU)uek husurlaruuı J 2, B J den 30, 82 den 22 ölçü, C viı 
re. Mustafa ve Refik, bu parayı kü- İç Ye dış hasımları yere seren, ma'kus talii yenerek millete yeni tamininden de 5 miligram. Onun via 
çük Hasanın evini zabıtanın malu- bir yükseliş yolu açan büyük zaferlerin şerefli kahramanı ve tarihin taminleri her yemişte olduğu gibi, 
matı tahtında ifliyen bir e.rar tek· her devrinde üstün yaşamanın verdiği esaletle ün almıf. Türk milleti- Fciiınh•tti., ı,"lı. •• L ~ r. ,! -c 'L'ı--4:-
u.-.~~ıAlı...aı~..a.-.-.LW.M-~~-- ntt •n.U'& ... -. ..... ~n v~ı-an h'ftlı;'llQl1\.1~6Ull.U 'YÇ ................. & ... ı- ~v--·· ıa ır. ra.Kac armuaun KaoUK arı ın· 
çin bazı zabıta memurlarına vere - sulh konferansında, Türk varlığı için tanıttığınız yüce mevkii ta hak- sana başka cihetten dokunacak o • 
ceklerini söylernişlerrniş. kuk ettiımiş olmanızın onaltıncı yıl dönümü, Partili lzmirJiler en içli lunca o vitaminlerden vaz geçmeli 

---..-000-- bir teheyyliçle tes'id ediyorlar. Bu vesileden de istifade ederek İzmir.in zaruri olur. 
B'r kaı:Jmm ay~ğı kırıldı vefa dolu gönlünde büyük varlığınız için tazelenen 88Yl'l ve seV&'i hıs- Elmanın vitaminlerine gelince:' 

)erini arz ile bahtiyarlık duyanm. onunkiler armuttakinden daha e • 
: ,,.. hemmiyetli nisbettedir. Bir kere A 

; Ma!if,'e Veka.etinin 182 sayılı tebligi 

Dün saat 12 de Bornovada Ziraat 
mektebi önünde b·r kaza olmuş, şoför 
Hikmet Kocaman idaresindeki tuğla 
yüklil kamyon, Bn. Hanife Fidana 
çarpmuş, sol ayağım kırmıştır. Şoför 
tutulmuştur. YarAlı kadın, Memleket 
hastahane"ine kaldınlmıştır. 

Bay Refik Saydam vitamini yüzde yüz ölçü. Çocuklara 
Baıvekil büyümek için en lüzumlu olan bu vi-

ANKARA tamin tabii elmanın kabuklarında 
. ,.- z ı~, a ! aka dar: ara geldi 
I Tarihin Türk mil1etine verdiği en bllyllk hak olan prüzsüz istiklile; 

müstakil ve şerefli ana yurda ilt hak ile bugün Jcavuşan Hatayhlann 
saadet duygularına en kalbi bir alaka ile iştirak eden İzmir Partilileri 
namına bu neticeyi istihsal bahtiyarlığıyla mes'nd olan hQkQmet:mizin 
şerefli b,aşı olan zatı devletinize tebrıkler ve tazimler sunmama müsaa
<lenizi yalvarırım. Saygılarla. 

daha çok. Elmanın kabuiu başka bir 
cihetten zararlı olmayınca bunları 
neden feda etmeli? Onun için ço • 
cuk elmayı ağacından koparmayı 
kabuğu ile yerse onu hoş görmeliai-

Sanayi müesseselerin kazanç ver
risi hakkında 182 numaralı tebliğ, 
Maliye Vekaletinden şehrimizdeki 

alakadarlara relmiştir. Bunda deni
liyor ki: 

1065 numaralı Teşviki Sanayi Ka
nunu mucibince ikinci sınıf muafiyet 
ruhsatnamesini haiz olup da iktisa
di f aid,Jeri kabul edilmemiş olan 
milesslerden tahin, helva, un, çır
çır, e rık, makarna, kimyevi ve 
tıbbi üstalızarat f abrikalarile mat 
baala ın 8-9-1938 tarihinden ve a
lelumuk .madenlerin 27-9-1938 ta-

ı• . 
rihinden ve likör ve kanyak f abrı-
kalarının da 17-12-1938 tarihinden 
itibaren mezkur kanunun 15 inci ta
limatnames~nin 10 uncu maddeler 
mucibince iktisadi f aidelerinin ka
bul edilmiş olduğu tktisad Vekaleti
nin 14 Eyll11 1988, 13-3-1939 tarih 
ve 8-10187 /38685,8-3271/ 12810 nu 
maralı yazılarında b.ldirmiştir. 

1055 numaralı Teşviki Sanayi ka-

ce bina vergisinden! 
B - Kazanç ''err·s:nden 

vergi dahil) ; 
C - Beledi) el re a.t in 

har kazanıarı, motor e ı 

ruhsatiye resimlerinden; ml 
ması lazım gelmekted r. 

Binaenaleyh: 

(asgari 

1 - Nevileri yu arıcla yazı n \ 
ikinci sınıf t şviki sanayi munf :tt 
ı uhsatnaınesini haiz lıulunan mil -
esclerin yalnız imallitn tahsis e l..

leri binalar için tahakkuk ettiıı miş 
olan bina vergilerinin, ilk senede 
ikt sadi faidelerinin kabul Ye tast.l. 
edildiği tarıhleri takıbeden taksit 
ten it baren ve müteakip senelerde 
de muafiyet ruhsntnameleri hükmü 
devam ettiği takdırde senelik ver&'i
lerin muafiyet ruhsatnamelerinin ib
razile terkini, 

2 - 1938 tak\ im yılı faaliyetle
rinden dolayı 1939 mali yılı için ta
hakkuk ettirılmiş olan kazanç (as-

----on..,n---

R. C 0 vcler Saraçosf u 
Vilfı · • Sıbh t \'e ctimat mqave
mOdU Q B. Dr. Cevdet Sn:acoğlu, 
· m "Unh e•ini geçirmek il ere 
r" ·n g tm ştir. Oradan 1stanbu
C('ektir. 

W'vt'timizde satılan somikok kö 
rinin satış fiyatl.:ıı ının s•kı b;r 

o trola tabi tutulması ,.e ikt sad 
kale-t'nc-c tesbit edilen evsafı haiz 

1muiaru ..ı dikb\ edilm"'eı vekalet
"'" sehrimizde alakadarla bildiril -

Ev e'lme 
Bayan Perihan Yuki ile arkada

ıımız Avukat Cemal Çançann nikah 
ları iki ıiln evvel, iki tarafın çok ya-
kan akraba11 huzurunda lzmir ev
lenme daireıinde luydmııtır. 

•• 
lıay Şükrü Saracoilu 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

1\flli varlığımızın emniyet şartlarını her gün biraz daha kuvvetlen
<liren Refik Saydam kabinesinde dirayetiniz kadar faziletinizle de idare 
ettiğiniz ve Türk üıtünlilğline !~yık başarılara eıişfrdiğiniz mühim iş
.erden biri olan Hatay davasının mazhar olduğu mes'ud neticeyi kutlu
lnmanın teheyyücü içinde, lzmir partililerinin kıymeti! varlığınız hak
kında r;.edikleri sevgi ve saygılan sunmakla bahtiyarlık duyanın. 

• .. .. 
C. H. P. Genel S.kreh-,-liiine 

ANKARA 

1 
niz. Sokaktan alınan elma baıka.. 
O vakit onu iyice ve gıcır gıcır yı

l kadıktan sonra soymadan da ye;nek 
1 n:ıümkün olur. 
J B 1 vitamini bakımından. .elma ile 

armudun arasında fark yoktur ikisin 
de de bu vitamin yüzde 30 ölçü İsa 
de B2 vitamini armutta 22, elmada 
30 ölçü bulunur. Bundan dolayı el
ma kompostosunu daima armut kom 
postosuna tercih ederler. Hele elma 
kompostosunun üzerine kaymak ta 
konulursa, bizim bay hafızın riva
yetine göre, bütün tatlıların en nefi
si olur. 

C vitamini armutta 5 miligram 
bulunduğu halde elmada 20 milig -

Kırk asırlık Türk Hatayın ana vatana kavuflllası zaferi, kurtulut rama kadar çıkar. Kış için hevenkte 
~aadetini her yerden daha çok iyi anlayan İzmirlilere, sonsuz sevinç he- ... 1-lanılan elmalar da bile bu vita -

-v ecanı içinde bayram yaptırıyor. Atatürk'Un halis vaciettiii Hatay Bil- mm sadece yüzde 1 O, nihayet yüzde 
vilk Miııt Şefimizin sarsılmaz iradesi sayesinde artık bir İzmir ıribi 50 nisbetinde azalır. Onun için el· 

nunun 15 inci maddesi hükmüne na- gari vergi dahil) vergilerinin; .:.. Türk vatanıdır. Bu me · • .:ı ve şerefli hidiseyi de Tilrk'ün pnlı eserle- manın tazesi de saklanmı§ı da dit .. 
~aran ikinci sınıf muaf•y~t ruhsat- a - Tahin, helva, un, çırçır, elek- Bu münasebetle arkadaıımıs Ce- l'ine ilive eden kurtar 1< Partimize Partili İzmirlilerin sonsuz ıolc- lere kuvvet ilacı olur. 
ııameaıni haiz olup da ikfsadi faide trik, makarna kimyevi ve tıbbi müs- mal Çançar, bir buçuk ay ıeçinnek ran ve bağlılık duygulı ksek huzurunuza arzetmeme müsaadenizi Vitaminler bakımından elma ar-
si musaddak bulunmıyanlar yalnız 1-1-1938 ili 8-9-1938 tarihine kadar; üsere latanbala ıitmiftir. derin sa)&'llanmla yalvarınm. muttan üstün olmakla beraber, l'!lr 

kanunun 9 uncu maddesinin C. fık- b - Madenlerin 1-1-1938 ili ;. denler cihetinden doğrusu ona çıkt-
rasile ıı ve 12 inci maddelerde 1a- 17-12-1938 tarihine kadar; rnisil vera yüzde zamların bu mua- CumhU..:,..t Halk Partiai Vili,..ı Ware heyeti Batkaalatma samaz, Yalnız iyod madeni armutta 
zıh muafiyetlerden istifade etmekte c - Likör ve kanyak fabrikaları- fiyete tabi tutulması. HATAY 0.008 miligram olduğu halde elma-
olduklanndan yukanda mevzuubahs nın 1-1-1988 ili 17-12-1938 tarihine 4 - 199G numaralı kanunun bi- da 0.002 miligram. Bundan dolayı 
olan müesseseler de timdiye kadar kadar; rinci maddesi mucibince bina ver- Tarihe, hürriyet ve istiklale layık bir millet olmanın en iyi örneğini elma akıllı ve güze:l olmıya daha zl-
yalnız bu muafiyetleri haiz bulun- Olan kıamının bilhesap tefrik. ~di- gisi üzerinden alınmakta olan l/S en yüksek eserleriyle kaydettiren; sulha aşık olduğu kadar harbe kadir yade hizmet eder. 
makta ve netıce itibarile Kazanç, lerek seri kalanının (asıl vergının) nisbetindeki iktisadi buhran zammi- ve hazır, her devirde mutlak hakim yaşıyan milletimizin şereflerle dolu Batka madenler her ikisind8 ckt 
lfna ve Arazi ver&'ilerine tibi tutul- ikinci sınıf muafiyet ruhsatnamele- le 2728 numaralı kanun hükmüne bütünlüğü içine girmekle mes'ud olan Hataylı kardaşlanmızın payansız tamam olmakla beraber armutta dal-
makta idiler. rinin ibraz edilmesi prtile terkini t~vfik~n kazanç ve~gi~eri~in l/S i ~ev'nçleıine İzmirin hassas Partilileri ve temiz çocukları en duygulu bir ma biraz fazla, armudun büyük bir 

Zikri &'eçen müesseselerin bu ker- ve müteakip seneler de muafiyet nısbetınde alı~a~ ıktı~adı bu.hra~ kalb alakasiyle iştirak ederler. BilUin karanlıkları arkada bırakan; ön- faydası da fosforla kirecin ayn· n_. 
re iktisadi faideleri kabul edilmie ruhsatnamesinin hükmü devam etti- zammı da teşvikı sanayı ~.uafıyetı- de zaferler yaratıcısı İnönünün aydınlattığı ve kudretlendirdiği istikbal, bette olması. Onun için armut ~ 
oldutuna nazaran, kanunun 16 inci ti takdirde senelik ver~leri tabak- nin h~dut ve şumulu b h~rıcı~de bu- gönlünde Atatürk idealinin sönmez ateşiyle yaşıyan milletimize mev'ud cuklann kemiklerine daha faydah .. 

dd · d l~I t'l dokuzuncu mad- kuktan sonra ruhsatnamıtlerinin ib- lundugundan mevzuu 8 s muessese- olan huzur, refah ve ~·ükseı:ca dolu cyarın> !ar hepinize ve hepimize şim-

1 
dıt. • '-ma esı e • e ı e k 1 b. k ·1 · ü " w ~ ... 

d · B f k a da yazılı muafiyetle razile ve usulü veçhile azanç ve as erin ına ve azanc; vergı erı ze- dı'den mllbarek olsun. Zaten elmayı vitaminleri •-s. 
an.n ı r sın · · d h kk k d ·kr dA b h 1 • •çın 

beraber: gart vercilerinin terkin edılmeıi. rın en ta a u e en ı ısa ı u - C. H. P. İzmir VilAyet c;oymadan, armudu da maden erı ı 
A _ Yalnız imalata tahsis ettik- S - Tetviki Sanayi muafiyeti yal- ran zamlarının timdiye kadar oldu- idare heyeti reisi l 'lcvduktan sonra ve ikish; b;rden ye 

leri bnalau munhamr~mak üze~ nnvu~~ubnamunhasır~upc~ kugihlta~ilined~amıdilme~l~l,ı.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A-t~d~l~n-a_a~~~~~· d~meyeh~b~ma~~~u~ 
yedinci maddenin A fıkrası mucibin za zamlarına eamil olmaaına mebni zım relir. ı 
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Diplomat, 
Şef İnönü . 

Tirol Almanları· 
nın tehciri 

• " : ··-· ~ ' ...... ~ ' • ... • ~ • i... 

Mosko-ııa konuşmaları ve Rus Al-. 
Cenubi Tirol Almanlarıııın tehcir 

edilme)erindeki sebepleri araştıran
lar, Hitlerin :rırussoliniye verdiği sö
zü unutuyorlur : Avusturyanın işga
li Qzerine Hitler Mussoliniye Brene-

man ticaret· müzakereleri 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Kumandan, Diplomat, Şef .. 
İnönü, Büyük Atatürk gibi, §ahai

yetinin tarihi taliinde, bu üç büyük 
ve ana vasfı ta§ıyan ebedi bahtiyar· 
ların ikincisidir. 

rin iki milleti birbirinden ayıran Almanya 
bir hudut olduğunu ve bunun ebedi- · 
yete kadar böyle kalacağını bildir-
mişti. Bu sözlerden sonra Hitler 
Brenerin cenubunda olup biten işle
re karşı al8ka gösteremez. Fakat 
uzak bir istikbali göz önünde tutan 

ile Rusya arasında ·bir ademi tecavüz misakı akdolanacağı 
hakkındaki haberler, Berlinden tekzip olunuyor 1920 de, Birinci İnönü harbinin 

ıehamet dolu zaferinden sonra, Ata. 
türk, İnönüne çektiği telBJ"afta fÖY· 
le diyordu: 

Moskova, 23 (A.A.) - B. Seeds, 
N' aggiar ve Strııng bugün saat 16 dan 
17,15 e kad:ır Kremlinde B. Molotof
la bir görü~mede bulunmuştur. 

da Sovyet mahfillerinin noktai naza-· ~Ioskovayı ziyaret edeceği gibi ya- müzakereler yapılmakta olduğunu 

rına göre, bu müzakerelerin İngiliz - bancı memleketlerde dolaşmış olan iddia eden haberleri kat'i .surette tek
Fransız - Sovyet görüşmeleriyle her şayialara bir tekzip teşkil eylemek- zip etmektedir. 

«Yalnız Yunan ordusunu değil , 
milletin makua taliini de mailup et· 
tiniz» 

Mussolini, Almnnyaııın bugünkü sı

kışık vaziyef nden istifade ederek. 
.-Siyasi ve askeri> sebepler dolayı
siyle, cenubi Tiroldaki Almanlığı 

Moskova. 23 (A.A.) - Havas 
hangi bir alakası mevcud değildir. tedir. Selahiyettar mehafilde şimdiki 
Alman - Sovyet ticaı-1 görüşmelere j Berlin, 24 (A.A.) - Hariciye ne- Alman - Sovyet müzakerelerinin mün 

muhabiri bildiriyor: başlanması, daha ziyade B. Von Pa-
1 
zaı eti japon mennbiinden gelen ve ha::man bazı kredi ve ticari mübade-

Alrnan - Sovyet ticaret müzake- penin l\Ioskovaya göndeı1ileceği ve Almanya ile Sovy.et Rusy!ı arasında leler mesaili hakkında cereyan et Bu cümle, Atatürk tarafından, o -
nun yarattığı bir millet ve ıehrahını 
eliyle çizdiği bir tarih namına söy -
lenmiş en büyük hakikatlardan biri
dir. 

re lerinin yeniden başla nıa~ı hak kl,'l,-..;.;.r_a_h_u_d_ b_i_r _A_ l m_a_n_a_s_k_eı_·ı_h_c.;..y_et_i_n~iı_ı _ıı_i_r_a_· d_e_m_i _t_e_c_n \-' u_ .. z_m_b_· a_k_ı_a_k_tl_i_iç;;..i_n_m_e_k_te_o_l d_u_ğ_u_te_k_ı_·a_r_(!_a_il_n_ı e_k_t_e_a_ir. tasfiye etmeğe karar vermiştir. As- -

~:;:y::::,~~1~;.~.;~~uğ~::iı ~:~~ Reisicumhurumu- f ngİ }iz - ja pon mÜ-
yasta manevralar yapılacağından zun refikaları 
bahsediliyor. Sonra Alman ordusu- kf J zakerelerı• 
nun bu mıntaka1ara geleceği söy- Ve çocu arı stcın· -

•• yuruyor •• 

!eniyor. Her iki vaziyette de cenubi bula g idiyor /ar 
Tiroide Alman nüfusunun bulunma- Ankara, 24 (Telefonla) - Cum

sında askeri bir mahzur tasavvur hur reisimizin refikaları ile çocukları 
edilemez.. Görülecek mahzur an- ,bu akşam lstanbula hareket et.~iş -

cak siyasi olabilir, lerdir. 

Anlaşma, Tiençinden başka diğer 
meşgul mıntakalara da şamildir 

Bu siyasi mahzurun ne olabilece-

ğini ben, 1987 senesi yazında gözüm 

ile gördüm .. O zaman henüz müsta

kil olan Avusturyada, cenubi Al-

ınanyada ve şimali İtalyada otomo-

bil ile bir gezinti yapmıştık. A vus

turyadaki Almanların, Nazi tahri-

---00000 Tokyo, 24 (Radyo) - İngil!z 1 niyet gösterdiklerini, Tiyençinde ni-

Kayser ı• de sefiri Sir Groki, bugün matbuat mü- !zamın tesisi meselesinin yakında hal 
messillerine beyanatta bulunmuş Ye ledileceğini bildirmişlerdir. 

B• h • • İngiliz - japon müzakerelerinin çok Tokyo, 24 (A.A) - Domei'nin 
ır ayvan ser gısı iyi bir safhada bulunduğunu söyle - gazetelerden naklen bildirdiğine gö-

acı! Jı dikten sonra, yapılacak anlaşmanın re, jnponlar Tiençin işini müzakere 
. 2 • (H A) K Tiyençinle beraber japon ordusunun edecek '>lan bu sabahki konfera~ta 

Kayserı, 4 ususı - ayse- . . _ ·- ç· ~ d k ı ı · ·ı · ·· ki "d U l d N .. k •sgal etmı~ bulundugu dıger ın aşagı a i ta ep erı ı erı .surece er-
rı e zunyay a a onyus oşum ve - • . _ · d" 

· · k · · l d mıntakalarına da şamıl (.lacagını, u- ır: 
katına rağmen, büyük Alınanyaya cer atları yetıştırme ıçın sene er en k k . .1. · · · d ı _ Dört katilin geri verilmesi, 

b · ·· ·1 f l" · · · za şar ta ıngı ız sıyasetının e -
iltihak etmek istemediklerini ' gör- erı gosterı en aa ıyetın netıcesı o- -· d·-· · "I" l · · 2 - İngiliz imth.·azlı mıntakasın-

1 k b . h · · 1 gışme llo{mt ı ave ey el'T\ıştır. 
dük.. Hakikaten iltihak için ortada ara ır ayvan sergısı açı mıştır. L d 24 (R cf ) · da nizamın idamesi ve arzu edilme-

. . Sergiye 300 kısrak ve tay getiril - on ra,. . a .~0 - Ja~~-n se-
bır sebep te yoktu. Avusturya, eskı . . z· v kAl t' . d"-. 5 farethanesının bugun neşrettıgı res- yen eiihasın tayini, 

mıştır. ıraat e a e mm ver ıgı A b" bl"~d f ·ı· · .. 3 İmtiyazlı mıntakada japon 
tarihi ve ananesi olan müstakil bir b' 1. l k ·•kA f t ht ı·f d mı ır te ıg e, ngı ız - Japon mu- -

ın ıra ı · mu a a , mu e ı erece k 1 · · · · b" fh d b l aleyhtarı un~urların aranmaı:n, 
Al d 1 • A t Al l 65 k - h" l · za ere erının ıyı ır sa a a u un· man ev eti idı. vus urya man- a an tay ve ısragın sa ıp erınc d ~ . .1 . . - 1 ı· 1 t k ·ı d k' . d"l . . ugu ve ıngı terenın, ıaponyanın u- o - m ıyaz ı mın a a arın a ı 
ları Almanyadaki Almanlardan da- tevdı e ı mıstır. k k k" · · · · · I ~ ç· b k ı el k. .. n te ı· · 

Z . y L"'} • b h l"d Z."l şar t\' ı vazıyetını ıyı an amagn ın an a arın a ı paranı s ımı, 
hn rahattılar. Almanlar için hny- ıraat eKa etınce u ava ı e L l d y b"ld" '1 · · G - Federal bankasının tedavüle h . . l d 5 b" l' ] k oo~ a ıgı ı ırı mıstır. 

-•.,:t·nn Cl!l ttılohfü>r•Pk ff!k bir Va-
2: yet, Avusturyayı idare eden politi-

m~·~;eri~!g~~~:~n~~ ın ıra ı Tnlcl'"· ?4 (Ra~l•n) - B ngi1n cılrn.~dırrı banknotların süriimüne ln-
---.ıauaaaaaauu japon ve İngiliz görüşmeleri hakkın- giltereııin yardımı, 

kacıların, Alman olduklarını unu

tarak, Italyanın elinde Slet olmala-

rından ve Avusturyayı da İtalyanın 

oyuncağı hnline getirmelerinden 

ibaretti. 

Fakat Avusturya hududunu geçip 

Ruzvelt 
Papaya bir mek· 

tup gönderdi 

da bir teli.~ ne~redilmistir. Domey 7 - japonların imtiyazlı mıntnkn
ajansına göre cıelahiy~ttar japon mah sındaki Çin bankaları ve sarraflnrı 
felleri bu sabahki görüşmelerde iki üzerindeki murakabe hakkının ta
tarafın büyük samimiyet ve hüsnü nınma. ı. 

