
,- ' Yirmı Dokuzuncu Yıl 

l'"o: ':'894 • 

Çarşamba 
26 

\. TEMMUZ 1939 ./ ffer rUn ıa'bahlar{ İzmirde çıkar - Siyaı1 gazetedir. Telefon · No. 2776 '(Nüshası her yerde & kuruştur) 

Harpte Iran Da Biziınle 

( 
Başvekilimiz 

Bugün lstanbulda yerli mallar 
sergisini merasimle &çacaktır 

Beraberdir 
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AVRUPADA KIŞ! r'-Teşe-~1!-~i?-~e~-uka-"" 
r 

Almanya, Frans:ı ve Italyada görülmemiş bir hal 

Bazı yerlerde kar fırtına
sından yollar kapandı 

ltalyada şiddetli. yağmurlarla kasırg:ılardan on hin 
hektar bağ tamamen mahvolmuştur 

Uzak Şark itilafı 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Moıkovadakj Rus-Jogiliz ve Fran
•ız müzakereleri izah edilemiyen bir 
tevakkuf devresi geçirir, hatta yeni· 
den yeniye ileriye aürülmeie başla
nılan bir Alman - Rus müzakeresi 
ihtimalleriyle bulandırılırken Uzak 
Şarktaki İngiliz - japon müzakerele· 

~ri birdenbire müsbet bir sahaya inti
kal etmiı bulunmaktadır. 

Dün Tokyonun verdiği itilaf ha
berlerini bugijn artık Londra da te· 
yid etmekte bir beia a"BrmUyor. Fil
hakika Miıter Çemberlaynin dün 
Avam K•lll••••uıun uı..u.ıw~-... ı. .... ,au• 

nameden aarahaten anlatılıyor ki, 
Tiyençin ihtilafının bütün eu.ılan ü-

bil tebriklerde 
bulunuyorlar 

Ankara: 24 (A.A.) - Riya
seticumhur umumi katipliğinden: 

Güzel Hatayın anayurda ilti
hakı ve Lozanın yıldönümü mi;
nasebetiyle yurdun her tarafından 
resmi ve hususi zevat ve kurul'T'· 
lardan aldıkları tebriklerden çok 
~ütehassi.s ol:m Reisicumhur İs
met lnönü, teşekki.irlerinin ve rpu

kabil tebriklerinin iblağına Anado· 
lu Ajansını memur etmistir. 

Uzüm rekoltesi 
tahminleri 

Yunanistat?da vaziyet 
d . ? • e ır. 

Bu yıl EgP bölgesi üzüm rekoltesi, 
olgun ve nefis görünmektedir. Re
kolte tahmin komiı:ıyonlar1, ynkındn 

istihsn} bölgelerinde tetkkata çıka
caktır. 

-Devamı 2 inci sahifede-

Bir kadın 
Erkek oldu 

Senelerce Firdevs is-
zerinde iniiltere ile japonya tam bir Vene~ı~kten bir aCirünüı mini tasıdı. Şimdi Fe· 
ınutabakat elde etmiılerdir. Beyan- Parl.s, 25 (Radyo) - Dün; şimdi- nuş ve müteakıben "bir soğuk dalga- • .. 
nanıeye aöre ingiltere Çindeki japon ye kadar görülmemiş derecede · sı- sı hissedilmiştir.' Yağmurlardan hu~ Tld adını alıyor 
askeri it&'alini hukukan ve filen he- cak varken, bugün şiddetli bir ka- sule gele'n seller, cenubi Fransada 

lngiliz tayyareleri 
Tekrar Fransa üzerinde uçtu:ar ve2300 

ki ometre n1esafe kaıetmiş~erdir 

lngifo: tayyareleri 
Londrn, 25 (A.A.) - Hava neza- üzcı inden Biskay körfez"nın cenup 

reti tebliğ ediyor: kısmından Pirenlerin bir kısmından 
Bleriotunun 1\'lanş denizini ilk de- "'-' Lyon körfezinden geçmekti. Hiç 

f:ı olarak tayyare ile geçisinin otu - bir tarafa inmeden gidip gelme se
zuncu y1ldöntlmü münasebetiyle in- ferler snntte 480 kilo.metre sUratle 
giliz bombardıman tayyare filoları yapılacak ve muhtelif uÇuşlar 1800 
bugün Fransa üzerinde üçüncü bir ile 2600 kilometre arasında tehalüf 
talim uçuşu yapmışlardır .. Filoların eyliyecektir. Hareket eden birine! 
tesbit edilen güzl'rgfıln Paris ve Lyoıı - Devamı 10 ouncu sahifede -

----ccc***n>----

nüz tasdik etmemiı olmakla beraber sırgayı müteakıp yağmurlar başla- . -Devamı 2 inci iahifede-

::·F.;!:;:~:~~:!~Eı:~: Müttefik liıgilterenin 1 Heyecan)!! bir ha .. 
in.amayı deruhte etmektedir. Bu nok-

ta etrafında bir kaç gündenberi Ber- h · ' •l • d e ld 
liııden aelmeie baılamıı olan ekşi arp gemı erı ıse o u 
ekti haherler uzak ıarktaki vaziyetin 
hiç de mihver devletlerinin arzusu- 1 m· • d 
lla söre bir inkif af takip etmemekte z ı r e de misafir denizciler 

şekilde ağırlanacaktır 
parlak 

oldufunu sarahaten &'Österiyordu. 
MihYer devletleri antikomintern 

Yalan? 
Ve esasen böyle 

şey olamaz 

Silahçı Mustafa hiddetle, şahit ka· 
dına bir yumruk attı, polis tabanca· 
s1nı çekti ve bağırdı: Vurıırum! 

Diin öğleden sonra adliye binasın
da asliyeceza mahkemesinde heye
canlı bir vaka olmuştur. 

Esrar kaçakçılığından sabıkalı Kü-

çük Hasanın karısı Bn. Şadiyenin 
dolaııd1rıcılık suretiyle yüz lirasını 
almış olan ve zabıtaca suç üzeri , .. 

- Devamı 2 nci Sahifede -
---~--=oo 

Alman donanması 
Baltık denizinde Amiral Raederin 

huzuriyle manevralar yapmaktadır 



Hadiseler ve san'atkar 

t'=l\TllFE 2) 
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Olr D©l aUü ~©)b)~rfi~ -ö 
Bahri Savcı 

hô:dis 
mı 

ci1ik sürecek? 
• 
ır 

> i 1'~.:\Dil'Z 183!) Çars,.,mba 

Uı .ı:: Ş:ırk itilafı 
- B ttnrafı Birinci sahifede -

'l:Ünden, o kt. ·». bü~umü~ ve geniş
len i fr H onun l}iyle basit bir ric'at 
hareketi ile doldurul bileceğine ko
lay kolay ihtimal verilemez. 

Anlaşılıyor ki, ingiltere uzak şarl:
ta kendisinP. biraz da fedakii.rlığa 
m 1 olan son itil· fnnmc ile iki eaa 1ı 

Sanalk r hiç bir znman takvim yılları ile yaşamaz. Çünkü sanat, şü
•nalın kıpırdanışlarmı zapted~n baflit bir alet d cil; oluşların süzülmüş 
ve durulmuş muhaasalasım ~uurlavtırnn geniş bir hauasycttir. Onun 
için günlük hadiselerin ~u veya bu istikamette teferruatlanışı ile 
faz n nJ • kadnr olmaz. O, bu hadiselerin top yekun kalitesini kıymet· 
' ndirıne~e ugra .. an b"r P.damdır. 

- Baıtarafı 1 inci ııahifode - 1 mış, tekrar Şndi~·enin geııç 1~ız.ı lıak- T maksadı birden istihsal etmtıyi istih-., · oprak mal.sulleri ofisin, İzmir 
kalaıınn salııknlılardıın Silfıhcı Mus- kında lıazı ağır sözler sö.vlcmeklr · daf etmelctetlir. Bu makıadlardan 

Halbuki değİ§mez b"r doğma halinde şunu tekrar ederiz: Sanntkilr t f 
. • . . . pıya asınn her gün ihtiyaç nisbetin· b" · · · · "b· · •. 

a a ile kare! ,.ı Refığın, tevkıf edıle- lıcrnbcr önünde duran Bn Sadiyeniıı d b ~d k k _ ırıncıaı .1ap11nyn gı ı kuvveth bu· 
1 

A 
1
. · ""' e ug ay çı arara satacagını yaz· de ı t" "h d 1 1 . .. 

ı"y:ıtı tak"p eder. Sanat hayatının bir m"ke11i olmak vaz"yetindedir. re c s ıyeceza muhkemesine sevko- yilzüne ınlithiş bir yumruk indirmiş- t k H b ld ~ .. ve ı mı ver ev et erıne muzahn-
1 d 11 k 

mış ı . a er a ıgımıza gore bu sa- r t t 1 t "d k "k" · · 
un u < arını yazmıştı ·. Suçluların tir. 50 vaşlarında olan Şad ive. bu tışlar içi f' .. d .. ı-· _ .. T' e e me' Pn tecrı etme , ı ıncı ı Hangi «mı;ktcb"mı ifade ve görü' sistemini kabul ederse isin, ıanat , 

nil ayet hayat üzerinde toplanan bir muhteva mihrakına s:ı.hip olma • 
lıdı:-. 

darı mevkufen muhnkcmclerine baş. mllthi darben!n tc iı·:vlc yc;·e dilş. Vekal t'nd 
0 ısbamu u~ u~u } ~t t de üç buç .. ,k nydanberi devam ct

lunmı., hilv!,retlcri Asliyecczn haki- müs ve bayılmış, suçl~ Ozerine ntı- d e.dın en l" zı n~ ta a.r .ta ·ın- mekte ve lı" lô. b=r neticeye varmak 
· B 

1 
~ · • a yenı en ma umat ıstemır.ıtır cm 1 · • ·· k mı . {amc1zaıı Onat tarafından tes- tarak kaclıııın boğazını sıkmak teşeb- ... · are erını goatermeme te oları Evet ama bu sözlerin ifade ettiği hakiki manayı l:c.vramağa uğra· 

şalım: ~ n t, natice it"bariyle hayatı nlatacaktır. Fakat bu hay t
tan neyi kıudediyoruz? Bu hayat takvim yapraklarında, ajans bül
enl r"nde ve şehir, l:öy, kasaba dedikoduları içinde yuvarlanarak 
n{adıgımız günlük biır hayat mıdır; hayır! Sanatkar bu nevi haya
ın da mügahedcciaidir. Fakat bu müşnhede sadece eşkali zapteden 

00000 M k 
pit edilmiş, müteakıben mOddeiumu- biisünde bulunmuşsa dn mahkemede ş oı ova müzakereleri üzerinde 
milığ:ıı talepnamesi okunmuş ve is- iddia makamını işgal etmekte olan Ü p he~ i ö ı Ü n1 bilvaııta bir tesir yapmaktır. ln-
tlcvaplnrınıı başlanmıştır. Suçlular, milddeiumumi muavini B. Salıri A- giliz ıiyaaetinin bu maksadlarındn 
tevilcıı ıtirufta lıuluıımuşlardır. Ha- tam an er, iddia makamından salona Bir kız tar /a :la ç :ılı· ne dereceye kadar muvaffak ol..,.hi-
kim, şahidleri dinlediği sırada mah- ntlnm! ... : k 1 c ğini bize yakın bir fıti göıter<"-

ŞI / en ö!dü k · 
keme salonunda şöyle bir vaka ol - _ Durası adalet yeridir, dur! J<:ı- ce tır. 

A elıide bir riiiycttcn ileri gidemiyen bir müşahededir. O henüz tah
tenuurun karanlık dahlizlerjnde olgunluk devresi geçtrdikten aonra 
\Uura ve tahl;Je yükseftiJmiş bir zeka idraki halini alamamııtır. 

muştur. Suçluların, 100 lirasını al_ pırtlama! Diye bağırmış, suçlu :Mus- Tire kazasında Taşçı köyU altın- Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
dıkları llnynn Şad:ye, şahid sıfatiy- tafanın kollarını yakalamıştır. Gü _ daki tütün tarlasında çalışan Durmuş 
le mahkeme salonuna alınmış, bu ka- rültüye, adliye koridorunda bulunan kızı 17 yaşında Elif tarlada üzerine 
dııu gören suçlulardan Silahçı .Mus- halk koşuşmuş, bunların arasında du fenalık gelerek bayılmış ve beş da
tufa, ran Kemeraltı polis karakolu müret kika içinde ölmüştür. Kızın öliimU 

Sanatkar oluı devrini tamamlıyan hayat hadiselerini kendisine bir 
tem olnro.k nlamaz. Vakıa, o bir izahcıdır. Fakat kendi biltünlüğünü 
tıı.mamlamamıt hndiselerin izahcıaı değil... Çünkü bütün aafhaları 

ile tekemmül etmemiş bir olu;u izah etmek mUmkün defildir. Onun 
üzerinde ancak tahmine dayanan, bilmec mahiyetinde spekül ~ ayonlaı 
yapılabilir. Fnkat bütün huni rı keıfed bilen bir tahlil yapılamaz. 

- Bu kadının şahidliği muteber tebatından B. Mustafa Ôzder, derhal şüpheli görüldüğilnden tahkikata 
değildir. Genç kızını gazino gazino ileri atılmış, hakimin önünde dur - başlanmıştır. 
dolaştırıyor. muş, bu suretle hakime bir tecavilı ·aauuasaa 

Diyerek kızın namusuna dil uzat- takdirinde menetmek için vaziyet al- incir üzüm satış kooperaf f 
Hal böyle olunca; içinde yafadığımız ıu aon senelerin insanlık ma

cerasından, bu maceranın hazin hikayesinden aes veren sanat eserle
rine neden rastlamadığımızı anlayabiliriz. Hatta biraz dah ileri gide
biliriz: Eski devirlerin büyük çaptaki sanatkarına bugün neden hasret 
kaldığımızı izah edebiliriz. 

mış. hakim 13• Ramazan Onat: makin beraber silahını çekerek mnz- İzmir incir ve üzilm tarım satış 
- Burası mahkemedir, adalet ye- kooperntiflerı· blrllgw inin senel.k top-

'd" s kQ t h nun Sllfıhçı Mustafaya: r. ır. U ne ini mu afaza et. Gü- lnntısı 9 ağustos çarşamba günü şeh-
rültü vapma. - Yerine otur, kıpırdama! . . ., nmız ticaret ve sanayi odası salonun-

Diyerek ihtarda bulunmuştur. Ha- İhtarında bulunmuştur. Karşısında da aktedilecektir. Senelik iş raporu 
Omiroatan, Yunun Emreden, Firdevaidcn ve bilmem kimden biri 

dünya bir çok büyük ganatkar görmilıtür. Bunların hepai düzgün mec· 
rasını bulmuo, statik knnunların aoayal dirf'klr'I"· üznine kurulmuı ha
yat telakkilerinin ifadecileri olmuılardır. Öyle bı"r h yat ki bu &lem 
içindeki bütün değİf İkliklerini ve ne§VÜnümaf arını tamamltımıı ve sa
na tki.rın önüne bütün aiatemlerini yaymııtır. Sanatkar artık onun kar
tıaına geldiği zaman bendini bir bilmece önUnde değil, tam ve bütün 
bir hayatvakıaıı önünde bulmaktadır. Bu aeboble onu bir tem olarak 
alabilemekte ve sanatın izah çarhlarınc!an eeçirebilmektedir. 

kim, şahid kadına vakanın nasıl ol- namluyu gören Mustafa, sükunet ve plaııço tetkik edild:kten soora 
duğunu sormuş, Bn. Şadiye izahatı- bulmuş ve yerine oturmuştur. Bayan idare ve murakabe heyetlerine yeni 
na başlıyacağı sırada suçlunun ve· Şadiye, ayıltılmış ve hadise hakkın- eçilccek zevatın intihapları yapıla
kili söz almış: da derhnl zabıt varakası tutulmuş, cak ve en mühim mesele olarak ta 

- :,ıaekkilim Silahçı Mustafa, a- bu suçundan dolayı da Mustafa hak- bölgede pamuk müstahsillerinin koo
kıl hastalığına milptelfidır. Askeri kındn meşhud eUrümler kanununa peratifJer biı l.ğine ithal edilmesi me
heyeti sıhhiye tarafından vaktiyle göre muamele yapılması muvafık gö. selesi görüşülerek kararlaştırılacak
hnkkındn verilmiş bir rapor vardır. rülmüştilr. 

Halbuki bugi.:nün yer, yer alev ve kıın tüten dünyasına bakınız. 
Bu raporu Jatfen okuyunuz. Hakim, suçlunun; müşahede altı 

Diyerek raporu, bil.kime vermiştir. na alınması muvafık olup olmadığ• 
Raporda Silflhçı l\Iu.,tafanın, akıl hakkında Memleket hastahanesi a
hastalığınn milptelfı olduğu yazılı sabiye mütehassıslığının mütaleasın 
itli. Rapor okununca Mustafa, bir - almnğa karar vermiş, muhakemeyi, 
cleııbire hiddetlenerek yerinden kalk başka güne bırakmıştır. 

Hangi mesele hallolunmuştur ve hangi telakki sağlam bir sistem ha
linde ayakta durmaktadır? En saf dünya görüıler:nin üştünde bile 
kılıç parılhııı, barut kokusu var. Ve bu hengnmenin karşısında, sanat
kar eH daralan gö~ıUnde, tereddüd ve meçhul'.yetin ı~tırabı ile 
yanmakta ...• 

-----ece***>» ece***»> 
lnh. sarlar Vekili \ üttefik ln iltere- Vazifesi başında ölen 19 Polisim·~ .. ~o:!s mekteb:n • ı r Pmu •4 \ _______ _.._ 

dün de çalıştı n D harp gemi eri Viliiyet seyyar sıfiliat n:emuru ~u- lstanoul. :~lis ~ektebini muvaf 

B f 1 
. . hif ri vazife esnasında nldıgı Tropıka fakıyetle bıtırıp dıplomalarını alar 

-Baştarafı 1 inci Mhifede - - aıtara ı ıncı sa ede - 1 · E · ··d·· ı .. ~ ·· k d 
susi kalem mildürU, İzmir inhisarlar laya dritnavtunun 3 ağustosta lzmi- hastalığından vefat etmiştir. Arka- zm~r h"{11dnı{e~ mur uru~~ ~ rosti· 
başmüdürü ve gümrük muhafaza re geleceği yazılmıştı. · sında dokuz kişilik ailesini bırakan n~ a 

1
b 

0 u~~~ ıs, şe n~ız~f g~ 
alay komutanı olduğu halde pasaport İstanbul gazetelerinden bazıları, bu \•azifeşinas memurun cenazesi ar- mış, za ıta teş ı atının mu te 

1 1 

b:nası önünden bir motöre binerek bu ziyaretler hakkında malumat ve· kadaşları tarafından hastahaneden sımlarında vazifey.C: başlamışlardır 
Çamaltı tuzlasına gitmiş, oradaki rirken Akdeniz filosu Amiral gemi· merasimle kaldırılacaktır. Bunlar BB. Sami Ozsü, Salaheddir 

muhtelif tesisatı, sofra tuzu fabrika- sinin de ayni tarihte lstanb~lu ziya· 0000 Anıkba~ı. Mahmud Beyaz kartal 
ret edeceğini, orada İngiliz Amirali Sılıhı"ye ml··ıdu·· ru·· Turabi Çetin, Hasan Saruhan, Hik sını gl:>rmilş, tuzların incimadı, top-
ve maiyetleri şerefine süvareler ter· met Yalçın, Ali Sümer İhsan Certc' 

lanması, stokların muhafazası, dış · d 1 ' tıp e i eceğini, ziyafetler verileceği- Vilil.yet sıhhat ve içtimai muavenet H l'd C b dl d d 
memleketlere yapılan ihracat, sene- ni yazmı.,lardır. İzmı"r limanını zı'ya- ve a ı e e a arın a ır. ~ miidUril Cevdet Saraçoğlu, bir aylık B s · ö .. .. ·· ··1··k1 
lik istihsalat ve yükleme işleri hak- ret edecek •1alaya gemisı· erka"nı şe· . amı zsu, uçuncu u e me _ mezuni)•ctini kullanmağa başlamış- 1 k d 1 kında tetkikler yapmış, amelenin va- refine de müteaddid kabul resimleri, t l\lUdil . . k d" , .t zun o ~uş \,'e ar a aş arı arasındD · · ·1 

1 
ır. r muavını, en ıs.ne aı 

zıyetı ı e a akaclar olmuştur. Vekil, ziyafet ve balolar verileceği tabiidir. mezuniyetini mildilrUn avdetinden temayüz etmiştir. 
ctuz siteı:ıb denilebilecek bu mühim Ayrıca bir hnrp gemisi de Çeşmeyi sonra kullnnacnktır. --ccn»·---
tuzlanın ihtiyacını, yeni yapılması ziyaret edecektir. T"' d [ / 
IUzım gelen inşaat işlerini tetkik et- Malaya dritnavutu J l SOO ton hac-

000 zre e ze ze e 
mi• neticeden memnun kalarak İz- mindetarihibirharpgemisidir.Vak- Hayvan Sergileri Evvelkigeccsaat24teT'rekaznsı 
mire d.önmilştilr. . .. tiyle Türkiyede hilafet lasrvedildiği merkezinde hafif bir zelzele hisse-

Vekıl. annt 15 tc Glımrukler bas_- vnkı"t \'ahdett"ın bu .. 
1 

k . Bu yıl vilayet merkezi ile kazala-

tır. 

---xx.---
ihracata hazırlık 

1zmirdeki ihracat evleri, mevsim 
mliııasebct'yle kuru üzüm ve incir 
ihracı için hazırl 1klara baş}amışlnr
clır. Şimdiden üzilm ve incir ima
lathanelerinin temizlik ve tanzimi
ne başlanmıştır. 

1hracatcılar., bnti şekilde olmakla 
ueraoer ırnvre uzum 'Ve mcır salış-

l nrınn devam etmektedirler. 

----oo*oo---

Türkiye· Romanya ticareti 
Türkiye • Romanya arasında ye

ııi bir ticaret anlaşması akdedilecek-
' . . ır. 

İzmir mıntaka ticaret müdürlü
'lü, Romanya ile i~ yapan tüccarları
nızın dileklerini tesbit için tedkikler 
vapmaktadır. Tedkiknt neticesi, bir 
aporla Ticeret Vekaletine bildirile-

-.:ektir. 
---• « COC'>>'lt--

Çeşmede zeytincil"k 
Vilayet ziraat müdürü B. Refet 

Diker, ynnındn mıntaka zeytincilik 
'lliltehassısı Il. Nazım Kılıç olduğu 

lıaldc Çeşmeye gitmiştir. Çeşme ha
valls!ndekj zeytin mahsulünün vazi
yetini tetklk edecektr. 

isken derun 
Yiizme musabakalar· 
İskenderun, 25 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri b"ldiriyor: 
Hatay bayramı münasebetiyle An

kara, Seyhan, İçel ve Hatay yilzücü
leri arasında yapılması kararlaşan 
yüzde mUsabakaları dün çok parlak 
b!r surette yapılmıştır. 

Müsabaka yeri süslenmiş, dnvetli
lerin oturmasına mahsus yerler ayrıl 
mıştır. Müsabakalarda Hataya ge
len heyet azaları, vali, vilayet ve 
parti erkanı ve kadın erkek binlerct: 
halk hazır bulunuyordu. 

Çok alfika ile seyredilen yarışı~ • 
rm mOkdfatlnrmı heyet başka:tı 

Şemsedc1in Gllnaltay vermiştir: 
Teknik nel!celcr şunlardU": 
1 - Ali Knpuk Anl~ara, 
2 - Orhan İçel, 
S - Yaşar 1çel, 
100 metre sırt Ustü: 
1 - Kamil Ankara, 
2 - Abdulllah İçel, 

3 - Sırrı Hatay, 
200 metre kurbağalaınaı 
1 - Semih Ankara, 
- - .. .ı.,-- --··-----, 
3 - Edgar Hatay, 
40G :netre serbest: 
1 - Turgut !çel, 
2 - Ali Anknrn, 
8 - Edgar Hatay, 
4 200 bayrak yarı§U 
1 - İçel takımı, 
2 - Ankara takımı, 
3 - Seyhan takımı, 
Neticede: 74 puanla Ankara birin

ci\ iği kazanarak Hatay kupasını al
mı,tır. 70 puanla İçel ikinciliği, 20 
puanla Hntay UçilncU:- 10 puanla 
Seyhan dördüncü olmuştur. 

---00000---

~~iman dona ması 
- Battarafı 1 inci 6ahifcde -

nemunde ile Swinemunde arasında 
yapılmaktadır. Manevraların gayesi 
tahtelbahirlere antrönman yaptır· 
maktır. Manevranın planı, tahtelba-

---<<«**>:u---

T 
. hirlerin torpido muhriplerinin hima-

aym yesinde g~tmekte olan bir kafileye 

gemı ı e açını~ 1 • dilmiştir. Hasarnt ve nüfusça zaviat 
Üdü lüğü 1 • ·· ilk t k' - ' • rında, nrılacnk ehli hayvan sergi erı- ., n; r ne ge mış, gu.mr eş ı- •ı. Gene ayni gemi, Ebedi Sefı"m "z ~ yoktur. 

ı tın b 1 b lt nin açılış ve kapanııı günleri şöyle 
a ı, am ar an gezmış, oşa ma At t'" k'.. · · 1 '# 
, •"kl k" • .. . a ur un cenaze me.,.asımın s te!:ıpit eclilmiştir: 

--00000---

'e J u eme teş ılatını gormüş, son ~a b ld 1 ·ıt d ı t" • • D k ? 
1 

. n u a ngı ere •v r ı namına ıs İzmir bir evlfılden üç eyliile ka- aya mı. 
znmnn arda tntbık ed lmekte olan · k t · 5 1 d' .. · ·· 

Hukuk mezunlarından B. Cahid taarruzları şeklindedir. 
Tagoy, 25 lira rnaa la İzmir Ağır 25 cüzütamdan mürekkep 5 tahtel 
~eza mahkemesi namzed katipliğine bahir filosu, bu manevralara istirak 

usuller hakkında malumat almıştır. ıra e mesı - s Y "n 1 ""ıne P: rı:- clrır, izmir sekız; cyliilden on eylüle Kemeraltı caddesinde 104 sayılı 
Gümrük ve inhisarlar Vekilinin 'll?,retteh~tı iki bin ki.ıdı_;T' f zl d1r knd. r, J{u~r.dası 29 eylulden birinci- mağaza sah'bi B. Yekta Erzil, bir 

tayin edilmiştir. etmektedir. Gazet .. ler, bu husus hak-
---00000 kında uzun malumat neşretmekte, 

bugün Ege vapuriyle istanbula hare- l\1uteaddıd çapta ta . ·nre dnfi to".'>la tr~·.::ne kndar, Tire, 6 birinciteşrin - bisiklet alım satımı meselesinden Ke-
ket etmesi muhtemeldir. riyle mücehhezdir. Dört tane de tay. <len 8 ine kadar, Torbalı 15-17 birin- meraltı polis karakolu mürettebatın-

---««•oo>:n varcsi vardır. citeşr:n. dan B. Mustafa Özder tarafından dö. Hapish~ne doktor~uğu 
İzmir umumt hapishanes: doktor-

Alman filosunun yenJlmez oldu~u
nu iddia eylemektedirler. 

Üzüm reko!tesi 
ta minl~ri 

- Baştarnfı 1 nci S hifede -
Şehrmizdcki alakadarlara gelen 

rnalOmntn göre bu yıl Yunani tnnın 
Girid Uzum rekoltesi, geçen senek . 
nin bir mi li fazla olmak Ozere 22 
~,in tondur. na • bağ mıntnkalarındn 
Prono - Poro hastalığı görülmilşse 
de mevzii tahribat yapmıştır. Tabii 
af et ve hudiseler olmadığı takdirde 
bu ene Yunan üzUmleri , Uzilmlerl
miz için dış piyasalarda mühim bir 
rakip vnziyetindedir. 

Almanyadan alınan hnoorlere gö
re bu sene Almnnynnın hemen her 
yerinde lrnn Uzümlerine hiç rağbet 
edilmemiştir. Sebebi, bu üzilmlerin 
kalite itibar"yle pek te iyi olmnmn
laııdır. Yeni mahsul mevsiminde 
mahsulün nasıl olacağı henüz belli 
değildir. 

Bu sene İzmir Piyasasında incir 
mahsulilnOn 18, üzümün 20 ağustosta 
ı tışa çıkarılacağı haber almmıatır. 

!\lalaya dridnavutu, milli müca· ssssa&nu vüldüğUnO iddia etmiş ve bazı şahit-
d l::de lzmirin istirdadından sonra Q ·man yangını !er göstermiştir. Hadise, adliyeye ak-
zrnir limanını ziyaret edecek ilk ec· B k K k 1 setmiştir. 

b
,. h . . l k ... ergnrna ·azasının oza yay a-

ne ı arp gem ısı o aca tır. Malum d c· ~ 11 k"" ·· ·1 H" ~ k.. .. --00000--

d k. f . k"" f . . k ın a ooe er oyu ı e ıaar oyu B 
ur ı, zmır ·or ezı cıvarı as eri d -k. d k ornova suyu 

k 
.. arasın a ı orman a yangın C'J mış, 

luğuna operator, doktor B. Bahtiyar 

Tara tayin edilmiştir. 
---00000------

Değ"rmender de memnu mınta a ve mustahkem mev k" d · · K" 1'" B 1 d'l 
k

.d. L' b" h .
1 

. se ız saat evam etmı§tır. oy u ve ornovaya isa e e ı en içme su· 
ı ır. ımnna ecne ı arp gemı en· . d l t" .1 .. • • d k l b Doğlrmendere tarım kredi koope-. . . k )an nrma arın gayre ıy..ıe yangın son- yu ıçın evam etme te o an oru 

nın gırmesı yasa tır. d'" .. 1 .. t•· 1 OO d ı._ l k h d f 1. . k d b" k . rntifi için Değirmenderede 10,000 uru mus ur. ear ı sa a a erş ame ıyesı, ya ın a ılcce tır. rf 
-=+=-=- h • 1 Al"'k d 1 B l d" b 1 · · liıa sa iylc bir bı"nn nşa ettı"rı'lmesı· epey a nrat o mu tur. a a ar ar e e ıye, su a oneman arı ıçın au k 1 1 " 

Yaıaın f h t b"t t kt d" l y 1 . d "k" bb"' .. d b aı·ar nştırı mıştır. .ı · • asarı es ı e me e ır er. angının saat erı te arı ı teşe usun e u· 
sebebi hakkında tahkikat yapılıyor. lunmuştur. Bornova, çok yakında --------------

-Baı tarafı l inci sahifede - A 'd k 
l 

&llHSHSSS güzel ve temiz içme uyuna kavuşa- vrupa a ış 
eri için istanbula gönderildiğini ynz- caktır. , 
mıştık. Dün Efes vapurunun istan- Gelenler, gidenler - Baıtarafı Birinci sahifede ----ece**> n---
bul - Mudanyn efcrine tahsis edildi- Vakıflar umum müfettişi B. Halim B tnhrlbat ynpmışbr. 

Lokal Unzeip:"er d yor ki: 
cBu man vralar, tahtelbahirleri· 

mizin tıpkı büyi;k harpteki tahtelba
hirlerimiz gibi, vatanın tesirli ve mil
him bir aleti olduklarını göstermel·
tedir. ~ 

Berliner Boersen Zeitung, yazt; 
yor: 

cA1rrıan mill .. ti hilmC'lidir ki, Al 
manyanın aht .. lbahir kuvvı:-t" •ımu 
mi harpt,. olduö-u gibi her d{i~mall 
İf"İn tPhlikeli, korku'1ç hir r.ıil"htır. 
Tahtelbahirlerimiz iyi tec:ıl"h f'rlilınis, 
tir ve her ihtimale kar"'ı hazırdır. 

ği hnkkmdn bir 3nyia çıkmıştır. Ynp- :Konter lstanbuldan şehrimize gelm:ş orsada seçim Berlin, 25 (Radyo) - Almanya. 
tığımız tahikata göre Efcs vapuru - Aydın sulh hakimi B. İbrnh!m Fethi lzmir Borsası idare heyetinin ka- nın lılr çok yerlerinde müthiş bir so- Thetis tohtelbah;ri 
nun izmlrden başkn yerde bir sefere istanlıuln, Antnkya ceza hfıkimi B. nuni muayyen müddeti bu ayın so· ğuk bnşlnmıetır. Loksbiçtc soğuk sı- Lon<lra, 25 (A.A.) - Avam ktı .. 
tahsis edileceği hakkında denizyol - İsmail Zeybekoğlu Antakyaya git- nunda bitecek ve Ağustostan itiba- i'ır altında 7 dereceyi bulmuştur. A- mnra<ıında Thetis tahtclbahirinin 
!arı izmir şubesi mUdUrlüğUnde hiç mişlerdir. ren yeni idare heyeti vazife.,e başlı- vusturya Tirolundnki biltün yollar, çıkarılması ümidi mevcud oldukça, 
bir malOmat yoktur. Zaten Efcs va- ----.....-------,.....----- yacaktır. Onun için yeni borsa se- knr fırtınasından kapanmıştır. bu tahtelbnhirin kurtarılması ameli· 
puru, yapılışı itibariyle istanbul - Mu rübesi yapılmasından meydana çık· çimi 28 t.Ammuz Cuma günü saat Roma, 25 (Radyo) - 'Rir hafta· yesine devam edileceği bilclirilmiştir. 
danya arasında işliyecek vaziyette mıştır. ondan 12 ye kadar Borsada zahire dnnberi devam eden şiddetli sıcak- -
bulunmamaktadır. Tırhan vapurunun gümrük, ha- salonunda yapılacaktır. lnrdnn sonra bugün müthiş yağmur- zodn milthiş tahribat vardır. On bill 

Olsa olsa bu şayia, Efcs vapuru - vuzlanma ve muayene ameliyelerin-· Seçim hnzırlıkları tamamlanmı~. lnr yağmış ve müteakıben de soğuk- hektar bağ tamam ıı mahvolmu •ur. 
nun havuzlandıktan sonrn Marmara- den sonra istanbul - Mersin hattına '•rzırlanan müntehipler listesi Bor-, in beraber bir kasırga baş göstermiş- Paliinço hnı;nlfc;indc d koylcr t nıll· 
da fen heyeti tarafından sür t tec • tahsis edileceği söylenmektedir. sa salonuna osılmı§tır. 1 tir. Yenedikte, CenoYada ve Trezvi· men sular ultındndır. 

l ;ub. I .:ı 
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Amerikadaki mü
cadelenin iç yüzu 

Amerika ile Avrupa araımdaki 

münaaebetlerin nazımı olacak dere

cede ehemmiyetli gibi görünen ka

nunlar etrafında Cumhurreisi ile 

Amerikanın teırii makanizmaaı a

rasındaki ihtilaf devem edip gidi-

yor. Teıri makanizmaaı , malUındur 

(ANADOLU) 

"S q N . tt · .A B 'E R L E \ R ·· 
yJ. - ' 

' ~ L -

lngilterenin Jappnyaya mülciyi1J1. 
davranmasına~ Amerikanın inf i

radcılığı sebep oldu 
ki, iki heyettir: Mümeaailler mecliıi . 

ve ayan. Bir kanunun meri olmaıı Japon generallerinden Harukipo, lngiliz-Japon müzakerelerinin neti-
::~r::::1:y:~::·~:~e:e:e::i·:~:=~ cesinden evvef Japon milletinin gevşememesi lazım geldiğini söylüyor 
yet Cumhurreisi tarafından da tas- Vaşington, 25 (A.A.) - hgiliz - dakarlıklarda bulunmaktan imtina menfantlerini müdafaa etmek siya-ı Bittabi, Tiençin askeri japon makam 
dik edilmeıi lazımdır. japon itilfıflan hakkında lpütalealar edebilirdi. setini takip etmekte ve aktedilecek }arı, imtiyazlı mıntakaların abl~ka-

Cumhurreİ:ii, muharip devletlere serdeden scHihiyettur müşahidler, Hariciye nezareti, ayan meclisinin her nevi itilaftan Çindeki ecnebi .sının bugünkü vaziyetinde her hangi 
... tılmaıını büyük Britanyanın japonyaya bazı infiradcı bir hattı hareket takip et- menfaatleri için ne gibi netayiç te- bir değişiklik yapacak değildir. Ka-

silah ve harp aletleri - vellüd edeceğini ve 9 devlet muahe- ti neticenin alınmasından evvel, ja-
meneden bitaraflık kanunlarının ta· fedakarlıklarda . bulunmasının içti- mekte olma~n sebebiyle faal bir teş-

1
• • nahı gayri kabil olduğunu beyan et- riki mesai siyasetine girişmeği hiç desini imza etmiş olan devletlerin 

dilini iatemiıtir. MUmeaailler mec 111, hukuk ve menafiiniıı ne gibi avakibe 
pon efkarı umumiyesinin gevşeme

sine rı1üsaade edilmemelidir. 
kanunu, harp aletleri aatılmaaından mektedirler. de aklından geçirmemektedir. Bu 

Müşahidler, diyorlar ki: sebepten dolayı B. Çemberlaynin a-
sebebiyet vereceğini dikkatle takip Nevyork, 25 (A.A.) - Sabah ga

zeteleri, ingiliz • japon itilafının im 
za edilmiş olmasına teessüf etmek
tedirler. 

memnuiyeti kaldırmakla beraber, ai
lah aatıtı üzerindeki memnuiyeti mu cTientsin işinin bidayetindenberi 

hafaza edecek tekilde değiıtirmit _ Amerika hükQmetinin büyük Britan

tir. Bu vaziyette muharip devletler 

Amerikadan tayyare ve hatta ıilah· 

ıız olmak ıartiyle tank aatın alabile

ceklerj halde ıillh ve top aatın ala

mıyacaklardır. Cumhurreiai kanunun 

bu tekilde tadiline ıiddetle muhale

ettiğinden ayan mecliai meselenin 

müzakeresini tadilden aonraya bı • 

rakmıya karar vermittir. Fakat Ruz

velt bunu da kabul etmiyor. Ve tadil 

den evvel, kftnunun kendi iıtediği 

tekilde aeçirilr.ıeainde ıarar etmekte

dir. 

Acab:ı Ru::.,,elt neden kanunların 

bu tekilde tadilini iatiyor? Cumhur 

reisine göre, dünya bir harbin arife
ıindedir. Ve bu harp de otoriter dev 
letler tarafından provoke edilecek
\ir. Harp çıktığı takdirde otoriter dev 
l~l. .. n;.1, ""c:::.&a.a•n;:aç: s.•ı..ı.. ..... ı-.-..&.LI-. 

İçin ve paraları da olmadıiından A
rnerikadan silah aatın alamazlar. Bi
naenaleyh ailih ıatın alabilecek o. 
lan devletler demokratlarla o cep
heye iltihak edenlerdir. Ruzvelte aö
re, eğer totaliter devletler, harp ha
linde Amerika ıilah piyaaaamın de
mokrat devletlere açık kalacağını 

hilirlcrac, bugünden harbe girmekten 
çekinirler. Ve dünya aulhü muhafa
za edilsin, Amerika da harbe ıürük
lenme'kten kurtulsun. 

Diğer taraftan Ruzveltin muarız · 
1rı, 1914 harbinden alınan dcraler 
kartısında Avrupa devletlerine ai -
l•h aatmanın Amerikayı bir harbe 
•Urükliyeceiini iddia etmektedirler. 
Filhakika Amerikanın l917 ıenesin 
ele harbe iıtirak etmesine amil olan 
9eheplcrin başında bu ailah satııı gel 
lrlektedir. Bunlar diyorlar ki, Avru
Pa, mutlaka bir harba ıürüklenecek· 
tir. Bu harpte Amerikanın takip ede
(:eği siyaset bitaraflık olmalıdır. Bi
taraflık da ancak her iki tarafa da 
•il•h ıatmamakla temin edilebilir. 
.\lcai takdirde 1917 senesinde olduğu 
~ibi, Amerika Avrupa harbfne it -
tırak etmek mecburiyetinde kalacak 
tır. 

lıura~a dikkat edilecek bir nokta 
l\ldur ki gerek Cumhurreiai ve aerek 
~eclia, Amerikanın müatakbel bir 

"rupa harbinden kaçınmaaı icap 
•ttit· k d .. f 'k • 1 F lt ı no taaın a mutte ı tır er. a-
.ı;t hu gayeye varmak için takip e
) 

1 
ecek ıiyaıet Uzerinde anla•amı • 

artar· C h •• d" k' A t-ik • um urreıaı ıyor ı: me-
d" llya sulhü temin edebilmek için 
d ttrı:vtıya aulhü temin etmek lazım-
1 ll't. Çünkü harp çıkarıa, hiç bir dev 
e ı,· 

bt.t .•.taraf kalamıyacaktır. Şu halde 
"'· RUnden alaca*ımız tedbirlerle te-._"i.i • 

ya ile uzak şarkta bir teşriki mesai 

.siyaseti takip etmek taahhüdüne gi

rişmek ister.1emişti:r. Halbuki B. 
Çemberlaynin, an·cak böyle bir taah
hüd sayesinde japonyaya karşı fe~ 

Necdet yak'alandı 
Demir sp~r kalecisi 
hakemden dav -:ıct! 

İstanbul. 25 (Telefonla) - Demir
. por kalecisi Necdet, bu sabah Ka
dıköyünde nişanlısının evinden çıkar. 
ken zabıtaca yakalanmış ve Kadı
köy müddeiumumiliğine teslim edil
miştir. 

Necdet, müdclf'iumnmiliğe bir isti
da vererek hakemin kendisine haka
ret etti.tini ve davacı olduğunu bil
dirdi. 

-u---
Sqtye 

Tahkikatı son safhadc 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Satye 

binası hakkındaki tahkikat son saf
haya girdi. Maznunların, bugünler
de mahkemeye ,verilmesi muhtemel
dir. __ ................... ____ _ 

Istaıibulda 
Siddot li sıcaklar v 1r 

İstanbul, 2ö (Telefonla) - Sıcak
lar devam ediyor. Bugün kibrit f ab· 
rikasında hararetin şiddetinrlen kib
ritler tutuşmuş ve üç amelenin elle
riyle yüzleri yanmı~tır. 

---oo*oo---

Alman}la'da 
Hava · mahevraları bu 

gün br ~lıyor 
Berlirı, 25 (Iiac~yo) ....:_ Almnıı tay

yare manevra lan yarın ba~lıy acak
tır. Bu manevralaru bütün bombar
dırr.an t~yvarelerj i§tirak edecektir. 

---cc~**•»---

·. /ngİ/f ere 
l raka krecli ve~ivor 
'Bağdad, 25 "(A.:A:) - Hükumet. 

paı la~entodan," lı,trp malze.mesi ,.e 

~ü.him.rnat s~tıiı . al~ak için. 3 mi.iyon 

251 bin ina-iliz .İirası kredi istemiştir. 
Ayni ka~un ·prej~si iı'e, 'l'oros ekspres 
hattının ·Bağdada' kadar uzatılması 
nı mümkün kil~calc demiryolu inşaatı 
için de yarım mÜyon ingiliz lirası ta
lep olunmuştur. 

etmektedir. 
vam kamarasındaki dünkü beyenatı, 
· . ~ . . 1 Tok,·o 23 (A.A.) - Tiençindeki 
Japonyaya karşı az ımkarane bır sı- . · ' . k d 1 general Japon garnızonu uman an 
yaset takibine taraftar olan mahafil. 

de hayal inkisrı tevJid etmekle bera

ber buradaki a!fıkadar mahafili hiç 
te hayretf: düşürmemiştir. 

Hariciye nezareti, Amerikanın 

Istanbul 
Hapishanesi yık· 

dırılıyor 

Harukipo, c:Asnhi> gazetesine ver
diği bir beyanatta ezcümle şöyle de
miştir: 

- Müzakereler hakkında netice
lere göre hüküm vermek icap eder. 

Basvekilimiz • 
Bugün yerli mallar 
sergisini açacaklar 
İstanbul, 25 (Telefo~ •- Baş-

İstanbul, 25 (Telefonla) - Adliye 
' ekil Doktor B. Refik Saydam, bu. 

sarayının yapılacağı hapishane bina-
gün Yalovadan şehrimize geldi. Ya

sının yıktırılması i~i. burrün 9600 lira-
r:ı talibine ihale edilmiştir. Cumhuri
yet bayramında yeni hapishanenin 
temel atma mP.rasimi yapılacaktır. 