-----ece* **>»-----

Şampiyonluk macrnda 
' 

le cenubi Tirole girince, vaziyet büs- R oma, 24 (Radyo) - Amerika 
bütün d;ğişti. Mağrur, çalışkan, ka- cumhur reisi Ruzvelt, bugün buraya 
lıiliyctıi ve istiklaline düşkün olan gelen Vatikanın Vaşington mümcs-

bir milletin na1yan boyunduruğu al- si.~i vasıt~siyle papaya bir mek_t~p Müessif bir hadise oldu. Demir spor 
hnd · 1 d"ğ' · ·· dük 1 t b b gondermış ve sulhun korunması ıçın 

a ın e ı mı gor . ş e u, u- d l" 1 b 1 "k" . p· k / • • h k • 7 •• d .. k ~ e a ette u unmasını on ı ıcı ıyu- ,.. ecısı a em l a ov u ve • a-un Hitlerin de zımni muvaf akatiy- d · I . t. -.& a Ci. l an rıca ey emış ır. • 
le İtalyanlar tarafından tehcir edi- - =+==- İstanbul, 24 (Hu~usi muhabiri- raylı bir oyuncunun favullü bir ha-

len cenubi Tirol Almanlarıdır. Bal- Hevbeıı· adada rnizden) - Dün Fenerbahçe stadyu- reketi üzerint:: Denıirspor takımı ·ka-
2ı..no şehrine aelip otele indiğimiz munda Galata 51aray ve Demirspor tıı- lecisı Necdet, bu oyuncuya hiicunı 

B k kımları arasında şampiyonluk mü~a- ederek onu yumruklamış, keııdi:::~ıı! 2~i1llan Almanca konuşmağa çahş- ir yangın Çl mış Ve 
bakrısı yapılU"ken müessif bir vak'a j!!ahadan dışarı çıkmağa davet etlen tık .. İtalyanların Almanca konu11ul- b "' bef in çam yanmıştı r l!ereyan etmiştir. Demirspor takımı, hakem B. 1'arık özerengine de hii-

tnasını menettiklerini hayretle öğ- ikinci devrenin ilk dakikalarıncie 1-0 cum ile yumrukla yüzünü kan içinıie 
• · lstanbu l, 24 (Radyo) - Bugün 

rendik .. Ertesi gün tanıdığımız bir golle gal.p vaziyette iken Galatasa- bırakmıştır. Bu yüzden oyun tatil edil '.I:' Heybeliadada büyük bir yan$ın çık-
iroı Almanı dedi ki : b b - -- miştır mıf ve eş in çam ağacı yanmıştır. 
-on beş sene oluyor .. Bir gün Yangın söndÜrülmü~ ve derhal tah- Nafja Vekilimiz Ankara, 2·i (Hu ·usi muhabirimiz-

ltalyan memurları geldiler. Mağa- kik~ta başlanmıştır. · elen) - İstanbulda Fenerbahçc . t:ı-
21lların Üzerlerindeki Alman isimle- 00000 T rabzona vardı dında Demirspor ve Galatasaray mü-
riııi ltalyahcaya çevirdiler. Tebeşir- A~ımanya sabnkası esna:-.mda Demirspor kale-
l Trnbzon, 24 (A.A.) - Nafia ı:e- cisi tarafından yapılan çirkin hareket e, Mililer ismine bir cO> ilave ede-
r M b • kili general Ali Fuat Cebesoy, dün üzerine 1 tnnbulda \'azifcten bulunan 
ek Milllero vaptılar. Adler, Adliero ez un Z .l ıtanl 
ı .; akşam Erzurumdaıı Trabzona gel- federasyon Şefi B. Ziya \teş, telefon-

a du. İtalyanca konuşmamızı ten- çağrıy ...,. .. , z· · d ı · k" la Deden teı·bi)· e:-;i genel dı·rekto·· ı lu··. lr ,, miş, ~ıgana a va ı, hükumet er a-
ıh ettiler. O zamandan beri Faşist B 1. 24 (R d ) Al . h Ik . b 1 d h t ğnne raoprunu b :ldirmiş, bunun üzP-te'f er ın a vo manya nı, partı. a ·evı ve e e iye eye -
J tninin vumruğu gittikçe ağırlaş- . ' . J - b l rine genel dil"ektör general Cemn! 

lllnktad ·F k k t 1 U .. .. )1arbıye nezaret ı, mezun u unan !eri tarafından karşılanmış, güzer- T u ır. a at ur u uş g numuz .. .. . . . aııer. bir tebJiğ neşretmiştir. Bu 
Zak değildir. İtalyanın elinde oyun- butun Alman zabıtlennııı, agustos gahta kendisini Trabzon limanının tebliğde hnkem B. Tarık Özerengi-
~k. olan şu zaif Avusturya hükü- iptiğası~<la vazifel_:_r_i ~a~~n~a-~ul~n- bir müjdecisi ve yapıcısı olarak bek- nin dürüst hareketi takdir. kaleci 

etı ortadan kalkıp ta onun yerine malan lazım geldıgını bıldırmıştır . !iyen kalnbahk bir halk kitlesi tara- Necdetin hareketi takbih edllmiştir. 
~Uvvetıi Almanya kaim olsa, biz ucoon» fından hararetle alkışlanmı~tır. Genel direktörlük, bu oyuncunun 24 

ec başır~ızı kaldırabiieceğiz. Istanbulda --- ·••ssusss--- temmuzdan itibaren hiç bir kulüpte 
r·k enubı Tiroide gördüğümüz taz- f tiraz [arı red iedildi hiç bir müsabakaya iştirak ettirilmc-
h~k Avusturyanın Almanyaya ilti- L oz an günü parlak mesine karar verm:ştir. 
l"i ını haklı gösterebilecek sebeple- · lstanbul, 24 (Telefonla) - Sa- tstanbul, 24 (Telf"fonla) - Diin-
l'\ n en ehemmiyetlisi idi. Filhakika surette kutf a11dı bık Denizbank umum müdürü Ziya 

Doğu vapuru 
llazı noksanlardan o en karanlık günlerde garb cep-

hesi kumandanlığı gibi, üstünde ö • 
dolay l tesel f üm lümler esen ağır ve mesuliyetli bir va-

d "/ d • zifede asker olarak yaşıyan bir ı .. 
e ı eme l met paşa vardı. 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Al- istiklal kavgasının zaferi, Ku • 
manyaya ısmarladığımız Doğu va mandan ismet Paşaya karşı Türk 
purunu almağ giden heyet, gördü- dünyasının ebedi minnet ve ıükran 
ğü noksanlar dolayısiyle vapuru te- hiaaini ona, yeni ve tarihi bir vazife 
selllüm etmeınistir. Fabrika noksan- vermekle gösterdi. Bu vazife istik
ları tamamlamağı kabul eylemiştir. balin dönüm noktasında, askeri za· 

Ha ta d fere kavuşmak. bir milletin, dünya ile y a olan siyasi, ahdi, iktisadi, idari, bü-
Müess i f bir otobüs tün münasebetlerinin ha1 ve tanzimi 

gibi en büyük ve küflü problemleri 
ihtiva ediyordu . kazası 

İstanbul, 24 (T elefon1a) - Is -
kenderundan Antakayaya g itmek 
üzere yola çıkan bir otobws, yolda bir 
uçurumdan yuvarlanmıştır. Bu ka· 
za neticesinde otobüsteki yirmi yedi 
yolcudan üçü ölmüş, on dokuzu ya
ralanmış ve beş kişi de, kenrlilerine 
bir şey olmadan kurtulmuştur. Ka
za, Antakyada teessür uyandırmış-
tır. 

Tngilte reden ist: ,._ 
raz istememiş mi? 
Berliıı, 24 (.A.A.) - Siyasi Al

man mahafili B. Huııcl:ıon ile B. Vohl-
tat arasındaki bir görüşme csna~ında 

leslihatın tahdid ve tenziline mi.iteal
lik bir itilfıf akdine mukabil Alman
.raya ve İngiltere tarafından 100 mil-

yon lira ikraz da bulunma ·ının mev
zuu bahsolduğunu beyan (!tmekt<!dir. 

Bu mnhafil ilave ediyor: 

Eğer vaziyet bu merkezde ise B. 

Yohtad meş'eleyi resmi bir vazife ifa-

!!ına memur bir murahhas gibi hare
ket etmemiş, arkadaşının noktai na
zarını berayı nezaket dinliyen bir zi-

yaretç i gibi hareket etmişt:r. 
Lord Ilalifaks bu planın meıışei

ni öğrenmek nzere bir anket icrasını 
istemiş olduğu hnber alınmıştır. B. 
Çemberlaynin kendisinden izahat al
mak üzere izahatı kafi bulmıyacak 
olursa B. Hudsonun istifası içtinabı 

nakabil bir hal alacaktır. (Çünkü ha
reketi İngiltere hükumetini müşkil 
mevkie koymuştur. 

Alman matbuatı bir istikraz akdi 
haberleri İl(! alay etmekte ve bu ha
berleri İngiliz blöfü diye tavsif et
mektedir. 
Rhe~isch Westfacli:;cher Zc"tung 

İngilizlerin istikraz şayiaları hakkın
da, beceriksiz manevra, demektedir. 

kil Galatasaray - Demir»por maçında 
hakemi döğen Demir:;por kalecisi 
Necdet, hildiseyi müteakip ortadan 
kaybolmuştur. Necdet polisce aran
maktadır. 

Kılıcını çadırına asan Kumandan 
İnönü, bu çetin ve ağır vazifeyi ifa 
için Lozann giderken, onun kudretli 
şahsiyeti içinde yeni Türk devleti de 
en büyük bir siyasi imtihanı vermeğe 
fİtap etmiı oluyordu. 

İnönü, cephelerde çarpışırken 
karşılaştığı mukndderi burada da 
buldu: 

Kar§ıııında bir yığın milletin dip. 
lomatı vardı. Lozan sulh konferansı, 
-Osmanlı değil. yeni Türk cevherin· 
de, -eski asker- bir diplomatın şa • 
yanı hayret şahsiyeti karşısında kal 
dı. f nönü, Osmanlı devrin;n karanlıli 
mazisini tasfiye ederken konferans 
masasındaldlcr hayret ediyor ve İs· 

tikbalin kat'i müeyyidelerini kabul 
ettirirken de, herkes başını kaldıra
rak bu emsalsiz diplomata bakıyor· 
du. 

Lozan malumdur: Kapitülasyonla
rın, bir yarı müstemleke diyarınır 

yıkılması, ekalliyet meselelerinin 
halli, Sevr muahedesinin keenlem -
yekün sayılması vesairesi ile cihan 
siyaset tarihinde bu kadar şerefli ve 
parlak bir sulh anlaıması görülme 
miıtir. 

Atatürk, İnönünün aldığı netice 
karıısında heyecanla doğruldu ve o
na ıu telgrafı çekti: 

«Millet ve hükümetin zatıalileri

ne tevcih etmit olduğu yeni vazifeyi 
muvaffakiyetle itmam buyurdunuz. 
Memlekete bir silsile müfid hizmet· 
lerden ibaret olan Ömrünüzü bu de. 
fa tarihi bir muvaffakiyetle tetviç 
ettiniz» 

Diplomat lnönü, milletin vicda
nında ebedi ve yük .. ek mevkiini bu 
suretle ikinci defa olarak tahkim e
derken, her insana nasip olmıyan bir 
talih, ona At.atürkle beraber büyük 
bir millet inkilabını yaratmak ve 
Türk gibj bir millete Şef ve ikinci 
Reisicumhur olmak saadetini hazır
lıyordu. lnönü, kahraman ve müm
taz şahsiyetinin bu velud kudreti ile 
kısa bir devir içinde, üç şerefli nok· 
tada kendisini gösterdi: 

Kumandan, Diplomat ve Şef 

lnönü. 

0~reye g:tmişsek, bu tazyike ve İstanbul, 24 (Telefonla) - Lo- Öniş ile mühendis Reşad, kefaletle 
Uy Un ınağrur bir millet üzerinde zan günü parlak bir surette kutlu - tahliyeleri hakkıııdaki taleplerinin 
Şa~~dırması tabii olan reaksironuna lanmı§, üniversitede rektör ve tale- kabul edilmemesinden itiraz etmiş -
d• A.ıt olduk. Balzano ile Kortino beler "nutuklar irad ederek Lozan lerdir. Bu itiraz ağırceza mahkeme· 
kııç:Pc~o arasındaki yol üzerinde kahramanı Milli Şefimize karşı mil- since tetkik edilmiş ve mesnedı:ıiz 
daıci: hır lokantaya indik. Bir kaç }etin duyduğu minnettarlık hislerine görülerek reddedilmiştir. 

incir altı 
B. Cevdet Fuat Ôzyar 
Muhterem doktorumuzun 
sıhhi vaz"y 0 ti iyi 1 eşmiştir 

Geçenlerde rnhatsızlaştığını te 
essürle yazdığımız Eşrefpaşa hasta .. 

di. 
0 

a sonra lokantanın sahibi gel- tercüman o1muştur. ---«««»>»---

oıcİu" tonıobilin plakasından Tiirk 'J·ayinler Muşanof Li_vonda 1 
içitıdgunıu~u anlamış .. Büyük harp 
lıtriy~e ~a~ıçyaay giden Türk ordu - İstanbul, 24 (Telefonla) - fz - Liyon, 24 (Radyo) - Bulgar • 
ltıün ıyıce anlıyamadığımız bir mir hukuk işle!i müdürü B . Seyfi parlamentosu reisi Muşanof, bugün 
t asebeti k k f . anıyor . \•armış .. Tilrkleri ondan S ürmene ayma amlığına vş Bor- Liyon belediye reisi Heriyq tara ın-
1ltranı · Bıze şaraplarının en ıyısını nova nahiyesi müdürü B. H alil de dan kabul edilmiştir. Muşanof şeh

- ~tti. Ve bizimle beraber iç - Manavgat kaymakamlığına terfian rin temaşaya değer yerlerini gezmi~ 
•"anu 6 nci Sahifede - tayin edilmi,lerdir. tir. 

Pla; Ve Gazinosu 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

gündiiz lnciraltına gidPn/erin 
ihtiyaçlarına cevap ver~cektir 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müıkülpe· 
sentleri dahi tatmin edcek şekilde temin olunmustur. 

~ • ı.. , • ,. : .. ·•. "' : 

• hanesi başhekimi ve İzmir Kızılay 
kurumu merkez heyeti reisi B. Dr. 
Cevdet Fuad Özyar'ın sıhhi vaziye
tin in çok iyileştiği memnuniyetle ha. 
ber alınmıştır. Diin ziyaret ine gid<>n 
Bel<>diye re.is" B. Dr. Behçet Uz, bir 
buçuk. iki saat kadar kendisiyle gö
rüşmüştilr. 

Değerli doktorumuzun sıhhatinin 
iyjle.,mekte devam etmesi, herkesi 

ı~ 1 sevin d · rmiştir. 
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Hıı~sız kim? 
Ve Lozan mem-işB;~:~~;a~~n~u~~~~:n-ve lzmirden ayrıldı -B---.. --k·.-.------.. 
-Baş tarafı 1 inci sahifede - Mı! i Şefler· Bü~ük İnönü'ne minnet - Baıtarafı Birinci sahifede - ugun U p:ogr affi 

- Şevket, Cicim bana beş lira ver yorı1z. 
.. ne... , - Geliyorum ... 

şahsiyetini enpoze ettikten sonra Lo- ve şükran hislerini göklere kadar S~yın Vekil, Pazar günü r~fakn4; 
zan sulh konferansında da Avrupa- yükseltiren Hataylılardan sonsuz lel"iııde Valimiz B. Etem Aykut. Be
nın çekirdekten yetiıme ne kadar minnet ve şilkranlarına, şahsi min- lediye reisimiz Dr. B. Behçet Uz ve 
diplomatları varsa hepsini azmine net ve tazimlerimi katarak Hataym maiyetleri erkanı oldukları halde ~e\ ket ) azdıgı hikayeyi bırakarak 

b mı kngıtlarındnn kaldırdı. \' e o
d knpı,.,ıı a bnktı. 

Nesrinin kafasını kurtlar oyuyor .. ram ve o tatlı tebessümüne e&:r ede- bu bahtiyarlığını yüksek liuzurunu- Kültürparka gitmiş, büyük sergisa
cNe yapacağım ... Lamiaya söyle em cekti. Lozan konferansında lamet za arzetrnekle mes'udum, Aziz Şe- rayını, hayvanat bahçesini, atış po-

1639 M. 183 Kos./120 Vw 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./~0 
Kw. 

T. A. P. 3i.70 M. 6465 Koı./20 
Kw. 

Kapı ral ğından karısı e rını 
rdu. ru'11r 1 ince, zarif bir kadın. 
Hu k • r gu~eJ b:r kadın bir şey 

imkanı yok inanmaz ... Fakat bir şey fnönü'nün teheasümü bütün maniala- imiz. Jigonunu , aç.ık hava tiyatro u ve 
"Öylememek de <lo[>:ru değil.> rı deviren, her tekli iktiham eden ef- muhtelif devletler pavyonları inşaatı TURKIYE RADYO DlFOZYON Hatay valisi Sökmensüer 

-Bugün sende b:r tuhaflık var .. sanevi bir büyü halini almıştı. nı inceden jnceye tetkik etmiş, bu e- POSTALARI 
Butun paslan kaçırıyorsun, Nesrin.. Avnıpada bir çok Avrupa siya- Milli Şef, Hatay valisinin bu telg- neki fuar hazırlıkları hakkında ma- TORKIYE RADYOSU ı t d gi \ ki hayır demek mümkün 

d -Pildir. Bu gidişle yenileceğiz... ailer" siyaset sahnesine ilk defa ola- rafına aşrğıdaki cevapla mukabele JUmat almış , ada gazino unda bır ANKARA RADYOSU 
Lamınnın 1 u .özleri Nesrini dal- rak çıkan ba ae-.imli kahramanın el- buyurmu~Jardır: müddet istirahat etmiştir .. Ali Çe- 12.30 Program Ş \ k t g ı karısına güler l üzle 

u tı: gınhktan uyand,rı.ror. de ettiği muazzam siyasi zafere uzun B. Şükrü Sökmensüer tinkaya, fuarın mükemmel bir eser 12.35 T:".k mu?·-,i 
- C al "ba gene birşeyler alacak - Fakat kazanılan ve) a kaybedilen bir müddet hayret etmekten kendile- Hatay valisi olma~ı iç'n sarf edilen mesaiyi takdir- 1 - Nıhavent pe revl 

sın? puandan daha ehemmiyetli bir şey rini alamamıtlardı. Hall\..ıki bunda Hatay kurtuluş gününe sevinç- le karşılamış ve belediye reisimize: 2 - Lemi, n"havent farkı bir 
-Hayır ... Bugün İstanbula ine - vardır .. Nesrinin beş Iiras'l çalınmış .. hayret edilecek bir fey yoktu. ismet ferle biitiln vatan, bütün vatandaş- - Ziyaretimden çok memnunum. gül çıl nrırdım. 

cck değilim. Lamialara davetliyim. Bu nasıl unutulur? lnönü Lozana dünya kuruldu kurula- lnr iştirak ediyor. Hataylılara re- Gösterdiğiniz muvaffakiyetten do - 3 _ S dcttin Kaynak niha-
Tenis oynıyacnğız ... Ne olur, ne ol- İkinci setcle Lamia, Nasrinin halin h ancak müıtakil ya,amı' olan necib fahlı ve bahtiyar :raşayış istivoruz. layı sizj bilhassa tebrik ve takdir e - vent şarkı gel göklere yükse-
maz, yanımda biraz para bulunsun den endişe etmeğe başlıyor. b"r milletin en mukaddes idealini tem 1. lnönü derim. lelim. 
diye istedim. -Anlaşılan siz bugün yorguns1:1- ıil ederek ve onu müdafaa etmek için Ankara, 23 (A.A.) - Hatayı.r. Demiştir. Vekil, İzmirin yangın sn- 4 - Arif bey nihavent §arki 
Şevket çantasını açtı, bir beş lira- nuz ... Nesrin hanım .. Artık yukarıya ıitmiıti. Bu ideal ıüneıinin ışıkları anavata1:a kavuşması rnünasebetiy- hasının harabe şekli hakkında re - yanıl:'.Tia ateşi nska 

lık ~ıkardı, karısına uzatırken: çıkalım. Hem dinleniriz, hem de bir altında her türlü siyaset kombinezon· le Başvek"l Doktor Refik Saydam, fakatlerindJıki zevata. bazı izahat 5 - R hmi bey n"havent f<lr-
- Al şekerim, dedi. Fakat dikkat şey içedz. ları elbette yılnlmıya, her türlü aun'i Reisieumhur İsmet lnönü'ne aşağı- \'ermiş, sonra bir motörle İnciraltı kı, süz""u süzüp te ey mdek 

et, sakın kaybedeyim de11&e. Bilirim Şimdi yukarıya çıkmağa hazır lam- mukavemet cepheleri elbette erime. daki telgrafı çekmiştir: pliijına g~tlniş, or"J. vilayetin yeni 6 - Yü ük semai --
çok unutkan bir kadınsın. yorlar. Tenis elbiseleri çıkarılıyor , ye mahkfımdu. Büyük Reisicumhurumuzun inşa ettirdiği gazino \'e diğer tesisab 7 - Saz semaisi 

• '!'esrin öfkelenmiş gibi yaptı: sandallar değiştiriliyor. Nesrinin gö- Tilrk i.tiklal tal'{'"Jıi &atından so- yüce katlanna görmil~. bir müddet :stirahatLan son- 13.00 Memleket sa t aya,.ı, ajans 
A Ş k d d di H Ü ·ı· t' · 1 t nuna kadar lımet İnönü ismi ile do- t•• l K k · I h b 1 · - ınan ev et sen e, e . er z gene sıraya ı ış ı. Ja e çan asını Hatayda şanlı bayrağımızın ~c- ra gene mo or c arşıya aya geçmış, ve met ora oji a er orı 

~aman böylesin zaten .. Ee nbebek unutmuş, yukarıya çıkmış.. ludur. Bütün istiklal aavap müddetin- kildiği bugiinil bize yaşatan Bilyilk Soğukkuyuda Gilzeltepe gnzinosun - 13.15-J 4 Miız"k (kan. k progra pl.) 
değilim artık .. Koskocaman kadın Nesrinin kalbi ince blOzunun için- ce cepheden cepheye koıan, o efsa- Şefimize, bizi daima iyiye ve ileri- da bir müddı:ıt ist·rahat etmiş, ora~ Akşam ne§l';yatı: 
parasını kaybeder mi hiç! de çırpmıyor: cTalihli imişim. işte neTi aavaflll bütün aaflıalarını aevk ye götürt>ceğinden hiç şilphemiz ol-! dan otomobille Yamanlar dağında 19.00 Progrnm 

Bir öpilci\k .. Sonra Nesrin rüzel jalenin çantası ••. Tnbii beş liram da i- ve idare eden, Jnönünde Türkün ma· "k k d" k ·rı . lt d f verem ınncadcle cemiyetinin kam - 19.05 Müz"k {Chafüıpinenin bit 
. ~ kA t ı·· ··ıLd f 1 k _..ı ___ mıvan )U se ıre tJ erı a ın a

1 bir aşk hatırası aibi uzaklaşb, ait- ~erisınde. Eger bu fırsatı kaçırır da us a unı 1 a • a o ara yenen QQUT. • •• • • pınn çıkmıştır. plakı) 
ti paramı alamazsam hakikaten buda- Müdanya konferansında umumi har-

1

1 çalışmaktan mutevellıd en derın Sayın Vekil, kampta bulunnn halk 19. J 5 Türk mu.,.•v• (f ıl hey ti) 
. Yanm saat sonra Nesrin Lamia - !alık etmiş olurum.> bin aalı°plerine yalnız ıahaiyetini de- şükranlarımı ve tebriklerimi arze- ve aileler tarafından Eamimi surette 20.00 Mcmlıakcıt t v rı, ajans. 

lann kapısında idi. Fener yolundaki Nesrin elini uzatıyor. Fakat der- ğil, ayni zamanda temsil ettiği bü-ı der taz"mle ellerinizden öperek dai- karşılanmış, orada 1zmirin giizel ve meteoroloji h.:ıb rleri 
güzel köşkün bahçesinde üç kadın hal geri çekiyor. Bu yaptığı iş alelii yük milletin mütareke tart1arına da ma sıhha! ve afiyetinizi dilerim. manzaralarına karşı bir müddet is- 20. I; Konuş"lıa 
gölgesi ellerinde raketleri Nesrini de bir hırsızlık olacak .. Vakıa çanta- enpoze eden O dur. Dün yıldönümü-I Doktor Ref,"k Sayrlnm tirahat ederek köylülerle görJşmıl~ 20.30 Türk muz"~i (kl"sik prog _ 
bekliyorlardL dan alacağı para öz malıdır. Fakat nü milli bir bayram halinde tes'id l\tilli Şefimiz, Başvekilin b:ı telg_ tür. ram) 

Nesrin, Lamianın kuzeni Şükranın jalenin çantasını açmağa ne hakkı ettiiinrz Lozanda bütün Avrupa dip- rafına şu cevapla mukabele !luyur- Belediye reisi, gece Şehir gazino- Ankara radyosu küme ~s ve 
11 · ı ~ "" ü ü k d ··rn var? Kafasında bir ses haı·kırı,·or: lomasisi karıısında en çetin bir siya· muslardır: sunda Vekil serefine bir ziı nfet v<'r- saz heyetı" e erıni ın.:~1. uç ne a mı go n- " " • • ,, 

cBu işi yapmağa hakkın yok Nes- set mücadelesini batından sonuna ka- Doktor Refik Saydam miştir. Ziyafette Vali, l'ıfiistahkcm 2f.1 O Konw:ıma 
r in !> dar zaferle idare eden O dur. Ve ni- Sayın BA~v~lul ııı k" k t p b k C 21 25 - ·' ev ı omu anı, arti aş anı, um- . eı;eli plaklar R. 

Nesrin eliyle kalbini bastırıı•or: hayet bütün bu muhasamat dünyası- YALOVA h · t Udd · · · 1 · 

ce Nesrinin surati asıldı: 

cAman bu jale, diye dftşündfl .• Ba 
v k k h" t h ·ı · "' urıye m eıumumısı, va i muavı- 21.30 OOrkestra programının tak-ogu ız ıç e oşurna gı mıyor... cBen de amma budaJa ... ·ım ha!• nın adeta hağ.,.ından koparırcasına ---- V n· . . . l . d k" 

n 1 L i b J ni ve ekı ımızın maıyet erm f! ı dimi - Nicoli, Mozart, Men • 
Dl mem anı a u sarı çıyanın ne - Kalbi hızlı çarpıyor. Boğazı kup- söküp aldığı Türk rstiklalini vatana Hatay gununu size ve Cumhnri- t b ı ı d G kt 
· tl h 1 zeva u unmuş ar ır. eç va e dclssonhn l J. Cevdet Mem -

J n en oş nmyor.> kurudur. döner dönmez Ba,vekil ııfatil'le mil- yet hilkfünetine tak iir ve minnE'• le kadnr samimi hasbihallcrlo geçen 
Nesrinin bütün neşesi kaçmıştı.... ... li, aiyaıi, içtimai, mali, iktısadi hüli- tcbı·ik ell"n·m. Muhabbet sö,;!erini:: fmc' ) 

F k t k · h f · •.. "' ziyafetten sonra l\Iünakalat Vekili- 2 J _45 a a neza etıni mu a aza etti. ja- Nesrin birdenbire kat'i kararını sa her sahada tahakkuk ettiren ge- ı"çı"ıı sa,rıimi olarak teşekkür ech•rim. ~arf} o o estrası -
l ·ı l A ı T · lb · miz gece saat 24 de Alsancak istas-c 1 e se am aştı. enıs e isesıni ve verdi. Etrafına bakıyor kimsecik - ne O dur. 1. lr.önü şef: H F "t d r) 
sandallarını g"vm k · · b h · ' B .. ____ ..... __________ ynnundan Balıkcsire müteveccihen I , 

1 • e ıçın a çenın ler yok ... jalenin çantasını yakalıyor u1rün ise, Ebedi Şefimizi kay- - • oz:u Do Ciovar.ni 
kuytu bil" kö~esine çekildi. Giyindik- açoqo.s - Q •t M ~ ~ !t 11,r; bettikten sonra Onun elindeki yara- Ma_hsul vaziyeti hareket eylemiştir. 
t n sonra LAmianın yanına d~ndO.. Bı"rı·sı· beş J~ırafı'k·,.· bhlsi'OeIDuçu _ wıwı- onaınaaue ~ • hif d ıır::--.ı--ıA .. ·u:-ı.:,, __ .:_ 1-b- 1:-d.ı-; .... _ 

-Baıtarafı 1 incı sa e e - lundukları sırada rıhtımın e e ıyeye 
:·.. luk... O yilrüyor. t t · it lA • 

d .• · · ·· ı· k deYri, zmir - ncıra ı p aJı arasın -Tenis elhi"c-ini giymek sırası ja- Onun içindir ki, Onun da arka- ıgını soy ıyere : 
- Bu benimki.. M h l"t · t" · "d" Bazı mm da vapur iQletilmesi meselelerini tet-le) e gelmişti. O da ayni köşede so- sında.n bütün milletçe Ebedi ~efe bea- a su a vazıye ı ıyı ır. ~ 
Nesrin beş liralığı aldı. Çantayı takalarda kuraklık olmakla beraber kik etm·ştir. 

yunuyor. kapadı. Sıra ilzerine tekrar koydu. tedif.imiz ayni itimad, ayni muhab- h 
Nesrinin hatınna birdenbire çan- b t · • b" t"kl ·· .. umumiyetle buğday ve diğer ma .. 

Şimdi kendi kendisiyle şakalaşıyor: e ' aynı saygı ve aynı ır e yuru- sullerimizde endişe edilecek bir şey K d ı 
tası geldi. Çantası nerede idi. Koca - -Demek hırsızlık bu kadar ko _ yonız. ar eş fail 

d ıd w b ı· d t Y t ·· ·· ı yoktur. sın an a ıgı eıı ıra a çan asının lny ha!.. a,asın nonu. k 
içerisinde... !çeriye girdikten biraz sonra La - HAMDI NVZHET ÇANÇAR Buğday ihracatı yapılıp yapılmı .. f zmir fuarına İştira 

,.._,,.TT"TI-,..,, o 'fh OIC1 

3 - O. Nicolai şen 'kadınlar' 
uvertürü 

22.30 Müzik ( operek seleksiyonla. 
rı) 

23.00 So najans haberleri, ziraat 

c-cıham, tahvilt, kambiyo - nu 
kut borsası (fiyat) 

23.20 Müzik {cazband pl.) 
2?, 55-24 yarınki oroNram'. Birdenbire hatırladı. Demin san .. mia, Nesrine hitap ediyor: yacağı, rekolte tesbit edildikten son· ediyor 

dallarını giyerken çantasını orada sı G •= k d N T •• t •• • ·ı • • l 1 b"l kt" _ öruyorsnn ya ar aşım. e - u un ışçı erının ra an aşı a ı ece ır.> 1 h .. k.. . b 1 . f Doktor 
ranın üzerinde bırakmıştı. Binaena- şesizliğin yorgunluk yüzündenmiş... Demiştir. ran u u~t.ı, k u ~enek ~mıl)"~ .. 
leyh jalcrı"n soyunduğu köşeye doi'- Birnz dinlenince rengin yerine geldi. Paraları nas:/ c :ılınmış Vekil, buğday fiyatlarının artırı· ~~~~resmen ış:1~·e ~ce :iec1·un tsm ai 1 Zi v. a T regu ı 
nı yilrUdü. Nesrin hakikaten rengi yerine gel- . . ' _ lacağı hakkındaki !ayiaların doğru og en ıon~a . . ı~e e ıye 

Nesrin birdenbire irkildi. Çantası di. Neşesi de yerinde .. Çay içiyor, Jkı~c~-~~rdond~. Dudu ~kagı~- olup olmadığını soran gazetecilere ve fuar. komıtesı reısı Dr. B. Be~ç~t Memleket ha!tahanesi Emrazı 
/alenin elinde ... jale her halde Nes- pasta yiyor, ve gülüyor.. da _Y~rli -~-~un.ler !urk. ~onım ~~r· şu cevabı vermiştir: Uzu. zıyaret ede~ l~an .d~vletının akliye ve asabive mütehassısı Dok-
rinın ayak sesleı ini işitmiş olacak... Akşama doğru e\ e dönerken Nes- ketının tutun ımalathancsınde mu - _ Buğday fiyatının artırılmasını lzmır konsolosu hokumetının hu ka- tor lemnil Ziya Tregul ikinci 'beyler 
Çilnkil birdenbire çantayı kapadı. Sı rin yolda dUşünüyor. him bir hırsızlık vakası olduğun~ ve icap ettirecek bir hal yoktur.> rarını bildirmi~ ve f~ar. a_çılma ~am~- aokaimda 25 Numaralı hususi maa· 
ranın üzerine koydu. Ve sonra Nes - cEve gider gitmez bu macerayı zabıtaca araştırmalan başlandıgını Ziraat vekilimiz, lstanbul. Trak- nına az zaman kaldıgı ıçn yenı pavı- yenehane•inde hastalarını mua~ 
rine dönerek çok sakin bir sesle: Şevkete anlatacnğım, eminim hika _ yazmı§tık. Yapılan tetkiklere gö - ya ve Bursada iki hafta kadar tet • yon inşaasına imkan bulunmadığın- ne ve tedavi eyler. 

- Affedersiniz, güzelim, dedi. yem Şevketin çok hoşuna gidecek .. re çalınan para 5267 liradır. Bu pa- kiklerine devam edecektir. dan büyük sergi sarayından müna-' ~~ •••~;;;;;r==;;;;;g~gm••51 
Kendi çantam sandım. Çantalarımız Ve artık bana açıkgöz olmacllğımı ra, §İrk.et müdürlüğü tarafından ima- • •

1
. . sip miktarda yer istemiştir. Sergi sa- Uoktor 

birıbirine o kadar binziyor ki! söylemiyecek. Kocası Nesrini kori _ lathanede çalışan işçilere verilmek Zzraaf Vekı ımız rayından lran için geniş bir saha ay- Bakteryolog 
Nesrin, yapmacık olduğu besbelli dorda karşıladı. Şevket gülüyor. yü- i:zere zarflar içine konmuş ve gecele f d. rılacaktır. 

bir nezaketle: zilnde gizli bir alay manası var. Nes- yin kapı yanında camekanlı dolaba Tal ebeye tez er ver l Kardeş lranın İzmir fuarına res • A. Kemal Tona, 
- Zarar yok efendim, dedi. rini görünce: yerleştirilmişti. Her hafta böyle ya· An tal yadan fstanbula giderken men iştiraki büyük memnuniyetle llulaflele algın haatabkl&C 
Fakat §İmdi Nesrinin içerısıne _ Sana çok unutkansın dem·ştim pılır ve cumartesi günü bu zarflar - ~ehre çıkan ve Ziraat vekaleti teşki- karşılanmıştır. alteha-

lrnrd düşmüştü. Bir şey kalbini ke - de bana dnrılmı tın Nesr:n. Halbuki dnki para~ar amelelere verilirmiş. lat ve müesseselerini teftiş eden zi- Ekmek mes'elesi (Verem ve saire) 
miriyordu. Evveli bu ~üpheyi zih - ben sözümde ne kadar haklıymışım. Camekanlı dolabın yan tarafbn raat vekilimiz B. Muhlis Erkemnin 
n"nden kovm <ra çalıştı. Düşiln bir kere ... Lflmialara gider - tazyik görülmek suretiyle açıldığı ve Bornova ziraat mektebinde talebeyle Bir •~mt halkı ekmek 8Mmalıane polia brakolw 791 

- Hayır ... Vakıa jaleden her şey ken sanft beş lira vermiştim .. Sen pa- 1olaptaki 1881 zarf içinde 7481 lira görÜ§tüğü sırada talebeye bazı tez- nmda 747 
umulur .. Fakat her halde bu kadarı- rayı odanda tuvalet masası üzerinde ') kuruşun çalındı~ anlaşılmıştır. ler verdiği haber alınmıştır. Vekil, bulamadı T pfpfn.,~ 411 S 
na tenezzül etmez. bırakıp gitmişsin 1 Fakat hırsızlar, nedense içlerinde 2 ziraat mekteplerinin, blmunıduklan Dün Güzelyalıdaki fırınlarda be-

jale bu sefer hakikaten Nesrinin bin küsur lira buluna 580 zarfı mü- mıntakalara göre birer ihtisas mekte- tediye zabıta memurları tarafın ya· 
çantasına çok benziyen çantasını al- A · fonS "'seese içinde ikinci kapının yakınına bi haline getirilmesini muvafık gör~ pılan kontrolda muhtelif sebepler -
dı, Nesrin de çantasını açtı ve içeri - B f 

1 
• S hif de atmıslardır. düğünü de ziraatçilerimize söylemiş· den ekmekler musadere edilmiş ve 

sını .. raştırdıkt...n sonra ıayri ihti - - aştat"a .ı net a keet' ~t t- Zabıtaca yapılan tetkikat hırsız- tir. fırıncılar cezalandırılmıştır. Bu yüz· 
~·ari: Ier karşısmriakı hattı hare ını e 1 v h . l d v •• • k" 
" . . n a,.ıcen yapıma ıgını goster - Talebeler köylere gıderek orada ı den fırınlarda ekmek kalmamış ve 

-Ay. dive haykırdı kık eylemektı. b" . h d "'listir. Ve paraların demir kasa var- iktısadi ve içtimai vaziyetleri tetkik bu semt halkı lzmirin Kemeraltı cad 
jale dönda ve sordu: Delegelerden ırı, er şey en k h d 1 ba ki k . k" . . . ~ "'-! t 1 ı k r Pn ta ta o a sa anmaı!ll. Aınt ,.decek ve bırer raporla ve ılımıze desıne kadar merek ekmek tedarııu-
- Bir 9eymi var .. Nesrin hanım? evvel, kat'i surete, spanyo. ra_ı- t')ldu2u kanaatini tevlit ~tmekt•dir. b'ld. ki d" b k 1 l d 
Nesdn kekeledi· ·et tahtına bir namzedin tesbıt edıl- . ı ırece er ır. ne mec ur a mış ar ır. 

• ~ JA td·ğ· . - 1 i• bu qflZ1 kımseler :um altmdaAır. Tah - Vekil. lzmirdeki ziraat orman ve Belediye zabıtasının halka iyi ve 
-Hayır hiç bir ıey yok ..• Ayajım mesi ıızım ge ı mı soy em~· - k"k • d ) k d 'd 1 ki .•.. k 1 b"" '"k . '- . k'. . f 1· . .. . r ·ı · silrUlen Xa- ı am evam o unma tn ır. f anı arını kuçu bu muş, uyu nefıs e.K.mek yedırme ıçm aa ıyetı-

bir taşa çarptı da.. nun uzerıne mec ıs, ı erı l/k " b" "f l"k b l k h 'k" f'd h . kd" k .. k'" d v ·ıd· • 
Ş. di N -ari • d" i d bir · d Bourbonparme'in ve Carlos UZU" m ır çı t ı u unara er ı ı ı an - nı ta ır etmeme mum un egı ır 
ım e nın ıma m a vıer e ., b ·f t·k · a·ı · · F k b kd. d 

d ı d d H b b g 'un namzedliklerini red gın u çı t ı te tesıs e ı meınnı ve a at u ta ır e o semtte oturan 
düşünce o aşıyor u: e a s our M d d d • b' ·ı f"d d Ik k k "h . . d 

cBeş liram çantamda değil.. .. Bu 1 eylemiştir. enemen en ün :ene e va~atıd.~~ ı:nıb~lod~ ı. a.n a- hak tndeb. ml e dı tılyacınıl dtemıBn eled-:-
k · x x h 1 k Bir çok deJe .. eler 13 ttncO Alfon- B . ·ıd. gıtmasını ıste ıgını ı ırmıştır. ce te ır er e a ınma ı ır. c- ı-

da artı goz ivre ıvre ırsız l ••.. .. , orsav11 getırı l ş h . . d k' . ·ı b . . b k "h l . 
b ,_ d d t ili d" un oğlu prens tnfant Donjuanın tah- J e rımız e ı zıraatçı er, unun yemızın una tayı ı ma etmemeıı-

DemeSkk u .n.ba annra a benekzz e ı- ts namzet gösterilmesinin yilksek si- Menemende Belen köyünde otu- içi ntetkikat yaoacaklardır. Ziraat ni temenni ederiz. 
yor. a ın en pa ayı aş a 'Yere a Ü k b' ıı· l · · E .. ----mi!!~-.---------. 

1 , F k t i kl ~ faydalanm tebarüz ettirmiştir. ran milstahsil B. Mehmed nver, ye- me te ı mua ım ıarının ge mın~"- 1 '\ 0 
k t 

0 
r 

koymuş o mı~ayım... a a m n • 7ası k 1 k · k"l ı 1 • • u 
k k d" · de · F k t 13 üncü Alfons buna şiddetle ni senenin ilk uru üzüm mahsu ü- asını ~ezıp t~t ı c er yapma arı ıcm 

sız ... Açı çal ten cısaınntamın pkarar:~&- it~ aaz eylemi• kendi~inin kat'iyyen nü yetiştirmiş ve dün bir çuval için- de büdceden tahsisat vermeği veki- B. Bf'hce.. u.,, 
tesem ne o ur.. an9~·· ır "'' ı· · d t · · ' 
yorken gözilmle gördüm. Bunu 0 da taht üzerindeki hukukundan vazgeç- de İzmir borsasına ~etirmişfr. B. ımız va ey emıştır. Ç O C U K 
ı·nkıır edemez. Fakat ya inkAr eder, miş bulunmadığını ve herkesten d.a- Mehmed Ünverin komısyoncusu Ça- H l ki üt h 

~ d Ast ğaloğlu hanında B. Hıfzı Menemen- borsada mahsul fazlalaşınca sabşla- uta ı arı m e aasıaı 
beni bir de yalancı yerine korsa.> ha ziyade bizzat prens e urıes ra b"'tlana"aktır. Hastalannı 11,30 dan bire kadar 

D j i t kralı ola lidir. Bu çalışkan Türk çiftçisi, Borsa ~ ... 
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HATAY VE LOZAN 
. ' (SAHİFE ;; ~.) 

Samsunda 

mesut gilnler geçir·niz. 
Bayramınız kutlu, sevinciniz de

vamlı olsun.> 
Hatnyı bu aziz gilne kavuşturan 

Atatürk ile Milli Şef İnCinilne karşı 
yürekten gelen minnet ve bağlılık 
0fadelerinden sonra, en önde dcniı 
;;ubaylariyle Hamid.ye efradı gel. 
'Dek üzere piyade, jandarma kıtaJa. 
rının, izcilerin, kı2'; ve erkek bOtQn 
'llekteplilerin, esnaf gruplarının ge. 
it resmi takip eylemiştir. 

Merasimden sonra heyet azaları 

e delegeler harbiyede ikametlerine 
ahs!s edilen defne oteline gitmiş 

erdir. 
Ankara, 23 (Hususi) - Hatayın 

kurtuluşu, milnasebetiyle yurdun her 
·erinde bilyük tezahüratla kutlulan
ıaktadır. Yurdun her köşesi bir bay
Lm sevinci içinded r. Halkevlerinde 
ıplantılar yapılmış, nutuklar irad 
dilmiştir. 

Eleksir Şahdp 
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Bugünkü Italya' nın 
"Yedi,, leri kimlerdir? 

·ltalyan diktatörü üzerinde mu
essir olan şahsiyetler .• 

KADON 

Vücud 
Makyajı nasıl ya

pıimalı 
Vücud masajı hakkında bazı fay

dalı b lgiler vermek i::;tiyoruz ! 

ST ALİ N-H İTLER 
Biribirlerine düşman bu i/f.i 
diktatör anlaşabilirler mı? 

Bilindiği üzere makyaj, vücud gü
zelliğ:ni temin \·e muhafaza için ye-
gane şarttır: Fakat makyajın d~ bir- Lehistanı 
çok usullerı vardır. Bunlara rıayet 

paylaşmak Üzere yapıl_acak bir anlaşma, 
tün dünya için çok tehlikeli olur 

bü-
etmeden yapılan makyaj fayda yeri-
ne zarar verir. 

Bir makyaja başlamadan evvel • -----.... ~--
yüzümüzü nasıl silmek, temizlemek l 

1 iktidar mevkiine kadar ilerlemiş ve 
bunu her ne bahasına olursa olsun 

mecburiyetinde isek vücudumuzu da 
bu suretle adeta makyaja hazırlıya
cnk hale getirmek mecburiyet:nde
yiz. Yüzümüze, konabilecek tozları, 
makyaj artıklarını, bunlarla birleş
miş ve bir halita haline ifrazatı ve he
yeti umumiyesine karışmış mikrop
ları g·dermek için yüzümüzü yağlı 
bir krem ile iyice silmek Iazımgel

diğini biliyoruz. Ayni şey banyolar
dan evvel .. -ücudumuz için de yapabi
liriz ve yapmalıyız. 

ve karısı. y az esnasında hiç olmazsa haf-
ltalyada devlet iclnr iniıı bütün !anır. tada bir defa banyodan evvel, yüzü-

yükü Benito t.lu~solininin üzerinde- Arturo Boççini nüz için yaptığınız ihtimamı cildiniz 
dir. Fakat Mussolininin mah·etinde 31 ikinci teşrin 1926 da, Roma yü- için de yapmalısınız ve şu suretle ha-
İtalyanın idaresinde az çok -alftkası rüyüşünü ndördüncü aenei devriyeai reket etmelisiniz: 
ve rolü olan yedi kişi bulunmaktadır. kutlulanırken 15 ya9ında bir çocuk Çarşıdan lanolin alınız. Lanolin 
Fransızca (Vü) mecmua:::ının son ge- Muaaolini üzerine revolverle ateş et- iki türlüdür. Susuz ve sulu. Sizin ala
len sayısında bu yedi kişiye dair dik ti. Kur,un Muaaolinin göğsündeki cağınız susuz olanıdır. Bunu ya ecza 
kate değer bir yazı mevcuttur. Bu- ni,ana çarptı , caketini yırtt, çocuk depolarından yahud eczahanelerden 
günkü İtalya hakkında bir fikir edi- halk tarafından derhal linç edildi. alabil:rsiniz. Ecza depoİarında ya
nebilmek için, c Yedilen in hayatına Bu suikast üzerine Muaaolini, dahi. rım kilodan aşağı satmazlar. Eczaha
kısa bir bakış faydalı olacaktır. Bu liye nazırı, Sederzoniye dönerek hid- nelerde tübler içinde mevcuddur ve 
itibarla yazıyı iktibas ediyoruz: detle: takim edilmiştir. Fiyatı nihayet 15 

Kont Kaleozzo Ciano -Dördüncü defadır ki bana aui. kuru~tur. 
18 mart 1903 de Livirnedc doğdu. kast yapılıyor, dedi, bunu biraz faz- Lanolinin kokusundan hoşlanmaz 

Babası bahriyclidir. 1918 de meş - la bulmuyor musunuz? sanız, biraz esans, karıştırabilirsiniz. 
bur Fiyume nümayişine iştirak etti Dahiliye nazırı kekeledi. Muaaoli- Lanolini, kolaylıkla si.lrebilecek 
ki: Cianonun babası faşist hareketi- ni sözüne d~vam etti: surette ısıtınız. Vücudunuza sürünüz, 
nin başlangıcındanberi )!us.soliniyi - Polisiniz ite yaramıyor, beni ovalayımz, ovalayınız. Ve sonra yı-
takip etmiştir. muhafaza edecek birini bulunuz ... kayımz. Bu suretle vücudilnüziin me-

1922 de Mussolini Romaya •yürür- Dahiliye nazırı bu iş için Cenova samatı iyice açılmış temizlenmiş olur. 
ken kont Ciano, siyasetten ziyade valisi Boççıniyi ta~·siye etti. Lanolin yerine yağlı krem de kulla-
ınoda ve genç kızlarla aHl.kndar bir tetc o gUndcnberi Iloççini İtalyan nabilirs·niz. İsterseniz lanolin veya 

. . .• po i~inin kudretli Rmfrıair. yuırrı ırrem yerut l. rce ıcayn:nnaıK-
•.ö delıkanlıydı. Gnzetecılıge merak et- r. d" · 1 d w d d • tan sonra sog·u'ltılm ··t ·ı b .. t .. " nen ısıy e ogru an ogruya ça- · ~ uş su ı e u un 

miş, iki gazeteye makaleler yazmış. hşanlar hariç olmak üzere ltalyada vücudünuza evveJa mesaj yapar ve 
fakat bu meslekte muvaffak olama- hemen hiç kimse bu adamı tanımaz. sonra da banyonuzu alırsınız, yıka
mıştı. Sonra tiyatro muharrirliğine O, küçük bir memur gibi çalışır. Be- nırsınız. Gerek süt gerek lanolin ve 
işi döktü, bir iki tiyatro piyesi yazdı. kardır. Evinden, daire•dnden başka gerekse krem vücudda 10 - 15 dakika 
fakat oynatacak tiyntro bulamadı. biı yere uğramaz. Tatili yoktur. 13 kalmalıdır. Ciltteki mesamatın açıl-
Babasmın tav:.iyesi üzerine cliplo- sene içerisinde yalnız vazife için bir ması, temizlenmesi yalnız güzelliği-

~ . . .. . tlefaAlmaııyaya bir defaAvusturyaya ; · t kl k · · · mat olmaga karar verdı. Rıya do Ja- . . . ' . . . n.zı ar ırma a almaz, dınlenmış hır 
. .. gıtmıştır. BugUn Boççını cFaşıst a - il d.. bütü · · • neyro sefaretıne ateşe olarak gonde- . . . • v cu un n neşesını ve ferahhgı-

·ıd· 
1919 

d İt 
1 

, 7 t•k le) hcları mücadele teşkılatının• ba- nı da verı·r 
rı ı. a a yanın ., a ı an se- el d · 
fareti katibi oldu. 1930 da Musso - şınAa.1 ır5. Bir çok bayanlarm makyajda is-

tı trase lininin kızı Edda ile evlendi. tediklderi gün muvaffak olamamala-
Teşrif at noktai nazarından İtalya 

Bu evlenmeye 1929 da karar ve -
rilmişti. Fakat bu karar bir sene gizli 
tutulmuştur. Düğünden sonra Ciano 
Şanıhay konsolosu, 1933 de Çin se
firi oldu. Çinde kalmak istemiyen 
zevcesinin tavassutu ile Londra ikti
sad konferansına murahhas tayin e
dildi. Oradan dönüşünde matbuat 
müdürü oldu. Bu müdüriyet 1n5 de 
vekalet haline sokuldu. 

Habeşistan harbi başlamıştı. Cia
no bu harbe tayyare bölük kuman -
danı olarak iştirak etti. Afrikadan 
dönüşünde hariciye nazırı oldu. Diln
yanın en genç hariciye nazırı. 

Kont Ciano iyi bir hatip değildir. 
Söylediği nutukları bazan bizzat 
l\Iussolini , bazan da hususi katibi 
Buti yazar. İtalyan haric:ye nazırı av 
eğlencelerini, ziyafctled çok sever. 
Çok meraklı bir fotografçıdır. 