Son Dakika: 

rın yerli mallar sergisini açacak ve 
yarın Hariciye Vekilimiz B. Şilkril 
Sarnçoğlu ile birlikte Ankaraya ha
reket edecektir. 

Harbe girersek 
Iranın da bizimle beraber hareket 

edeceQ:ini bir lng-iliz gazetesi yazıyor 
htanbul, 25 (Tı/efonla) - Deyli hal harekete gelerek Türkiyenin yanı 

Herald gazete!':, Akdenizde bir harp bnşıntla ve hir safta harp edc-.eğini 
vukulıulduğu ,.e Türkiyenin bu harbe haber vermektedir. 
iştirak ettiği takdirde Iranın da, der-

00 

Milli Şef 
ismet lnönü hafta sonunda Islan· 

bulu şereflendireceklerdir 
İstanbul, 25 {Telefonla) - Cum· lerdir. Bn. lnönü ile çocukları bu ak

hurreisimiz ismet lnönü, bu lıaftn şam Ankaradan teşrif ettiler. 
sonunda İstanbulu şereflendirecek· 

oo-•c------

Mısır - Türkiye 
iki devlet askeri hey'etleri müteka
bil ziyaret ve teftişlerde bulunacaklar 

Gazeteler, bu itilafın ingilterenin u
zak şarkta pre::.tij lerini kaybetmesi 
Ye jnponyanın muhariplik sıfatının 

tanınması demek olduf"u uütaleası

nı scrdediyor!ar. 

Elçilerimiz 
Aras:nda değişik· 

likler oldu 
İstanbul, 25 (Telefonla} - Se· 

firlerimiz arasında değ;şiklikler ya· 
pılmış ve bu husustaki tayin karar· 
namesi, yüksek tasdika iktiran eyle
miştir. 

Yapılan değişiklıklere göre; Paris 
hüyük elçimiz B. Suad Davaz T ah
rana, Tahran elçimiz B. Enis Atina
ya, Peşte elçimiz B. Behiç Parise, 
Belgrad elçimiz B. Ali Haydar Mos
kovaya, Brüksel sefirimiz B. CP-mal 
Hüsnü Varı;;ovaya, eski Madrid se· 
firimiz B. Tevfik Kamil Belgrada ve 
Hariciye Vl"kaleti müsteşarı B. Av.ah 

}da Stokholm'a tayin edilmişlerdir. 

Bu gar sefiri 
iv/emle ~etine gitti 
f stanbul, 25 ("f elefonla} - Bul

gar efiri T udorof, bugün Sof yaya 
hareket etmiştir. 

- --00000---

fl• !G ;• 
B yrot' a gitti 

Beılin, 25 (Radyo) - Hitler, bu
gün Bayrota muvasalat etmiş ve Ma
dam Vagnere misafir olmuştur. Bit
ler, Bayrotta yapılacak büyük festi
valde hazır bulunacaktır. 

---<00000---
.Kolin kabinesi 
Programı okudu 

Amsterdm, 25 (Radyo) - Başve
kil Kolin, bugün parlamentoya git
miş ve yeni kabinenin programını 0 • 

kumuştur. 

Başvekil. Hollandanın Hindistnn 
denizler"ndelci donanması için hükQ
metin eylfllde bir proje vereceğini ve 
bu donanmanın takviyesi için tahsi
sat istiy(.ceğini söylemiştir. 

Litvinof 
Kahire, 25 (Radyo} -·Bugün-ıyeti buradan hareket ederkeJl, Türk Parise gitmek istemişse de 

lerde Mısır erkanı harplerinden mü· erkanı harplerinden mürekkep bir • t ğ" dd d'I · f 
rekkep on beş kişilik bir heyet Tür· heyet de Mısır askeri müesseseleri ıs e 1 re P 

1 mış ır 
kiyeye giderek Çanakkaleyi gezecek ile hududlarda istihkamları teftiş ey- Mo!Skova'. 25. <R.acl~·o) - Sabık ha-
,·e bazı manevralarda hazır buluna· lem ek üzere Istanbuldan yola çıka- rıcıye komıserı Lı~vmof' Parise git-
caktır. caktır. mek üzere mezunıyet istemişse de 

Alınan haberlere göre, Mısır he· talebi kabul edilmemiştir. 

(SAHİFE 3)' 

1 J..Jüşündüklerim J 
Boğa güreşi değil, 

spor istiyoruz 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Yepyeni bir haiae daha işitiyoruza 
Bir aporcu maçta, evvela diğer biıo 

sporcuyu, daha sonra hakemi dövü .. 
yor ve kaçıyor, verilen ceza, ebedi 
tard ve boyJcottur. 

Futbol sahasının terbiye: ve ahllıt 
hududları haricinde, takunyalı, kır
mızı kuıakh , belinde kama ve ye -
ninde ustura taııyan eski külhanbey 
tipl~rine mahzus bir yer olmadığını 
biliriz. Biz ıporu, tam bir centilmen
lik aeviyesinde , hatti profesyonelli
ğin ruh şartlarından uzak olarak , 
zabıta kuvvetine ve ceza müeyyide· 
lerine ihtiyaç göstermiyen , gençliğin 
beden, sinir, ruh tekamülünü yapan 
bir terbiye vasıtası olarak düşünü
yoruz. Bunun içindir ki, yıllardan
beri, devletçe, partice, milletce ve 
matbuatca, aık ıık bu mevzu üzerin
de durduk. 

Fakir Türk milleti, -nankörlük e
dilmesin - bu sahada yok canından 
çok fey vermiıtir. Çünkü spora kn111 
an'anevi ve irsi aempatisinden bat. 
ka, ıporun bugünkü terbiye, bugün
kü disiplin, sağlık ve askerlik ba. 
kımından lüzumunu tam bir 9uurla 
kavramııtır. 

Verilen parayı az görenler varsa, 
bin bir çeıid ihtiyaç içinde bulunan 
devletin büdceıine baktıkdan sonra, 
bir de, tehirlerin, kasabaların ken
di ölçülerinde, bu davaya kaç ıekil· 
de omuz verdiklerini insafla hatır. 
laaınlar. 

Bütün bu manevi alaka ve sempa
tilere verilen paralara, kurulan le .. 
şekküllere ve sporun bizim bakımı
mızdan mana ve hedefine rağmen , 
aaha ortaaında yumruk ve tokat gibi 
cemiyetin her köıeainden tekme ile 
kovup fırlatmak iıtediğim\z hadise
ler vukua gelirse, elbette ki bunu 
sabrumza karıı bir tecavüz aayanz. 

Ne iatiyorlar ? 
Cürmü meıhud kanununu, çor 

aahalarının ortasına, polis ve kelep. 
çe ile beraber mi gideceğiz? 

Futbol bir temaşa oyunudur. Evet. 
hen de bunu eski bir sporcu olarak 
böyle kabul ederim. Mademki mü • 
cadele, göğüs göğüse, karşı karııya. 
dır elbette ki, bu spor, atletizm ve 
deniz sporları gibi gcçmiyecektir. Fa 

kat her ne oluraa olsun, futbolu la. 
panyol boğa güreşlerine benzetmiye
ceğiz. 

Spor müsabakasım yapan boğa de. 
ğil, insandır ve sporun dn ilk şnrtı, 
terbiyeli, merd, mutedil olmaktır. 

Mareşalımız 
Fransız askeri hey· 
eti şeref ne ziyafet 

verdi 
Ankara, 25 (A.A.) - Genel 

kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak bugün şehrimizde bulunmakta 

olan Orgeneral Hudziger ve maiyeti 
"erefine şehir lokantasında elli iki 
kişilik bir öğle yemeği verıni~ • •e bu 
ziyafette Genel kumıay ve milli mü
dafaa ve hariciye vekaleti erkaniyle 
Fransız büyük elçiliği ileri gelenleri 
hazır bulunmuşlardır. 

-+-=>------

Zelzele 
Ankara, 25 (A.A.) - BugOn s&

bah saat beşi kırk ile elli arasında 
izmirde, Bilecikte, Bursada, Şilede 
hafif yer sarsıntısı olmuştur. Bu sar
sıntı Ankarada da aynj zamanda his
sed 'imiştir . 

'- :ze Reçecek olan devletlerin ce
.,etle • • 

Bu kredilerin heyeti umumiresi, 
halen, ingiliz hükumeti tarafından 

İrakm . emrine . \'.erilecek ve bunlar, 
20 sent:ıde ödenecek hazine .bonoları 

ile karşılanacaktır. 

' . ' . 
P.t rını kırabm. 

.L Uarızlar diyorlar ki, biz ne ka -....... u~ 
be . rrauak gene Avrupa bir har· 
dil t~recektir. Şu halde bu defa kenar 
"akt ~lrnıya çalı9alım. iki taraf dP 
lt'ıerj~ı nazarında iırar ettiiinden A 
Çılt anın dfllvlet makanizmaıı bir 
t l'tıa:za ı · . . p 1 ~ • etrıı ırmııtır. ar amanter ıır 
L.. erde h"kl!O. l . . "ôyf • u umet e teırı kuvvet 
tir .. :cl•htilafa dlitUnce, hükUmet fa. 
t'ıaltta. er veya yerine tetri kuvvetinir 
hi"e 

1 nazarını kabul eden bir ka . 
1· lelir Y h d d l' . ı.. ,. · a u a mec ıı feshedı. 

e Yeni •eçim yapılır. ihtilaf da 
- Devamı 8 İaci aahifede -

- --1.ccCH\•••--
Moratoryom 

edecekler 
ilan 

Prag, 25 (A.A) - Gerek Slovak 
hükumeti ve gerek Bo"hemya ve Mo
·avya himaye idaresi hükumeti ari 
ırkına mensup olanların yahudiler
rlen alacakları üzerine moratoryom 
koyan bir kanun projesi hazırlanmak 
tadır. 

----------00 
Moskova müzakereleri 

Müzakereler iyi bir safhaya girdı: 
Yakında sona er·ecekt ir 

Londra, 25 (Radyo) - İngiltere- ı Alakadar mehafilden sızan haber
nin Moskova sef:ri Sir Vilyam Stit, lere göre, Rus • İngiliz • Fransız mü
bugiin hariciye nezaretine bir rapor zakereleri, iyı bir safhaya giı:miştir. 
göndermiş ve Moskova müzakerele- l\Iiizakereler devam edec€k ve pek 
rjnin halen bulunduğu ısnfha hakkın- yakında knt'i bir neticeye vnnlacnk-
da malumat \'ermişt:r. ltı .. 

. . . ,.. -

lnciraltı 
Plai Ve Gazinosu 

Gazino ve lokanta kısımları gece ve 
gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap vert cektir 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müşkülpe· 
sentJ,.ri dah: tatmin edcek seki1de temin olunmustu ... 
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edildi 
oO ç. Albnyrak 8 15 

13 75 13 75 
Sterlin 5 93 
Dolar 126 635 
F. Frangı 3 355 
Liret 6 66 
İısviçre F . 28 595 
Florin 67 97 
Rayşmark 50 8025 
Belga 21 52 
Drahmi 1 0825 
Leva 1 56 
Çekoslovak kr. 4 3375 
Peçeta 14 035 
Zloti 23 SıJ25 

Pengü 24 585 
Ley o 905 
İweç kr. 30 655 
Ruble 23 !>O 

Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mfttchnst!D 

(Verem v ... fa.re) 

Bugünkü p!ogram 
1639 M. 183 Koa./120 Vw 

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

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

Kw. 
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(SAHlFE 5) ~ 
------~~~~--· ' ,-:., • · · ·ı Aydın F ransada hazı · l KUMANDAN, HAiNSiN!. halke;!,:;;::ubesi 

/ 

Aydın, 2s CA.A.) - Halkevi Yer yer konferanslar ı;erilnıekte 
spor şubesinin Aydına 15 kilometre 

Tertip eden: ANT SVOKU -160- Çeviren: KAMİ ORAL 

General Jof r, casus kadını ilk gördüğünde onun mesafede Çine çayına kadar tertip et v lr asker A ~lot ofmagV a 
tiği 50 kişilik bisiklet gezisinde spor e genç er l pl -

üze/lig_,, ine hayran kaldıg., ını itiraf etti eğitr:ıeni~in_ idare~inde sporculara teşvik edilmektedir g gayrı musaıd şeraıt altında ÇPJ'lar-
Palye - Ka·•zerin hakkını Kayzere ı ten uzaklaşmak istemeniz doğru de- tim. Burada bulunanlardan hiç kim- dan yesrne, yüzme ve balık ağları Parls, .25 (A.A.) - H UkOmet. mU 1 veccihen hareket et lllL' kt <lirler. Bu 

Vermekle m~kellefiz. Mahkemede ğildir. Fransanın sizler gibi zabıtana se, ne benim suallerimi ve ne de ve- kullanma rnetodları öğretilmiştir. him miktarda askeri tayyareci kayıd konferanscılnr, g:ttik lc. ·· yerlerde 
her hangi bir taşlığa mani oJmak ihtiyacı vardır. Vatan, sizden çok receğiniz cevapları tefsir. e?~cekti~. <>oo ve cemine başlamıştır. Paristen kon- konferanslar verer\!'k g c !eri pilot-
elimiidedir. Fikrimce, general Jofr- hizme~ler bekliyor. .. . General Jofr - Suallerınızı beklı- LJ f '_J fernnscıları hamil bir çok otomobil- luk mektebine girmeğ teşv:k ede-
den istediği teminatı alıncaya kadar Şahıt - Çok meyus ve muteellırn yorum. . na ay aQ ler Fraıısanın her noktasına mUte- ceklerdir. 
§ahidin ıerbest bırakılması lazımdır. bulunuyorum. Bu felaketten sonra ~a.lye.- Mösy~ Lavrenyenı~ zev- Lozan günü kutlandt. ««***:.» 

Reis_ Buna imkan yoktur. Zira ordu hizmetinde kalamam. Bu mu- cesı ıle ılk tanıştıgınız anda, hırka- - d sı k M • 
Yeni hadiselere şahit olmak muhak- hakeme bitince istifamı vermek mec dm olmak münasebetiyle sizde ne gi- ~ntakya, 25 (~.A.) - .. A~a. ~- ova ya- acarıs an 
kaktır. BilhaHa, şahidin general buriyetindeyim. bi bir intiba hasıl etmiştir? lu a1ansının hususı muhabırı bıldırı- -
Jofrü daha fazla söyletmesini iste- Reis - Siz çekilmek isteseniz de General J ofr - O kadının ben- yor=.. .. . . . . 
memenizi rica ederim. 'stifanız k"A!,ul edilmiyecektir. Mah- de hasıl ettiği intibnı derhal kocası- .. Buyuk IV1ı.~let m:clıs.1 ve p~rAtı gen- r· .. k 1 . b" d b" 

Palye - O halde general Jofrün keme size bir ihtar cezası verdi ise, na söyledim ve hiisnü intihabı.ndan yonkurul mumessılle:~ ve vılayctler ICaret muza ere erı, lf en Ire gay-
equı kadınla alakası hakkında ken- sırf intizamı muhafaza için yaptı. dolayı kendisini tebrik ettim. Cıdden r:1ura~lwslarında~ murekkep heye-

1
. •
1 

b" ·· d d t · · · l l d' 
diıinden ben izahat isteyeyim. Yoksa, Fransız ordusunun en değer- güzel bir kadın.. tın dun Y ayladag ve lskenderunn ffi U ay yen l r ffi U e l Ç l n ger 1 < a l 

Reiı - Bu daha fenadır. Zira, li zabitlerinden olduğunuzu biliyo - Palye - Erkek olduğunuza göre Yaptıkları gezinti yer yer tezahüratla Bretislavya, 26 (A.A.) _ Neşre· Bu tehir l\Iacaristanın te~cbbUsQ u-
<=aıua kadının kocası, bu hareketiniz- ruz. bu kadına sahip olmağı düşündünü7 ve Hatay halkının başta Milli Şef dilen resmi bir tebliğe göre Macaris- zerine vukun gelmiştir. Macaristan 
den cesaret alarak, erkanı harbiyei Müdafaa vekili - Maznun hak • mü? veyahud kocası dostunuz olma lnön~ olmak üzere Türk miUetine tan ile Slovakya arasında yarın Bu- bu suretle son günlerde Slovak mat
uınumiye reisine karıı daha tecavüz ' ında verdii:'li karardan dolayı yük- "lllŞ olsaydı, bu kadını elde etmeJ.- ve büyük meclise karşı sevgi ve say- dapeştede başlamıısı mukarrer bulu- buntı tarafından Macarlar aleyhine 
klr bir vaziyet takınacaktır. ııek mahkemeye teşekkür etmemr çin sizde bir fikir uyandı mı? nan ekonomik müz.nkereler milddet yapılan ş!ddetli neşriyata mukabele 

G J k k 1ılarının ifadesine yeni vesileler ver. 
Palye - Bu tehlikeyi nazarı dik~ -nüsaade buyurmanızı rica ederim. eneraJ ofr - Her er e • güzel tayin edilmeksizin tehir edilmiştir. etmektedir. 

kate almadım değil 1 Buna rağmen "ayın reisin Lavremiyc .;öylediğ1 bir kadına raslndığı zaman onu elde niştir. ** 
emin olmalısınız ki, her iki tarafın •özler kadar beni burada rnütehassiıı etmeği düşünebilir. Yayladağa giderken Şehkoyu na-

Soiukkanlılığını muhafaza etm•sini 'den bir şey yoktur. Bu sözlerle bir - Devam edecek - 'ıiyeeinde büı•n köyli!lerin iştira- Hı.ndı· staıı 
Ve Yeni hadiselere meydan verilme • '<ere daha anladım ki, vatan sevgisi dyle büyük bir toplantı yapılmış ve ordusu 
llıesini temine muvaffak olacağım C'ransada her şeyin fevkindedir. Bu Prens Po] ıalk adına söz söyliyen bir gençte-
. Reis-Yok, sayın hakim 1 Bu tür 'lalondn bulunanların kaffesi, birer niz duyguların ifadesi olan bir hita-
hı isticvaplarıa mahkemenin sükune uatanpcrverlik timsali olduklarını Lond raya c.r öndt ,ede bulunmuştur. 
tini ihle'l edemeyiz. iefaatle ispat ettiler. Bundan dolay• l d 24 (A Şcmsedd. in Günaltay. verdig~i kaT 

P c k l .on ra, .A.) - Yugoslav 
alye - Bana itimadınız olmalı- ev a ade bahtiyarlık duydum. Bı• ı 1 b p lıkta, nnavatanın Türk milletinin d 1 .va aa mıi i prens aul ve prense 

. ır. Hatta, şunu da söyliyeyim ki öz erimin zapta geçmesini rica ede .....,1 D k d K 0 ndilerini özlcdigw ini söyli::.•erek de 
ı t d ._, ga, Ü e ent'in mi saf ri oln -k e iğiniz anda sözümü kesmenizi ~ım. ,.ak...!, afta tat'lini geçirdikl:ri Cippin 11iştir ki: 
abu} ediyorum. Müddeiumumi - Söz isterim. l'k" d L Go'"rüyoruz ve sevincinizden an-R 'lla ı anesin ~n ondraya dönmii:.:ı 

eis - Madam ki bu kadar ısraı Reis -Vakit kaybetmememizi ri ı B k' h " oruz k:. s'ız d,.. bizi avni derecede ed' er ve uc ın8 am sarayına inmiş J 1Yorsunuz, general Jofrü isticavaı: :\ederim. Sayın miidd•iumumil ıerdiı vni sur<'tle özlediniz. Bu hür bay-
etı:ncnize muvafakat ediyorum. An Müddeiumumi - Müdafaa vekiJi · -. nltındn müebbeden mesud ve 
c:a.k, bir tehlike hissettiaim anda sö nin sözlerine istirnk ediyorum. Fran- IrJanda' da ahtiyo.r yaşayınız. 
~Grıüzü keseceğim. 'iada şimdiye kadar vatan sevgisin lskenderunda ynpılan deniz ya 

P l B 1 _J h k · .. ··ı · lkj casusu'l rnul1~keın~sı"ne ~ a ye - i hassa bu noktada •en ma rum te ınsan goru memı§ ~4 - ıcılarını takip ettikten sonra Halke 
n rica edeceğim.> 'ir. Bugün burada bir Fransız çocu başlandı ine giden Şemseddin Günaltay 
Mahkeme heyeti salona avdet edi- runu, muhakeme ediyorsak; onun, K 25 tırada 24 temmuz Lozan günü mü 

o k I b f anas, (A.A.) - Kanas di 
r. vatana arşı o an orcunu i a etti vanı harbinde casuslukla ittiham edi asebetivle yapılan toplantıda bulun 
R.eis - Muhakemeye devam edı·· -~ine şüphemiz olduğundan değildir. ı 'k' L' J d b ıu., ve "Parti ba.,kanı Hamdi Sr..!cuk en ı ı ıtvan.Ya ının avasına a§ ~ ., • 

Yoruz. Maznun şahit gelsin. Maznun general - Sayın reis !anılmıştır. arafından Lozanın değeri hakkındcı 
Maznun ıahit - Buradayım sa· '3öz söylemek sırası bendedir. Gerek ·erilen ve hazır bulunanlar tarafın-
~ 'l"~is ! "l'liiddeiumuminin ve gerek.9' mü a .... J a İa v~.. • • m • Z b.n alkışla takip edilen bir konfe· 

cıs - Mahkemej vaziyetiniz: !aa vekiJinin sozlerine tamamen iş T nns verilmiştir. 
nazarı dikkate alarak, yalnız ihtar tirak ediyorum. Fransada h~r kalp etkik seyahatin- Söz al.'ln Şemseddin Gilnaltay 
ı:Zas~ i~e ik~ifa .eylemiştir. Şunu söy te vata_n .sevgisi hôkimdir. Bu fır - )ever muahedesiyle Türk milletinin 
t ~elıyım kı, bır kere daha ayni ha '3attan ıstıfade ederek ord,;ı safların den c ön Ü y o:- 1atta kerulisine bırakılan sahada na· 
d:tl~ttbe" bulunduğunuz takdirde §id· ·:lan ayrılmamasını §ahide tavsiye ·ıl feci bir ~kıbete maruz bırakılmak 

ı ır cez"' ı'I k I k .. d · Samsun, 25 (A.A.) - Trabzondan Ş .. e arşı aşaca sınız. erım. stenildiğini muahede maddelerinin 
8 ahit - Müsaade buyurursanız Reis - Söz sl-iylemek istiyen baş- gelmekte olan nafia vekili Ali Fuat nukayeseleriyle anlatmış ve Lozar 

Bu günlerde ihtiyaten ve kısmen 
Mısıra nakledilecektir 

Londra, 25 (Radyo) - İngiltere Nakil keyfiyeti, vaziyetin fenalaştı
harbfye nezareti, Hin'distandaki in- iına delAlet etmeyip, ihtiyatı bir ted
giliz ordusunun mühim bir kısmını bir tıtlAkki olunmaktadır. 
Mısıra nakletme~e karar vermiştir. 