Dino Grendi 
1894 de doğdu. Cihan harbine iş

tirak etti. Dönüşte avukatlığa başla
dı. 1919 da faşist oldu. Kudretli bir 
hatiptir. Halka istediği şeyi yaptır
mayı bilir • 

rının sebebi, makyaja başlamadan ön 
nın ikinci büyük şahsiyetidir. Milli 
faşist partisi umumi katibi üm·anını ce eski makyajı veya eski makyaj ba-
taşır. Vekiller heyetinin ve yüksek kiyesini iyice silmemeleri, iyice gider
faşist meclisinin tabii azasındandır. memeleridir. Yüz makyajı, yüz ne 
Parti içerisinde nüfusu hududsuz _ kadar temiz olursa o kadar muvaffa

dur. 
Strase elli yaşında olmasına rağ -

men çok diııç bir adamdır; ata biner, 
yüzer. eskrim yapar. Mussoliniye 

karşı çok muti olan bu zat küçükle
rine karşı çok haşindir. Zayıf, sert 
çehreli, soğuk bakışlıdır. 

kıyetle yapılır. Binaenaleyh yüzü ev
veta bir krem ile hakkiyle temizle-
mek, üzerine cildin hususiyetine gö
re münasip bir madde sürmek, kuru
lamak, sonra makyaja başlamak Jii
zımdır. Yüze sürülmesi icap eden 
maddenin ne olması lazımgeldiği bi
linmiyorsa gülsuyu, bilhassa şayenı 
tavsiyedir. Harpten ev\·el blr muhasebe me

munı idi. Harbe iştirak etti. Cenubi 
İtalyada ilk olarak silahlı faşist teş
kilatını kuran bu zattır . Mu~solini -

tirir, ihtiyatlı ve her yerde Musso
liniyi metheden bir adamdır. 1931 

nin Straseye teveccühü bu tarihten denberi ltalyada bir çok tebeddülat 
başlar. Hl21 de Strase faşist partisi- olmasına rağmen Strasenin yerinde 
nin ikinci k~itibi olmuştur. kalması bu teveccühün en büyÜk de-

1931 e kadar Strase ikinci planda 
bir adam olmak üzere kalmıştır. Fa lilidir. Strase Mussoliniye çok sadık 
kat bu tarihte yıldızı birden bire par bir adam olduğu gibi birkaç seneden 
lamıştır. 1931 e kadar faşist partisi- beri Kont Cianonun da hususiyetine 
nin umumi katibi olan Turati bir - girmiştir. · 
denbire hastalanarak hastaneye yat Roberto Farinacı 
tı. Bu hastalık umumi katibi hapsin cFaşizmin korkunç evladı• ismiy-
bir başka şekli olan hastaneye yatır- le anılan Roberto 1893 de doğmuş -
mak için ihdas edilmiş bir sebepti. tur. Gençliğinde şimendifer amelesi 

Çünkü Mossoliniye çok sadık gö - idi. Sosyalist partisine girmiş ve ci
rünen Turati hakikat halde Duçeyi han harbinden evvel bir çok ırrevlere 
h!ç se\'miyen ve ona nefretini hususi iştirak etmiş, bir çok grevleri idare 
hayatında daima ilan eden bir a - etmiş bir adam. 

' muhafaza etmiye karar vermiştir. 
Fakat, ayni zamanda iktidarın dış 
cephesini süslemeye pek fazla he
ves etmemektedir. 

Fakat hakiki karakteri ve siyaseti 
bir sır halindedir. Son senelerde Le
ninin iktisadi nazariyelerine pek e
emmiyet vermediğini gösterdi. 936 

da Rusya için kabul ettiği yeni teş
kilatı sasiye kanununda Rusyada bir 
dereceye kadar ferdi mülkiyeti tek-

1 r.:ı.r ihya eden asikar ahkam mevcud 
l bulunuyor. Bu kanun kabul edildiği . 

Bay Hitler 

• ' ıoman, Rusyanın küçük bir sınıf ta- tır.> 
tefından idare edilen, Leninin harp· 1aşması olursa, o zaman eski Avue
ten evvelki senelerde kardeşlerini öl- turyalı ressamın idaresi albncıLikl 

Bay St 
1
; düren Çardan intikam almak için ile- Almanya, esi? Gürcü köylillibıGa 

AI .
1 

R a .n . ri sürdüğü nazariyelerden ayrılan ida:esi altındaki Rusya ve eaki _. 
manya. ı ~ ~sya arasınd~ bı.r normal bir memleket olmıya karar yalıst gazetecinin idaresindeki ital

yakınlaşma ıhtımalınden, bazı ıngı· vermiş bulunduğu zannını uyandır- ya, Avrupa için çok tehlikeli tiir 
liz gazeteleri çok c!aha evvel bahset- dı. blok teşkil etmiş olacaklardır. Zira. 
nişlerdi. Bugün bu yakınlaşma, si- Fakat 1936 ağustosunda birden _ 1:-unların üçü de ~uvvete mGnıcaatla 
yasi bir teşebbüj şeklini almıştır. bire bir değişiklik oldu. Ve hareket ~?prakla~~n~. ge~ışletmekten l.ib 

Berlinle Moskova arasındaki te- Moskovada Zinovyevle arkadaşla- ı[j.':Y duşufmıyln memleketlerdir. 
ınalasrın ne netice vereceği henüz nın idamı ile başladı. O günden iti- d dı-~er ~.ra t~n /kyanın öbGr UCUll 

kestirememekle beraber, bu mesele haren Rusya tekrar bir tedhiş ve kan da ı~er ~r ~u~tedı '{ka~i janponya 
;izerinde Kanadada çıkan ingilizce dökme siyasetine döndü ve bu sefer • a on araffıştkıraldc. ce kı, _bu da Cin-: 
Th V S 

. .d 1 k .. . . . . ... ae muva a o ugu ta dırde bG·.aL: 
« e ancouver un» gazetesmde ı am ar omunısıt partısı erkanı ara- Ok ta Ok da TUA 

ı b
. k l . . . . d d .. '"ld" Od k yanos ve yanusya L---ı eşro unmuş ır ma a eyı, vazıyetın sın a a goru u. r u umandan- ·rk i i b' ht·k d • ,,_T_ 

ı . b .. .. .. ·1 hl"l· b ' kı ları h k b.. .. . 11 ç n ır te ı e emektir uır ya ancı goruşu ı e ta ı ı a - , emen emen utun amıra er G" "l" k' d" d b" ~-'-
mından dikkate şayan bularak nakle yüksek rütbeli bir çok hava subayla- l Strl' u?'oh ı, .. unya ha 1 ır ~ feY 
1iyoruz. rı, sayısız fakat pek çok idare Amir- .~r • 

8 ıntı? enuz mkeç ~ phelyetl 
Al b 1 

. • .d · e sıyase ıne ve ya ın hır lltlkW 
manyanın undan sonra taar- erı, partı ı are azası Ruıyaya iha- 1• .. ; - w • k hail L~t 

d 
- · 

1 
. b' . '· n vereceaı arara 1 uıu 

uz e ecegı yer erın Ukranva ve b,.L net veya ızzat Stalıne karsı suikast ~:11.oii-• 
ı uo:: KUÇU& oaıtıK aev1etıerı yaliı "'"''ıi'' .... uc 'ua'-s ""uuuer. 

Litvanya, Letonya ve Estonya ola- Bunların Rus idare makinesinde D D • • 
:ağı anlaşılıyor. husule getirdiği karışıklık ve atalet - ış r olıtıka 

Bu, bütün islav dünyasını şaşır- tasavvur etmek kolaydır. - Baıtarafı 3 üncU aablf ... 
tacak bir hadise ve o eski büyük dü- O halde islavların ezeli düşmanı tikten sonra bahsi derhal poll:ı 
ellonun tek~~r başlamas~ de~ek ola- Almanya, Hitlerin idaresinde şarka intikal ettirdi.. İtalyanların b. 
-;aktır. Bu du_ello~~n netıcesı d_e Rus- doğru bir yürüyüşe çıkarsa Stalin mağ!Qp oldukları halde Alnu 
ra~ın yapabılecegı ve yapacagı şeye ne yapacaktır? olan toprakları istilaları altlı>& ,. .. 
haglıdır. ı l l k l . . d çı·rdı.kl . . .. 1 d" s av mem e et erının on an son- erını soy e ı. 

Bugün ise Rusyanın _siyaseti bir ra en büyük komşusu olan Lehistan - Şimdi de dedi, oğlumu .alıp a .. 
tek adamın arzu~un::ı baglı bulunu • ile bir itilaf yapıp müşterek tehlikeye beşistana yolladılar. Çünkll bql .. 
yor: Bu da Stalındır. beraber mi karşı koyacak?. Fakat Le dıkları işi başaramıyacaklannı u• 

iktidara ~e~ti~~ g~.nden sonr.a histanın Rusya ile böyle bir anla§ma !a~ışlardır. Tirollülerden 1arduııi 
~usyada Stalını go:m~.ş p~k nadır ya girmesi biraz şüphelidir. ıstıyorlar. Büyük harbi beraber 7ap. 
kıms?ler onu.~ ı:'?avı gozlerınde za- iki memleket birleşmezse her ikisi tık .. Bizim kurtuluş mücadelethıl de 
~ıf b~r ~ebess~mun v~ ~aha fazl_a çe. de mahvolabilir. Fakat birleşirlerse birlikte yapalım. 
lık bır _ıradenın parladıgıJu, ~akın ve devasa bir harp olmak ihtimali var - Türkiye buraya çok .uzakbr.
~utedıl ha~e~etlerle, bilgili ve. zeki ki sonu nereye varır pek kestireme- dedim. Hem bu işi siz. yalms . bapo 
bır adam gıbı ko}"luştuğ';lnu . sqylü - yiz. nıza yapsanız.. / 

yorlar. . . . • . . . . . Yalnız Lehistana değil, diğer mem Mağrur cenup Almanı : 
Stal_ının verdıgı ıntıba Hıtlerden leketleri de endişeye düşüren bir ih- - Yo ... k dedi, yanlış anlamaP\ 

tama~ıyle·.b~~b~şkadır. Stalin hiç timal daha var: Stalinle Hitlerin bi- nız .. Bu işi yalnız pek iyi 1apa~ 
de Hıtl~r g_~bı sınır h~sta~ı, fazla he- ribirlerine karşı besledikleri düşman- Ve yapacağız .. Fakat birlikte y";;f. 
ye~anlı, muteassıp bı~~~d~ görün- lığı birdenbire değiştirivermeleri ve m~ş _olmak için beraber gelinia """' 
~ yor. OOnun verdıgı ıntıba so - aralarında Lehistanı parçalamak üze- mıştım. -, 
gukkanlı, kati kararlı, pratik bir a· rere birleşmeleri.. Anlaşıldı ki İtalyayı mallGp J. 
<lam intibaıdır. Dosdoğru büyük bir Ne de olsa Almanya ile Rusya- mek için bizden yardım tateiaJl,ıı, 

nın hükümet şekilleri ve içinde bu- galibiyetin şerefini kendiaiy~ej'iar 
kemesine müddeiumumi ·oldu. lundukları vaziyet biribirine ben _ !aşmak fırsatını bize vermep: .,_ 

19~~ de sosyalist mebuslardan Ma miyor değil.. ı:e şünmektedir. Seyahatte ikea: polid' 
teottının katli gerek ltalyada, ge - B" k .k .. d b" k ... . ka hakkında görüşmek istemedllllll 

k b
... ır ere, ı ısı e ırer as erı ıs- . . b b . k . ._..,., 

re se ecne ı memleketlerde derin t'bd d "d . B .. Al d ıçın a sı ısa kestım .. Yalıııs ~ b. h ı a ı aresı. ugun manya a t 1 .. .. .. .,. 
ır eyecan uyandırmıştır. h Ik d .. l b. .. . u uş gununun yakın olm&lllll .. 
R b t 

.. dd . ... . a arasın a soy enen ır soz var kı . tt·-· . b'ld. d. a-ı-~ o er o mu eıumumı sıfatıyle ka- k t d •. 1 S l mennı. e ıgımı ı ır ım.. nu ~ 
tilin kendi mahkemesinde muhakeme pe Se matnaRsız egı :

1
· Noru~or ar: ki bii.yUk Almanyanm Brennere ~ 

d·ı . . .
1 

. « ovye usyası ı e azı Alman- . h . ·---ı· 
e ı mesını ve mı li bır kahraman sı- d f k meısme er cenubi Tırollü albl 1~ 
fatiyle beraaet ettirilmesini istedi. yası arasın a. ne ar varh dostum da büyük ümit ball•llUl''-
Fakat bu arzusu yerine getirilmedi. Cevap verıyorla~: . Meğer bu Alman halkını ne b~ 
O vakit Roberto gazetesinde katili •ı:usya d_aha sog~~ hır. me_m_le~t- bir hayal sukutu bekliyormUf •• 
milli bir kahraman olarak gösteren Eger hakıkaten boyle ıse ik1 clev- Büyük Almanya, Alman o~ 
makaleler yazdı. lct reisi biribirini mahvetmekte ma- sahaları hakir.ıiyeti altına seç~ 

Mussolininin, her yerde kendisini na ~lmadığını, başka birini -mesela yolundaki politikasına lta11~ 
bu kadar fazla gösteren bu adama Leh ıs tanı- ı:arça~~~nın. ~aha mu • yardımını temin etmek için d3rt trı': 
fazla canı sıkılmıştır. 1926 da Ro _ vafık olacagını duşunebılırler. le kurtuluş gününü bekliyen b11 J. 
madan uzaklaştırıldı. Kremone de Bu şekilde bir Alman - Rus an- manları feda etmiştir. Balsano 1"' 
Faşist rejimi ismiyle bir gazete tesis lu üzerindeki dostumla bir def• 

Faşist idarenin ilk zamanlarında 
ayrı bir gurubun 160.000 kişiye çık
tığını gören l\lussolini, gurupa kar
şı tehditkar bir tavır takındı. Grandi 
kısa bir müddet siyasetten uzak ya
şadı. Sonra tekrar uzlaştılar. Gran
di 1926 da hariciye müsteşarı, 1929 
da milli iktisad nazırı 1930 da hari
eiye nazırı oldu. 

1932 de, siyasi bir muvaffakı -
yetsizliği yilzünden hariciyeden çe
kildi, Londra sefiri oldu. 

Bu vazifenin Grandiyi Romadan 
.uzaklaştırmak maksadiyle evlendi
iini söyliyenler de vnrdı. 

damdı. Turati metresine bir çok de - Harpten sonra Mussolininin fi -
falar :\Iussolininin aleyhinde bulun- kirlerine iştirak etti. Bir gazete kur
muş, hatta bir takım mektuplar da du ve Şimall 1talyada sosyalistlerle 
yazmşıtı. işte bu mektupların meyda mücadeleye girdi. Bu mücadeleler 
na çıkması Turatinin bir hastanede, yalnız kalem münakaşaları halinde 
daha doğrusu bir timarhanede hapis kalmadı. İşe sil!h da karıştı. Rober
ve tevkifini intaç etti. Ve yerine St- to taraftarları, Kremone sosyalist fır 
rase tayin edildi. kası reisi, Attilyoyu öldürdüler. Za-

Strase hakkında Mussolininin te- vallının kafasını ezdiler ve cesedini 
veccühU hiç eksilmemiş, daima art - şehrin sokaklarında sUrüklediler. 
mıştır. ÇUnkil Strase mahdut ze1{:Hı, :\Iu sol!ninin Romaya yilr:lyJ'}iln
çok çnhşkr.n, nldığı emri yerine ~e-I den sonra Roo~rtc faş·st yü1<sek m:ıh-

etti ve senelerce yazı yazdı . Yeni NPşrİy'lt ha ıörUşmek istiyorum .. 
1935 de Faşist yüksek divanına A. Ş. ES 

aza oldu. Fakat artık kimse kendisi
ne ehemmiyet vermiyor. Makalelerin 

Çocuk 
de neşrettifri fikirler münakaşa edil- Çocuk Esirgeme Kurumu c~n~l 
miyor. Yazıları sırf gramer yanlış - Merkezi tarafından çıkarılmakta o 
!arı bulmak için okunuyor. lan (ÇOCUK) adlı derginin148 

İtalyayı idare edenlerden ikisi de ci sayısı çıkmıştır. Yurt yavrularının 
:\hraşal Balbo ve Virgima Gayda - sağlık. sosyal, l.."\iltürel durumlarını
dır ki; gerek Balbo ve gerekse Gay- nın inkişafına hizmet eden bu kıy
da hakkında daha evvel iki makale 1 metli dergiyi çocuklara, çocuklu ana 

-,--Operatör·---~ 

Cevdet Gönendet1 
Memleket hastanesi b.,tatfbl 

2 inci Beyler sokak furllD k• 
No. 26 

Her gün öğleden sonra saat S t• 
itibaren hasta kabul edı:l"· Ş 

Tell'foıı No. ~1~ 
Grandi mOmtaz bir dev\,et adamı

dır. İyi geyinir, güz~1 İngilizce söy
ler, iki çocuğu ile oynamaktan hoş-

iazctemizde çıkmıştır. l ve babalara tavgiyc ederi.r 



.... - _. -

-- Seyahat notları : 

-. 
Manisa muallimleri 

Hatay yolunda . 
"'Pamuk ve hububat diyarı Adana, kül
-tür bakımından da çok zengin ve ileridir 

Aydının ça ışına programı 

Aydın valisi, bu sene yapı
lacak işleri anlatıyor 

Vilavetin bütün köylerine otomobil yoluyapılacak, h~r köy-
., de mektepler bulunacaktır. Sulanıa ka 1aHa· 

rından istif a<le başlamıştır 

Pamuk bu sene boıdur .. 
dır. 

ısAH 1f'-f. 7) 

Trakya pavyonu 

Fuar,da 
~T.rakya pavyonu 

güzel olacak 

. -·- ---
~ --- ~- --- ~ 



(SAHiFE 8 ) 

lngiıiz o""dusu 
1914 e nazaran yeni yeni teYler 

var. Mesela İn~iliz - Fransız sıkı 
dostluju •ibi ! 

Bir &'iln Hitle.r: 
c1914 de Alman zimamdarların

dan irtikap ettiklerj bir hata varsa, 
o da Inrilterenin bitaraflıjuıı temin 
etmeden harbe atılmalandır.> de -

Nev)·ork Mektupları : 
---
Provokatörler ne der

lerse desinler: 

(ANADOLU). 

fFI K r R LE RI 
Yakın günlerin 
beklenmesi zaruri 
hadiseleri 

mifti. 
Şimdi i e, Hitler emindir ki. ln _ T •• 1 • f f k Maarif Şurası toplana dursun, bir 

lngiltere, Japonya 
arasındaki müzakereler 
Uzak Şarkta bir Münib mevzuu ba. 

his mi, değil mi? 
siltere ne bitaraf kalacak, ne de ala- ur..;ıye pavyonunun mu va a iye- buçuk ay aonraki vaziye~ timdiden 
~ duracaktır. • d h k •• f• . telifla dü§iiımıemeio Snlrin yoktur. Japon dış bakanı B. Arita ile İn-,tenmiştir. 

Acaba Bitler bir karar verecek fJD e er es mutte Jktır Meketp kapdarınclaki tehacüm giliz ~!çisi arasında Tokyoda yapıl- İngiltere Amerika il~yaptığı d• 
mi? Nevyork (Hususi muhabirimiz- Üçüncü plinda; içkin:n serbest is- karpamd~ mutlak~ falD'acağ~. mış olan ilk görüşme Londranın çok ı-üımeler nihayetlenmeden önce • • 

14 temmuz bayramında it birliği- den) - 1939 Nevyork dünya sergisi- tibsal ve tevzii devri, laboratuvarlar, Gene çifte tedr11at, ıene bına, ge- ca~ını sıkmıştır. zak şarkta kat'i bir harekete giriı-
ain iki tezahürü birden oluyor. ln- nin hakim şian, {yarının dünyası) alkoJOn sıhhat üzerindeki fena tesiri ne ~be .... alan de!' lev~ım~ mese Japonya!.nı tezi ln~iltereden u - mek istemiyor. Onun için, japon eko
l'flterede 34.000 kişi kışlalara gidi - dır. Evvelki mektublanmdan birin- ni azaltmak için yapılan ilmi ta har- lelerı, tevıl ka~u~ edilm~ cıddıyetler- zak şarktaki siyasetini tamamen de- nomisi aleyhinde hazırlamıı olduğu 
yor . Sene nihaJi etinde bu adet 200 de de yazdıgım gibi, Amerikalılar riter, alınan net:celer, sarhoşluğun le k~rımnıza _dı~lec~ktır. ğiştirmesini istemektedir. Halbuki pllnlan tatbike hacet kalmadan 
bini bulacak. yarının dliuyasını ; her türlü terak- sebeb olduiu sıhhi, ahlaki tereddi - . Çif~e tedrıaat .. ~·?' ne d~e de- İngiltere Tien - Çin işini mahalli bir mOzakerelerin uzamasını tercihe şa: 

cZa\·allı ln&iliz ordusu> dedikleri kilerini sulh içinde insanların refah n;n azaldığını gösteren istatistikler, ım,_ bır kayUndan ikı ~ekı _çıkar- mesele şeklinde halletmek arzusun~ yan bulmaktadır. 
ordu büyüyor ve bunu Almanya bü- ve huzuruna tahsis etmiş, bir demok- izahlar ve muazzam bir laboratuvar magı hahrlatan, yarım, acız bır ted- dadır. Filhakika ln~Jiz hükOmeti pek 
)'Utüyor. rat milletler dünyası olarak tasav _ Pavyonun çıkış yerinde şöyle bir bird!'·. Fa1':6 t bu ~~r _«zaruri» keli- Japonyada ve japon işgali altında mühim bir plin hazırlaDllfbr. Bu 

Paria. Sior \'Ur ediyorlar. Sergi bu Amerikalı ta- cilmle vardır: mesmm hımayeııne ııgınmJJhr. Bel- ki Çin şehirlerinde İngiliz elçilik ve plinla bazı Japon mahlulleri Dseri .. 
savvurun her bakımdan parlak bir cİçkinin sıhhi zararı, içki yasağiy- ki de doğru, fakat bu «zaruret» ne konaolosluklanna karşı yapılan nfl - ne (ipek, pamuklu) ambar•o kaya. 
ibdaıdır. . le değil; in.sanlara içkisiz eğlence vak~e dek?; . mayişler İnailtereyi enditeye ıevket- caktır V bu bar 1 Br. 

Sulhdeki kuvvet harbd:.d~ ~vve.t Şimdiye kadar kurulan biltiln ser- imkanları verilecek ve içki sıhhileş- Dır. de kitap derdı ':ardır.: ... mektedir. Çinko bu nGmayişlerin ja- . e am ~o ya ım ı .. 
o~mahdır. İşte bunun ıç~ndır ~ı, gilerden ayrı olarak, 1939 Nevyork tirilerek önlenebilir.> İtalyan pavyo- Kitap pahabdır, diyemıyeceıız. pon polisi tarafından tahrik ve tet- tanya adalanna delil, fakat Avus-

S:ılh ve kuvvet 

a.~ mukadderatımızı lngılterenın diinya sergisi bir eğlence yeri defil- nunda, ne siyasi ne içtimai ne de (Daha ucuzlatılmaıı mümkündür, o vik edildiii anlaşılmlfbr. tural7a ile Hindiatana ela pmD ola-
muka.d~eratı ile birleştirdik, kardeş- dir. (1) . Ziyalı, hareketli resim, ya- sıhhi veya ahlaki bu mahiy~tte bir da batka) fakat vaktinde çaresine Londradan alman maldmata göre, caktır. 
leri~ı~ı? mutterek sulbe hizmet et- zı ve makaleleri ile daha fazla her cümle bıle yoktur. balohmyan "Ye çocuju, muallimin Tokyodan gelen raporlar fU dakika - ln.Utere kendi eli altında buhman 
.... ıu mi.yoruz. . . _ hanai bir üniversitenin kon - işte Türkiye 1939 Nevyork dünya notlamn ~~' ~nlan-~leyip da japonyadan uzakta olan Çin har- limanlardan, meseli Sinppurdaa ja 
. ~ırleım.f ve sulhcu bır bırleşmege ferans salonunu bir Jaboratu _ serg:sinde böyle bir ilemin içine gir- toplamak gibi ideta iki ayası hir pe- bine karşı halk arasında büyilk bir ponyaya petrol ihracını menedebilir. 
)ftirak etmek istiyen milletler, tim- van, bir müzeyi hatırlatır. di. Maddi manevi kıymetlerini böy- puça 80lmıak nziyetini ihclu eden hoşnutsuzluk cereyanı bulundujunu İngiliz Jimanlannı Japon l'emiJerine 
diye kadar bir ço.k defalar yaptıkları Ser11ide; vaktiJı.den önce doğmuş le bir Alemin içinde teşhir etti. Törld- bu kitapeızlık, ~ pyam göstermektedir. kapıyabilir. Fakat bu plln lııglltere
.ı!>J, onlara dofru dönenlerle yum- çocuk, ehli hayvanlar bakımnıdan, yenin bu teşhire nasıl, kaç para ile ~)'l"et hir karppblr içinde devam e.ı japon hükQmetinin tek bir diltiln- nin büyük ticaret ıirketleriıılıı za -
rukla delil, fakat ellerinde sulh sem petrol, süt istihsaline, siyasi rejim - iştirak ettiğini ve ne kadar kısa bir dip ~Uftul'. Den 7111 Oltaamda cesi vardır: Halka bu harbin uza - rannı muefp oJacafl i~in Londra fş 

lerden, terbiye işlerinden, ilmi ta - zaman içinde hazırlandıtını memle- gen kitaptan hayır beldeawk iddia.! masınm sehebi, yabancı memleket- muhitlerinin hoşuna gitmiyor. 
bolU olan zeytin dalı ile karııılao.acak __ ....__ L_._ ___ L_ ı · b"lh t ·ıt ı ç· İ ~ » harrilerden, teknik inkişaflardan , kete ~azeteci olan, olmıyan herkes unum ~ Yana, mutlab ya .erın ve 1 assa ngı eren n ıne Bununla beraber ngilterenin bu 
!ardır. gıda maddelerine, giyim tezyin eş- bilir. 27 birinci kanun 1938 de Va _ talebelik çailanndıa den yılı t.pn. yaptığı yardımlar olduğunu anlat - plAnı tatbik mecburiyetinde kal -

Paria • Soir yasına, eğlence vasıtalarına, mutba- şin~ona Türkiyenin sergiye iştirak- ela kitaba D'YUflllUI, yahud da mdı- mak.. ması mümkündür. Çünkü uzak şark 
rember /ıikavesi ğın, meskenin, şehrin tanzimine ka- ten sarfınazar ettJii bile yazılmıştı. tep içi hayatmm tezahürlerini ye mu fngiJiz elçiJik ve konsolosluklanna I ta yeni bir Münib mevzuubahis ola-
y• J dar, insan hayatının muhafaza ve i- Nevyork sergiainde'ki iki pavyo _ allimlerin de çeldilderini bihn°yen yapılan bu nilmayişler halkın hidde- maz. İngiltere bunu herkesten iyi 
Parwn kutladıiı 14 temmuz bay- damesine, insan cemiyetlerinin te - numuzun temelleri 28 ikinci kinun inlanlanhr. Not dejil, lcitap •• Mual. tini lng:Jtereye karşı çevirmek için bilir. 

ramı Romanın ve Berlinin hoşuna ş.:kkill devam ve müreffeh inkişa - 1939 da atıldı ve ı;avyonlar içlerinin limne talebeyi kar,dıkh bir kolaylık, jr.pon askeri partisi tarafından is -
1 

&itmedi. fına müessir olan beşeri her türlü fa- tefrişatı, teıhir malzemesinin in ti - "Ye deni, tam bir iatilcnra mazhar e- ** 
ÇUnkQ ba bayram hayalen impa- aliyetler, hap, nakil ve yerler:ne konması da- den. fakat tam tedris yıh batında re· Bir Afman • · • t 

ratorluk fikrini meydana çıkardı. İn Tarih tekemmüllerine, bugünkü va, hil, 75 iş gününden sonra açıldı. len kitap.. gazetesinin neşrıya l 
siliz _ Fransız birliğinin samimiyeti- ziyetıerine ve mukadder ink.ijafla - 1stanbuldan gönderilen inşa mal- Mewılelerden biri daha: 

ni ıö&lerde büyüttü. nna göre, 63 devret ve 500 den faz- zemesinin, t:caret eşyasının bir bu- Muallim azlığı.. Onların nazarında Bul-
Ja killtOr ve sanat müessesesine bir çuk aydan önce Nevyorka varmadık- Bugünkü muallim kadrosu, bütün 

Bu totaliter devletlere çok sörün- tetkik mev.zuu olarak verilmiştir. !arını, diğer devletlerin inşaata biz- mekteplerimizde normal tedria 
~; ı.ae ~emberleme var! Diye- ba- Devletlerin ve müesseselerin; in - den bir buçuk yıl önce başladıkhırmı sistemine bile ceva veıenaez Hal- y 1 
gırıp duruyorlar. Bu IÖZ onların di- sanlarla ihtiyaçlan ara~ındaki mlt - ve btitün bu aleyhdeki şartlara rağ- '>ulci biz •ft tecm.: de ·1en • aarı· stan ve ugos avya 
linde artık bir nekarat oldu. nasebetleri, insanın azami refahı, i- men, 30 nisanda sergide Türkiyeden . 'çı e • ~. .~1 ~za"!9 O 

Bu eaki cçeııberlemu aözü •ere- dealine töre tanzim etmek için kat- başka ancak beı devletin pavyonları- reb m pençeııne duttük. Koylerir 
den seliyor ? ' - ·. -... .. .. . .:, . - '--- - - .. -. - - - - .. .. - mizden bir çojunda üc cL-nhaneli 

Bil kelimeyi 1913-1914 de Alman bfidçe rakamları ile izaha imkan ı!ik knnı.xı siz veriniz! ~e§ebbils '~ır :ue '~~~~ Vele~biye~ i.!e Oeızete, ounıarın vazıyerın1 rerKIR -ecıet~ 
brobatları icat ettiler: ~ill~tin üze yoktur. Bazı devletler, me:ıelfi İngi- meşru mazeretlerle de menfı bir ne- darı ;e _kırtası bulun vaı.ıfelerı tek k } . } b 
riM -1dıklan ajır vergılen chakh !izler, Fransızlar, Amerikalılar, Sav tice verebilirdi, fırtına çıkar vapur mual.limm IU'tmdadD'. Sonra rand1- en ipe sapa ge miyen gti ünç azı 
_...ık> için. l .k l H l d l l gecikir, kar, yağmur incuıata devamı man bekliyoruz. Bu beldewi._ fazla telmı·hıerde bulUOUyOr: 

O Lo d ~ ı ı b 1 yetler, Be çı a ılar, o an a ı ar v- -'"'r' zaman n rava e ç u unan . k~ 1 t b·ı· d" 01 • f -L~-- Ll&-1- ! 
T '-'"-- _.... l'°'2'l d 1 hem sergiye io.tirak için, dört milyon ım ansız aş ıra ı ır ı . madı. pav- ınaa ımca, omJ111U1 uvy~ §e'Y • 

prens ._llMUvv-1, • e netrett.- "' . 
ji cUbralar> UM.la buıw lbel izah dan yedi milyon dolara kadar pa - yonlar ~nünde açıldı, üstelik bir de. Orta mektep ve lise muallimleri - cDeutaçhe Diplomatiech - Politieche devletlere karp memleketi füphelı 
edu: ra sarf etmişler, hem de aynca mü- sergiye iştirak eden devleterden pek nin bir çoğu, sabahın saat 6,5 undan KorreapondenZ> isimli Alman ree • oyunlarda koz olarak kullanmağı, 

cÇenberleme> veyabııt cAlmanya zelerinde, evrak haznelerinde, ııa- uı~a nasip olan bilyilk bir takdir ka- itibaren alqamm saat J 7 _ 18 ine ka- mi bülteninin 13 temmuz 1939 tarih hulaea -bir Yugcslav gazetesinin de
düımanları tarafından kuşatılıyor> lerilerin~e, tiyatrolarında, bu büyük za~dı. .k d 

1 
. . dar, ımıftan ıımfa, tehirin bir ucun- ti nüihaaından: diii gibi- memleketi ıüpheli garan-

ba •• bunlara miljabih diier for _ dav_aknın ısbatına )1·arıyacak ne ~ada.r F1 . ~erı a 
1 
ev ~~n ~rgı mu~a~h~sı daki mektepten öbür ucundaki mek- Bulgaristan batvekili Köseiva - tilere bağlamağı aklından geçirme. 

DlllDer hik(llnat muharrirleri tarafın vesı a, eıya ve e eman varsa epsı- ) ııın resm nu un a, mem e e - • w nofun Berlin ve Blecl ziyaretleri her mektedir. Böylece bu memleketlerin 
dan bulanmuştUl". Maksadları da , ni toplayıp sergiye getirmiılerdir. min bu şeref dolu muvaffakiyetini; t~be, bır kalabalık dalsumdan aıgcr 
ailüblanmalarını haddinden fazla Huıusi iJtiraklerden bir çoğunun -Türkiye getirdi~f fikri malzeme bır kalabalık ~ana kanpyor. ne kadar -muayyen bir ıiyui karar - aldığı vaziyet, daha ziyade bunlann 
arttırmak içiA halka yüklettikleri pavyonları, meseli; General Motors, le serginin terbiyevi &ayelerine yar Rand~an ne ~emdeöır: phta günün yapılacak ilk iti olarak yalnız kendi menfaatlerine hadim o-
versiJ,eıi mefl'U aöatarmek için onları Fort müesseselerinin, nakliyat, tele- dım etti! Diye anlattığını evvelce MuaDun de ~ilir bunu, ta~~ de, telakki edildiği tarzda- ahdi ve akdi lan şeyi düşünmek ve ancak bu dü· 
korlnltmaktır.> fon, telgraf pavyonlan tek başlarına yazmqtım. Yalnız resmi bir toplan- ebevyn de, cemıyet te_ Ve, Löyle ıey ıle neticelenmemiş ise de, yine bu si- ıünce ile mevcud tabii prtlara göre 

Hiklye yeniden başlıyor. Bagttn _ birer lniversite, birer müze gibidir- tıda, mesul bir devlet adamının ağ- olamaz.. • . • yasetin cenubi şarkinin iki Slav mil- diğer milletlerle iş birliğini tanzim et-
kQ Alman şetıerl bizzat kendilerini ter · zından çıktığı iç~n deiil; Amerika Meıe~ °!1 ııtıyor~unuz.: Jeti, yani Yugoalavya ve Bulgaristan mek huausund~ki arzulanna difıer-
korkuya Vermek 1·,.ı·n etraflarına ken- Bütün sera-i İtalyan pavyonunun devletinin resmi dosyalarına yerleş- itte hu. r •.nzı"bat. ııatemı!.. '- h k 

Y B b d uh •-•--•- F -buaün herkesçe muhakkak olduğu ıerinin ürmetini celp etme tedir. 
di kendilerine çenber dıvarlan çeki- iskeletine bile deimezmiş ! Ayıp! tirilen vesikalardan biri olduğu için u il' sıatem ır m a........ a- e 
yorlar böyle bir cümle, ancak memleketı· bu cUmle üzerinde ikinci defadır ki kat el yordamiyle yakalanan lazır veçhile- biribirine her vakitkinden Y abencı menfaatlerin c:oyun topu:t 

· Paria _ Sior nin hududlan yabancı memleketler israr ediyorum, vaktiniz varsa bir bir elbisenin bizim vücudümüze tıpa daha ııkı bir tarzda bağlı olarak güt- yahud c:himaye emirberi> olarak İ8-
.---!f!!l---------•ıJmatbuatına kapalı olan bir İtalyan de. Flynin aerıinin diier pavyonları- tıp rutgeleceii 16ylenemez. Göv- tükleri istiklal ve bitarflık siyaset - tihda medilmek tasavvurlarına br-

par ti seçimi gazetesinin sütunlannda yer bula- nın açıl11 günlerinde söylediii nu - demizi inhinalara, gayri tab
0

iliklere lerine mutlaka aadık kalmak istedik. fi uyanık ve dikkatli bir halde bul•ı-
bilir. tukları tetkik ediniz! Göreceksiniz tabi tutmaktansa, onun normal in - lerini .arzu edilecek tam bir vuzuhla nan bu iki memlekete bu andan iti· 

-Bq tarafı 7 inci ealılİfetle - 1939 Nevyork dllnya sergisinde Türkiyenin sergideki şeref hissesi ne kifafı ve bütün fU'llanna gare, el>i- ba Balk da k d 
doktorn ... ı......t,anlıi da t pla a ak ( • beyan etmiılerdir. ren anlar csev ve i are 

- _,.. 10 0 n r terbiye-:! tesirleri bakımından hangi kadar yeııine ve büyüktür. aeyi ııatenıi) tadil etmek elbetteki 
viJivet hev"tı· batka .. lıa1 ~mm· ı· kim ~•____.:_birinci Mihve rdevletlerı· tarafından ta - edilen> deöil, c:aevk ve idare eden> 

# ~.. -.. - -r payYonan birine nazaran diğerinden - Numuneler açılış günü teşhir e- a ve~ • • plimna da- 0 

yaptı. daha parlak olduğunu söylemek im- dilmemişler de on bet güjn, bir ay Midir. mamiyle taevip edilmekte olan bubi- yani mahkum değil, haklın bir rol 
Gizli reyle yapılan aeçimde itti - kansızdır. En basit bir misal: Mese- sonra teıhir edilmitlerl Bina dıŞln- Mekteplerin açıhı ginlerini, ben taraflık noktai nazarının c:aulh cep- düfDlektedir. 

fakla belediye reisi B. Etem Men - 11 bir •iskf fabrikası! Beynelmilel dan bakıldıtı zaman gttzelmfş amma kendi hesabıma, meraretle dütünü- hesi> nce inkiarı hayale ujramak- ~ 
deres başkanlığa seçildi. Parti mü- bir ser&'ide böyle bir fabrika nasıl içi kullanıflı değilmiş? voıı-. Mep. ki, maarif t6rw, W.. sızın karıılanmuı ihtimali yoktur. A d I l 
fettioimiz sayın doktor Riza Le - bir teşhir yapar dersinizf Hayalinizi Nevyorktan vatandqlarma sergi ilı a1m1a, en wurr ~Her halde bu iki Slav Balkan mem· Y ın ın ça ışma 
vendden intibalannı sordum, bana yormadan ıize anlatayım : Pavyonun hakkında, nrecek bundan başka ha- ..,....,.. mfQdlllr ptlnin. leketinin bütün komıulan ile iyi ve 
şu beyanatta bulundu: üzerinde bUyQk bir yazı; cBu pav - ber baJamıyan arkadq, bereket ver- doatane münuebetlerini tekamül et- programı 

« - nk intibaım çok iYidir. Esa- yon dDnyada ınhhat i~leriyle otra - sin ki, ayni 7aamnda, nmı ıararlandıracak kadar bG7tlk tirmek huauwndaki azim ve karar· - Baftarafı 7 aol Sahifede -
sen Aydınlılardan bu ıuretle mUd- pn doktorlara, kendilerine eemiyet- - BOtb tersi lta17an pavyona- bir muvaffaldyet kazanmıt, bir kaç ları, onların -ayni bayat eahaeında- retiyle beşanlmaıı imklnı olup ohna 
dehit ve müttefik hareket umuyor- lerini idare sallhiyeti verilen devlet nua takeletine bile detmesl yıl enellne kadar renamden bile ya11yan milletler araamda mevcudi- dıiım anlamak üzere bir fen memu
duk. Partide vazife alan arkadaşla- adamlarma ithaf edilmiştir.> Kapı- Db'ecek. Bea demokrabm diyn filphe edilen Tark mflleti ' A- yeti herke.çe lüzumlu eayılmuı icap ru gönderihn~ini allkadar daire .. 
rın hepsi uzun müddet parti işle - dan girince birinci plinda, resimle, Amerikalı bir sazeteci7e de, merfblı , Aqab altJnıt Uç mlllet a- eden -böyle meaud bir rahata ve it e b.ld. di 
rinde çallfDllf, pro~ram ve nizam- razı ile, maketlerle, inaanlarm ilk - Naailiii tavai7e ettijiııi, itiraf rumda sulh, demokrasi, terakki ~- birliğini kabul etmit old\lklarını Wi y 

1 
u mı. 

namemizi iYi bilen arkadaşlardır. de.irlerden itibaren içtikleri içki - edecek kadar ~ık kalbli ~ıtta. ](em- bi btlytk lnaanl ideallerin, terefli ve derecede vuzuhla çıkarmıştır. Alacapm rapor müaait olur ve~ 
Haddizatında Aydınlılar öteden- ler, nevileri, iltihul tarzlan, insan lekette aersf7i •örmiyen vatandat- nadir mtımeuillerinden, birj olarak Ani ııçramalarla müterafik gayret kanal açılına Yenice ovasında bir 

beri Cumhuriyet Halk Partisinin sıhhatine yaptıklan iyi, fena tesir - larına bambatka tesirler de yapabi- ortaya çıkmıftu', Gyle tanınmlfbr. keılikten ari olan bu -gibi tek manaii lerce dönüm pamuk tarlaaının aulaw 
prenıfplerfnf tamamen benimsemiş, ler, ikinci plinda; içkilere karşı alı- lirdi. Klfi delil mi T Ham madde tet- ve erkekçe bir politikanın bu iki dev. muı mümkün olacakhr. 
bunların kendi huıust hayatlarına nan tedbirler, içki yasaklan, ya3ak- NeYJork dlnya ıersbi hakkında birleri bir kaç .Un ~ kaldı, dıpn- Jetin mevki ve itibannın havli artma ASA YIŞ ve iNZiBAT 
ve içtima akidelerine uy~n oldu- Jara ait orijinal nmkalar, içki ka - benim kanaatlanm tunlardır: dan çok .Ozel olan, çok befenilen sına müe11ir olaca~ tabiidir. Biribiri - Temas ettiğim köylülerin hepli 
tu kanaat:nde bulunduklannı her çakçılığı, kaçakçılık devrinde içki - 1 - Bu serrfye benzer bir ser•iyi binanın fçı pek kullanılth olmadı ile ırktaş olan bu iki memleket arn de auyiı ve inzibatın mükemmeli,.
zaman filiyatla izhar etmşitfr. nin istihsal ve tevzii, gayri aıbht i - hususi mleueselerlnden en az 30 ta- diye - tek ltaJ,.an pavyonu milstes- aında-hiç bir tarafın uran"na olmnk- tinden tükranla bahıediyor. RejİJ'll 
Aydında oldukça inkitafımız mallthaneler, kaçakçıklıiuı aebeb ol nesi 7 milyon dolara kadar propa - na, TUrk pavyonlan dahil - blltUn 8,7m- gözle görünür derecede kuv- ve hükümetine sarsılmaz bağlıbklr 

mevcuttur. Allkadarlarla yaptıfım it duğu sıhhi ahlaki tereddiler (iata - ganda masrafı &diyecek kabiliyette sergiyi yerin dibine sokmak, vatan- vet~nmekte olan te1anüt. bu ml'!m- rını izhar ediyorlar.> 
temnsta, Aydının ~zeJleşmesi için tiatikler, fotograflar, tablolar n ma olmıyan Amerikalıların verdikleri datlannın ser~i Uzerinde toplanan leketlerin harice lotr"ı kuclret Ye nu- Savm v l"mize ı;tı:\zetem adına t 
hazırlanmış projeleri ve kararlan ketlerle). kıymeti nrmiyen bir memlekette ne dikkatlerini dafıtmak mı lazım? Bu fuzlf'nnı artırmaktadı:. . ekkür reler k nyrıl rken ıehrimiJ!İtl 
olduğunu görerek bir kat daha haz li kurmaia, ne de kurduktan ıonra bir bir iftihar mı , yoksa tenkit mi mev- Rustiln bu mem1e1cE>t1•rdf" hi<: kim 'mar projesi ve "tb0katı hakkın-f tci 
duydum.> il (1) qı..c. 791'i eersi aahumın hafta devam ettirmeie imkin yok- zuudUl"T ee memleketi he" hflnt,· ı,:, «1'İM•w• örüı ve mü le lımnı aynca Hitfeclf' 

MOfett:t Aydından Muflaya geç- ........... Merkesden otolaüale oa tur. Hükümlerini muhterem karilerm 1 ..,.,eV2!mı ,.,.ıım11Jv1 v<>l.urt •'mdivfl! Jm ekleri v et· Jdı-. 
_ ınfstir. Uk ka kM1u uaalstar. a - Sarıide Türlci71: .,atudatla- verıinler.. dar aralarında dostluk hüküm ıOren 

ı 
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Bir borcun temini istifası için pa

Çöl Yıldızı 
inhisarlar 
şehrimize 

....,.'- • 
'(SAHiFE 9J 

Vekili 
geldi 

Naklttclen: ** raya çevrilmesine karar verilen 1~- -:-- ~~,t~~afı 1 inci sah~fede - ra 1zmirpalasa gitmiş, orada bir 
mirin Değirmendere nahiyesine bag- le.:ı, ~umruk muhafaza .~omutanı., milddet istirahat etmiştir. Vekil, sa. 
1 K d - ko"yünün Çapar mev- gumruk muhafaza teşkılatına aıd at 13,30 da kültilrparka giderek 

Zekiy~ hanım, Dokt.orun be)·az ön· 
lüğl1 üzerinde kanları görünce ken
dini tutamadı ve acı bir çığlık attı 

ı araca ag . .. . . 't T k.l. ht 1 1 ı 
kii de (Armutlu tarla) namiyle ma- bır motorle vapura gıtmış ve ~ e ı ı mu c if inşnnlı, bi hassa inhisaı· ar 

fn k Kara Mehmed, garben istikbal ctmişlı>rdiı·. Vekil, motöre pavyonunda yapılmakta olan tadi-
ru ve şa an l k }At b b" t k .• 
H .. ." • ı t ] şı·malen bra- inmiş, glimrülr yolcu salonuna çı - - a ı, u sene ucuz ıra sa ma ıçın useyın og u smaı , 
1 · D " b Pahom Hu"se- nııştır Orada Ôt\ viJaYet. bcledive hazırlıkları, dekorasyon ic:lerini göz um ayı '"" cenu en · - , - '1f 

· · · ·ı hd d v tapu kaydı- erkanı, nsk~ri muzika, bir asker, <len geçirmiş, miltehassıslardan ma-yın arazısı ı c ma c e A • • • 

25 d.. .. Jup vazıyed polis müfrezeleri ve hnlk tarafın - lumat almış, bazı dırektıfler vermış-na nazaran onum o , . w • • • _ • 

d t h · tmı'ş do"nüm aan karşılanan Vekıl, dogruca ınhı- tır Saat 14,30 da Alsancaga gıden esnasın a a mınen ye · 
' _? 4- kadar olduğll anlaşılan ve tamamına sa~·Iar baş m~dürlüğü binasına git- Vekil, oradaki şarap ve müskirat 

Ö d h 1 · · k ..., · ld 1 ?86 ]' 60 kuruş kıymet takdir o- mış, orada buroları ayrı ayrı dola- fabrikasını üzüm ve tütün depoları-
d mer paşa er a vazıyetı av- heyecanla hep o tarafa doğru bakt!- çeriye girmelerine manlı ~. u._1 ·ı 1- ıtra l y rı hı'sses'ı açık ar- şarak tetkikler yapmış, idarenin, da- ' • 

ra ı · · H f d" · ö mu:::ı og.u ı e nnan ar anın a . nı , sıgara fabrikasını gezmiş , is. 
• - - lar. Zekiye hanım doktorun bembe- . - anım e en .ıyı, - :. . tırma su,.eti le 28/ 8/939 tarihine ha ıyi randıman verme~i için ne şe- t'h !At h kk d lA t 1 

- Sogukkanlılıgını muhafaza ~- , bl · un üzeri~deki kanları g:.>- yalnız bırakınız, bıraz aglasm. .. . · y . .. .. b kilde çalışması icabettiği noktası ü- ı sa a n ın a ma uma a mış • 
debilecek bir hizmetçi kalsın, diğer- }.~z ukzund. . · d b'ir o·· mer paşa saıarmış ve put gibi nıusadıf pazartesı gunu saat on eşte zerind d t . B"t·· .,

1 
. saat 16,10 da vilayet makamında va 

runce en mı tutama ı ve acı • . 1 .. k. . · d · e · d t 1 ak- e urmuş uı. u un servıs erı 
leri kamile, odayı boşaltsın. ~ı k tt . _ duran Latifeye baktı. Ona bır~eyler zm1ır 1 ıncı ıcra aır sın ~sakı ac . tetkik ettikten sonra Güm::-ük ve İn- liye, kışlada Müstahkem l\Ievki ko-

- Ben validesiyim, ben de kala- çıgO .. ımear pı.asa te· laAşla doktora yakL:.- ~ôylemeğe hazırlanırken bir hizmet- tır. hcra kılına~a.k ar~ırdma at ı~mbetı hisarlar Vekili, al:1kadarlara bazı mutanına, belediyede belediye reisi-
bT · ı; ~ • • • S tl 'dd' mu ammenesının yuz e ye mış e-

1 ırım paıınm. · tı Ve kimsenin işitemiyeceği yav.~s çı kapıdan gırdı ve paşaya e a 11 ı- .. b 1 d - t kd' d t t m direktifler vermiştir. ne iadei ziyaret etmiştir. 
Doktor söze karıştı· . . f .. . . ld·-· . h b verdi smı uma ıgı a ır e ar ırma e - S f k . t . 

w • • • bir sesle vaziyOti sordu. Pro esor ce- nın ge ıguıı a er . . • ı did ed'lerek 12/ 9/ 939 tarihine mü· aat 11,30 da re a atınde zmır Vekil, akşama doğru gümrük teş-
- Oglunuz mu, hanımefendıl.. d' k d Og-lumun eıı samımı ar.,;adası ' . h' 

1 
b "d" .. T'' k 

1
. . 