~~ 

Alman okullarında 
Çocuklara ok utulınak üzei·e basılan 

yeni haritalar ve Alman hülvas .. ! 
Berlin, 25 (Radyo) - Bütün Al- \ tır. Bu haritalarda Akdeniz havza 1 

man okullarında çocuklara okutul- İtalyanın ve Baltık denizi de Alman
mak üzere Almanyanın hayat saha- 1 yanın malı olarak gösterilmektedir 
sını i"Ö&teren yeni haritalar basılmı~-1 

-----c:cc.***:n:t-----

Avam kamarasında 
Ç~j;u söyliy~yim ~i, .bu hadise beni ka kimse var mıdır? Cebesoyun rakip oJduğu vapurun li ı:ıuahedesinin Türk milletine kazan. 
r" rnUteessır etmıştır ve bu teessü- Palye - Ben varırı sayın reisi manımızda kale.lığı müddetçe fene lırdığı hakiki istiklalin ehemmiyeti lngiltere ve Frans:ı, Polonya' ya pe· 
t~k· bundan sonra pek geç zail ola- Sayın general Jofre bazı sualler tev- yanındaki eski tarihi liman ve men li tebarüz ettirmiştir. 

Ş:.;;t . . .. ci~ etmek is!iyorum. Şu §artla ki direğ:n yerini beraberlerinde va! Heyet tekrar akşam Antakyays Şİnen yeni ikrazda bulunacaklar 
sij U t, bu sözlerı soylerken tees- sogukkanlılıgını muhafaza etsin. FaudTuksnl ve icap edenler bulun- !önmüstür. 
si~ kneden. a_ğlamak ist~di ~e fakat rei .~en:ral Jof~ -.- Mu.·_dafa_a vekili ilr duğu halde kar:ıdan ve ctenizden tet Ant~k;a, 25 (A.A _ Anadoh· Londra, 25 (Radyo) - Avam vap vererek, Polonyaya silah ve 

ndısıne fırlattıgı b 1 dd 1 d k · kik ettı'kten sonra SamsuJ B f '-amarasının bugu'"nku" irtimaında mühimmat almak üzere sek:z milyon trı ır nazara mu eıumumının soz erın en an ' 1 - a rr \jansının hususi muhabiri bildiri· ~ ~ 
v<letanetini muhafaza ve şöylece de nldum ki, hepimiz vatan sevgisi ik yolunun 4 üncü kilometresindeki soı •or: \1aliye nazırı Sir Con Simon, lngil- lngiliz lirası kredi açılacağını ve mü-

: ~ti: , meşbu bulunuyor, vatanın menafi c;eylilptan yıkılnn büyük köprüyeri B.M. Meclisi ve Parti mümessil terenin Polonyaya açacağı kredi hak teakiben de, Fr~nsa ile lngiltere ta· 
tıahve a~ın ha~.ımler, bu kadın ben; "nden ba~ka bir ~~~. düş~nmüvoruz ni ve seylfibın tahribtıtını da gör _..rile vilayetler murahhasları bugii,.. 'tında beyanatta bulunmuş ve bu rafından peşinen tediye edilmek üze 
•İııd .ttı. Bugun, ruhan enkaz ha- Palye - Tabıı oyledır. Ben dF mek üzere mahalline kadar gitmi~le 'Rlcden önce Antakyanın görülec~l nevzu etrafında sorulan suallere ce- re ayrıca bir ikraz yapılacağını maa· 
tıj a~~km. Hayatta bundan sonra be- bundan emin olarak size bazı suaHer ve milteakıben istnnbula hareket et ·erlerini gezmi ler, çarşıyı dola~mı~ mafih bu husustaki müzakerelerin, 
h.."'d a adar edecek hir bir şev kal - sormak istedim. mişlerdir. b 
••

1
.. B ~ - .J 

1 ::ı.r, u arada Halkevini, Partiyi, b· ,iştir. parlamentonun yaz tatilinden evvel h~t ı. undan sonra rütbemden ve General Jofr - Pfl>1 de bunu böv. -Operatör - 1<>ctiveyi ziyaret etmi111erdir. Heyet gi.izel Hatayın bu kasaba- sona eremiyeccğini söylemiştir. 
bi, ~'"Ylrnden t<>cerrüd edecğim ve le zanned<"r ve cnsls kadından hah- M f C Heyetler birçok kıymetli eserler' mı da gördükten sonra saat 17 de Meb'uslardan Mander. Avam 
f~Jgk c~a~ çekilerek, basıma gelen setmek istemiyeceğinizi ümit eyle- usta "Vdet htiva etmekti': ohm miizeyi de gez Iamidiye mektep gemisi talebe ve kamarasının, yaz tatili esnasında 
~ ~t erı unutmağa calışacağım. rim. GÖNENDEN 1ikten sonra Harbiyedeki Defne otr ıubayları ıerefine verilecek çay zi· haftada bir kere olsun toplanıp ah-

~iltr~11 - Size evvf"lce de söyledim. Pnlye - B'H1kis. Sual1erim, hep ''ne dönmfüılerdi,., Otelde kısa bir yafetinde ve saat 21 de ı:ıereflerine vali tedkik edip etmiyeceg-ı0 nı' sormuc:ı urı rnahk h · · k , Memleket hac;tane!'lf haştatibi ı; ı; 
~İ~in) eme <"yetının sempatisi casus Ar:ın mesPl~ı:,i etrafında ola- vıüddet istirnluıt edil""rl"k yemek yt"n- C. H. Pnrfisi tarafından verilecek ve bu suale Başvekil Çemberlayn .ı c beraberd' B' J h b k B · · d' k' ... kk 2 inci Beyler soknk furun kHro::ısı ·~~t~c ır. ınaena ey u ca tır. unun ıçın ır ı. sogu an- .. .,,iş ve saat iictf" R~vhaniye ve Kı- olan gardenpartide bulunmak üzere - Hayır. 

c nevmit olmanız ve MkPr]ik - lılığınızı muhafaza etmenizi rica et- No. 25 "'kharıa s.rir!i1m .. J.r ;; 7 .. ,.,,. h::ır .. k .. t f"dil lskenderuna geçecektir. Demekle iktifa ey1emiştir. 
~~-~~===:s:=-:::==:~=-~~-====~J 1 f ~ - ten i se inelerin hava muhalefet:n- çağırdı. - Haddini şimdi bildiririm. Lozar bunlnrı söyledi ve asma mer 
1;.,,,,,,~, RARENG•ız DE• de o ~emtten geçmeleri harbin ilave - Gördün mü? Diyerek canavarlar gibi homurdan divenden ked i gibi inerek hazırlan-y 3 ett:ği iirızalar bile olması çok tehli- - Evet. dı. Sonra geminin provasına doğru mış olan küçük sandala atladı, kü-

IN ... ·~.·.z.·.·· .. A ....... L ..... T ...... 
1 
........... G ...... E: ...... M ....... İ .. S ...... İ ..... :.. ,_ li .d. A k k .r.e ı ı. - radığımız denizaltı bu mu? dönerek topçuya: , re çe ecek iki nefer de bindi. Her 

Termes gemisi bu tehlikeli mın~ - Ben de ne diyebilirim kaptan, - Şu edepsiz geminin provasına ihtimale karşı kaskasından maada, 
takayn girince Lazor, hattı üstüva gemi, sis içinde bir denizaltı manza- bir mermi yerleştir bakalım l 1892 sistemindeki altı fişenkli eski 

~ ...................................................... "'""'"'""' memleketlerini ziyaret eden bazı rası arzetmiş olacak. Fakat makine- Emrini verdi. tabancasını da almıştı. 
·•-.iii;iiiiiimii;;;;;,;;;;;;;;;~~;--iiii!iiiiiiiiiiiiiiiWiia-&;iii~~iiiii:=:iiiiiii:~iiiiii.iii-~ lordların kafalarma geçirdikleri kas. niıı bu kadar bilyUk bir hatta işleye- 1\lermi yardığı havanın arasında Lozar esrarengiz gem:,ıin gü\•er-•) 6 • yazan: kaya bem-;er bir knskayı başına ge- ceğine kani değilim. Maamafih dü- fısıldıyarak şimşek gibi parladı . Ve tesine ayak bastığı zaman saat 11 dl. 

ttcıçuk ** çirmişti. Mürettebat da onunla ha- şilnınck lazım. geminin on metre kndar önUne diişe- Kasırga geçmişti. Semadan çekilme-
ı.a,,.aııt harp gemisi Tcrmes o anda denizaltı gemilerine karşı böyle bir fif tertip alay etmeğe başlamıştı. La- Bu küçük §ilep o delik içinde ne rek köpürmüş denizde muazzam bir ğe başlıynn kara bulutları maycstro 
l<ap~n lhnanında bulunuyordu. manevra ile düşmanı imha etmek zar gayet tabii soğukknnlılıkla ha- arıyordu? sUtun yarattı. tnkip ediyor, kış güneşinin sevimli 

ÇQ)c "' an Lazor emri alır almaz kü- düşüncesi her halde salim bir kafa - re ket ediyor; elindeki dürbinle de- - Sabret, o ciheti de tesbit edece- Esrarengiz gemi kaptan Lazarla çehresi parlnyan ziyasiyle ufuklara r. 6enıısint 1 
ıtıı. bıt 1 se Ylilp halinde yağma- dnn çıkamazdı. nizin ötelerini gözden geçiriyordu. ğiz ! istihza eder gibi istifini bozmadan neşe veriyordu. 

ıt lı~ 'Yan müthiş yağmurun altm- İki saat sonra Termes gemisi Per- Saat 8,15 deniz sathında oluk teş- Kaptan, dümeni küçük şilepin ü- yoluna devam ediyordu: Lozar güvertede dolaşıyordu. Fa-
lıu andan çıkardı. Kro semtinin tehlikeli dar boğazlan- kil eden beyaz bir köpük göründü. zerine çevirdi. Lazar: kat kendisini karşılayan canlı, tek t Şerait ltı 

e anca 
11 

nda küçük gemi saat- na doğru yol alıyordu. O sırada bu Kaptan kendi kendine: Küçük gemiye bir mil kadar ya- - Allah Allah -diye mırıldandı- ferd bile bulamayınca şaşırdı. Ka • 
!Unuııı: 6 ın;ı sUrntıe ilerliyordu. semt iki cepheden çok tehlikeli bir - Ilele şükür, l·akaladım. naşınca işaret verdi ve ayni zamanda amma aynasız herife çattım ha! çük sandal içinde bekliyen iki nefere 

en !Jın beraber gemi çok geçme- vaziyete girmiş bulunuyordu. Evve- Dedi. O, düşman denizaltı gemisi- bayrağını ve gemi numarasını işa- Lostromos söze karıştı: seslendi: 
~atında a:ın şark tarafındaki feneri lfı düşman denizaltı gemisiqin mev- ni bulduğundan hiç şüphe etmiyor- retle bildirmesini meÇhul gemiden - Kaçıyor. Knfasına bir mermi - Yahu, ne oluyoruz; burada can-
t:11kın \'e~rak!ı. Düşmana ani bir cucliyetini bildiren izler, sonra da du. Du hiidiseyj sevinçle karşılama- istedi. Hatta beş dakika kadar bek- dnha yerleştirelim, bakalım ne ola- lı hayvan bile yok. 

t'afa ?1e üzere provasını ters bu kayalık boğazlarda suların serse- ğa hazırlanırken, o noktada bir de- ledi. cak !.. Ve, kahkahayı bastı. Fnkat • sesi, "~h.. Çevırdi F k . . 
?}ı ·;'.tsıne an· b' a at bır denızaltı ri torpiller ve sabit mainlerle dolu nizaltı gemisi yerine, sigorta işa- Fakat esrarengiz gemiden cevap İkinci mermi derhal hazırlandı ve korku değil, esrarengiz bir telfişm 
<ıt~' ltoıay b.ir ır şekilde ba kın ver - olması., O and~ kasırga da patlak retina kadar yüklenmiş kilçilk bir şi- gelmeyince (Dur!) ııaretfnf vermeğe esrarengiz geminin hakikaten pek tesiriyle titriyordu. 
ı t'an nı şey değildi. İki gemiyi vermiş ve esen viddetli rüzgara kar- lep, kayaların ortasından meydana mecbur kaldı. Beş dakika daha geç- yakın bir mesafesine atıldı. Meçhul Tnyfnlardnn biri, 
?ıan~tı tat~~~fe 0 

kadar genişti ki, kap şı muhalefet edemiyen ıreminin kil- çıktı ve kaptan eaşırdı. Gemi o ka- ti. Esrarengiz gemi gene durmamış gemi derhal durdu biraz sonra Ter- - Nah, işte -dedi- oradalar! 
t~!1~e ver~e ~t.~e·k isted'ği planın çilk bir mnkine ile idare edilmesi e- dar yüklenmişti ki güvertesi adeta ve sUratini fazlalntıbrmııtı. mes, gemiye yaklaştı. Ve parmağiyle bir yer gösterdi 

etncıı 1 ı tımali kntiyen mev· peyce zorlaşmıştı. deniz seviyesinde idi. Laz ar o kadar asabileşti ki hidde- - Bu muammanın halli için biz- - Nerede?. 
· llılhasaa açık denizlerde l{tlcilk aıemilerin \'t bilha•aa yol· t.•ur narhal Loıtromoyu köprüye tinden çıldırıyordu. - ııat ve valnız başıma Jrideceiim - Devam edecek -



.{SAHiFE G)' ( ANADOLU) 26 TElIMUZ 1939 Çar,amli~ 

1 .._ _S_u_h_Z_a m a ~ı n· d ~_H_a _r b_f J 

Alman Casusları Britanya arslanı pençeleri. 

- Uzak Şarkta Hazırlıklar 
t 

Fransa' da 
. ' 

Almanyada mevcud casus ni göstermeğe başladı! 

mektepleri ve bunların 
yetiştirdiği talebe 

Gazinolardan toplanan askeri malumat. Casus
-~ların akla hayret veren fa aliyetleri 

- - ·ı dolmaktadır. 
; Gene bir casu,, böyle bir liste sa
' yesinde Fransada mevcud olan kıta-

; ların adedini, yerini, numaralarını, 
"......._,,.,...,,. .... '"'' efrad sayısını, \'e garnizon tebeddül

leriyle ihtiyaçlarını bile ezberden 
söylemişti. 

Casus mektebinin ehemmiyet ver- ~•,,;"'~~ ~;ı.ı 
diği mevzulardan birisi de, müşahe- Çinliler, Uzak farkta bir kaleyi m uhafaza ed iyorlar. Çine aizli actirilen cephaneler 
deleri canlı vakalarla gösterme"'ir. ı ·ı· d ngı ızce en: 1 lemenk kuvvetlerinin yardımı olmak- kuvvetlenmektedir. 
:\lesela, (işte o gün, benim dişim ağ- ır k 

. . 
o_.ng .. ong ve Şanghayda tunçtan sızın da. müdafaa edilebileceğini is- İngiliz jmparatorlugvunu teşkil ~ 

rımıştı; işte, bu va kanın olduğu sı- k b k 1 ..-rada ben dişçiye gitmiştim.) gibi not 1 ı uyu as an heykeli vardır. Bu 1 pat etmıştir. Felemenk Hindistandan den dominyonlarla müstemlekeler 
heykeller uzun senelerdenberi orada 

1 
beş yüz kadar harp tayyaresi ve mü- ahalisi sulh içinde çalışmasını sevet. 

!ar, casusluk takibatında çok işe ya- b l ır k ı h u unuyor. ey e lerjn g.övdesi ha- im bir deniz kuvveti vardır ki ingiliz Fakat şarkta olsun, herhangı· bı·r mı·ı. 
rayacak mevaddandır. vadan kararmıştır. yalmz iri pen- menfaati tehlikeye düşünce bu kuv- let bu sulhü bozmıya kalkıcıırsa hak• 

Bir casus, ye\ mi masrafını yazar- l · ıt b .,. çe erı a .ın gi. i. pırıl pırıl parlar. Zi- \•etlerin müdafaa edeceği muhakkak- kında iyi neticeler vermiyecektır· • . 
ken kibrit ku usunun 45 santim ola- h rnk kasdetmişti. Bu cümle aliika ~ ra er gün Ç~nın her tarafından bu- tır.. Zira yazdığımız gibi ing:liz impa. 

raya gelen. b. mlerce ·nsnn şanslarını Sıngnpurda yüzlerce Avrupalı pi- ratorlufru baştan asagvı silahlanmak• 
darlarııı nazarı dikkatini celbetti. d • 

.
e. nemek ıç. ın. bu. pençelere ei yüz lot muavi.nliği için antrenman yap- tadır. Ve mevcud kuvvetlere yakın• 

Çünkü Fransada o vakitler 45 san- ı ç surer er. mlılerm bu aslanlar hak- makta, bınlerce Malayalı ve Çinli da 80 yeni hnrp gemf~i inzimam-ed""'-
timlik kibrit kutusu yoktu. k d · b 'k .... ın a garıp ir itı ndlaı1 vardır. On- askerlik öğrenmektedir. cektir. Biri şnrkta, diğeri garpta.ol• 

Casus bu notu, (kırk beş numaralı ı B · ·ı· ı ı s· b ar: c u ıngı ız as an arı uğurlu ve ıngapurun üyilk sahih havuzu mak üzere iki bahriye nezareti . •ı._ 
gizli memur) demek istediğinden k d tl'd" B b · " 1

119 

Gestaponur. reisi Himlcr bir alayı tefti .. ediv. or... .u re ı ır. unlarla dost geçinmek eşınci jorj zırhlısını ve Amerikanın dası da muhtemeldir. 
,.. kendif:iinin derhal tevkifini mucip ol- d h · · d · d ı bil k 1 

Alman casuslarının Franc:adan öğ-ı tehi rnrdır. Buraya girecek talebe- d a a ıyı ın er er. en yü zırh ılarını tamire kafi- Şanghayda şans için aslan heykel-
renmek istedikleri yalnız ordu: n, !erin otuz ya;;;mdan fazla olmaması u. Son zamanlarda Şanghaydn. bu as- dir. !erinin pençelerine elini ve yUzUiıO 
bahriyeye. tnyvare'-·e. askeri ana-' lazımdır. Casus m""ktepler·ınde tale- * !anların pençlelerine el yüz sürmek Seylan adasında tahkim edilen süren Çin köylüleri budala adamla" 

.J .J " Almanyada iki mühim büro var- · · ı ç· k l ı T · J • yie ve maliyeye ait mcvad clegw ildir. bcve fiziki ki.iltilrden mada, hukuk ~çın ge en -~n öy fi erine bakarken nncoma.ee }imanında gayet büyük olmasa gerektir. 
1 

Fran--ada vukubulan en küçük şey- ve muaşeret dersleri de gösterilir. •w . ımpara or up:~n:ıuzun ugun iı s~v- op ar, mı arı meç u evazım ve nlar pekala biliyorlar ki tiu a P .J l dır. Bunlardan birincisinin adı ilç B. t l - b ·· k · 4- t ı kt h l ı o 
!er bile onları şiddetle aliikadar c _I Mekte t d' 

1 1 
t 

1 
b 

1 
dıgerı de Gestapodur. \'et ve kudretını, azamet ve şevketıni mahrukat mevcuddur. lan heykellerinin arkasında bir'-• • ! 