ö ı · "Ik .. · · d k t vap ve-reme ı. yut ·un u: - k - sadif salı günü ayni saat ta satılacak- ın ısar ar nşmu uru ve ur · mu - kilatmı da teftiş etmiştir. 
rny ~ ıs1:: ı donce sızın ° ayı ter e - - Doktor rica ed~rim ne oldu ise Paşa ~aşm0ı sallıy~ra d: b Ik' tır . ted şirketi teknik işleri şefi olduğu Bu sabah erkenden motörle Ça -
enız azım ır. b k .. l •· M · lüzum Selahiddın t çocugu a e ı son · . .. .. . . . . 
Bu sırada harem dairesinin kapu- ça u .. so!. eJ.ı.n.. erasıme d f l k .. ~· 1 - işbu gayrı menkulun artırma halde Turk tiltün limited ~ırketme maltı Tuzlasına gıderek 1nhkarlar 

k Oldu mu) e a 0 ara gorecegım. '4 8 939 'h' d · · V kAI ı· · b "h ' 'd t k su önünde ikinci bir doktor daha yo : · l f 1 H k D' k k led ' ..,.e hizmetçiye cevap şartnamesi ı tarı ın en ıtı- gitmiş, müessesenin mesaisi, tütün e a e ınm u mu mı varı a ay-
göründü. O da dahiliyeci profesör~ - E~e~, maa es: .. ayatını ur: dır.e e e ı haren 939/ 9786 numara ile icra dai satışları ve bu sene mUbayaat hazır- nağı.nı t~~kik edecek, ~ğlede~ so~ra 
ı d d' flk ı d kt l k•a- tarmak ıçın çok ugraştık. Ne çare kı ver · . resin;n muayyen numarasında herke . İzmıre donerek muhtelıf tetkıklerıne 
er en ı. ge en o or mes e • hançer akcig-eri de parçalamış.. - Gelıyorum. . . .. b'J . . . kt 11A d Jıkları hakkında tetkıkler yapmış ' rle""m evıı·"·ccek \'e '·arın Ege vapu şını ö ·· e· . k l ·ı b sın o-ore • mcsı ıcın açı ır. an n ... J J J -

gTrunc . d d' k .. 1 f Zavallı babanın alnını soğunk hır Zavallı b.ıba ma tu og unub? u- , l 1 rdan. fazla malumat al- tütün imalatı üzerinde durmuş, muh- ru ile lstanbula dönecektir. Sayııı - amam - e ı- ço guze .. sa- k l El· d k' d 'l ·ı 1 dug· uharemlik odasına son ır na- yazı ı o an n 
b t ıd M ı kt e}d'kt '"on- ter ap amıştı. ın e 

1 
men ı ı e un ]A l _ t' S 1.. mak istiyenler işbu sartnameye ve telif firmaların mübayeat miktar - Vekil ve maiyeti 1zmirpala:m misa • e o u. es e aşım g ı en "' . .1 k zar fırlattı ve se am ıga geç ı. e a· · 

1 
• 

k. ·t t' k ] d Od terı sı er en: . . . kl d·-· 1.. 1 k d 93Q/ 9iS66 dosya nun.1rası ile me- arı hakkında malumat almış, son- fir olmuşlardır. ra ımseye w ıyacım ama ı. a M k dd b" l . . d d' hıddının be e ıgı se am ı o asma 
ta · 1 b k k' k 1 ı- - u a erat oy e ımış - eo ı- . . muriyetimize müracaat etmelidir. 
Ya~:;ıy e oşanaca ' ımse a m gösterdiğini~ .. alakad.an do!ayı bil - gırdı. Sabah şerifler hayrolsun Se- 2 - Artırmay~ işti~ak için y~karı . ,flfllllflfllllffflffHfflJflflfllflflflllfflflflllfrfflflrflflflJllfHlflfllllfl!llllllflllfflflUlff~ 

Ömer pa!::a selis bir Fransızca ile hassa teşekkur ederım. Oglum çok l'"h'dd' -ı da yazılı kıymetın yuzde yedı bu - _ A/ _ 
ll' a 

1 ın og um. k · b · d ·w b' - k · k / · · d -sordu: ıstırap çekti mi? _Sabah qerifler hayrolsun pasa çu nıs etın .epey veya mı 1 • ır - sanca Vapur ıs e esı cıvarın a ve := 
D k · · l .. .. !\~ h kk k .. k .. f J k :. • bankanın temınat mektubu tevdı e- = d · f · k d = - o tor vazıyetı nası goruyor- -. ..:~ .a. a • ç.un u a~.a .~~ hazretleri. Sül~y~anla ber~b.er çık - dilccektir. ( 124) - e~ız spor arı gazınosu arşrsın a := 

sunuz? zayı ettıgı ıçın kalbı zayıf duşmuş mag-a süzleşmıstık Onun ıçın gel - 3 f k h'b' 1 kl] ] = ~ • Jl A ·ı G • -
V h. . M !I: • - pote sa ı ı aaca ıara = enz ayal l e aztnOSU = - a ım.. tü bayılmasına manı oldu. aama- dim fakat müessif bir haberle kar - d'V ]Ak d 1 · ff k h kk = := 
y h' ·) ' ' I h ıger a a a ar arın ve ır ı a a ·ı = = 

- a ı~ ~ 1 
• • • • fih iğnelerle hissini iptal etmeğe ça- şılaştım. Yaralı imiş. nşalla yarMı sahiplerinin gayri menk·.ıl üzerinde- := 

- ~balınız ask:rsı~ız •. bınaen - Iıştık. Zavallı da çok metin davran- tehlikesizdir. ki haklarını hususiyle faiz ve mas- := ES 
aleyh sıze karşı hakıkatı gızlemekte d Maalesef sizlere ömür f d · 1 'dd' ı · bu 'lA = = 

O · .. · ı. - · ra a aır o an ı ıa arını ış ı an = = 
mana yoktur· mıt yuzd~- .b~ş b~le Zekiye hanım da canını dişine ta- Genç delikanlı limon gibi sarardı tarihinden itibaren yirmi gün içinde § 
Yok. ~ .. nçcr kaburg~ kemı~ını~ ara- karak doktora yaklaştı, ve titredi. evrakı müsbiteleriyle birlikte memu· - = 
sında oy~e ~ısılmış kı, ~emıkl~rı.~e: _Doktor.. - Ne dediniz, ne dediniz~ riyr:timize bildirmeleri icap eder. Ak- § 
had. etmıstır. Yaşıyacagını hıç umıt Diye kekeledi. - Evet:. öl~.ü ve ~ld_üğü de ~a~a si halde hakları tap~ ~iciliyle sabit §= 
eAtrnıyorum. Yakayı kurtarırsa ma- Fakat Ömer paşa karısını omuı:la- iyi oldu. Çunku ebedı bır ıstırap ıçın- olmadıkça satış bedelmın paylaşma - =: 
lu] kalacak. d t tarak yaşlı gözlerine m~tin de malul olarak yaşıyacaktı. sından hariç kalırlar. -

Ömer paşa doktorun bu sözü Ü7.e- rın ak r~ı bir nazarla baktı. - Allah Allah 1.. lnanılmıyacak 4 - Gösterilen günde artırmaya -
· b' k ~ı d h k 1 ve ve a M'· h' b' f · · · -tıne ır te og un an ma rum a a- - itidal -dedi- sükunet lazım .. Al şey.. ut ış ır acıa.. iştirak edenler artırma şartnamesmı = 
~ğını düşünmeden, ciddiyet ve ve- lahın istediği olur. - Evet oğlum. Ben esasen böyle okumuş ve lüzumlu malumatı almış -
~ ......... , k .. )" ..... : _ .. .,;r .-.1o.,.ak dar.o- o ı an bir fada ile l.:arşılaşacağımızı tahmin . = 
ced h f tf - g um u eyrn ... ve bunları tamamen kabul etmış ad = 

e mu a aza e 
1
• Ö -Artık oğlumuz yok .. Süleyman etmiştim. Fakat bombanın bu kadar . 'b 

1 1 
=: 

- Malul kalacak.. lüp kurtulma h t' h k vuştu çabuk patlıyacağını tahmin etme _ ve ıtı ar o t~nur ~r. . _ 
lıdır zavaJJı I ra me 1 ra mana a : l . . B' h f .

1
. . 5 - Tayın edılen zamanda gayrı = 

D . .. .. . Zekiye hanım, sarayı ın eten acı mıştım. ır a ta sonra onu sevgı ı:;ı k J •• d f bağırıldıktan sonra = 
edı ve goznnden tek hır damla , . ~ık d h attı ile Avrupaya göndermeği düşünü - men u uç e a ·ı 1 d'l' A k =: 

Yas bile gelmeden Zekiye hanımı oır ç~~ 1 a a . ·. w en çok artırana ı ıa e e ı ır. nez. = 
k ] d ' Oglunun cesedının bulundugu o- yordum. t ma bedeli muhammen kıymetin = 

o un an tuttu ld B . f U. 'f N dd' k 1 • k ar ır -
- Hanımef~ndi doktorların isine daya doğrr :tı ı1' erı t~~a t~ ~ e d ~e ın da kare ~tve~n~eye a- yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 

rnan; olmıyalım ı ~ de baygını . akn al rı gcçırı]yor u. a-] ]ar fvru~a al a dacaHı.k'ka at, md a- satış istiyenin alacağına rüchanı olan 
S. · kat hizmetçı ız ar onun a meşgu a ese nasıp o ma ı. a ı at şu ur di~ er alacaklılar bulunup ta bedel := 

-------
----

--------

------------alandan beraber çıktılar 1 k ·· l d .. .. ' ·ı b k k' h · t t · l h l " g -
H . · · 0 ma şoy e ursun, yuzune oı e a ı, u ış e amamıy e ce a et gos - bunların 0 gayri menkul ile temin = 

~ aremın kabul salonunda harem mıyorlardı. Hepsi de z ... k.iye ham- terdiniz. Verdiğim bütün nasihatler edil..,,iş alacaklarının mecmuundan - _ 
ngası Mahmuddan ba!':ka hiç kimse · d" ·· ı d. o" t d' k = 
k l ıt mm peşme u~muş er ı. mer paşa, para eme ı. fazlaya çıkmazsa en ço artıranın ta- = = 

u ınamıstı. . .. kapıya gerildi, hizmetçi kızların i- - Devam edecek - ahhüdü haki kalmak üzere artırma -
b Do~t~~lar ışe başladı. Sule~man on beş gün daha temdid ve on beşin- -
.e~ yuzu koyun yatıyord~. Elbısele- N k • • ci günü ayni saatta yapılacak artır- = _ 

tını çıkarmak imkanı yoktu. Dok- evyor sergısı mada, bedeli satış istiyenin alacağı- = 
torlar i! görebilmek için elbis~lerini na r~chanı ola~ diğer .alaca~lıl~rın o - . = 
:Vıttrnaga mecbur kaldılar. Katıl han- f 1 . . hif d k d d . k l gAyrı menkul ıle temın edılmış ala- = = 
Çeri rneharetle saplamıştı. Süleyman - Baıtara 1 ı~cı sa .. ~ e - nuna. a. ar a merasıme arıştı ar. cakları mecmuundan fazlaya çık - -
be,·ı· t 'k' d k b de de Türk barıs sıyasetının yarının Elçımız, gazetlerde aynen çıkan ve m k sa t'tyl en çok artırana ihaJ .. = = 

J n am ı ı omuzu arasın a a ur~ . • 1 w • • • l a :. r ı e ... = . . . . . = 
~a ke •w. • d'b' k l h dünyasına ait ıdeallere uygun ugu dıkkat toplıyan hır nutukla, ınsan ı- edilir Böyle bir bedel elde edilmn- := Sahıbının Sesı ve Kolombıya plaklarında değerli bir şöhrete= mıgının ı ıne ısı an ançer, . . . - b b f 1 · k d · · = · · · · = 
Yarı b l' k d k b ] ·t Uf k tebarüz ettırılıyordu. gın era erce men aat erı arşısın a se ihale yapılmaz ve satış talebi dü- = mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahıbının Sesı plak·= b e ıne a ar ay 

0 mu~ u. a d d .. b .. k" . . r-· - l d h k l d B N d" ·ı l f l -
.ir dikkatsizlik yaralının ölümünü Se~gid~k1i or u. ~e Aonanma mbu~ ugunT''uk~mn~yetsız1hıglınh'acı m

1
ana- şer. . . . arıkn aKmleş bu~ o u1~ku1cuarkan ay

1
an da ır8e ıe aHa'rkmangaMve aaf---

•ntaç edebilirdi. m:s~~ll~rıy e sergı.~m vru~a şu esı sın~: .. ur ıyenın .~u . . e ıne atı gan 6 - Gayri menkul kendısıne ~ha· tur. a o om ıya p ~ a~ı o uy_ucu arı~. _an ayan ı et uza • _ 
. Doktorlar, kendilerine has olan mudurunden murekk~p ~ır heyet rolunu, yarının umıtlı manzarasını le olunan kimse, derhal veya verılen fen fstanbulda~ getırtmış oldugu~u x:ıuJdelem:kl7 ~eref duyar. 

bıt titizl 'kl l" t b ı d 1 B _ Türk bayraklarını hamıl hır otomo- ortaya koydu. mühlet içinde parayı vermezse hak- = Mevcud yuksek saz ve Nccmıye ıle Mualla gıbı tanınmış oku-= 
. ı eamc ıya a aşa ı ar. e T .. k A 'k . . . 133 - b l I k d' 1 . . S f h 'h ·ı -tı taraft ' ~t·f z k" ·e h b'l kafilesi ile J 1 de komisyon mer- ur - men an cemıyetı reıs - kında icra ve iflas kanununun = yucu ayan arı muta a ın eyınız. a ava, nezı saz ve eg ence= 

a ı...a ı e ve e ı) anım ı l . d f .. T T" k . 1.. - ·ı b' k" . k . . f . . A ·ı . 1 -:Vanyan t 1 k d · t 1- k z"ne geldiler. Büyük elçimizle refi erm en pro esor raser, ur m~ı- üncü maddesi tatbik olunacağı ilan = ı e ucuz ır va ·ıt geçırme ıçın zmırın yeg<ıne aı e gazınosu o an=: 
)· a o urmuş ar, a erın ece e ı lAb . 1 . d k l b' - .. · · .. k"l d hl' k" d h" · d -~si~j bekliyorlardı. Sarayın içinde kasını'. ı:ni~a~ir olara~ bulm~a~ Tok- a mm nctıce erme air ıymet i ır olunur. .§§ rnuessesemızın en mu•ş• u pese~ e ! ze~ ı • a ı tatmın e er. - . 

d ~ın bir sükunet hüküm sürüyor - yo s~fırımız.~ ve sersı_ heyetmı aldı - nutuk okudu"· . . . . _ Sayın muşterılerı mızın bu fırsatı 
u. Örner paşanın elindeki kehrüba lar. Onde Turk bayragını taşıyan mo Nevyork Turklerınden Fehmı, A - verıldı. := . . = 

teabihinden çıkan fasılalı gürültüden tosikletli polislerle kafile Nevyorkun merika ile dostluğumuzun kıymeti Cihan federasyonu kurulması le-= kaçırmamalarınl tavsıye ederız 
l'naada, bu hazin süktitu ihlal eden cumartesiye mahsus kesif münakale ni ileri sürdü. hine başladığı hareketle Amerikada - • = 
en Ufak bir şey bile olmuyordu. Pa- akınını yardı, geçti. Zeybek kıyafetli talebelerimiz günün meşhur şahsiyeti olan gaze· _flllllllllllllllnllllllllllllllllllfllflllllflllllllllllfllllllllllllllflllfUllllJlllJlflfllRlf lflflllfllf = 
tanın r~hunu ezen dehşetli ıstıraba Sergi merasi~ kapısında kafileyi bayrağımızla ilerlediler ve zeybek teciStreit, Balkan paktı ile Saada- 'fJ .. ;·m ..... !; .. ·z;·V .. ~~·~·;, .. ··;;:;;:.;;7i'ğ' .. j ... 5"""t'"ı" ..... A ..... , ............. : .. ···· .. . 
arııı 0 

• d'·· h 'k l'"d ·· · "f k 1 d O d dl b d·· f d l h' d • .,, 1 a 11 ma id· ~ ooster ıgı metanet arı u a e suvarı mu rezesı arşı.ı ı. n o- oyna ı ar. atın unya e erasyonu e ın e a· : • ,. 
t 

1

• ~u müddet içinde paşanın gös- kuz pare top atıldı. Sergi büyük di- Radyoda meşhur Amerikan koru- dımlar olduğunu ileri sürdü. i Komısyonu /lan/arı S 
S~~~ 1Bi Yegane telaşlı hareket tek tük reğine Türk bayrağı çekildi. Asker su, Türk ideallerine dair Vedadın ha· General Harbord, Sivasta Atatürk 
"u eyrnan beyin bulundug-u oda ka- bayr~ğımızı selamladı Teşrifat daire- zırladığı canlı parçayı trampet ses- ı'le 1919 d "l'"k t h t l 
... ısın b . . . . . k . .. l kd . . a mu a a ının a ıra arını S· a akmaktan ibaret idı. sinde mısafır defterı ım2alandı tan lerı arasında guze o u. Yırmı ya- h l l 
t lileyrnan beyin odasından, dok- sonra paviyonumuzun önünde geçit şında Amerikanın en kuvvetli kadın eyecan. a. an. ~ttı. A . . 
a
0
in karıştırdığı aletlerin tannan resmi yapıldı. Sonra Amerikan fe- viyolonisti §Öhretini kazanan Bidar Sergı ıngılız umumı komıserı, j:8 

eri geliyordu. Doktorlar fennin deral binasında heyete şampanyalar Celal parçalar çaldı. barış beraberliğimiz hakkında kuv-
a.~p ;ttirdiği bütün tedbirleri almış, ikram edildi. Bu esnada paraşütlü hava fişekle- vetli bir nutuk söyledi. 
f~j!1Yata ba~Iamışlardı. Delikanlı ~rgi~i.n verdiği ö~~e ~iyafetinde riyle Türk ve Amerikan bayra~la~ı Bunu takip eden sergi reisinin 
kal kan zayı etmişti. Bu sebeple sergı reısı, cumhur reısımız İsmet İn- atıldı. Bunları bulanların davetlımız nutkundan sonra keman ve dans 
D0~~ fena .vaziyette bulunuyordu. önünün v~ ~ü.yük elçiı:niz, Amerik~ oldukları ilan edi~di. . programı tekrarlandı._ Sabah dörde 
Yılt orlar bılmecburiye, yaralıyı ha- cumhur reısının sıhhatıne kadehlerı- Sonra Bayan Sıret Uncunun tertı- kadar havuzlar, renklı ışıklar ve sel-

Dfll~rnışlardı. ni kaldırdılar. bi ıle 1 2 talebemiz Anadolu dansları viler arasında danslar devam etti. 
l'niith~ıkanlı, bıçak altında geçirdiği Saat 4,30 da resmi davetlilerden yaptılar, çok beğenildi. Altı Kara~ Misafirlerimiz unutulmaz bir gece 
\>el 

1
§ ıstıraba rağmen ortalığı vel- yurddan gelen seyyahlardan, Nev- denizli vatandaş, kemençe ile dans- geçirdiklerini, Türk gününün canlı 

~e~Yj. v~~rnemek için bütün acılara york Türklerinden halktan mürek- lar yaptılar. . ve samimi havası ve intizamı ile bu-
Yorda 

1 
sukunetle mukavemet edi- kep binlerce kişilik bir kitle serginin Sonra Yunanlı kafilelerle birlikte yük bir üstünlük gösterdiğini söyle-

ne b ~ Bir aralık doktorlar biribiri- sulh meydanında toplandı. muntazam alay halinde, Yunan ve diler. 
ya ıll\r ve titrediler: Nevyoktaki Yunan teşkilatına Türk sergisinde tezahürler yapıl - Gündii?'. merasimi Sait Çelebinin 

~n u~ralı, _ölmü..,tü. Fakat ağzından menıup 150 kişilik iki kafile ünifor- CJ-. intibaları ile beraber diske alınmış-
]( ak hır inilti bile: çıkmAmı~tı. ma1ar1a ve bandolA,.iy]e Türk - Yu- Akşam paviyonumuzdl'\ Ameri- tır. Disk radyomuı:dan neşredilme]: 

'en~Pının biiyük perdesi birdenbire nan dostluğ,u §erefine nümayiş yap- kan ıktisad, fikir ve ııanat alemlerine üzere iı • tayyare ile' Ankaraya gön
a çekildi salonda bulunanlc.r tılar. Bayrağımızı selamlarhlın. S<'- m,.nıuıp iki vüz elli davetlive ziyafet derilmiııtir. 

İzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

beheri (27204) lira (95) kuruş bedeli keşifli iki aded garaj 
inşa ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı (54409) lira 
9(1 kuruştur. Bunların 24 temmuz 939 tarihinde pazarlıkla 
yapılan ek'liltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 28 tem
muz 939 cuma günü saat on beşte kışlada İzmir levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname, ke~ifname ve projeleri her gün sabah sekizden 

ç>n ıkiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kndar İzmir 
mijstahkem mevki inşaat komisyonunda ve Ankara.da M. 
M. Veka!eti ernakin inşaat şubesinde görebilirler. 

4 -- İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklar,ma ve bu işi ya
pabilccekleri:ıe dair ihaleden evvel fzmir nafıa fen heyetin· 
den alacakla:-ı vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Pazarlığa iştirnk edecekler 2490 sayılı kanuntın iki ve üçün· 
cü :noddeler!nde Ye şartnamesinde yazılı ve İzmir müstah. 
keın mevki komutanlı~ına dilekçe ile müracaat ederek em
niyetç(' }aptırılmı:-: tezkiye vesikaları ve teminatı muvakka
tnlan ile birlikte ihaleden evvel komisyona müracaatları. 



Sahife: 10 

Marı,.'sa muallim
leri Hatay 

)'·oluncia 
- Baıttırnfı 7 nci SahiEede -

var ki, trendeki izdihamdan boğul -
mamak Lıbil degil.. Hep dağılmış 
'\ aziyette iiçer beşer kişilik gruplar 
pencerel ri nçmı:ı;lar gene memleket 
havaları söylüyorlar .. Bunlardan bil
has .. a hep· izin öğrendiği Geyik 
ş ... rkısı en çok söylenendir. 

GEYiK SARKISI 
Ben de gittim bir gün geyik 

avına 

Geyik te çekti beni Kenes 
dağına 

T ôheler töbeai geyik avına 
Siz gidin kardetler dağlara 

çö.le e 
Tüfeğim kayada aaıh kaldı 
Esvabım bohçada ba.ı'ı kaldı 
Ni§anlım evinde küsülü kaldı 
Siz gidin karde§ler dağlara 

çöllere 

Nihayet toprakkaledeyiz. Buradan 
d'• '"r bir trene aktarma oluyoruz. 
B zden evvel Adam~dan bir sc>at ev
" elki trenle p,e~~n arkadac;Iar biz' bu 
r da karl'nlıyorlar, birle«ıiyoruz. Am
ma buranın bir üçüncii mevki salo 
nu var .. Hepimiz ayakta dursak yol 
c-u o kad r bol ki gene yerleşemeyiz. 
f sta"yonda bir cok yolcular uzanmı~ 
) tıyor, tren bekliyor .. Ö~rentmen 
Necdetın a • "'bey'si olduğunu öğren
diğimiz bir ':>iletçi kontrole söyJ::yor 
ve b'zim btı acınacak vaziyetimizi" 
ilk a1akad..ır olan bu gene del kanlı 
.ı vesinde · ·inri mevkilere geçerek 
rahat ediyoruz. 

Fakat günlerdenberi ilk d•fa kar 
ılavtığımız bu rahcıt nı•• yazık ki. çok 
ürmf'di, kırk bes dakika snnra Paya 

11 gclmis bulunuy-~ruz .. Burada on 
bt-s günlük b'lc:tl"'r gecmiyor .. Y ni 
bilet alncu ··ız ve J kerıderun tren· ne 
binece·iz. B'r hayli de volcu var. 

Avn; Ahmer 

Akh İsar hukuk hakimliğinde:~: 
Akh:sar de\ Jet meteeroloji ikinci 

ınıf a istanı İsmail Akpınarın de -
mans prajit akıl hastalığına müpte
ıa olduğundan dolayı Akhisar sulh 
hukuk mahkemesince mumaileyhin 
hacrına ve işlerini görmek üzere kız 
kardeşi Zebranın vasi tayinine 
14-7-39 tarihinde karar verilmşi ol
duğundan kanunu medeninin 370 
nci mndde:sine tevfikan keyfiyet i -
lfin olunur . 2646 

iz.mir belediyeainden: 
He!ed '.remizin zabıta kadrosunda 

nçık bulunan 3 zabıtni belediye me
muru için 28-7-39 tarihinde açılacak 
mü abaka imtihımına i tirak edebile 
cek talipler memurin kanununun 4 
ncü madde ine göre en az orta okul 
mezunu olmak ve bu maddede yazı
lı sa·r e\' af ve şera:ti haiz lıulun -
mnk knydi,:. le 28-7-:!!) tarihine kadar 
belediycmiş zabıta baş memurluğu

na yedlerindeki mevcut evrak ve ve
ı:;aikler birlikte müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 25-26-27 2650 

Us ak sulh hukuk mahk0 mesinden: 
Vşağın hacı Hıdır mahallcs!ndcn 

T'rit oP' u öJii Mehmed pnc:a vercse-
inden kızı Sıdıka yılancı oğlu vekili 
uşak ba•o u nvtık'ltlarmdan Azmi 
Altan tarafından 'I' rit oğlu l\lehmed 
naşa vercscleri aleyhine i!-ıme eyle- · 
eliği sulh hukuk mahkemesin~n 267 
esas sayısında kayıtlı izalej şuyu da
vasıııın görülmekte olan mahkeme -
sinde milddein!eyhlerden İzmir iki -
çeşmelik çıkmaz deYe 'Yokuşunda ha 
cı ibrahim sokak 17 numaralı evde Sı 
dıka \'e Ahmed Hil nü ayşe dudu ve 
ı;erikleı"nin ikametrrahları meçhul 
kalması ve evvelce kendiler'ne dave
tiye tebliğ ed lm11i ve daveti kanuni
yeyi icabet etmediklerinden ilanen 
gıvap kararı tehl'ğine karar ver"l -
m'ş olup bermuci karar mahkemen:n 
muallak olduğu 7-8-939 tarihine mll-
adif pazarte i giıni.ı snnt 9 da mücl

deinleJ hl erin mahkemede hazır bu
lunmaları ak i halde muhakeme gı
yaplarında gorulec ği 'lan olunur. 

1939 Motosiklet eri 
Çok bozuk ve fena döıemeli yollardıs 

BİANKİ Amortif.örleri 
nin temın "ttiği konforla hiç sarsılmadan ve süratle seyahat edc
b 11..ı...1.:gınız rakips:z motörlerdir. 

500 
SPOR 

Sarsıntı) ı tamamen yok eden. Üstten süpap. İhtizazı yok eden 
Hidrolik amortisör elastikli direksiyon. Ayakla değişen dört vitez. 
4 tit> fürcrine spor ve seyahat modelleri. 

Türkiye Umum acentesi 

Avni Nuri 
Meserretçioğlu 

Telgraf lzmir Avni telefon 3513 

Mc1ımed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39.40 

~ Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
MUıterilerimlain Lir kem ıöa nwderlnf tani~e ederb .. 

"'=!....~ 

1 

(ANADOLU) 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 

Kıymeti 

Lira 

-
Cinsi No. Mevkii 

. 1000 Harap hayrat 85 Arap fırını caddesi 
binası 

1000 « (( 25 Fevzipa§a bulvan 
1000 « « 36 Şeyh mahallesi 
1000 « « 308 Tilk'lik caddesi 
1 75 « « 36 Dayiemir mahallesi 
Yukarıda isimleri yazılı harap hayrat binaların yeniden tahmin 

olunan hizalarında yazılı kıymetlerle açık artırmaya çıkarılmış ihale
leri 10/8/939 Perıembe aaat 10 da Vakıflar idareaindedir. isteklilerin 
rc 7,5 pey akçesiyle müracaatları. 25 30 2 (2578) 

Borsa intihap hey'etinden: 
hmir Ticaret ve zahire Borsası talimatnamesinin 12 inci madde

si mucibtnce Borsa idare heyeti seçimi 28/Temmuz/939 Cuma günü 
saat 10 - 12 de Borsa zahire salonunda yapılacaktır. Seçime ittirak 
edebileceklerin adlarını göateren listeler Borsa zahire aalonuna asıl
mııtır. Alakadarların mezkur tarihte Bor.aya gelerek reylerini kullan-
maları huauau ilin olunur. (2654) 

Acık Eksiltme ilanı . 
Tire beledi ve 

J 
reisli~inden: 

- Belediyemiz ve müessesesinin 1939 yılına ait 670.75 1i -
rn muhamrr.cn bc-deJli 60 kalem matbu evrak ve defterleri 
19 7 939 t .... rihirdcn 4 8 9"'9 tarihine kudar 1 7 gün müddet 
le a1::ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ek~'ltmeye girmek istiyenlerin yüzde 7.50 nisbetindeki ve 
50.31 lirnda'l ibaret muvakkat teminat akçası ve 939 takvim 
yılınn ait ticaret odası sicil ve kayıt vesikaları ile beraber 4/ 
8 939 cum ı gi\nü saat on beşte belediyemiz daimi encüme
n ·n~ gelmeler; ~C'\rttır. 

3 - Parasız. olarak veriien muhammen bede] ve müfredat listesile 
şarlıımnc ve r mkuvele p,.ojcsini alın, k ve numulerini görmek 
istiy nl r:n e'· ,'Jtm~ müdd ti ve çalısına saatları içinde beledi
) eın:z bcı).fı..ip." g:nc müracaatları lüzumu ilan olunur. 2632 

• den: yes 
ftf İye i ·n el nnc.ak bir adet cel"k ve otomatik merdivenli otomo

bil kapalı znrf eltsiltme~inc konulmuıtur. ihale 14/8/939 pazarteai 
günü st t 15 ~ İıtanbul Bded"ye:;İ daimi encümeninde yapılacaktır. 
Mu'-am'll"D b rleli 17r.OO lirn ve ilk terııjr.atı 1335 liradır. Şartnameıi 
f .,ta11ı.u B 1 .c!'ye İtfaiye Müdürlü(iünd"!n bedelsiz olarak verilir. Ta· 
lio:>lerh ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No. lu kanuna 
gere hazu·lıyacakları kapalı zrflarını ihale günü aaat 14 de kadar la
tnbul dimi encümenine vermelerj. 25 30 4 9 (5448/2634) 

............. ~ www.__,,_. ..._. _____ _ 

~...___~ah.aff•ı.7.han~.ain.dAn_:. 
Tahaf'uzhtıne elektrik tesisatı icin muhammen bedeli 847 lira 

olnn 6 to:rı makine yağı "le 1 ton mobiloyl A. ve B. Urla tahaffuzhane
ıi tabn alma komisyonunca 10/8/939 Perıembe günü aaat 11 de açık 
ek:iltme ile al nacakt1r. 

J .. ! 0 kl1erin muvakkat teminatı olan 63 lira 50 kuruıla ve 2490 

sayılı kanunun 2inci 3 üncü madd .. lerindeki •eaaikle 9artnameyi gör
mek iç'n her eün Urla tahaffuzhaneıine müracaatları ilin olunur. 

25 29 2 6 (2641) 

Bornova belediyesinden 
ı - Bornava rn te~:sab iç:n kozmoz standart tipirtde l 00 adet sa-

at ı:;atın nlmacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1450 liradır. 
s - i\Iuv:ıkkat tem'nat 109 liradır. 
4 - thsles! 28-7-939 çarşamba günü saat 16 da Bornava belediye

~·nde acık ek illme ile yapılacaktır. 
5 - 1 teklilerin Bornova belediyes!ne müracaatları. 

15 18 21 25 2513 

lzmir husıısi muhasebe mü
dürlüğünden 

Mehmed Fafaki oğlu terzi Giritli İbrahimin müterakim vergi bor
cundan do!ayı hı:-ciz olunan Kaışıyakada Donanmacı mahallesinin Fa· 
dılbey sokabrında kain 24 eski 20 yeni numaralı binası 21 gün müd
detle satılığa çıkarılmıstır. Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerin 
lzmiT muha9ebei hususiye dairesine müracaatları ilan olunur. 

16 20 25 29 2524 

Kömür tahmil ve tahliyesi 
Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 

Dinar deposu jlc Ortaklar, Nazilli ve Denizli sundurmalarının bir 
sende gclece kkömürlerin tahmil ve tahliyesi açık eksiltmeye konul· 
muştur. ihaleleri 31, 7 /939 tarihinde saat on be§te yekdiğerini müte· 
akip Alsancakta işletmcmız binasında komisyonca yapılacaktır. Mu
hammen bedel ve muvakkat teminat miktarları a:ıağıda gösterilmiş
tir. 5artnameleri işletme kaleminde ve mahalli istasyon şefliklerinde 
görü~lüliebilir. isteklilerin muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen 
vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 

M~vakkat 
teminat 

Lira Kr. 

--
112 50 
225 

180 
4S 

Bir ton kömürün Bir senede tahmil ve 
Muhammen tahliye olunacak 

bedeli tahmini kömür iş yeri 
Tahmil tahliyesi miktarı 

Kr. S. Kr. S. Ton 

15 15 5000 Dinar deposu 
17 5 12 50 10000 Ortaklar Sundur -

ma 
35 25 4000 NazHü < 
15 15 2000 Denizli > 

14 23 (2439) 

25 femmuz 939 SAL? 

lzmir incır rJe üzüm tarım satış 
kooperatif; eri birlii{in 1en: 
1 - Yöneti:n kurulumuzun 21 7 939 rihli içtimaında ittiha: 

ettiği karara tevfikan ve ana mukavclcnarn mizin 20 ine 
~.a~?esi mucibince bir]i~inıiz .genel kurulu 9 8-939 çarşambo 
gunu saat 14.30 da İzmırde hcaret ~ e sanayi odasında sene· 
lik normal toplantısını yapacnkbr. 

2 - Ortak kooperatiflerin genel kurulda kendilerini temsil ede· 
cek mümessillerin esamisini içtimadan evvel birliğimize biq 
dirmiş olmaları lazımdır. 

3 - Müzakere ruznamesi bervcçhi atidir. 

9 Ağustos 1939 da toplanacak 
birlik genel kurul ruznamesi 

J. - 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· 
lannın rapor ve teklifleri hakkında karar ittihazı, 

3 - Yönetim ve kontrol kurulları üyelerinin ibrası. 
4 - Yönetim kurulunda müddetlerini dolduran ile 

Üye yerine yenilerinin ve iki yedek üyenin seçilmesi, kontrol 
kuruhına iki üye intihabı. 

5 - Yönetim ve kontrol kurulları üyelerine ve eksperlere verile
cek ücret , hakkı huzur ve ikramiyelerle memurin kadroları· 
nı ve masraf büdcesinj tesbit etmek üzere yönetim kuruluna 
selahiyet itası, 

6 - Satış kooperatiflerimizin mutasarrıf oldukları depo bina ve 
arsaların birlikçe mübayeası için karar ittihazı ve sureti umu· 
miyede, lüzumuna göre, muayyen bir had dahilinde, gayri 
menkul satın almak, yaptırmak, satmak veya ipotek etmek 
hususunda yönetim kuruluna ıelahiyet verilm<.>si. 

7 - Ana mukavelenamenin tamamlanması ve bazı ma ~delerinin 
değiştirilmesi hakkında Ticaret Vekaletine yapılacak teklif .. 
ler. 

8 - Üzüm ve İncir kooperatifleri bölgelerinde pamuk mahsulü.J 
nün kooperatiflerin baş ürünmleri arasına ithali için ana 

mukave1enamenin 45 inci maddesinin son fıkrası mucibince 
karar ittihazı. 23-25 2630 • 

Mürakıp alınacak 
P. T. T. Umumi müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz münhallerine alınması karnrlnştırılan ve maaıla( 
30 dan 55 liraya kadar olan mürnkipler için müsabak:ı. imtihanı ya .. 
pı1acaktır. 

2 - latekülerin hüviyet cüzdanı mektep ıahadetnamesi sıhhat 
raporu aıı kağıdı zabıta ve adliyeden musaddak hüsnü hal kiiıdı a .. 
kerlik vesikası 4 fotoğraf ve bir dilekçe ile halen memur olanların zatı 
aicil cüzdanlariyle dilekçelerini 18 ağustos 939 ak§amına kadar Anka· 
ra, fatanbul, İzmir, Konya, Seyhan, Sivas, Kastamoni, Trabzon, Erzu· 
rum, Diyarbakır ve Ed"rne vilayet P. T. T. Müdürlüklerine müracaat 
etmeleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddeain
deki ıartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine iik defa ~ 

• 111 • -- .,.~ o~· ... .,. '""'8•"'"1111nıu :-ırırı. 

3 - MürnkiPliğe almacakhırm en az lise mezunu olmalan lazım· 
dır. Hukuk mülkiye yüksek iktıaad ve b:caret mektebi mezunlariyle 
miiadili olan ecnebi mekteplerinden mezun olanlar ve bunlardan da 
ecnebi liaanı bilenler tercihan alınırlar. 

4 - Müsabaka adı geçen Tilayet Posta Telgraf Telefon müdür
lüklerinde 21 nğuatos 939 pazar günü aaat 14 de ynpıl:u:aktır. 

5 - Müaabakada muvaffak olanlardan Lise mezunlarına 20 v• 
yüksek mektep mezun)anna da tahail derecelerine ve 3656 sayılı tev• 
hit ve teadül kanunu hükümlerine göre asli mna§ verilir. 

6 - Başka dafrelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya talip 
olmakla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maq v.., 
rilir. 

7 - Müsabaka İmtihanında muvaffak olup ta ınürakipliği tayİll 
ed'lecekler teşrinevve) 939 bidayetinden itibaren Ankarada on bet g\111 
kura görecekler ve bunun neticesinde yapılacak imtihanda kazananlar 
mürakip sıfatiyle vilayetlere gönderilerek alakadarlara tedriate lnı

lunacaklardır. 

8 - Kursta muvaffak olmıyanlardan hariçten gelenler memurf.. 
yete kabul edilmiyecekler ve naklen gelenler iae idarenin tensp ecir 
c~ği diğer vazifelere tayin edileceklerdir. 

9 - Mürakiplerin makar ve mıntakalan idnr ee tenaip olo• 
nur. 2S 28 1 ,(2645) 

-Ur a tahaffuzhanes:~e =--
Yerli tesh 'n Sömi kok kömürü alınacak. 
Tahaffuzhane kalöriferi ve aair ihtiyacı için açık ekailtme De s0 

ton yerli Sömi kok kömürü alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 102 lira 12,6 kuruıtur. 
Açık ekıjltme 10/8/939 Pertembe pnü aaat 11 de Urla tahaffu-· 

hanesindelcf huau i komiayonda yapılacaktır. Şartnameyi görmek İl' 
tiyenlerin mezkur komiayona müracaat ~tmeleri ilan olunur. 

25 29 2 6 (2642) 

Maarif Vekilliğin en: 
Kütüphane memuru olmak 

istivenf0 .. 

1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerım · de açılacak .~ 
lan kütüphane memurlarına en az orta okul tahsili görrrıil 
4 memur alınacaktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 Ağustos 1939 tar'hinde Ankar•· 
da ve istanbulda bir müsabaka imtilrnnı yapılacaktır. tf 

3 - Bu imtihana g:rmek istiyenlerin bulundukları yerler nıaarıc• 
müdürlüklerinden alacakları örrek.He göre tanz·m ettirec~, 
leri fiş ve sağlık raporlarına tahsil \:C a ke 1 ·· 1 ) aptt~ t 
rına dair olan ves'kaları ile çalıstıklaıı ) erlere ı:n alacak;,. 
iyi hizrn~t vesikalarım raptederek en çok 31 l mmuz !l: . tcfl• 
zartesi gilnü akşamına kadar şahsen veya yazı ile vekıllık 
tüphnneler müdürlilğüne müracat etmeleri lazımdır. .,, 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden clıl'yetleri l·fıfi görUleII 11, 
sağlık durumJan bu meslekte çalışmağa elver'şli olanlar 6 ~ 
hk namzedlik müddetlerini istanbul kütüphanelerinde ge 

receklerdir. 
1 

nl'1 
Staj devresi sonunda bu 'şlerde çabc:ıabilec , 1 rj nnla!P a le r 

.ıcura ç.ekmE'k suretiyle boş bulunan vaz'f le l' v'n ve ~ ~ıssı. 
dileceklerdir. 22 25 8140 
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... ::;·;,.~;···z:;;;~~·~~;·;···:4·;;,i;·l;:i;:··~~·ı·;··;···A·~·;~·~~ .... 
Komis. orrı il cin ,..r' 

Bornova Askeri Satın Alma Komisyonunc!ın: 
1 - Tümen RirJiklerınin senelik ihtiyacı için (54645) kilo sade 

yağı kapalı zarfla eksiltme) e konmuc::tur. İhalesi 2 Ağustos I 
939 Ça.rsarnba f:!Ünii saat 11 de ycıpılacak.tır. Umum tahmin tu
tarı ( 54645) lira olup ilk teminatı ( 4099) lirndır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb1ir. istekliler şartna
mesini 2 lira 73 kuruc:: mukabilinde alabilirler. 

3 • - lsteklıler=n Ticaret od.alarmda kayıtlı olduklarına dair vesika 
gösterme.k mecbur;yetindedirler. 

..., 

Ek iltmc<'ine i!'?~irsk edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncii :nndclelerinde yazılı vesikaları ve teminatı ınuvakka· 
tn1nri} le tekli i mektuplarım ihale günü V"' ihale saatmdan bir 
saat ev"Veline kadar İzmir Bornova Askeri Satın Alma ko
m:syonuna mnkbuz karşılığı vermeleri ilan olunur. 

11 16 25 29 (24~8) 

izmir levazım amirlii!i satın alma koTJlisyon~ndan: 
1 - Çanakkale mü t:ı.hkem me\ ki birlikleri iht ~ <ıcı için ( 100000) 

kilo sığır 'eti kapalı zarf usul yle .ıtın alınacaktır. 
2 - Sığ r el.İnin beher kilosu 28 kuru§ 50 ant mden 28500 lil'a b"çil 

miştir. 

8 - İhalesi l-8·939 salı gilnli aat 11 de Çanakkale ınilstahkem mev
ki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihnle kanununda gösterilen vesaik ve muvakkat te
minat akçası olan 2137 lira eır kuruı:ı ile birlikte ihale snatından 
bir at evvel komisyona müracaatlaıı. 

5 - Postada vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 14-19-25-2!' 
....__ __________ ._. __ :------":--~·-------------------------

Bornova Askeri Satm Alma Komisyommd n: 
1 - Gnzier. :rdekı R!riıkıer ihtiyacı için (81600) kilo sığır eti kc..

nalı 7.arfln eksıhmeve konmuştur. 
2 - fh ,\lesi 2/AğuElot ' 939 Çarşamba günü saat 15 de yapı!a-

caktır. 
3 - Umum tnhmin tutarı l 6320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
5 - lstekli!<"r Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika ib

raz etmek me<'buriyetindedir1tr. 
6 - İsteklilerin 2490 snvılı kanunun 2 ve 3 ncü m:ıddelerinde Ya· 

zılı vesikalarla teklfr ve teminat mektuplarını ihale P.'Ünii iho
lesi saatından bir saat evveline kadar makbuz karşılığı lzmir 
Bomovada Askeri Satın alma komisvonuna vermeJı.•,.i it'..n - olunur. 11 16 25 29 ( 2449) 

........ 
l:smir Je.,.zım imİrliii satın alma komisyonundan: 

1. - Çanakkale mOstalılcem mevki Ezine garnizonu ihf yacı ıçın 

kaoah zarfla eksiltmeye konulan 64500 kilo sığır etine ihale 
tarihi olan 7-7-939 Cuma gtln saat 16 da talip çıkmaelığından 

2490 11 ·ıh kanunun 40 ıncı maddesine göre 7-7-939 tarih"nden itiba· 
ren 7.g.939 tarihine kadar bjr ay muddetle uzatıla: ak pazar
lığa bırakılmıştır. 

2 - MezkOr etin beher kilosu 30 kuruştan 19350 lira kıymet tak
dir edilmiştir. Muvakkat teminatı da 1451 1 rn 25 kuruştur. 

3 - Talipleıin ticaret vesikaları teminatları ile birlikte her on gün
de bir komi'!yo1ıa mtiraraat edebilirler. 

4. - Son pazarlık gOnil 7-8-939 pazartesi saat 17 ye kadardır. 

.... 

Müracaat günleri: 

l 7 /7 /939 Pazartesi akşamına kadar. 
27 / 7 /939 Perşembe akşamına kadar. 

7 /8/939 Pazartesi günü saat l 7 ye kadar. 
20 25 29 4 

lınıir levazım amirliği satın alma kom' yonundan 
lzınir levzım amirliği satın alma komisyonundan: 

l - Çanakkale lüstahkem mevki Ki.jtbahir garnizonu için kapa
lı zarfla eksiltmeye konulan 80 ton ruğır etine 6-7-939 Perşem
be gilnü saat 11 de yapılan eksiltme inde zuhur eden bir tal p 
mezkur ete 80 kuru'li fiat teklif ettiğinden Ye bedeli rnuham
menine milsavi olduğundan komutnnhkçn gali göri.ilmüştür. 

2 - İhale kanunun 40 ıncı maddelesine göre b"r ay mnddetle uza
tılarak pazarlığa bırakılmıştır. 6-7-939 taı ihinden itibaren is
tekliler her giln için komisyona rnüracat edebilirler. 

a - Sığır efnin beher kilosu 30 kuruştan 24000 lira kıymet takc::r 
edilmiştir. :Muvakkat teminatı da 1800 liı adır. 

4 
- Talipler son pazarlık gllnü olan 7-8-939 pazartesi günü saat 

ll e kadar her gfin ticaret \"CSİkaJarı \'C teminatlar\ ;Je b\rl.k. 
te müracaatları. 

Müracaat gfinleri: 

17 /7 / 939 Pazartesi akşamına kadar 
27 /7 /939 Perşembe akşamına karlar. 

7 /8/939 Pazertesi akşamına kadar. 
~ 20 25 29 4 • 

1 ~ Lcvuım Amirliği Satm Alına Komisyonundan 
- Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için asağıda cins ve 

miktarları yazılı mevadlar açık eksiltme suretiyle satın ah· 

2 nacaktır. 
- ihaleleri 3/8/939 perşembe RÜnÜ hizalarındaki saatlarda 

Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya-
3 Pılacaktır. 

- isteklilerin ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
saik ve gösterilen muvakkat teminat akçaları ile birlikte belli 

4 &Ün ve saatlarda komisyona müracaatları. 
- h:rnir levazım amirliği satın alma komisyonunda evsaf ve 

tartlan parasız görülebilir. 
\.:itıaj Muhammen bed. 
~ "'1iktarı 
ı-. }'ti11y .. 
f"iti agı 1 0000 k taç g. 

s"tları 16000 kg. 

~ 
il de 
1<> da 

Kuruş santim 

48 kg. mı 
24 kg. mı 

19 

Tutarı 
Lira krş. 

4800 00 
..3840 00 

25 28 1. 

M. Teminat 
Lira krş. 

360 00 
288 00 

~~NADOLU,~~~~~~~~~~~~~~-.-~-:-~~~--::-:--~~~~~...-..~----(S_A_H __ IF_E __ 11_>_· 

İzmir lev:ızım amirJiii satın alma komisyonundan: Bomow Asıreri S<ıtm Alma Komisyonundan: 
- Bomovadaki Birlik ihtiyacı için (21000) kilo sığır eti kapalı 

znrfla eksiltmeye konmustur. İhalesi 26/Temmuz 939 Çar· 
samba r.i.inü snat 1 f de yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı ( 5250) lira olup ilk teminatı (394) 
liradır. 

3 - Şartnamesi her atin komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
5 - lsteklılerirı 2490 !=avıh kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya

zılı \'esikalarla tekli~ ve teminat mektuplarım ihale gün ve 
ihdh" sc>atrndan bir &aat evveline kadar makbuz kar~ılığı Bor
nova Askeri eutın dma komisyonuna vermeleri ilan clu-

---nur. 11 16 21 25 (2447) 
!zmir levzım amirliği aatın alma komiısyonundnn: 

l\Ianisn tümen biri klerinin ihtiyacı olan 333300 kilo samnn şerait ve 
evsaf dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 'i-Ağustos-
939 P< zaı te<:.i giinü saat 1 O dadır. Heı>sinin tutarı 4!l99 lira 50 kuru~
tur. İlk teminatı 375 radır. Şartnamesi her gün komisyondan görüle
b!lir. 1 t klilerin ilk t 1inat, makbuz v va mektuplariyle birlikte 
2490 \'tlı kn unun 2, 3 uncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bera
ber be!l' gün ve saatte Manisa tüm satın alma komisyonuna gelmeıe. 
ri. 20 25 30 5 

lımir len.zım amirliği satın alma komisyonundan: 
( J 205820) Lir milyon iki yüz beş bin sekiz yüz Y.irmi kilo kuru ot 

alıracaktır. 
Kapalı wrAa eksiltmesi 9 8 939 çarşamba günü saat onbeşte Top

hanede lstanbul levazım amirliği satın a1rı;n komisyonunda yapıla -
caktır . 