\ 

.. P en ıp oma n an a e e er, G t d 1 1. . h t 1 d b" ·· · ·ıt · D · 1. 'k" · · · · ~ 
d 

. es apo, ev et po ı ı demektı·r. a ır a ım; ır gun, ıngı erenın şar- arvın ımanının ı mcı bır s~·nga- yüz mı1con ın· san qıı!f u- .,;11.n- ,.:. 
er. vnz.ifG görecek\ rı yo.b nc,ı ın •ın\ - Q -.· :- A . ; Bunun tearruzi ve tedafüi teşkilatı Kı oeoernnnrıKı oınn anr J<anarnan pur naııne ııragı ıçın Avustraıy ge- e yaşı or. u mesu insanların ıan• 
Fransada mevrud bulunan Almnn ketleı ın .ıdat, nhhık,. ıt yad. veA ka - k k . t kT"tl d 

1 
t G Singapura yaklaşırken hattı ist:vanın lecek üç sene zarfında 63 milyon in- sına çin köylüleri nasıl aıpta etme .. 

casuslarının miktarı tahminden çok nuıı arını tamamen bılmelerı lazım- sı 1 sı lJ a eş : a an ırı mış ır. .e~ parlak güneşi altında gümüşten iri giliz lirası sarf edilecektir. ler?. 
fazladır. dır. Alman casusları, Hitler muarız- tapo d.emek, Hn~ler yahud mua;ını kuşlar gibi uçan harp tayyare filosu- Avustralya bahriye makamları ooo * larının teşkilatlarını, şeflerini, cemi- 1 l~e~clrı? d~mektır. Bunlar~~. maıye- nu, Singapur adasındaki büyük is- harp gemilerini beş yeni kruvazör da ZABITADA 

Casusları her yerde gormek müm- yete mensup azalarını mükemmelen tın e yırmıye yakın, çok guzıde me- hil olmak üzere otuz üçe iblA.ı:. et-

k 
.. d ' B l ınur .. nrdır tihkfimları hatırladım; gene bir gUn • 5 ••••••••••••• 

·un tir. un ardan mühim bir kısmı t kt" •.. · - k · · amması gere • ır. . . mege arar vermıştır. 
hayatı umumiyeye ve .:ıiyasi hadise- .. . Hıınlerle arası pek IYi olmıvan ge- l\Ialta adasının büyiik limanında gör- Ootomobil kazan 

Bu mekteplerde, en çok uzcrnHle 
1 

"'T"k 
1 

. . k Ah • Avustralya, 1941 de (250) tayya-
lere taalluk eden mesclelC'r üzcr;nde nera ~,,ı o aının ararga ına men - düğüm Hood ve Repulse zırhlılarını, Karantinada İnönü caddesin~e ,.. 
durduğu gibi, diğer kısmı da imaıat- durulnn der ' hafızaya taalluk eden ~uıı zabıtan heyetinin kontrolü altın- Cebelüttarık koyunu dolduran diğer reye malik bulunacaktır. för Hasan, idaresindeki otomobili 
hanelerin imal ettikleri maddeler \'e mütemadi surette cleğişcn gizli 1 da en kuvvetli istihbarat teşkilatı ingiliz zırhlılarını hatırladım. Geçen eylllldenberi Avustralya or- Hüseyin kızı 8 yaşında Türklna 
hakkında notlar toplamağa çalışmak şlfreleri az bir zamanda b~lleten bulunmaktadır. Kantonda nöbet bekliyen ganbot- dusu 70,000 kişiye baliğ olmuştur. çarptırmış, hafif surette yaralanma• 
tadırlar. kurstur. Bunlar, erkanıharbiyenin emriyle ları, japonlar gelince Çinlilerin tu- Ordunun levazım ve milhimmatı bol- sına sebebiyet verdiğinden zabıtaca 

Eğer, Fransada çalışan askeri fab- Goziln, kulağın, burnun da belle- hareket etmekte, ve hariçte yaşayan tuşturduğu yangıları söndürmek dur. Büyük sahil toplariyle tayyare yakalanmıştır. 
rikaların civarındaki lokantalara ve mc kabiliyeti bu mektepte ön plana Alman muhacirlerinin n Alman me- için ingiliz tayfalarının yardımını topları mütemadiyen artmaktadır. Kız kaçırma 

· ı - d d b" ild murlarınm ha'-·atı·'"·le Hı"tler du"şman- hatırladım ve gözümle gördüğüm da- Her sene uzak şarktan ve cenubi Af- Torbalı kazasının Karadutlar k~ 
gazıno ara ugrayıp a orn a ır m gl'lmcktedir. Her hangi bir yazıyı, .J " !arma dair raporlar vermektedirler. ha birçok şeyler hatırladım ki bil- rikadan ingiltereye zahire taşıyan yünde Feride BirgUn adında 12 ya• 
det oturursanız, milli mildaf aaya ait 
istenilen malumatı alabilirsiniz. 

ezberden okumak, alelumum insan- t·· b ı d d b k Sulh zamanında devam eden bir un un ar ingiliz aslanının uyku an binlerce (uzak şarktan 14,000, cenu- şın a ir ızı iğfal ederek Cavidç~ 
ların yüz ,.e vilcudündeki alameti harp vardır. uyandığını ve tırnak}arını gösterme- bi Afrikadan 6,000) gemi yeni mil- tinkayaya kaçıran İrfan karısı Narin 

farikaları zihinde tutmak için onla- Bu harbı yapanlar ve ekse~iyetle ğe başladığını ispat eder. dafaa tert:batı sayesinde salimen zabıtaca tutulmuştur. Fransaya casusluk için gelen Al-

mantar, buradan merkeze ma!Umat 
vermezler. Onlar, ancak havadis 
toplamakla mühim yerlerde vazife
lerini ikmal ettikten sonra tehlikesiz 
lıir devletin toprağına geçerek ora
:lan kolaylıkla merkeze raporlarını 
bildirirler. 

rı filmlerde göstermek, mektebin e
hemmiyetli surette meşgul bulundu
ğu noktalardır. 

:nen np bulundukları memleketlere İmparatorluğun hazırladığı müda- yollarına devam edebileceklerdir. Yanam 
azami faydalar temin edenler, casu~ faa kuvvetleri - yani ingiliz aslanı- Cenubi Afrika, Uç sene zarfında Gaziler caddesinde Osman oğlU 

Son zamanlarda, Fransada tutu -
lan bir casusun üzerinden hafıza ek
sersislcriyle dolu ve muhtelif diller
le yazılması kabil olan mühim bir şif 
re yakalanmıştı. Hakikaten böyle bir 
şifre sayesinde, insanın başı muhte
lif !Ugnt kitapları ile ve malümatla 

!ardır. Almanya, gerek Fransadaki, nın pençeleri - bugün tarihte misli 6 milyon ingiliz lirası vermek su- B. Hakkının kira ile tuttuğu fırından 
gerek Amerikadaki casus faaliyetle- görülmemiş bir derecede.kuvvetlidir, retiyle müdafaa mesarifine iştirak et- gece yangın çıkmış, itfaiye tarafın" 
riyle e~dişeler uyandİrmıştır. Bugün- hatta bjrkaç ay evvelkinden daha miştir. dan söndürülmüştür. Tahikata göre 
kil Almanyayı demir bir inzibat için- kuvvetlidir, o kadar kuvvetlidir ki (Kaptavn) sahilleri denizinden vu- yangın, furuncunun ihmali yüzilndeJI 
de bulunduran hikmeti de, gene Al- herhangi bir mjllet, bunu tecrübeye kubulacak tecavüzleri defi iÇin 15 çıkmıştır. 
man gizli teşkilatının kuvvetinde a- kalkışırsa hayatına mal olur. Çin - pusluk toplarla tahkim edilmiştir. Hıraızlık Alman casusları Fransaya geldik

leri zaman, çok muntazam ve dürüst 
bir hayat geçirirler. Onlar, hiç kim
seyle temas etmezler. Yalnız, üç dört 
ayda bir, isviçrc.deki ihtiyar annele
rinin yanına hava teptiline giclerler. 

ramalıdır. japon harbi başladığı gündenberi (Por Elizabet) le (lst London) da Kemerde Sürmeli sokağında HUse" *** (Honkong) tiirlü türlü batarya}arla tahkim edilecektir. yin oğlu Ahmed, ahmed kızı Has8'" 

-----«« «***>»·-----
Frankonun maksatları lhtiyar annenin yanında daha ba

zı misafirler de vardır. Mesela bir 
öğle yemeğinde, yahud biriç oyu-

nu veya gezme esna~ında buraya to~ lspan uol oı·dusu yeni bir k:ırarna-
lannn casuslar, Bcrlınden gelen vesı- T ' 

knla~ı, nilmuneleri, raporları veya me ile tensik olunuy or 
tahrırl olarak anneden alırlar. 

Orta derecedeki Alman casusları, Burgos, 2:> (A.A) - İspanyol or- mat almakta olan mahafile göre bu 
cinai işlerde bulunmuş olan polisler dusunu yeni baştan tensik eden ka- müddet, üç sene olacaktır. Kararna
arasından intihap~lunur. Bazan bu I raı namenin başlıca yeniliği, Fasta me, harp malzemesinin ne suretle tev 
casuslar ecnebiler arasından dn alı- iki kolordu ihdasıdır. Şimdiki halde Zi edileceğini de göstermemektedir. 
nır. Ezciimle siyasi menkuplar meya- Fnsta bir sefor heyeti bulunmakta-
nında Almanya hesabma çalışanlar dır. . 

Frankounun son beyanatına göre, 

İspanyol ordusunun mevcudu sulh 
çoktur. Kararname, Frankonun noktaina-

Bun lar, Hitlerin adına yemin eder- zarına göre askeri kuvvetleri yeni- zamanında az, yalnız teslihatı fev-
ler ve kendilerine emredilen herşeyi, den tevzi dmektedir. Kararname, kalade olacaktır. Dahili harp . esna
hatta adam kaldırmak ve adam öl - mecburi askerlik hizmetinin müdde- sında Franko, mühim miktarda u
dilrmek ıibi direktifleri de derhal tini tasrih etmemektedir. İyi malll- fak rütbeli zabit yetiştirmiş olup 
tatbik ederler. memleketin ali menfaatlerini muha-

Eleksİr Şahap fıı.za edecek olan cimparatorluk or-
Almanyada dereceli casusların dusu» nun armatörünü vilcude ge-

yetişmesi, hususi mektepıerae vuku- Basur memelerini gi· tirmek üzere bunları muhafaza et-
hu1ur. Bu mektepler, hakikaten nil- mek niyetindedir. 
mune tcliıkki ~dilecek derecede mu-, ':!erir, Kuı.,veti, Erkek· İspanyol ordusunun teşkilatına a·t 
kemmel bir teşkilii.ta m liktirler. fiui. i~tihavt arttır,.·· . o!arak alınacak reni malOmat F~·an-

Berlinde on taue alman ca~u rnek ~-;.;;;__...;;;;;....:....;:::o::=.::::ı::===:::::===-:::~· konun makıtadlaruıı g-österi!cektir. 

* 

ve tahtelbah irlerle on misli kuvvet- 1943 te cenubi Afrikanın 500 harp nenin umumi evino girerek müştf'" 
lendirilmiştir. Singapur adasındaki tayyaresi ve bin kadar pilotu olacak- rilerin paralarını çaldığından auç 41" 
müdafaa tertibatı giln geçtikçe art- tır. tü zabıtaca tutulmuştur. 
maktadır. Geçen sene bu maksad uğ- Cenubi Afrikada 140,000 kişi si- Entar i çalmıt 
runda bir milyon lira sarfolunduğu Jah altına çağırılacaktır. Karşıyakada Osman zade denli 
gibi önümüzdeki birkaç ay zarfında Pretoriada ikmal edilen mühim- banyosunda Ali kızı Aliye Yazi'ızı, 
da iki buçuk milyon lira sarfoluna- mat fabrikası ayda bir milyon tüfek Hilsnil kızı Ayşe Erkonun bir en~rf' 
caktır. mermısı yapmakta ve icabında bu siyle kombinezonunu çaldığınd•0 

Pinang ve Singapur adasının arka miktarın üç mislini yapmağa müsaid yakalanmıştır. 
kapısı hükmilnae olan ingiliz Mala- lıulunmaktadır. Kızı kirletmiı 
yasının garb sahilleri takviye ve tah- Kana.danın müdafaa masraflarına Alsancakta Şehidler caddesincl• 
kjm edilmiş. Cohorda ve Kedahda ve iştirak hissesi 12,500,000 ingiliz lira- Mehmed oğlu Ahmed Bican, iki ı.'f' 
diğer v~rlerde yeni yeni askeri tay- sıdır. İngilterenin sarfettiği paraya danberi seviştiği 23 yaşında Şadi.ft" 
yare sahaları vücude getirilmi~tir. nisbetle bu para hiç mesabesindedir. yi izdivaç vadiyle kirletmiş ve kı~: 

Eski harp tayyareleri yerine yeni Kanada hava kuvvetlerine 200 şikayeti üzerine zabıtaca tutular• 
bombardıman ve harp tay 1 e,::eleri harp tayyaresi ilave olunacak ve adliyeye verilmiştir. 
konmuştur. Me~hur Sing-apur - Hong- garp sahilinde beş tayyare limanı Hakare t 11 
kong - Darvin müse}lesini üçüncü inşa edilecektir. Sinekli caddesinde Milaslı Ostfl:,, .. 
noktası Avustralyadaki (Darvin) Kanada yeni bi rzırhlı satın ala- kızı Dür;ye Tunca, çocuk mesele

9 
6 

limanı plan mucibince ve 850,000 cak ve bir milyon lira masrafla ingili den Bergamalı Osman kızı LUtffY 
lira sarf"yle son sistem istihkAmlarla cak ve bir milyon lira masrafla in- Özelbili tahkir etmiştir. ı 
teçhiz edilmiştir. giliz Kolombiya~ında bir harp lima- 'Dövmek J 

Alınan tertibat c:ayesinde birkaç nı vlicude getirilecektir. Tamaşalık caddesinde kund.ure. 0 
ay sonra Hindistan ve Avustralyadan Son Loran eyaletinde bUyilk ta~·- Şükrü Kırdar, yemek meselesı~~. 
Singapura yirmi dört saat zarfında yare istasyonları yapılacak ve K'a-ı karl!:ı Sadiyeyi, Hatay cadde9~e1S 
500 harp tayyaresi ıöndermek kabil nada milis kuvvetleri arttm!:ıcaktır. Ziya Özbnkır, alacak meseleslD be.) 
olabilecektir. Elhasıl Hnmp~~te:lddan Hongkon- Mustafa Ra}'canı, Bucada zaınrse 

Mükerreren yapı}an kara ve deniz ga ve Aberdeandan Adene kadar sokağında Mediha Alkan ve ga ı 
manevraları (Sinıııpur adasının, Fe- inıiliz imparatorluiu ıün sre\tikce biribirini dövmüşlerdir. 

- .t... Atf ıı U:> 
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Manisa muallimleri 
Hatay yolunda 

Gece geçilen Iskcnderun; sabahın ilk 
ışıklarile tu:u eden güzel Antakya 

(ANAl>OLU) 

Menemenin imar Planı Bu Sene 
Hazırlanmış Olacaktır 

Köylerde ve nahiyelerde hummalı bir faaliyet var. 
Yollar yapılıyor, konaklar kuruluyor, köylülerin 

ihtiyaçları karş1lanıyor 

lo.Jalma Kalkacak 
Stadyum: 

;S.A.HlFE 7) 

Avval r k ta 

Bu sene mahsul 
çok iyi 

Kavun ve karpuz bol• 
luğu var 

Ayvalık, (Hususi) - Bu yıl ka· 
zamızda karpuz bolluğu şimdiden 
başlamıştır. 

Bu yüzden karpuz f.iatleri pek dü· 
şüktür. Danesi 5-6 kuruştur. 

Bundan başka arn1Ut kazamıza 
çok gelmekte, kilosu 100 para ile beş 
kuruş arasında satılmaktadır. 

Mahsul bu yıl iyi .. 
Bu yıl kazamızda tütün, zeytin, 

buğday, arpa ve yulaf diğer yıllara 
nazaran çok iy;dir. Ş!mdiden harice 
sevkiyat başlamıştır. 

--~oo*oo--:Menemen, (Husu ·i) - Yeni, ger.ç ı 
kaymakamımız Ruhi Çalışlar. :vre - Kasabanın methalindeki sahada E r/irne de 

bir stadyum inşa ve buradaki arazi ncmen:n bütün işleriyle yakından 

a lakadar olmağa ve bu mesai~inin 
ilk semereleri de meydana çıkmağa 
başlamıştır. Kaymakam il e beled'ye 
reisi İdris Tınay, parti başkanı Ah-

tesviye edilecektir. Bu iş, beden ter- l-==K===== 
biyeı;j hissesi olarak tah~ilfıttan ay- aza mahsulü 
rılacak yüzde dört ile olacaktır. 

Belediye bütçesi tasdik edilir edil- 50 bin kil Odur 

Güzel lskenderunda umumi bahçe .• 
mutabakatı, çalışmaların hersaha -
med Karadan arasmdaki taın fikir 

mez, şehrin elektrik tenYiratı saba
,. ., kadar :rapılacaktır. Şimdi gece 

, yarısı kasaba karanlıkta kalmakta -
dır. Payas öyle bir istasyon ki, yiyecek lara bir ziyafet vermek için çırpını- da faydalı olmasını temin eylemuk-

bir şey olmadığı gibi bilet te bir va- yor, bir söz alabilmek için ileriye so- Kasaba rlahilindek1• su te .;isutı, on 
d b l tedir. , 

gon içinde veriliyor.. kuluyorlardı. Acaba bizi e öy e mi beş giine kadar artık tamamen ilc-

Edirne, (llususi) - Edirnede re
ni yıl koza mahsulünün satışı sona 
eı mek üzeredir. 1\Iüstahsil elinde 
pek az miktarda ynş koza kalmıştır. 
Fiyatlar Bur.sa piyasasını takip et
mektedir. 

Anlaşılıyor ki, buradan ergeç gi- karşılıyacaklar, acaba bize de ana- Belediyenin bu seneki biitçe~i ma: edilmiş bulunacaktır. Halka su 
dd h be ki k 74150 1. "k 1 · t k' Edirnen:n bu seneki koza istı'hsa 

deceğini bilen yabancı şirket bir is- yur an a r soraca ar ve ara- ıraya yu se mış ir ı; geçen verilmesi işinde kullanılacak Ye mal-
tasyon binnsı yaptırmamış.. günleri anarken ağlıyacaklar mı? Bu seneye nazaran on bn lira fazlalık zcmenin, saatlerin çok iyı ve istenilen Ji, aşağı yukarı geçen sepeninkinir. 

Bin müşkülatla hepimizin biletini nu az sonra veyahud yarın görece- vardır. Bu fazla varidat yeniden gc- şartlar dahilinde bulunmasına dik - ayni olarak, kırk, elli bin kilo ka-
bir iki arkadaş alıyor. lskenderuna ğiz .. Arkadaşlar şimdiden yapılacak tir:len içme suyundan ve ıslah edilen kat edilmektedir. dardır. Havalar fazla yağışlı gitme. 
kadar on dokuz kuruş .. Bir yolcu toplantılarda okunacak şiirleri, söy- elektrik sarfiyatından temin olun - Menemenin genç ve çalışkan kay Köy ifleri: scydi bu seneki mahsulden daha ;yük~ 
diyor ki, gelirken ayni yol için yani lenecek şarkıları tesbit ediyor ve bu- muştur. makamı Ruhi Çalışlar İktısadi durumu düzgün olan Hel- sek randıman bekleniyordu. 
lskenderundan Payasa kadar ayni rada söz alacak hatıplerimizi ayın- Belediyenin bu seneki mesai prog- olmak üzere tanzim edilen imar ra- vacıköyü bütçesinden dört bin bl"Ş 
rnevkiye 31 kuruş vereceksiniz Na- yarlar. ramında, kasabanın imar plAnı ön poru, nafia vekaletincP kabul edil- :>üz lira ayrılmış ve bir köy konağı A l / k h 
sıl olur} diyoruz .. Diğer yolcular da Kafilemizin çoğu orada söyle- saftadır. Dört bin beş yüz lira tahsi- miştir. Bunun tatbikine yakında yaptırılmıştır. Emiralem, Aliağa çüt- _ce e SQf l l ane 
öyledir diyorlar .. Demek lskenderu- necek olan Manisa şarkısını da mırıl- sat hazırdır. Bu imar planına esns başlanacaktır. !iği nahiyelerinde de köy konaklan Mumcuzade caddesinde Altıay •o. 
na giderken daha ucuz, fakat oradan danıyor. ** inşa ettırilmektedir. Aliağnda bir de kağı 746 cadde 17 numaralı hane: 
dönerken bahalı .. Bu şekilde bilet sa- .:.. A vdt nda mezbaha yapılacaktır. Diğer 011 iki Bir kapıdan girince iki hane Y\I· 
tılması garibimize gidiyor, gülüyo- lskenderun ışıklarıyle tamamen köyde de köy konal.J:ırı inşası için karıda bir büyük oda, altı bir oda. 
ruz. Biletlerde Fransızca kelimeler belirdi. Hepimiz heyecandayız. Yıl- B } d• • k k f J ·ı malzeme temin ed:lmektedir. Beş kö- bir hayat, bir mutbah, hamamı d• 
var. Vagonlard_a gene Fransızca l~r~ır hnyalimizd~ yaşa~tığımız sev- e e ıyenID e me Sa Ş arı e y e radyo alınacaktır. Paraları hazır- içeride, kömürliik helaaı çimeue.ı 
mevki isimleri .. Fakat pencerelerine ı.:;ılıye kavuşmak uzereyı~. Az ~onra 3 akalanrnaSJ la" Zlffi dır. bahçeli mükemmel bir ev. Ayni ç.,. 

~ 6 y yıldız .. Anla,ılıyor ki, yabancıhk tren durdu. fstasyoııda hır tarafı A- Altı köyde umumi h elalar yapıl- tıda bir hane iki kat yukarıda iki o.. 