Tahmin bedeli 37380 }im 42 kuruş ilk teminatı 2803 lira 53 ku -
rustur. 

$arl"<'IT"' · kon ;.,yon..:ıa pörülür. 
fst kliJ .. rin J.-aru..,i V"'~ikaları ile berab""r teklif mektuolarını ihale sa· 

atmdrn bir saat evvel kom"syona v 0 rmeleri._2L_28 2 7 2623 

- İzmir levaz•M emirrği SPtın a'ma ko:nisyo un<b.n: 
J - Kor h"•Tkler:nin yıllık iHiyacı olan 3800 ton buğday üğüt-

m s'n'n iha! "'I kapalı z-rfla 14 8 939 pazartesi günü saat 
ol b"c:: · yc- .. ,·J,,~uktır. 

2 - B·ı~ rl-, ... 1 l 1 t r k"losunuı üHitme muhamMcn bedeli bir ku
ru'l 60 .sa11tim o1un muvr kket teminatı 4290 liradır. 

3 - Pu; ..:ı-v ü ~ ut'"P. rnrtrıal""lesi lsw bul. Ankara, lzmir, Eski
s,..h·r, Ko y~. ~ 1 ... nisa, Al ı1""hir ask .. ri satın alma komisyonla
nn:ı r; .. nd riiı...,ı-;ı'r. Mcz1 ur sartnameden istiyenler 152 ku
t' .; ,....,, 1-.,,bil':·d.· A ryonc'a e.,l:.eri s:::.tın alma komisyonundan 
,ı ı:,·1;.,.ı~r. 

4 -~ p ·d, \'in n-·· !'Y'<> iri ha1{k•rda malumat edinmek istiyenlcr 
h r oi"n v,. ·s k: lerin de teklif mehuplarını kanunun tarifatı 
tı d.::h '!inde ;•ı~ 1 d n bir •mat evvel ~omisyona vermeleri. 

25 30 6 11 

İzm'r levnzım amirliğ! satın alma komisyonundan: 
- izmir n üst 'lıkern mevki b:rJiklerinin açık eksiltme suretiyle 

rniinnkcsada bulunan 54 bin kilo p tates ihtiyacına talip çık
m· clı-ındnn t•keiltme on ~ün uzatılarak ihalesi 2 ağustos 939 
çarst.ırT'ba gü:,ü saat on bc~te kışlada lzmir: levazım amirliği 
satın alma komiıwonund:l yapılacaktır. 

2 - THl1min e<li\"r, h' n ~ S ~O li"achr. 
3 - 1 rminntı muvakkate ak<'l'Sı 263 1ira 25 kuruştur. 
4 -- s~rtl"' mesi 1 <'r gür. komieyonda j2'Örül-b;lir. 
5 - 1s• l:liler Ticaret Odasında kayıtlı olduklnrına dair vesika 

gös•ermek ır.ecLuriyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çünci.i madd~lerir.de ve sartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minatı muvakkateleri ile birlikte ihale saatı!)dan evvel komis
mis;rona müracaatları 

f zmir levazım amirliği satın aJma komisyonundan: 
1 - lzmir .. ıyyare afoyı birliklerinin açık eksiltme suretiyle mü

nakusada bulunan 5000 kilo zeytinyağının beher kilosuna ve
rilen fyat pahalı görüldüğünden eksiltme on gün uzatılarak 
ihalesi 1 aiustos 939 salı günü saat on beşte kışlada lzmir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - T ... !-min edi?~n tutarı 2300 liradır. 
3 - Tenı·notı muv.-kkate akcası 172 lira 50 kuruştur. 
4 - Şdrtriamesi her gün komisyonda e;örülebilir. 
5 - L ekliler Ticmet Oda,•nda kayıtlı oldukhı.rına dair vesika 

göstermek nı ec:bu riyetindedirler. 
6 - Ek 'lımeyC' ist'n'k edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncii maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minatı muvnkkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komis
mi~vona ('1.. l"f!f\1 l~n 

İzmir levazım amiri' ği satın alına komisyonundan: 
J - İzmir müstaiıkem mevki birlikleri hayvanatının 301500 

kilo aman ihtiyecı 22 temmuz 939 tarihinde pazarlıkla yapı
hn eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 29 temmuz 
93q cumartes! günii saat on birde kışlada İzmir levazım a· 
mirliği sat n alma komisyorunda yapılacaktır. 

2 -- 1 ahmin edilen tuları 5777 lira 70 kuruştur. 
3 - Teminatı muvaklrnte akçası 418 lira 34 kuruştur. 
4 - Şartnamesi h· r gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekiiler T iccret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek meçburiyetindedirler. 
6 - Pazariığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü • 

çüncii maddclt!rinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minatı muvakkc.teleri ile birlikte ihale saatından evvel komis
misyona müracaatları 

lzmir levazım anıirliği sabn alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin kapalı zarf usulü ile 

eksiltmede bulunan 64800 kilo ayaktan sığır eti ihtiyacına 
talip çıkmad~ğmdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 27 I Temmuz/ 939 perşembe günü saat on beşte kış
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 12312 liradır. 
4 - Teminatı muvnkkate akçası 923 lira 40 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticarcl Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleri ile birlikte ihale saatındqn evvel komis
yona müracaatları 

1 - lzmir müstahkem mevki birliklerinin kapalı zarf usulü ile 
eksiltmede bulunan 49800 kilo ayaktan sığır eti ihtiyacına ta· 
l:p çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 -- ihalesi 27 temmum 939 perşembe günü saat 1 ;,30 da kış -
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edil,n tutarı 9462 liradır. 
4 - Tem:n:ıtı nrnvakkate akçesi 709 lira 65 kuruştur. 
5 - Sartııamesi hcı gi.in komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticnret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa istirnk edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve temi
natı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komiS< 
yona müracaatları 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstalıkem mevki birliklerinin açık eksiltme suretiyle 

münakasadu bulunan 45000 kilo kuru soğan ihtiyacına talip 
çıkmadığından pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 - 1hnlesi 28/ temmuz/ 939 cuma günü saat on be~e kış -
lada lzmir lı::vazım amirliği satın alma kom_isyonunda yapı4 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 2475 liradır. 
4 - Teminatı muvakkateakçası 19~ lira 63 kuruştur 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebil_ir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iı:ıtırak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinge yazılı vesikaları ve temi· 
natı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komi,. 
yona müracaatları 

lzmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

7 200 Taze fasulye 
7200 Taze patlıcan 
2880 T nze bamya 
8640 Domates 
574 Taze biber . 

- lzmir müstahkem mevki Ada mıntakasındaki birliklerin açık 
eksiltme suretiyl~ münakasada bulunan yukarıda cins ve 
miktar• yazıh beş kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından 
pazarhkla satın alınacaktır. 

2 - !lıaleei 27 t~mmu~~ 939 perşembe günü saat on altıda kış -
1 lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı-

lacaktır. 

3 - Tahmin edileı- tutarı J 644 lira 37, kuruştur. 
4 - Teminatı muvukkate akçası 123 lira 33 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ti~aret Odasında kayıtlı olduldarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

di maddelerinde ve: şartnamC.!inde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komis· 
yona müracaatları 

lzmir levazım amirliği satm alına komisyonundan: 
Miktan 

Kilo Cinsi 

3600 Kilo taze fasulye 
3600 Ki!o patlıca ' 
1440 Kilo bamya 
4320 kilo Domates 
288 kilo taze biber 

- lzmir müstahkem mevki Çeşme mıntakasındaki birliklerin 
ihtiyacı olan yuk,arıda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze 
açık eksiltn.e suretiyle yapılan eksiltmesinde talip çık .. 
madığmdan pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 ihalesi 27 temmuz 939 perşembe günü saat 16,30 da kış .. 
lada lzınir levazım amirliği satın alma komisyonunda vanı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen t.utarı 866 lira 88 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate a1'çesi 65 lira 2 kurustur. 
5 - Şartnamesi hf"r eün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa istirak edecekler 2490 sayılı ~anunun iki ve üçün

cü maddelerındt! ve· şartnamesinde yazılı vesikalan ve temi· 
natı muvakkateleri ile birlikte ibale saatından evvel komis
yona müracaatları 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

4200 Taze fasulye 
4200 taz~ patlıcan 
J 680 '6ze bamya 
4940 taze domates 
366 tnze biber 

-· Müstal~em mevki Abdullahağa mıntakasındaki birliklerir 
açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan yukarıda cins 
ve miktarı yazılı be kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığın· 
dan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 27 /7 /939 perşembe günü saat on altıda kış -
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 877 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 65 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirl~r. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi 
natı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komi&' 
yona müracaatları 
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ADRIA TICA. S. A. Dl .• 

• 
Tasarruf ikramiye Plô:nı 1939 K. 

NA VIGAZIONE Ham burg BRJONJ motörü 20/ 7 tarihinde ... 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE at 12 de gelerek ayni gün saat 19 da 

~ gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, 
- G. M. B. H. HAMBURG Le Kal I cU ros, imnos, ıtanköy ve R 
N «Milos• vap. 20 tem mu 7,da bekle - sa hareket edecektir. 
CU niyor 22 t k d · A Brıonı Motörü 24-7 tarihinde saat 

Z , emmuza a ar nvers 8 d . 
Roterdam Br H b .. ' e gelerek 25-7 saat 17 de Pıre, 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 
, emen ve am urg ıçın K rf S . . • 

K 1 C. b t J M ? S A J E [ [ J ı· L • • yük alacaktır o o, aranda, Brındızı, Valona, Ur' alar! ~ ,a ' . a~ .. -;, ... · (fır-... ~":. . . .Y Ü ~ HlRCl cHeraklea • vap •3 • t t b k Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, 
- t"J. l n tarıhler ı l lenı'yor 5 a. > t · k adgus oAs a e • Triyeste, ve Ven ediğe hareket eder. u: .. y ... J.o-..: ( ex.ı. _·.:.:re ır , gus osa a ar nvers , 

1 
· . 

iKRAMiYELER Roterdam Brem H b . . seo Vapuru 23-7 tarihinde gelerek 

=-~111111'' "lllllltUllHllll lllllllllllllllllllllllllllll llli:::::'.~'.:;::!lll lllllllllllllllllllh_ yük alacaktır. en ve am ~rg ıçın ayni gün Midilli, Selanik, Dedeafaç, 
~ ~ Tahliye: İstanbul, Burgaz, V ~rna, Köstence 

=: 1 Adet 2000 liralık 2000 lira - 1 ve Batuma hareket eder. 
~ ,. --- c!thaka> vap. 10 ağustosa doğ!'U CITIA Dl BARİ ı:no.~örü 2? / 7·de 
~- 5 J 000 " - . 5000 " ·- ı bekleniyor, Hamburg Bremen ve ıaat 8 de gelerek aynı gun saat 17 de 
=: 8 • 500 .. 4000 .. = Anversden mal çıkar~caktır. lıtanbul, Pire, Napoli Marıilya ve = - - ARMEMENT DEPPE Cenovaya hareket eder. 
5 16 • 250 • - 4000 .. = cEspagne> vap. temmuz sonlarına LERO motörü 27/7 -de saat 12 
5§ = doğru bekleniyor, Anvers (doğru) de ıelerek ayni gün saat 19 da Pat• 
S 60 • 100 • 6000 • = için yük alacaktır. mo, Leroı, Kaliinnoı, JıtUıköy • 
==~ = Rodosa hareket eder. 

95 .. so " 4750 11 = '· =· Mevsimin en yenilik· ARMEMENT H SCHUt.DT LERO motörü 31/7 tarihinde a = 250 25 _ 6250 ·= / b cDuburg> vap. 26 temmuzda bek- de gelerek 1 / 8 saat 17 de Pire ~l':' 
5 N N il - erini ayan kumar !eniyor, Anvers, Roterdam, Bremeıı fo, Saranda, Brendizi, Valona, Dnç, 
5 35 = farının erkek kumar ve Hamburg için yük alacaktır. Ragoza, Spalato, Zara, Fiyume, Trl-
5 4 32000 · = DEX NORSKE 1\IİDDELHA YSL!NJE yeste ve Venediğe·hareket · eder. = - !arının en eyisini 
SlllllllJllllllllllllllllJIHllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll .llHmm.;;; ke;~~~i::or~:~· i~i~ ~:~~~de~~~~: ROY AL NEERLANDAIS KUMPAN. 

1 . lş Bankasına pqra yatırmakla, yalnız para biriktirmiş .olmaz ayni 1 lbrahim Karakaş tir. . Titus vapuruy2~~~ tarihinde gele. 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz . fan a/ınız. . cBosphorus, vapuru 30 Ağustos· rek Amsterdam, Rotterdam ve Ham 
••••••-• Odun pazarı No. 12 tan 1 eylulle kadar Dieppe ve Nor- b tP·k limanları için yük alarak hare. 

lz mir tra m Va Y Ve e( e ktrik ~-İlflllllllllllfllllllff llllllllfllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-! ve:~;::::~·~~~;:, :.0~:1:;~:ı~:~ 2s ket s~~~~~~· ORIE}!T LINlEN 

Türk anonı·m ~ı·rketı·nden·. = .. Ta . 'remı·z)' , ''cuz § ~ylOle kad~r şimali Fransa Anvers VASLAND motörü 28/ 7 tarihin· 
y =_-_ _ l :j Z e, ~· j «.,/ ~ = ~ e Norv~ç lımanlan için yük alacak- d l k R t d H b 

TEN 11 
.. 1 . --- := tır. e ge ere o er am, am urg ve 

Z .L.L.J. TARIFELER: _ • A = Skandinavya limanları için yük ala-
ş. k . . h d k 1 b 1 . 1 k . 'k - 1 L A ç = cBo~phorus» vapuru 25 birincites- k h k t ed kt. . ır etımıze ta riren müracaat e ece o an a one erın e e tırı _ = . d . . . . " ra are e ece ır. · · ·-

tesisatı a~ğıdaki şeraite uygun bulunduğu takdirde, kendilerine zir- E: - r~n en 
28 bırmcıteşrme kadar şima- ZEGLUGA POLSKA LINIEN 

delci tenzilat yapılacaktır. - . 1ı ~r.ans~ Anvers ve Norveç limanla- LECHISTAN motörü 21-7 tarihin = rı ıçm yük alacaktır. 
1 - Ev elektirik cihazları ve asgari 700 vatlık müesses bir ta- - _ de gelerek Aiıvers, Gadynia, ve Dan 

katı bulunan abonelerin, puant saatları haricinde sarfedecek- _: Her tÜrJu•• tuvalet çeşı•tJen• = AMER1CAN EXPORT LİNES, !ne. ~.iegt leidmeacnelkatrı.ır.için yük alarak harı. 
.... leri kilovat saatlar kendilerine, kilovat saat başına 1 O 1wruş- - ' · ;; cEksmoor. vap. 23 temmuza doğ 

tan faturalanmaktadır. =- Hamdı· Nu··zhet Çançar - ru bekleniyor, Nevyork için yük ala- SERVICE MARITlME ROUMAlN 
il - Binaların mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını tecavüz - kt Alba julia vapuru 3-8-939 tarihle. = c.n ır. 

etmiyen ve her biri asgari 1 kilovat takatında ısıtma cihaz- rinde beklenmekte olup :Malta, Ce· 
ları bulunan ticari müesseselerle hususi ikametgah abone- = Sıhhat eczahanesi = D. T. R. T. nova ve Marsilya limanları için yol-

B·..A k B• .a L • I . l cTisza• mot. 27 temmuza doğru ilk 1 k h k t d kt ' 
!erinin; = '"'"'i"'"'ura uy ua. ~a epçıo~ ıı hıtuı k11~ı"ınrh = bekleniyor, Tuna limanları i in ti cu ve y a ara are e e ece ır. 

Binaların:;mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını müte- .... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllll .. 'i alacaktır. ç Y k lıandaki hareket tarihleriyle na.-
caviz ve her biri asgnri \ kileıvatlık, tQptnn ~ kilovJıt taka - lun!ardaki deiitikliklerden Acenta 

1 b J • i •• 1 • D t z· t ,..U!>OI' "'"' ,......,..+ 1
1) ft :;,:.,. _ ., __ ' " nıce.,u•cL .... ., .. , CUJle·ı. Ulın& ta•la 

tında ısıtma cihaz arı u unan tıcar muessese erm; ı#uan lı ekJen · · T J' J • • " .. • 
saatları haricinde yaptıkları sar fiyat, kendilerine: • ıraa ası alacak~~r~r, una ıman arı ı~ın yük tafıilat için ik'nci kordonda ru : 

a) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saatı TELLi SPERCO vapur acentalıima 
KURULUŞ TA n fHJ 1888 cKa~f 'l» mot. 27 temmuza doğru müracaat edilmesi r ica olunur. 

tec~vu··z etmedı'g-ı· takdı'rde, kilovat saaf ba~ına 1 O kuruştan·, J.•. l k ... ır _ # ıc !eniyor, Beyrut, İskenderive ve l'elefoaı 2004 
b) o ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saatı Sermayesi: 100 ,000 ,000 ' ark lirası Şube Port~aid limanları için yük al~caktır. 2005 . 

mütecaviz bulunursa, ilk 20 kilovat saatı, kilovat saatı ba- ve aı·an adedi 262 -
şına 7 ,50 kuruştan ve mütebaki kilovat saatlar da, kilovat SERVİCE MARİTİME ROUMA1N o livier Ve 
Daat b"'şın "' 3 ,25 kuruı;ıtan ·, ... Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri O't ., .. .. :.; c ı UZ> vap. 28 temmuza doğru 

Şürekası , aturalanmaktadır. ~ bekleniyor, Köstence, Gala:J ve Tuna 
NOT: - Puant saatları tabirinden liman !arı için yük alacaktır. LjhluTE'f 
a) 1 Eylulden 31 marta kadar olan müddet zarfında saat 16 ile cDuroston vapuru 4 Ağustosa doğ \ i apur acenta!t 

Birinci Kordoıı RE.ES binui 
TEL. 2443 

23 arasında bulunan saatlar; ru bekleniyor, Köstence Galas ve Tu-
h) 1 Nisandan 31 ağustosa kadar olan müddet zarfında saat 18 na limanları için yük alacaktır. 

ile 23 arasında bulunan saatlar; 
Anlşılmaktadır. 
111 - Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan otellere, sene

vi asgari 4 kilovatla işgal edilmiş azami takatın ilk 750 İs· 
timal saatından yukarı sarfedecekleri kilovat saatlar , saat 
başına 8 ,5 kuruştan faturalanmaktadır. 

iV - 2 si donanma tenviratı olmak üzere asgari 4 kilovatl ık mü
esses takatı bulunan sinamalara senevi asgari dört kilo -
vatla işgal edilmiş azami takatın ilk 7 50 istimal saatındnn 
yukarı sarfedecekleri kilovat saatlar, kilovat saat başına .. 8 
kuruştan faturalanmaktadır. 

V - a) Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan sınai mües 
seselere, senevi asgari 4 kilovat la işgal edilmiş azami takatm 
ilk 1200 istimal saatından vuk:m sarfedrecekleri k ilovat sa
atlar, kilovat saat başına 6,8 kuruştan faturalanmaktadır. 

b) Asgari 25 kilovatlık mÜ eEs'"s bir takatı bulunan sınai mü
esseselere, senevi asgari 2j kilovatla işgal edilmiş azami ta
katın ilk 800 istimal saatından yukarı sarfedecel· leri kilo
vat saatlar, kilovat saat başına 6,8 kuruştan faturalanmak- ~ 
tadir. 

VJ - Pirinç ve arpa kalburları işleten ve 1 5 ila 30 kilovatlık ta
katı haiz bulunan müesseselere, senevi asgari 15 kilovatla 
işgal edilmiş azami takatın ilk 1000 istimal saatından yuka
rı sarfedecekleri kilovat saatlar, kilovat saat başına 4,8 ku-

, ruştan faturalanmaktadır. 
Vll - Yukarıda sözü geçene tarifeler, Buca, ve Bornova nahi

yeleri için, % 5 fazladır. 
VIll - Yukarıdaki ..Şeraiti haiz olup şirketimize tahriren m üraca

at edecek, hükümet ve belediyeye ait amme hizmetlerine, 
hayır cemiyetlerine, dini müesseselere ve mekteplerle has
tanelere mezkur tarifeler üzerinden % 1 5 tenzilat tatbik e-
dilmektedir. 21 23 25 

Gördes belediyesi.nden: 
Musadd:ık projeli 41 beygir kuvvetinde dizel motörü ile m üte

harrik Gördes kasabasının elektirik tesisatının yaptırılması kapah zarf 
u sulü ile eksiltmeye konm~ştur. 

Keşifname 14197 lira ise de bina inşaat tadil bedeliyle ağaç di
rekler belediye tarafından temin edilecğindn bunların keşif bedeli ~en
zil edildikten sonra 12597 lira kesifli kısmı eksiltmeye konmuştur. 

Şartnameler para.sız Gördes belediyesince verilecektir. E~siltme 
11 ağustos 939 saat on birde Gördes belediye dairesinde ihale edı le~ek
t ir. Muvakkat teminat 630 k ati teminat 1260 liradır. 

Teklif mektuplan 1 O ağustos 939 saat on dörde kadar Gördes be-
lediyesince kabul edilecektir. . 1 & 23 28 · 2 2534 

Para biriktirenlere 28800 lira ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında- en 

az 50 lirası bulunanlara senede .dört defa çekilecek kur'a ile. aşağıdaki-
pHl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: · ' 

4 Adet 1,000 Liralık 4;000 ·lira-
4 c 500 c 2,000 . c 
4 c 250 c 1,000 c 

4-0 c 100 c . 4,000 c 
100 c 50 c 5,000· c 
120· c ·40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde·elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f azlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylUI, 1 birincikanun, l mart ve 1 ·ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

'M. M. V. deniz levazım sahn 
alma komisyonundan : 

1 - Tahm in edilen bedeli 17.250 lira olan 10.000 kilo kösele 27 
temmuz 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 'de kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. . 

2 -· ilk teminatı 1293 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün .ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 · - . İsteklilerin 2490 sayılı kanu nun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı tekli f mt:ktuplarını en geç belli gün ve .saatten bir 
s~~ıt evveline kadar Kasımpaşada bulı.ınan ~omisyon . baskanlığına 
makbuz m ukabilinde vermeleri. 13 17 21 25 (5029/ 1436) 

, 
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Vapurların hareket tarihleriyle LONDRA HA Tn 
navlunlardaki değişikliklerden acen- cAdjuatanb vapuru 10 temmus-
te mes

0

uliyet kabul etmez. da gelip Londra için yük alacaktır. 
Daha fazla tafsilat almak için LİVERPOL HATTl 

Birinci Kordonda 150 No. da W. F. cALGERİ.AN• vapuru 20 teın· 
Henry Van der Zee vapur acentalı- muzda Liverpoldan gelip yük çıka· 
ğına müracaat edilmesi rica olunur. racak ve ayni zamanda Liverpol içiD 

TELEFON: 2007/2008 yük alacaktır. 

lzmir incir ve üzüm tarım sa
t!ş kooperatifleri birliğinden 
Uzüm işletme hanı dahi ,i ve ha
rıci hammali>·e ve nakliye müna• 
kasası ve kooperatif müvaridc.tı 

nakliye münakasası 
1 - ~irliğimize ait lizilm işletme hanının dahili ve harici hamma

lıye ve nakliye işleriyle üzüm ve incir kooperatiflernden .~ele-ı 
cek malların. Al~ancak ve Basmahane istasyonlarından işletme ' 
hanına naklıyesı çık eksiltmeye konulmuştur. · , 

2 -~.Eksiltme 28-7-939 Cuma gilnil saat 10:30 da Bir incikordonda 
ış hanındaki birlik merkezinde yapılacaktır. . . 

3 - Muvakkat teminat akçası 500 ve kat'i teminat 8.000 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi her gün birlik muhasebe servis·nde g~ 

rillebilir. 22 25 27 ı 2615 

lzmir Telefon müdürlüğün-
den: . · 
1- 16-6-P.39 tarihinde ihalesi mukarrer iken teklif edile.n bedellot 

haddi· lüy ı k göı-ühn ediğinden satın alıcamıy::ı.n ~>050 dokıtZ . 
bin d r.ı knz yüz elli lira muhammen bec.l elli, dört pozisyoıi lıı ~e
hirler arası telefon ma~ası 12-7-939 tarihinden itibaren -bir a·Y 
zarfın d a pazarlıkla. tedarik o l una caktır . . 

.t 

2- Taliple rin hu müddet zarfında l~nı :nut akçesi ve kaııu rıi v• ; 
saik İle beraher izmir telefon müdOrlüğündc müteşekkil satJP . 
almR komisyonuna müracaatl arı. . .. 

3 - Şart.uıe!1'1eler ner gün izmir ve istanbul telefon müdfi r)QJfierı 
ieva;ı: m ;ımil·IJ~·in~d~n par~\~z v_erilir, ila n olunur. 

15 20 25 30 2512 