;-'t"k.-u&u Lı.ı kQJa1 ul:nm ko.lı~ı~. 2~ N\~ bir t::ır::ıf: Türlcı;_e ya7ı}ı ve son maktadır. Bundan baŞka lıl eneme. da, hayat aşağısı dn iki oda bir ha. 
eınmuzaan sonra bunlarda silinecek 0ünıerini yaşıyan tskenderun yazıtı y . . b. . I I nin be köyüne içme .. uyu getirilecek yat ayruyeten mutbah• ve havlusu 

. Ve tarihe gömülecek) bir levha .. Panama şapkalı kendi ha- enı partı ınası ı nşaatı i er i yor. Açı i- tir. Demir lıorulann nıübayaası iç'n helası, evin arkasında ağaçlık bit 
Bir sivil polis geldi hüviyetlerimi- Yasında bir polis.. • • c h • b teşebbüse giri~ilm iştir. Altı köyde bahçe, yanıba•ında bir d:ım evleria 

:zebaktı. Serif hüviyetiniöncebula- Bugecekiyorgunluktansonraşöy ma merasımı um urıyet ay- tle, halkın su ihtiyacını temin ede- karşmnda büyük bir bahçP envaı 
rnadı, az kalsın burada kalıyordu. le hemen otellere gitsek, iki saAt ka- d l k bilmesi maksadiyle uııumi çeşmeler çeşid ağaçlar. Asmalnr, me§hur Per· 

Trenin neden!'!e saati geldiği hal- lan sabaha kadar uzansak. diyoruz.Is Ta ffi l Il a Ya P 1 a Ca yaptırılac aktır. Köy yollarının mü - volaraçi bakkal Muatafaya aittir. 
~e bir türlü kalkmağa niyeti yok .. lasyondan çıkınca eyvah diyortıL., Aydın, (Hususi} -Şehrimizde ya- bit cJilen ekmeklerin derhal alın _ him bir kısmı tamamdır. Bunlardan Ayni caddede biiyük bir arsa bir 

arn. iki saat bekliyoruz. Devlet de- karşılıyan yok .. Bu bilmediğimiz yer ı - b ı · p · b. b bozulanlar tamir ettirilmektedı'r. He- du.'kka'" n bı'r bu"yu"'k hayat du.'kka'"nın pı maga aş ıyan yenı artı ınası- ması ve öyle ekmek çıkaranların 
trıiryollarının ı'n:·tizamınclan, burada de ne yapacag-ız? Bunu duyan bir men hemen bt'ı' tt'ı' ık" 1 d k " " " d · k ı h 1 nın inşaatı hayli ilerlemiştir. Bina - cezalandıı ılmaları lazımdır. Kıymet- 1 oy er c oy san- unu cmır apı nutnara 44 ane er 
Yüz.de biri olsaydı şimdi lskenderun- :;"nç sokuluyor: nın en kı&a bir zamanda bitirilmesi li belediye reisimiz Etem Menderesin dığı geliri arttırıl dığmdan salmalar acele satılıktır. 
da idik . . Buradaki tren gelişi ııüzel - Manisa muallimleri siz misi - t · .... 1 b · h' !:Ok hafiflemiştir. Yakın bir zaman- Mu"racaat etmek 1"stiyenler gazete-.. arzuya ve emennıye §ayan goru - u en mü ım ve hayati halk meselesi 
~idermiş. Bı:?ztm bir saat, bazan iki rıi7? mektedir. Çok güzel bir mevkide ya- ! le yakından alakadar olmasını te _ da büsbütiin kaldırılmasına çalışıl- mizde çalıfan mürettip Mehmed Ka-
nat böyle hcklermis.. Diye ~ornvor. Ve bizi Alıvol'.. pılamakta olan partimiz binası en ı menni ederiz. maktadır. rakurttan sorsunlar. D. 3 

•lnı Bk,.~'.kt:i:ı~.· ii:~·;.:k~.z l~,t 'kli!'•v~';!~;::; ~ii: ·~:·,~k ~~~~;· ::k:~7,~,; tarzı üzerine inşa eda . A YDIND~ ;~~~:0~şt TAM !"'""""iüj"jfii'(di"a"iii)'':"'jf =,~·{Y'üi}'(dj'i\';;;:_:;'i_· 
k,_ldılar mi diyoruz, mt>aer bunlar -layız. Asırlarca anavatandan n:zal y . . b' . k 1 ş b . . . _ U U ... .., enı partı anasının ınşaatı i ma e rımızın çarşı ve sokakları da • : ...... ...................................... 1111111111110 .... 11 , 11111111111111111 .. 11111111111111111111111111111
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<lçıkgö:llü · vnparak krndill"rine ikin- kalmış Eti Türklerinin koymındayız edildikten sonra küşad resminin Cum ima temiz tutulmakta ve esnafların 12 b" C ı · k 
ri mevki b ileti almı~lar. ZAten biz Üç otobüse onar kişi bindik. Hoş - huriyet bayramında yapılacağı kuv- temizliğinedcçokdikkatedilmekte- ın uter ın 'azanan güvercin 
')f nlara ekabir diynruz .. Şimdi bu sı- geldiniz diyen bu delikanlıyı elekti- vetli bir ihtimal dahWnde görülmek· dir. Şehrin içindeki yollar da yapıl- Eskı zamanlarda uznk yerlere süratle haber göndermek için güver-
at ta • 1 b ı· d' F k b" .. · 1 k 11 l h· mamıy e e ır ı. A at ız mu- rik ışıkları altında süzüyoruz. On- tedir. mış, toz ve çamur kı men önlenmiş cm er u anı ırdı. Beş bin sene evvel Mısırlılar güvercinleri ehlileşti-
~kkak ki onlardan daha neşeliyiz, den enseyeye dökülmüş saçlar, be· AYDINDA EKMEK FİATLERI bulunmaktadır. rerek po.:.tayı lıun lnrln gönlerdikleri gibi eski Yunanlılar da harb za-

taCinkü gönlümüz zengin.. yaz bir elbise, uzunca ve zayıf.. Es- Şehrimin bazı mıntakalarında sa- Yalnız Aydında noksanlığı göze nıanmda güvercinlerden çok istifnde ederler . 
. Bu sırada dışarıya bakıyoruz, her mer, daha doğrusu ynğız bir çehre, tılan ekmeklerin evsaf ve kalitesinin çarpan mesele, bazı caddede ve so _ 1870 - 1871 Fr:ımıız - Almaı; harbind c> Almanlnr tarafından muha-

ta~~f zi~i karanlık .. Bir şey görül- keskin bakışlar ve bu yüzü süsleyen hiribirine uymadığı görülmektedir. kakların toz toprak içinde bulunma- sara altına alınan Parisin hariçle muhaı ebesi gü\·crcinlerle temin e
~UYor .. Karşıda ışıklar belirdi, hafif daima tebessüm eden bir ağız.. Aydında ekmek meselesi üzerinde sı ve buraların sulanmamasıdır. diJm;ş ve güvercin lerin bu harbde mühim hizmetleri görülmilştü. Hat
hır meltem esiyor.. Günlerdenberi Öğreniyoruz ki, bu genç evvelce durulmağa değer bir ehemmiyette - Bilhassa Mithat paşa ve Cumhuri _ ta lngiltercye nid ınl'klublar bu vasıtayla gönderilmiş ve lıir güverciıa 

1 .~ret olduğumuz deniz havası, bu Manisada olup Hatayın istiklali için dir. Çünkü bazı fırınlarda ekmekler yet mektebi ana caddeleri maalesef lıir defadn bir k< Ç yüz ınektub götürebilmiştir. 
§ı 1ı Yer İskenderun, demek geliyo- orava giden, şimdi Antakya ikinc' hamur çıktığı gibi, kilodan da nok- hiç aulanmamaktadır. En işlek olan O zamanlar tutulan bir hesaba göre kuyruğunun tüy]erine bağlana~ 
;u~. Bu sırada hepimiz düiÜnÜyp- ok~l baş öğretmeni Latif.. sandır. Bu ekmeklerin muhtelif fı - Mitatpaşa cadde•inden gelip geçen birçok küçük kliçiik mektub .kopyesiyle müteaddidt seferler yapan bir 
S~~. bu gece vakti nereye varacağız. Bize anlatıyor, burada iyi otel yok. rınlarda belediyen;n koyduğu narha otomobil ve otobüı.lerin kaldırdıkları güvercin talili sahibine 12000 İngiliz lirası kadar mühim bir para ka. 
~~.e Yer bulması için İskenderun olsa da hepsi dolu.. Otobüsler ha· aykırıdır. Mesela bazılarında 8, ha • toz yıgınları bu yakıcı sıcaklarda zandırabiliyordu. 
a ıa müdürlüğüne bir telgraf çektik. zır Antakyaya gidelim, orada herşey zılarında 8,30, bazılarında 9 ve ha - pek bunaltıcı bir hal arzetmektedir. 1914 - 1918 harblnde de gih'ercinler mühim bir rol oynamışlardı. 
I>~ Yollardn vcrdiği~iz telgr~flar hazır .. Antakyaya ha~eket ediyoruz zılarında da 9,50 - 10 kuruştur. Günün muayyen saatlerinde bu kala- Fakat güvercinlerin muvnffakiyetli işler başardığını sezen düşman 
bi ~ok .. Her yere gıtmeden once Mükemmel asfalt bır yol, her tarnf Belediye zabıta memurları tarafın balık ve itlek caddelerin sık sık •ulan bunları yollarından alıkoymak için bir çok vasıtalara müracaat etmiş-
dık tel2raf çekiyoruz. Oradan ayrıl- koyu yeşil.. Karanlıkta şoförümü? dan noksanları, hamur oldukları te•- ması muhakkak lazımdır. ti. Bilhassa güvercinleri öldürmeğe mahsus adamlar tayin edilmişti. 
8~ tan aonra da bir teıekkür telgrafı bize bazı mevkileri anlatıyor, amm3 Ancak güvercinler ilk uçuş akabinde çok yükseldiklerinden bunlat'l 

hlYoruz. göremiyoruz .. 41 inci fırkanın şehit. Bağcılar indinde en muteber ve mergub vurmak güç olmuştu. 
tab Şte buraya telgraf vermekle be- ler abidesi bu yol üzerinde .. Antak- L E D E R E R Vakıa, vurulup cliişenler çoktu, fakat yaralı oldukları halde taşı -
5?el er ~t~kya tedrisat amirliğine de ya 60 kilometre imiş .. Hele bir yer dıkları mektulı):! l'ı yer!Prine götürmcğe muvaffak olanlar da vardı. 
dikccjtın_ızi daha Adanadan bildir- geldi, viraj viraj üstüne; adeta baş1- C1ddi surette yarnlnnun güvercinlerden biri mühim bir mektubu ma-
tllc · ) ':lkı orası İskenderun öğret - mış döndü. Burası bize Manisa iz. V E halline eriştirmeğe muvaffak olduğundan dolayı mükafat olarak şöh-
~ \1 ~erıne emir vermiştir, diyoruz .. mirin eski dağ yolu şose yolunu ve L E J p Z J G E R ret kazanmıştı. Almanlar posta gü\·ercinlerini yolda yakalamak için 
deşJ ~n ~er tarafında öğretmen kar- bu yolun kıvrımlarını hatırlattı. şahinler de yet:ştirmişlerd;, Şahin bu hususta bütün diğer yırtıcı kuş-
~l§tc~ırnız tarafından karşılanmağa Şoförümüz bizi bir an evvel An- Marka~ı bag" potasa1arı !ara müreccehtir. 
•ınd ıgbız için, burada bu gece yarı- takyadaki kardeşlerimize kavuştur- İngiliz - İskoçya üzerinde bir şahin yuvasında posta güvercinlerinin 

\! a. kunu.bulacak mıyız diyoruz. mak için diğer otobüsleri yoldaki Hükumetimizin tayin ve tesbit eylediği yeni formül dahilinde ayaklarına takılnn halkalardan üç bin tanesi bulunmuştur. 
t-uy

0
e endı kendimize hayaller ku- kamyonları geçti. Asfalt yolda ne getirilebilen yegane potasadır. Bu sene gelen varillerin kapakları üze· .~.izu~1 bi.: yolda bir ~ahin in uçuş sürati çok büyüktür. İyi terbiye göı 

..ı ru~ Ana ta d .. d b" b' .. "l .. O 1939 muş hır . 1 "1Ctne" • va n an gunay ın ır sarsıntı, nt: ır guru tu var. to- guvercın ~·o unu kaybetmeksizin yüzlerce mil mesnfeye kadar 
~d· &e gelen kafilemize çiçekler mobil yağ gibi kay1yor. Buralarda rinde ( - ) markası vardır. Düşkün dereceli ve eski mallardan uçabilir. Uçuş sGrnti rüzgarın istikamPtine göre değişir. Kuvvetli ve 
boy~tn olunacak, hoşgeldiniz diye dağlara bile hep böyle yol yapılmış.. 75 ~o rnu,·afık bir rilzgfırla hır güYercin saatte vasati olarak 40 ila 70 mil 
l'\Uy

0 
Utnuza. sarılacaklar mı? Düşü- Mükemmel telr,fon şebekleri kurul- 1939 arasında bir mesafe katedcbilir. 

. rurn b' t · M · f k b k · k H k k . t" 1 '11 . .. . d k. ( ) k d'k T 1 • ıathdad • ız zmır ve an•sanın muş, a at aş a bır şey yo .. ep- açınma ıs ıyen er varı erın uzorın e ı - mar asma _ı ·- e sız me<:ajları diişrnan tarafından yakalanabilir, telefon teller! 
lcrıler· ından sonra Ankaradan ge- si bu kadar. Bunlar da kendileri için 75 % · kr silebilir, fakat bir p0>ıtayı cmniye+- Ye süratle götürmek işi bir gü 
içitı ~ raaıl karşılamıştık. Ve onlar lazım diye yapmı~lar. kat etmelidirler. vercine. biiyük bir ıtimatlr. tevdi olunalıilir. 
karag~ ~r . yapmıştık. Onlar bize Uykuyu unuttuk .. Hepimiz sevinç 1 umu mi Acente 1 Son harp esnasında giivercinler tarafından ifa edi}en kıymetli hiz. 
~~il A:n~ erı soruyor, bi7 de onlal' - içindeyiz. Hayati. Nflzmiye, Nezihe. Sabri Süley~anoviç metler nsla unutulmrız. Bu sebebdcn dolayı bugün, İngilterede yil2. 
~19 \lfl\ a~a~ı soruyorduk. Rıı ara,:ıa ben rnPmleket türki.ileri c-aQ-mrken, 

26 28 30 
binden ziynrle harb !!U\'<'!"cini Y<'tiştirilmekte \'C lıunlnrın çoğu en uzak 

ına ıgımız adamlRr bUe h·,-· .:~.~,~·P~euıahUede~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• yerlere gidip gelmek kabiliyetini haiz bııkınmaktadırla~ 
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Kardeş Iranda '"' 1 Yamanlar kampı I" 

1 ÇİMDİKLER Danzigde 
harp 
hazr:rlığı 

Yeni bir hareket daha: Propaganda 
Asrımızda her devletin kullandığı 

J;' •k • t b • • bu müthiş silah, hazan zeka dere-
I' l l r er ıye s l cesine ve buluş kabiliyetine göre, 

Dlinkü Almaı1 gazeteleri, 1410 dn . ne şekiller alıyor? 

Bu güzel eserin geçir
diği safhalar .. 

Grünvvnldde vukua gelen ve Töton- So~. ~m~nlarda kardeş Iranda ~ra-ıyüz~nden k~ndi tarih~ ~za~etlerinı E!ektiriği ve radyoyu icad edenler, 
fı& şovalyelerınin Polonyalılar tarafın nın bu_yuk ımparatoru S. M. Ş3hın - teşkıl eden bır çok ruhı, ılmı ve ede· şayed bu eserlerinin bir gün İtalyan 
lan mağlup ve t~rdedilme iyle nf - ~ah Rıza Pelılevin"n ziyadc::s "yle e - bi fezail v e bedayii ve kendilerine ıstasyonlarında, her dilden, patavat
lınyet b.ulaıı harbın yıldönümü mU - hemmiyct ve dıği ve ü.zerind ısrar- has olan bir çok manevi kudretlerini sız, sulu, çuvala, varile girmez, altı 
nasebetıyle Polonyadn yapılan tcza- la durduğu bir m eseleye, yeni bir in- krıybetmişlerdi. lşte Şahinşah bu ru- üstüne getirilmiş bir konuşma ile 
hOrlere ateş pu k "" il • d k !Ab h' ) J k" · l b" d h · s ur } or u. ı a a şa ıt o uyoruz. 1u o es ·ı azametıy e ır a a yenı· adi bir Eropaganda vasıtası olacağı· 

_Alr~an gnzetelerj general Brnns- Milletin içtimai ruhunun teal'si i- den milleti içinde tazelemek istiyor. nı bilselerdi, eminim ki, ihtiramı top-
chıtch.n ~arşamba günü Tannen - çin atılan büyiik bir adım, büyük bir Eski lran zamanın en büyük edip· rağa gömerlerdi. 
bcrgde Bın~cn~urgun Ru~lar üzerin hamle ve hareket ki, buna Iranda per lerine malikti. ilim ve medeniyetin Bu istasyonda Ermeni mi, Ar· 
de kazandıgı buyük zaferı yadetmek verşi efkar (fikir terbiyesi) denili- bütün kaynaklarından çoğu işte vak- navud mu ne idiği belli olmıyan bi
lçin sö~·Ii~·eceği nutkuı~ kendile~i~~ yor. tiyle bu memlekette iken bugün bu ri, Türkçe neşriyat yapıyor. Ağzını 
~iddetlı b ı r cevap teşkıl edecegını T ı:ıkip olunan usul ve metodla ha· terakki ve c .. lfıl suları oradan gene yayarak, kelimeleri damağına siirtc- . 
yazıyorlardı. y . . zırlanan esas sayesinde bu hareket 1 neden akmasın~ işte bu maksada bi- sürte öyle bir konu~uyor ki, kendi 

~IalCim oldugu gı~ı •. Tanenberg • ranlılar arasında cidden büyük bir in naendir ki, Şahinşah bugünkü İranı mi, Ermeni tiyatrosunda sanıyorum. ~ 
~~~ıvvald muharebesının cereyan et- kılap teşkil edecek ve muazzam bir \•c lranlılart böyle muazzam bir in - Bu da propaganda amma, onu din-
tıgı _yere pek yakındır. kalk "k l .. d . hlaba hazırlamaktadır. Bunların ba~ liyenler 

Bırkaç günden beri serbest şehir - mma ve yu seme vucu e getı- l ı d . ' y 

1 k · ıca arı şu ur· - Hay agzmın tavanına 1 
dekiA nazi propagand~sı Danzigli!e:e 1 rece t:r. .. . Musikinin ıslahı, dilin islahı, fra- Diye homurdanmaktan kendini 
garbı Rusyanın yanı, Pomerelının lzmır İran konsolosu Bay Huseym nın meşhur olan edebiyatında deği- alamıyorlar. 
vak d k rt } k K d G Kampın eski neıeli aünlerinden , ın a u u ~şa . avuşacağını va- u si hocls kendisi ile hususi ve şiklikler, Tahranda yapılmakta olup Şehirlerde, hatta lzmirde doktor· 
detme~tedir. Çünk~ ':u~~e yüz ~a~ildostça bir g?rü~mede .~ulu~duğu: yakında bitecek olan opera binas• ların bile propagandacıları var. A- Yaz~n: Cevrıy ~ fsm~u."f Uvum 
olsa bıle, h~r Dan~ıglı ıçın Dn.~~ı~ın 1 muz sırada bızc bu yem ınkılaba daır vesilesiyle tiyatro ve operanın vücud raba içinde, yaya olarak Beyler so- Şahane, yeşil bir kartal gibi lz - susta yardıma hazır olduklannı bil· 
serbest şehır sıfatıyl.e elde e~tıgı ım- fU beyanatı verdi: bulması, başlanmış olan matbuat kaklarına dalıp da hasta hasta salla- mirin mai .l,.tjrf ez ine yüksekten ba - dirdiler .. 
tiyazla~ k.aybetmesı hoşa gıder bir - Bugün lranda İran gençliğinin ıslahatına devam edilmesi, bir çok nan yabancı, taşralı hissini veren in- kan güzel Yamanların şöyle bir ta- K~mpın faaliyette bulunduğu ve 
§ey deg:ld_ır. . . ~ek uz~n. seneler mah_ru~ bu~undu- mecmua ve kita~Jarın neşir ve tab'ı, c-anlar gözükünce, bu propagandacı- rihçesini yapalım: halkın bunaltıcı sıcnklardan kurtul· 
. ~an.zıglıler anlı,> orlar kı Al~~m: gu yenı bır ruh ve harıkulade ılerle - bütün lranda hıtabet sanatının ta· lar hemen yaklaşıyorlar: 928 senesi \ erem mücadele cemi- mak için Yamanlara çıktığı bu ay • 
~asa ılhaklarından sonra, şehırlerı meler vücude gelmiştir. Llkin Şa - mim ve tervici Tahranda radyo is- _ H t ) V h , h , yeti reisleri Beh"et Uzun rivasetinde !arda fuarımızı zivarete geleceklerin h h · b' Al . A • < as a mısınız... a "' , aC' )' J J 

.er .angı. ır ~an vılayet şehrj sc- hinşah bununla kanaat ve iktifa et - tosyonunun tesisi, sıhhi propagan- '1ım .. .Nereniz ağrıyor, ne oldunuı) toplanan heyet idare arkadaşları Ya de bu cennet yeri güzel geniş bir daj 
vıyesıne d.il~ecekti_r. miyerek istiyorlar ki, eski lranda da, ilmi, ahlaki ve içtimai konferans T)urun ben size bir iyilik yapayım, manlarda bir kamp kurmağa karar l yolund& rahatça gezerek görmeleri, 
• Bunun ıçın ~a~ıler onlara. Alman- mevcud ve eski asırların y ... d'qar ve lorla beynelmilel olimpiyat oyunla- bana dua edersiniz Hiç bir kapıya verdiler.. 1 kışın geçilmez bir hale gelen yolun 
~anın Pomereliyı kurtaracagını, Po- mirası olan edebiyat, fa2ilPt v mane rına iştirak edecek ve muhtelif spor- ~ · ~ ... ?nbeş gün içinde faal reisin gay- I esaslı bir şekilde yapılması ile müm-
lonyalılan koğup yerlerine Alman - viyat sahalarındaki hakiki bti:;:üklük larda yetismis gençler~ hazırlamak, v~~ma~an d.ogruca lan doktora retıyle çadırlar kuruldu. Yollar açıl kilndu··ı· K d tı· "d . d k . 
lan yerleştireceğini tekrarlamalcta - bugünkü g•nçlerdc y·en·ıden me h . - d.- . ııdın .. daydı, ben nasıl olsa oradan d B 1 1 . . · u re ı ı aresm en ço ış-
dırlar . ... y- mu arrır, e ıp, şaır, ressam ve sa- y. . h .. hıü.rcn utlyo ud :mırde daı·ımKa~ sevgi ve ler bekliyen İzmirliler, valinin sözü-

. dana gelsın. natkarları tesvik etmek. ~cçecegım, sıze muayene anesını 1e e an ıgımız va ı uzım pa - U . 
Hatta D_an.zig se.natosunun şimd. i - Genç lran milleti Şahinşahın faa- 1şte şu yukarıda saydıklarım per- göstereyim.> .. n hazırlatmıştı.> ne g venıyor. 

den D l 1 p 1 d n· b 1 ,r 
1 

Hayatımızda ve memleketfmizde ~nzıg ı nazı ere omere 
1 

e liyet, irade ve yüksek himmetiyle versi efkar denilen bu fikir terbi esi Ve, hemen hastayı arkalarına ta- ır sa a. 1 ı aman ar. dağ yolunda refah ve snadetı"ıı "u··s•at ve mu""kemm" memurıyetler ve sinekürler dağıtmı- d l b' ı ·ı·k . k ı· b · Y b ı t b ı • "' 
. y . . mey ana ge en ın erce yenı ı eser- ın ı a ına aıt programın ana hatla kıp giderler, Bunlar propagandacı - on eş yırm o omo ı Yamanların liyetiııiıı ancak büyüklerimizin fey 
~ a ~azırlandıgı bıle rl\:ayet olunuyor. lerine ilave olarak yeni bir celal ve ndır. d 1 F k d'Y . . 1 . . k resmi kUşadını yapmağa gidiyorlar- k lAd . • 

Bır yandan da, nazıler AJmam·a - h t d 1 k .. B . A ı~ ar. n at ı~er ısın:: e~ının « o dı. a .a .e ~rnsnıleri ,.c bu mesai.re ferd-
. . A . v şe ame mey anına atı ma uzcre- u muazzam te~kılatın bacımdr -nısyoncu:. oldugunu soylıyenler de İlk lerın ıştıraklerl ile get.ldiği muhakkall 

nı~ ıcabmda en cıc}dı vayzıyetl_ere kar dir. Ve yeni bir hayata kavuşmağa S. l\t 1. Şahinsahla- o<:rlu S. A. 1. ve vardır. sene derme çatma ocakla ye - tır. 
şı oymıya amade oldugunu ıspat e- gidiyor l'h d b l kt b . l d y • nıekler ka.rnndı erzak bir çadır frin-
decek t db . l ı kt d ı .. · ' a u unma ıı ve u ı~ ere ognı • • )' 

e ır er a ma a ır ar. Ş h k k' 1 11 " d" d d y k de muhafaza edı'lı'yo du H b h CEVRiYE ISMAIL UYUM 
M IA D . . up e yo ı, ran ı ar mutema ı an oaruva nezaret etme te ve dı'· K. Hail r . er sa n ese a anzıg t t d d .., J namında bir ingiliz de, 
dd 

1 
. b' ı~are 0 ası gı n uzun yıJlar ve belki asırlarca düçar rektifler vermekte ve bunlarla ye . . ~ . bir adam atla l{arşıyakaya gider ve 

mad e erı lsatat~ ütku~ tilkcAcarlalra d~- oldukları fetret, zaaf ve perişanlık kından alakı:ıdar olmaktRdırlar. eşı az bulunur hır propagan.a ıle o günün ihtiyacını alarak dönerdi. 
şar an ma ge ırme ım ansız aıtıgı Alman devlet erkanını köpürtmüş. 'Oç tane büyilk lamba, kampı ay_ Dış Politika 
takdirde kulanılmak üzere kabil ol- Ra~ '?t ~ada.-,. •. ~b.:-.. ·----... cl~o~atır4ı.. 1lk sene kamp ümid 'edil- - Ba tarafı 3 Ü il aahifede -
duğu kadar büyük miktarda yiye - Figaroda V. <l 'Ü~·messon neşrıyatının, korku yuzunden dın- mıyen bir rağbette kaqıla tı. seçimın ne ıç • göre edilir. 
tek ithar etmelerini emretmiştir. lenmediğini bildiği için, muhtelif İkinci sene kamp bir ele'ktrik mo _ A.-rikanın sistemi parllmanter ol• 

Bu tedbirlerin nafile yere alındığı renk ve büyüklükte, üstleri muhtelif törü ile ışıklandı. Kampa g elip gi - madığı için böyle bir düğümiln ti. 
~ebeyyün ederse, Almanyanın bil tun Verı· len so·· ze f ~şı· ~tçe kalem ve makinelerle yazılmıı ve bir denlere kolaylık olmak ilzere bir zülmeai de mümklin dejildir. 
~u stokları satın alacağı da ilave e - ~ ~ kaç devletin şu veya bu postahane kamyon kiralandı. Buraya her gün Fakat gariptir ki, bu ihtilaf, Am.. 
:lilmektedir. sinden postaya tevdi edilen mektup sabah akşam servislerini yapıyordu. rikanın müstakl>el harpte takip ecl• 

Mi.aal teşkil etmek üzere Danzig b • d k t lar hazırlıyarak bunları Alman yada Bir mutbah yapılclı. Üçüne il sene ceii aiyaset ile alakadar ıörünmekl• 
altı ay idare edecek kadar kahve sa- ır sa (l a elli bin adrese göndermiş. Alman dürt tane ikişer yataklı tahtadan ba- beraber, hakikatte bu meaele ilı 
tın almııtır. Bu bilyilk miktarda mal propaganda nazırı bile ne yapacağı- rakalar yapıldı. Bir havuz, iki ye - münasebeti olmıyan bir mücadel• 
b d 11 · D · b k B den ibarettir. Amerikanın müıtak-e e erıni anzıg an ası ödemiş - nı şaşırmış.. iattabi bu mektupla" mckhane ve demir borularla su ge-
tir. K t C. a t t f elden ele dolaşmış ve istenilen tesir: tirildi. bel harpte takip edeceii •iyaaet bu· 
Danzigdekı. nazı' partı' bı"nasının on nonun en eresan ara ı, onun pmııı o·· .. .. .. ıün için aktüel bir meaele detil· 

ya ~· uşununuz: Dördiincll sene Behçet Uzun yerine 
her neviden konservelerle dolp tav- beyan, · Ill z;:ınan geçtikte:l SOnra Tek adam, koskoca bir devletir doktor 'Mithat geldi. lkişer yataklı dir. Bu, harp çıktıktan aon• 
tıiı söyleniyor. _ bütün teşkilatını, hatta maruf Gesta ra taayyün edecek ve harbm çakJt 

b h t k b olmak üzere bağdadi altı oda daha Oeuvre 

Varşova görüş
meleri 

Berlinin ifrit kesileceği mevzular 
;ok: Mesela General İronsidein Var
javada bulunması gibi... lronside 
cdemir böirüıt manasına eelir. Bu 
isim bütün bir proiramdır. Bu eene· 
ral deniz aıırı lneiliz kuvvetleri umu 
mi müfettiti olmazdan evvel Cebelüt
tarik kayasını, alınmaz bir kale hali· 
ne 1"etiren Cebelüttarık valiai deiil 
miydi? 

Ceneral lronaide lehçe konuıur. 
Tanenberı muharebesine ait yaptı-

;ı tetkikler de onun farkı çok ıüzel 
anladıiını ispat eder, Onun ıçın, 

V l'rfova konuımaları kolay ve ae -
mereli olacaktır. 

ir da a OKUma tır posunu ile hiçe sayarak Hitler re· tarzma ve inkitafına bailı olacall 
11mı aleyl ine, bizzat Almanyad kampa iliive edildi. Çadır yerleri ha- bir meseledir. Eğer bıqün harp, A•· 

Kont Ciyanonun İspanyaya seya -ı hükumeti ltalyan kıtalarının, faal or- propoganda yapabiliyor. zırlandı. Vali Kazım paşanın da him rupayı iki zümreye ayıran davalar 
bati İtalya ve İspanya dostluk teza - du generallerinin kumandası altın - Almanlar onu gıyaben idama mal metiyle bir dans mahalli yapıldı. Un üzerinde çıkar ve ümit edilen lnkitaf 
hürlcrinc ves:ıe oluyor. Belki, siya- ı da, Frankonun zaferinde oynadıkJa. kum etmisler amma, nafile!.. Hall cu Rahmi beyin su için hediye ettiği tarzını takip ederse, her ıeye rat• 
·et sahasında, İtalyan dış bakanının rı rolU gizlememektedir. hala ve hala Almanlarla alay ediyor hum annesinin su için hediye ettiği men, Amerikanın demokrat devletler 
İspanyol dev1et l' ':! isi ile yaptığı ko- Bu vakıalar karşısında belki ayni yeni mektuplar gönderiyor. yUz lira ile yukardan gelip kampa cephesine iıtiraki bu&\inden muhak-
nuşmalar sanılabileceğinden daha e- kont Ciaııonun 13 mayıs 1937 de fa- ••• taksim olan suyu bir clepo ve kampın kak olarak söylenebilir. Fakat bu • 
hemmiyetsiz neticeler vermiştir. Ge- şist mebusan mec!iı:;inde yapnıış ol - Propagandanın başka şekli de muhtelif yer1erine üç çeşme yapıldı. ıün Cumhurreisi ile muarızları ara· 
neral Frankonun kont Ciyanonun İs- duğu beyanab hatırlatmak yersiz var: Muntazam scdler hazırlandı. Ça- smdaki ihtilaf, gelecek sene yapıla• 
panya toprağına ayak bastığı sıra - olmıyacaktır. Bu nutka İtalyan hll - Hiç nazarı dikkati celp etmeyer. dırların kurulduğu yerler tesviye e _ cak cumhurreisi seçimi etrafmda bir 
!arda cDiario de Not:ciano> i imli kfimeti her halde pek ziyade ehem- bir kadın iken mesela bir gün, sac dilcU. Cemiyet her sene bir derece mücadeleden ibarettir. Cumhuriyet
Portekiz gazetesine verdiği beyanat miyet atfediyordu ki bunu Fransızca )arı boyayıp kasları tamamen ald• daha rağbet gören kampı bildcesin- çiler partisi ve Cumhurreiıinin men
bu bakımdan çok dikkate şayandır. olarak husu!li surette ta betmiş ve rarnk başka şekle sokmak, çorapla· den ayırdığı para ile sıhhi, fenni ted- aup bulunduğu demokrat partiainia 
Hissi sahada, İtalyan - lspan:rol si - mebzul miktarda dağıtmıştı. İşte o rı fırlatıp ve yeni spor ayakkabılcır birler almağa başladı. Hiç bir yer. bir zilmresi Ruzveltin ve yahut da 
tah arkadaşlığı hararetli tabirlerle broşür gözUmUn önünde duruyor.. ~iyip ayak tırnaklarını boyamak t:> den yardım görmiyen cemiyetimiz onan etrafında gösterilecek bir .. .-
kutlanmıştır. Ve B. 'Mussolininin da- Bu nutuk baştan başa okunmağa bir propagandadır. öksüz, iyi, çalışkan, sessiz bir çocuk zedin Cumhurreisi seçilmeaine mani 
madı fırsattan istifade ederek ltal- değer ; en muhtelif mevzular ilzerln Çimdik gibi kendi kendini yaşatmağa çalı- olmıya karar verınitlerdir. Bunlar.t 
yan ordularının İspanya harbına faal de burada pek enteressan sözler gö- şıyordu. Ruzveltin halk arasmda pek yillc 1 
bir surette işt.irak etmiş olduklarını. - rülecektir. Avusturya, Tuna nüfuzu D O k t O r Yamanlar kampı ucuz, şehire ya- ıek olan preatijini ıaramıya çalıı!J 
ki bu klmsenın meçhulü olmıyan hır Çin v. s. Nutuk bilhassa Fransız 1. B. Behçet Uz kın olmak suretiyle orta halli halkın lar. Cumhurreisinin yedi senelik ik 

Paria - Soir hakikattir - tebarllz ettirmiştir. Esa- talyan münasebetleri hususunda iki Ç O C U K dinlenmesine ve sıhhatini kazanma- tidarı ıöstermiıtir ki, Ruzvelt g • 

M h sen bir hayli zamandanberi faşist millet arasında bir aydınlatmayı ta- sına yardım eden iyi bir eser oldu. kendi partisi ve gerek muhalif par •1 1 1• ver bı·r t;Caret Haıtalıklan mUtehauııı f _._ ... ı mamen lüzumsuz aörll'-·or. ÇUnkfi, lzmiri cennete benzetmiye çalı_ ti içindeki politikacılar tara ın-
k l kl 1 k · d • J Hastalannı 11,30 dan bire kadar hl0 k ı· b' l~kki dil Is 

k f devletler nrşı 1 ı o ara en zıya e diyordu cİki millet arasında hava şan çalışkan belediye reisimiz Beh - de ı e ııt ır adam te • e ... 
On e ransı mı ma•harı müsaade mı0 llet muamele - Beyler sokağında Ahenk matbaası u d d ' 8 1 R __ -. 

1. hiç bir zaman bu neviden •e"'lere ın- d c;et z an geçen sene verem müca- te ır. un ar uzvelte ele avuca ... -
ki t hh t d kl Y J yanın a kabul eder. 

h 1 ? si yapaca annı ca ü e ece er~ zum gösterecek kadar ihlal edilmiş dele cemiyetinin senelik toplantısın maz, parti diıiplinine gelmez, ne ,.. 
a Zl r l yor . dir. değildir. > Kont Cianoya göre lngi- da reis doktor Mithat cemiyetin re - pacatı anlatılmaz bir inkillp ada ... 

Bundan başka, takas yoluyla mü- }iz _ İtal"'an milnasebetlerı' hususun- ]erin tatbikinde, kontrol sistemleri - isliğini kabul etmesini istedi. Kabul ıörUyorlar. Binaenaleyh Amenıc.o• E •rlin - bir kaç gündenberi Berli- J ._... 

badele, yahut ucuz mil badele usulU da kazive aynı· degv ildi •·e bu mu·· na- nin tam tesiri hususunda biraz şüp- etmedi. Fakat Cemiyetimize azami iç politikasına istikrar verecek .,... nin büyük sanayi ve toptan ticaret J • 

mahfillerinde mihver devletlerinin ihdas edilecektir. Yani anlaşmıya da- sebetlere ciddi surette halel gelmiş- heli davranmayı haklı gösterebile - yardımlardan çekinmiyeceğini va- adam ist iyorlar. 
idaresi altında ve bugün Almanya ile hil devletlerden biri bir başka devlet ti. cFranıa ile aramızda bizi derin ~ı:k lıazı kusurlar gö:ülmü7sc de, deyledi. Doktor Mithat reislikten Şu halde Amerikada chlt...Jld' 
iyi ticari münasebetlerde bulunan ten ihtiyacı olmıyan emtiayı alarak surette ihtilafa sokacak hiç bir e • lı 1 1. kc-ndi hesabımıza, giri~ı~·i~ ı·'ıhı bil~ arkadaşlannın ısrarlarına rağ- kanunlan» adı verditimiz me .... ,,t
bütün devletlerle, ticaret muahede- ihtiyacı olan emtia mukabilinde bir saslı mesele yoktur> diye tasrih eden ;~ıımıı1. tıahhütlere ı,; · ı ·-0·,1 itin!lf;l men çekildi. Yerine doktor Suad se- rafında devam eden iftilaf, haJdisatı' 
leri içln rakında onunla müzakerele başka devl ete satabilecektir. kont Ciyano iJavc ediyordu: elti • ve dUrüstlüğil ile hürmet edeceğimi- çildi. te Ruzvelt ile politikacılar ara•dl .. 
re girişebilecek olan devletlerin iş_ Takas yolu ile mübadele münase _ matname meselesi Fransanın Roma :.: b~yatı ve t~y:t ed? · ,;.,, l.;u süz - Kampta bir çok yenilikler düşllnen bir mUcadeledir. Bu mUcadelef'I kW 
tirakiyle toplanacak büyük bir kon- betleri tesis etmemiş devletler ara_ daki diplomatik vaziyetini anormal- f P!"İ !'-ll'l• <'e kopye et:m.•kle !'.•~if:l ~t- belediye reisi Behçet Uz bu sene kam kazanacıı.k? Bu, henilz iyice ........ 
ferans ihtimalinden bahsedilmekte- sında tedavül etmek Ozere bir tediye leıt:rmektedir.> t:?~ . . pı sık sık ziyaret ederek vadettikle- değildir. Fakat Ruzvelt, çok "111"'; 
d. sistemi de organize edilecektir. Fakat bu nutkun en şayan dikkat Kont Ciyanonun enterssan tarafı, rl yardımları yapıyorlar. b;r politikacı olduğu gibi, tOph -• 
~ d ~·-Kon fr ansın organizasyonu doktor Muhtelif memleketlere mensup noktasına gelelim. 1spanyo harbi ve onu~ beyanabnı okumak değil, ara- Muhterem valimizle de geçenlerde t'fkarı umumiyenin itima ıaa"' 41" 

Şahta bırakılacakmış. Kendisi son_ devlet adamlarının son Be>r! :ıı ziya - Londra karır nazlık komitesi mesc - dan bir müddet geçtikten sonra tek- görüştük. Az söyliyen ve meseleleri dır. Bu •artlıtr altında 4imdlye k• .. 
r.ı müzakerelerde mühim bir rol oy- retleri esnasında ~·apılan konuşma - lelerini gö:rdeıı geçirirlrnn kont Cl- rar o rnmaktır. tam bir muhı l:eme ile kavrıyan kı)i- bir çok r.4Ucad~leler· olduğu , .. 1, 
nıyacakmtş, larda projelere temas ed lmiştir. yano şu suretle fikir be>•an ediyordu: Wladimir d'Oı-ıneHon metlt valimiz Yamanlar kampınm nu da kazanması ihtimali ıa1~tfr. 

Yeni iktiaadt bloka dahil olacak Oeııne cKabul ed!lmiı olan pratik tedbir- Lefiaaro )'ollarını aenfşleteceğini ve her hu·I 

., f~e q b a 
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<:~~-----Ç---1 -Y--ld----·=---·~I Sağlık vt~ musiki: 
, .. ·11 Ö 1 iZi l b F'ı l 
ı1 r --. ---- ispanya kra l eşinci i ipi ve kontes 

t \j ~ Nak/Pden: ** f 
~ ~, ~~ - / . Be/montu ·ölümden kurtaran musiki 

,_, • ..,_.'lc .... J~ .)) . Sül~ym~n beyin cenaze merasimin· 
~ .. ~ den sonra yaşı geçmiş bir kadın Miısiki parçalarından mamul ilaçlar' ve bir eczane· 

Ömer paş'amn sarayına girdi ve Yunan felezoflarınm musiki hakkında telakkileri 
Meşhur Yunan hakimi Demokrit, --, 

Zekiye hanımla görüştü \·ebanın musiki ile tedavi edildiğini 
Nihayet beklenilmeyen bu felaket söylerdi. 

başımıza geldi. Zavallı Latife de -35- Pazar günkü nüshamızda Çayk-
büsbütün yetim ve bikes kaldı. All h h l . o·ı ı k d .. ·· l" E· bu kız og~lunu vskinin altıncı senfon:sinin uğursuz-
E .. k b · A - a ra met ey esın.. g um- ra uşune ım. ger - · . . 

vvela babası~ı .. ay ettı.. . r- la çok samimi idiler. zun peşine düşmüş olsaydı, kendisi luğu üzerinde şüyu bulan bazı fikir-
kasından da butun mevcudıyetıy- . . · · · k b · t" lerı· ı"znlı etmı"stı"k . . . - Evet, aralarındakı samımıyetın m anca o zaman u cvıaye ın me- ~ · 
le kendısını ~even k_~casından mah- derecesini ben de takdir etmiştim. sulü sayabilirdik. Fakat vaziyet her- Musikinin öldüren ve in~anın ~i-
r~~ kald~.Bı~. kaç gun sonra da sev- - O gündenberi Selahiddinin gö- ' akis olarak inkişaf etmiştir. Binaen- nirlerini ek~eriyetle hasta yapan ta
dıgı erkegı çollerde kaybedecek ve .. k . d' s·z· ve ıstırabı- 1 aleyh Latifenin bunda günabı ne ola rafından başka, bir de hayata neşe 
b 1 d.. d . . . zune uy u gırme ı. ı ı 

1 ~ suret .. e unya a sıpsıvrı ~asum nızı düşünüyordu. Bugün sabahle- • bilir~ Babasını, sevgilisini, kocasını ve saadet veren veçhesi vardır. 
b~r mahluk olarak kalacaktır. Nured- yin tekrar uykusuz olarak kalktı ve: ı birbiri ardı sıra kaybetmiş bulunuyor Yunan filezofları ekseı iyetle mu-
dın hayatta bulundukça bu zaval.lı- _ Anne -dedi- 0 kız arkadac:ımın Bunlar bittabi kendi arzusu hilafında sikiyi ahlakçı tedrisattan saymışlar-
nın da hayatı bu işe yardım eden bız- d d d ı. 1 m k _ı aeçmı"s V"k<>Jardır Bu elom ve kede clır . Ferdi erin asıllarında mevcud o -· h d hl"k d k 1 sarayın a ur u.ı\ça. e ,. ve e;ıer e-- _ .. " • .. • • 
zat senın ayatm a te ı e e a a- içinde kıvranan ana ve baba onunb. I ri kafi gelmiyormuş gibi oğlun~z l~n h~nhalı~ h"slerini, ancak ~usi~ı 
caktır. karşılaştıkça matemlerinden kurtu- merhum Süleymen beyin ho~una gıt .,ayes.nde ) umuşatmanın mümkUn 

- Paşam bendeniz bunu düşün- l k d . h"d' . h t l • m·s d"y kendı".,"ıne bı"r de esar"t is bulunduğunu iddia eden hakimler 
d.. .. . l amıyaca , aıma o • a ıseyı a ır ı- ı .._ ı e, " - - .. . 

um ve onn gore tedbır adım. . kl S b .. 't tırabı vermemelis·n·z Bunda hak • bugun dahı mevcuddur. 
B · d' ı -ı M h l yaca ar. en ugun saraya gı ve . • 

- enı ın . ı· og um.. u teme z k" h ] t M .. d h f d" • • 
b 

. e ıye anım a emns et. us<ıa e sızsınız amme en ı, 

ir felaketten kurtulm~k isters~n b:r ettikleri takdirde Latifeyi al gel. Hiç Selôhiddinin validesi Zek"ye hn • . Bazı d_,evlctler, mekt:blerdeki mu-
an evvel Avrup;ıya gıtl..: Aılenız l · k. ~ 11. l , l n rodan cevap al"'mayıncn ve az su·· sıki programlarında şıddetle dur ~ • • 1 o ma:z:sa ısmen \ese ı o mus o ur- ı ... c • - •• •• • • 
çok zengındır. Avrupada tanıdık A· l 1 t b k dl .. 1: . . b" .. k .. t• .. .. d mak luzumunu gostermışler<lır. Bu . d ·.. ar. ş e u ına sa a zatıa ıvenızı 4·en ır ııu u .an sonra sozune e • . . . . 
rın da çoktur. Bınaenaleyh ora a mu . ld" • tt" <levletlere nazaran. ınu~ıkınm ıfratı . . . . . k . tacıze ge ırn. v~m e ı: 
ı·~ffeh bır hayat geçırebılmnn. A sı . .. H f d" 1 Ov1 5,.1.. :nsanı, korkak. ~'"H) ri müteşebbi~. ve 
t kd. d d b" d b" s··ı - Fakat hanım efendı, o kopek - amme en ı... g um ~ a - . 1 . a ır c sen e ır en ıre u eyman . .. . . .• . . ırnc esız ~apar. 

gib" , Jd .... k rkadan vurula- kız nereye gırerse oraya felaket ge- , hıddın arzettıgım gıbı, bu nuktaları 0 halde talebelere talim edilecek 
ı } o ı:ı yurur en a . . B . . b"" .. .1 . f d'" .. k k d' 1 !> "f · ' 

cak tırır. enım sıze ve utun aı enız e - uşunere ararı'u ver ı ve ~tı eyı olan musikinin onlara faydalı bulun-
~~asa hazret]P.ri arzettiğim gibi radına karşı hürme~im ve sevgim 1 z~tıaliPizd:n ayı~~a~ için be~~~eı:_i - ması gerekt ir. h" bir zihin hnstalı frına tutulmu~tu. cevab1 verdi: 

bütün bu ihtimalleri dü§Ünerek ona vardır. Fakat bu ugursu~u bur~da zı gönderdı. Her ıkımız~e çcktı~ımız Kontesi muhakkak bir delilik .. en .- Yemek yedikten sonra, mide-
o'" t db' ]d - esaret altında gebertmedıkçe ranat acının ne derece keskın oldugunu Musik inin epiy bir müJdettenbe - kurtaran meşhur Alman arti.sti Rafi- min iyi bir hazım yapmao;ı İ"in be -"'ore c ır a ım. .. .. .. . v. kd" d" F k 11 k ~ 

G b·ı· . F k b yuzu gormıyecegım. ta ır e ıyoruz . a at 0 zava 1 ı ri hac: tane 'erde kullanıldığı malCım- dir. Raflin fevkalade güzel sesi Bel- hemehal büyük bir musiki parçası 
- ene sen ı ırsın. a at en, H" . k l h k b l k k" Ov1 S l"h"d 

d f ı k f I .. k l k l - ıssıyatınıza apı mayın a • zm a a ıati yo ı.. g um e a ı - dur. Geç.m:erde Paris hastanelerini monta yeniden §UUr Ye hayat vermiş dinlemek isterim. Midem, o kadar 
son c a o ara , e a ete arsı aş- f d" ! 0~1 h · d .. ·· d. L .. "f · h" t ki d · · d · .. .. .. . - .. nıme en ı . g um er şeyı uşune- ın atı eyı ımaye e me · e can an gezen bu· rırnh,u-ı ~r. l\fosıkı ile te avı tir. musikiye alıştı ki, musiki dinleme. 
tnış, tecrube gormuş hır baba gıhı rek beni yolladı. Muhakkak ki, o kız sevdiği arkadaşının ruhunu teselli ye dair elde ettiği notları- Fransız romancısı George Sand diğim geceler midemden hasta olu -
sana nasihat ediyorum. Selamet Av- bugünlerde size {;Ok ıstırap veriyor. edeceğine kanidir. ııı gazetesinde şöyle neşretmişti: vaktiyle .l\Ieyerbere yazdığı bir mek- rum. 
rupaya gitmekte ve bu herif yakayı Halbuki , ne olsa, Latife oğlunuzun Zekiye hanım ağlıyordu. Ağır hastalarla dolu olan koğuş - tupda şu mühim noktalara temas e- • 
ele verinceye kadar orada kalmakta- yegane sevdiği mahluktur. Bu se· Maamafih kendi:iini topl1amakta larda gezerken, birdenbire nefis bir diyordu: Devrimizin meşhur alimlerinden 
dır. heple ona hürmet etmek azımdır. gecikmedi. musikinin tesiriyle olduğum yerde - Günlerdenberi beni müdhiş bir Assogioli, hasta olan uzviyetlerin 

_Fakat paşa hazretleri, zatıaliniz Hanım efendi vaziyeti s:ıkin ola- - Devam edecek - durdu~~ Hastal~ra ~amofon da c;~l~- ıstırap içinde kıvrandıran ruhi buh- n evilerine göre musiki parçalarından 
Lstıfoyi siircliinüz mü~ Onun ızüzel- nan plagın cazıbesıne kapılmış gıbı, rn.m, şükür ki musiki parçaları din- hususi ilaçlar ihzar etmiştir. 
liği ne kadar müstesnadır değil mi~ A~maııyaya go·· nderı· len karyolalanndan yavaş yavaş katk- Jiyerek gidermiş bulunuyorum. Eğer Binaenaleyh, adeta bir musiki ec-

- Gördüm. Fakat feci dakikalar mağa çah~ıvorlar ve kulaklarını ho- musiki olmasaydı, belki de hastalı - zanesi tertibine muyaffak olan As-
İçinde. . parlörlerin bulunduğu tarafa çevire- ğım çok vahim bi rşekil alırdı. sagolio, uzviyetlerin kendilerine hils 
Paşa biraz sustu ve sonra ilave et- • k t ı rek Yecd içinde musikiyi dinliyorlar- Vaktiyle doktor Veron, Paris ope- ahenkleriyle, pliiklardaki ahenkdar 

ti: esr arengız me up ar dı... rasında Verilen konserleri her akşam SeSi ölçülerini birleştirmi~ Ve bu yeni 
- Evet oğlum, hayatımın en feci Hastalara yeni bir hayat bahşetmi- müteaddid defalar dinleı· ve ondan tedaYi usull er inde muvaffak olm1ya 

anlarında o zavallı yı da gördüm. O ye çalışan ve kendilerini upuzun yat- sonrn yatmaf~a giderd i. Bir gün. ya- bnşlnmıştır. 
dakikada oğlumun gaybubetiyle ru- AJ k J b • tıkları yataklarının içinde kaldıran kın arladaşlarından birisi bu vazi. Assogolio, zihin yorgunluklarını 
hum ıstırap içinde kıvranıyordu. Bu man ma am arl ll yeni propa ~an• musikinin bu sihirli tesiri nereden i- yet hakkını.la doktordan izahat L te- musiki ile derhal tedavi etmekte. 
itibarla zavallıya dikkat edemedim. d ı ·· f h Jd k } lerj geliyot'du? di. dir. 

- Peki paşa hazretleri, şimdi bu a USU UOe ena a e IZJyOr ar Yanımdaki doktor, b ir aralık ha- Doktor, arkadaşına ciddiyetle şu *** kız ne olacak? İki hafta evvel Londrada ikamet tahmin edilebilir? İlk mektup posta- na şunları söyle~i: . . 00 

Aziz paşa derin bir dijşünceye dal- ede~ esrarengiz biri Kingball tarafın- Si 50 binden fazla miktarda tevzi e· - .. Ötede~berı en azılı katıllerın Manı·sa muaı' ıı· mlerı· 
dı, sonra omuzlarını silkti: dan Alman milletine hitaben yazılan dilmiştir. İkincisine gelince bu mik- ve yureklerınde zerr~ k~dar me~ha- İzmir Dördüncü İcra Memur· 

luğundan: 
. - Ne olursa olsun, onun istikbali ve pek çok Almanlara gönderilen tarın çok aQılmış oldug·u temin edil- m_et_taşımı~_·a_n_ser.serı_lerın tedavıle - Hatay yoluntla 
ıl d ~ b 1 k 1 k b ı 1 t 1 - Türksesi gazetesi sahibi Naz-e eben meşgul olacak değilim ya 1 beyannamenin Berlinde büyük biri mektedir. · rı 1 e rn~sı 1 ı e a 1 0 muş u~. 
~nun ~üz~?d~n baş1~a gele~ fe • hiddet uyandırmış .old~ğu malum - Mektubun muhteviyatı nedir~ Ne hapıshanede geçen uzun )illa- _ Baıtarafı 7 nci Sahifede - mi Sadık 939/ 2870 54 lira 50 ku· 
bkctlerı bılırsın. Yegane oglumu dur. O derecede kı, bızzat B. Go-I Her şeyden evvel, mektup sahibı rın, ne de. m~nevi _ve _cis~ani c7za • diğerleri hepsi de sarsıla sarsıla uyu- ruş. . . b ediyen kaybettim. Buna da bu ço- beis, kolay tahmin edilecek tabirler- ' Alman makamlarının ingizliz devlet lnrı~v~endılerıne hıç .~ır kar temın et yorlar. inişlerde bir su gibi akan oto- 2 - Cumhuriyet Halk Partısı Al

i an kızı sebep olmuştur. Binaena • le İngilizce uzun boylu cevap ver - adamları tarafından söylenen nutuk- medıgı bu gayri tabu adamlar, mu - mobil ışıklarını söndürdü. Sabah ol- sancak mahfeli müsteciri İsmet 
deyh başının çaresine bakması lazım- mek lüzumunu duymuştur. !arın neşredilmesine müsaade etme· siki tedavilerinden sonra iyi bir kal- du .. Şimdi geçtiğimiz yerlerde köy- 939/ 2861 540 lira. 
b~r. Güzelliği beni alakadar etmiyen Alman propaganda nazırlığı, hat- mekte veya kısmeıı müsaade etmek- be malik olmakta ve bazan onların lüler kalkmış, işe başlamak üzere.. 3 _ San'at okulunda Elektrikçi 
ır §eydir. ta B. Kingball'in bu teşebbüsünü in- te olmasına esef etmektedir. gözlerinden sürekli yaşlar da gelmek Keçiler, sığırlar yollara dökülmüş, lb h. H kk 939/ 28

6
9 49 l' 

d .. ~elahiddin biraz dnha oturdu ve giliz haric;yc nazırlığının bir manev- Sonra B. Kingball taarruza geç - tedir. otlamağa gidiyor .. Bir su görüyo • 
7
;\ ım a ı. ıra 

i uşunceli düşünceli, maktul arka - rast telakki etmekte bib tcreddüd mektedir: Sözün ve okumanın fethedemedi- ruz: uruş. 
aşı~ın sarayından ayrıldı. etmiyordu .. Ve matbuat, ingiltre- cŞu son senelerde Alman talep- ği gönülleri, muhakkak ki musiki Amuk gölü.. 4 - İzmir San'at okulunda Kun· 
. Sllleyrnan beyin cenaze mera - nin selahiyetli bir kalemden da3av- !erinin bahsedildiğini çok isittik. kendi istilası aitına alıyor. Artık sabah oldu .. Fakat hala ha- dura muallimi Ahmed 939/ 2867 
~~inden bir hafta sonra yaşı geç- vur olunabilecek en acı cevabı> al- Fakat size şunu söyliyeyim ki, talep· Her~ydtın evvel ınusiki tedavi -. iııi fif bir karanlık var. Hafif bir rüzgar J 99 lira 58 kuru§. 
l\ 

1
§ ?ir kadın Ömer P,aşanın sarayı- mış olduğunu yazıyordu. ler talepleri davet eder. Bizim de ta· muntazam ahenklerin insan bünye- da esiyor. Ay, gittikçe solan bulutlar Yukarıda h azinei Maliyeye mik-

j .. at gırdi ve Zekiye hanımla mülakat Şimdi esrarengiz B. Kingball bir leplerimiz olduğunu tabii size söyle· sindeki tabii ahenklerle uyuşmasın- arasından ara sıra yüzünü gösteri- tarı ve l d .
1 

b 
~ edi l l 'k" . b" k .. d ' l d , . . k D • ki . d B numarası yazı ı osya ı e orç · çok Aman ara ı ıncı ır me tup gon mc ı er. an ııusul bulan bır san at olara yor. ag ete erın en sıralanan ey- l ld ~ . . 
ipe~·kiye _hanım harem dairesinde dermiye muvaffak olmuştur. Filha- işte bu .tal~~l~r =. anlamalıdır. lanın evlerinde görülen tek tük ışık- .~ 0 

. ugu~dan ma~~aız masarıf .~e 
1( lı_ elbıseler içinde oturuyordu. kika, dün, Alman makamları yeni- 1) Nazı reıımının dış politikası de .:. Iar da kayboluyor. ucretı vekalet tahsılı hakkında gos· 
çiC?dısi ihtiyarlamış gibi idi. Ziyaret den sayısız mektuplarla içi beyanna- ğişmelidir. Daim! buhran içinde ya- Atik devirlerde yılan ısırmaları, Hiç bir şey duyulmuyor. Tam bir terilen ikametgahlarına ödeme em-
B:111 kirn olduğunu sormağa hacet me dolu paketlerin bir kere daha hu- şamaktan bıktık. Belki bu sizin u- romatizma, ve nüzül hastalıkları te- sükunet. Bu manzarayı eksik hıra- ri gönderilmişse de mübaşirin meş-
0 ttneden ihtiyar kadını kabul etti. dudu geçmiş olduğunu görmekle murunuzda değildir. Yalnız şunu bi- davisi musiki vasıtasiyle yapılırdı. kan horoz sesleri ve bülbüller .. Bir ruhatına göre bila tebliO. iade edil-
tı.nu görünce ihtiramla ayağa kalk- hayrete dü~rnüşlerdir. Fakat on beş lin ki, böyle bir hale daha uzun za- Meşhur hakimlerden Galen ve Te dere geçiyoruz, şoför burası vaktiy- . f 

0 

gün evvelki gibi bu defa da iş isten man tahammi.il etmiyecek milyonlar ofrast, musiki tedavisini bütün te - !c eşk·ya vrıtaoı idi, diyor. Etrafı iha- mış 1
1~ •• d . . . d 

~ Selnhiddlnin annesi.. geçtikten sonra bunun farkına varıl- ca insan vardır. davilerin başına geçirirlerdi. ta eden sts kümeleri bir pamuk yığı- . . ş u 0 e"2e ~~rının ne~rın en 
ıye mırıldandı . mıştır. 2) Führerleriniz, bizimle sulhçu Yunanlı lJemokrit, vebanın teda- nı gibi ıızaklaşmağa, yüksclmt>ğe ıtıbaren on gun ıçınde her hır borç-

di.b Safo geldiniz hanımefendi -de- Gerçi bu mektup yağmuruna ma- bir hava içinde iş birliği yapmak ni- visinde musikiyi tavsiye ettiği gibi , başladı . Gökte ne yıldız ne de aydan lu borcunun tamamen ve ya bir kıs-
efen~Yurunuz. Selahiddin iyiler mi ni olm_ak güçtü. Mektuplar~n ?epsi ::e~inde olup olmadıklarını bi1dirınc· ~arasel de akıl hastalı~l~rını iyileş- eser kaln:ıadı artık . . . mına ve alı:ıcaklının takibat icrasi 

13" rn. de İngıltereden postnya verılmı~ ol- lıdırle•. > tırnıekte tnmamen musıkıye baş vu- Avakıye ç~yını geç ıyoruz. Bir ta- hakkında bir itiraz varsa gene bu on 
l'nu ıtrdenbire gözleri yaşlarla dol - saydı, sansörün bir dereceye kadar B. Kingball ayrıca Çeklerin hangi ruyordu. ra ftan güneş doğarken, karştmdaki gün içinde istida ile ve ya şifahen 

lh§ ~· tatbiki mümkün olurdu. Fakat hal §artlar içinde yaşadıklarını, Alman İspanyn kralı beşinci Filip krallık ufuktan da Antakya doğdu.. 1 d . . d b"ld" , 
1 tıyar kad d ·· 1 · b .. 1 d • ·ıd· M k 1 F d h d"l · 1 l l · "f · 1 b b k d" h • · B l b.. ·· ·· b" l cra aıresıne osyasına ı ırrnes en . . ının a goz erı nem- oy e egı ır. e tup ar ransa an ya u ı erme yapı an mume e en ve vazı esıy e era er en ı şa sı ış - eyaz ara uru!lmuş ına ar ve es .. 
~ltı. Belçikadan, lsviçreden, Danimarka- Nazi devletinin h("rkesin husumetini lerini de unutacak derecede akıl has mer renkli kiremitler arasında yük- lazımdır. 

ha,.t lleriııden öpüyor hanımefendi dan, İsveçten ve hatta Almanyndan kendi aleyhine tahrik ettiğini hatır- talığına yakalandığı vakit, kraliçe, selen şu minareler, bize gene bizden Bildirilmediği takdirde bu müd· 
ktl;bet)~~i: Selahidc:lin arkadaşını postaya verilmiştir. !atmaktadır. ıııeşhur İtalyan sanatkarı Farinelli - olan bir yere geldiğimizi göstermi- det içinde 7 4 i.incü madde mucibin· 
Ve ke~tıg~ ~ünden beri derin bir ~lem Diğer tAraftan zarflar biribirine Kingbal, Londra gazetecilerine Yİ İspanyaya davet ederek Eskor~~I- yor mu? ce mal beyanında bulunulması vı 
de ev)"~ ıçın?edir. Zavallı genci ben benzememektedir: Her boydan ve şu beyanatta bulunmuştur: de h~sta krala en güzel şarkılar soy- Uyuyanlar, daha doğrusu uyuk- beyanda bulunulmazsa hapis ile ta:ı 
li.ieiinda ırn gıbi seviyordum. Küçük- her renkten ve üıeılcri baska yazılar- - Hiç bir şeyden korkum yoktur. lendı. lıyanlar uyandı. Hepimiz ellerimizi 'k l - . h k"k t h 

1
.
1 N enbe · · · 1 'd d 11 k' 1 ~ l 1 E" c··b 1 b · AI B k 1 h ft 1 a dinliven A k · k yı 0 unacagı '\ e a ı a e mu a 1 , e :Ya l rı cvımıze ge ir gı er i. la e e veya ma ıne i e yazı mış o an ger o es, enım manyaya u enr ı arı n a nrc . çırpıyoruz, nta yaya gırer en o· b d b I ld • kd' d h 

l3tınd ~a ım mukadderat böyle imiş. z:ırflar kullanılmııtır. Bunları ele ge- gönderdiğim mektuplardc-n yirmide kral beşinci Fil!p, nihayet zi~nt mu- nuncu yıl marcıını çağırıyoruz . Asi ~y~n a u unu ugu_ ta ır e a· 
1~~ trıd. sonra da sabır ve tahammül çirmek için hariçten eelen bütün on dokuzunu ele geçirse bile, hen vaıenesine kavuşarak vazifeBıne baş nehrini de gördük. Her tarafı yeşillik pıs ıle cezalandırılacagı "\'e borcur 

Btı ır:. mektupların kontrole tabi tutulmaıı gene hesapta kazanmış olurum. Çün ladı. bir yurd insanları yeni yeni yollara ödenmemesi ve ya itiraz edilmemesi 
k(tt take.ozleri. a'l: süren hazin bir ıü- icap eder. İşin gü~lilğü meydanda- kü kontroldan J:urtnlan tek mektup Xapolill kontes Plganelli • Bel - dökülüyor Garaj önünde durduk halinde cebri icraya devam edileceği 
~lll'leai ı~ "ttı. Nlh11v .. t Selahiddinin dır. · elden ele dolaşa dolaşa Almany.-da mont, kocasının vefatı üzerine akh-

1
ve nihn) --t ~şte AntE~kyaya geldik . mnlumları olmak üzere keyfiy t 

t kutu ihlil etti: Bu mektupların miktarı ne kadar pek çok kari b• lacalstır nı tamamen kaybedecek kadar rntıt- Avni Altıner ilanen tebliğ olunur. ( 2659) 
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Müzakereleri, tayin olunan esaslar = TUR İS Tİ "'" .. O T El İ 1 
ma~e~i"ı;.~1i.<~:'iıunds~:·u~ ~rn;::~~~," :,::;~t;~;;;:ş ~~uu~~k~~:: Londıa,~:!~~)Sİ~~~ki~B~ :.~a: ~t~:rr.~~endilcrinc en- = akş::::;:;:::1~:~ma ~ğl;Jı;;ı;;~O) 1 

r 
\Vohltad arasındaki b:r görüşme es-1 Volhn~~n bu görüşmede bir plan yok- Çemberlayn, avam kamnı·nsında in- gel teşkil edecek veyahut karşı ta- := 
nasında teslihatın tahdid Ye tenzili- tur. Dıg(r taraftan doktor Volhtatın giltere ile japonya arasında yapılan rafa avantaj temin eyliyecek mah!- - iki yüz elli kuruş r. 3 
ne müteallik bir itilaf ak<linc muka- talebetmemiş olduğu bu göriişme, c- anlaşrnanm metnfni okumuştur. yette gösteren her türlü harckab = = 
bil Almanyaya ve lngihere tarafın- konomik me:>cleler üzeı·indc tanın- Bunu mnteakip muhalefet liderle- ortadan kaldırmak veyahut bertaraf Banyosu ve akar suyu vardır. ~ 
dan 1 .000 milyon lira ikrar.da bulun- miyle hususi bir fikir teatisi olarak r 'ndc B. Henderson, başvekilden a- etmek haklarını da müşahede eyler. _ , 

1 

§ 
masının mevzuu bahsolduğunu be- cereyan etm:ştir. şağıdaki . iki suali sormuştur: lngiltere hilkOmeti, japon kıtal arı- =llff lflllfllIJUUIHUfflfl llf fflff lf flffllflllf fllllll!f llllllllllllllllfllllf lfll 111 lllllılUlllllllll=: 
·en etmektedir. Londra, 24 (A.A.) - Volhtat - 1 - Bu anlaşmadaki tavizler, hn- nın yukarıda zikredilen gayelerinin 

Bu mehafil, ilave cdi}ot: Hudeon meııelesi bgün avam kama- kikntte halen japon kuvvvetlerinin teminine engel olab'lecek herhangi 

d rn ında b.nhis ıncvz. uu olmuştur. kontrolu altında bulunan Çin mıta- ı bir hareket.e v.e ted.bire müzaheret Ewrer vaziyet, bu merkez ise, 
Muhulıf lıd rlC't ınden il. Greenvv- kalaı ,nda japorıyanın hakimtyetini etmemek nıyetmdedır. 

D. \Vohltad, meseleyi resmi bir va- odun l.ıu hu ustnki bil' sualine başve- filen tanımak değil midir? İngiJtcre hiikiimeti bu münasebet-
zife ifasına memur bir murnhhas gi- k:ı R Çedlıerlayn şu cevabı vermiş- 2 _ Bu deklfırasyon. ingilterenin le, bu husustaki siyasetini teyit ey-
bı hareket etmemiş, arkatlnşmın nok tir: . d k' . t• d b .. <l ,.. 'kl'k ·f liyecek ve Çindeki ingiliz vatandnş-
loi nazarını berayı nezaket dinliyen - Alınnııyaya islikrazdn bulnul- çın e ı sıyase .n e JI egışı ı 1 a- tarının bu gibi harekat ve tedbirler-

Plnsı hakkında bir teklif vaki değil- de etmez mi? 1 den tevakki etmelerini kendi ma-bir ziyaretç.i gibi hareket etm 'ştir. 
Lord Halifaks, bu planın menşei- dir. Başvekil Çembcrlayn, bu iki sua- kamlarına sarih surette bildirecek-

ni öğrenmek üzere bir nnket icrasını B. Grcnvood, başvckilden bilaha- le de chayır> cevabını vermiştjr. tir. 
istemiş olduğu haber alınmıştır. B. re şu suali sormuştur: Londra, 25 (A.A) - Tiençin me- Londra, 25 (Radyo) - Çin sefiri 

Bu cevaptan, knbinenin böyle bir selesinin ecıasını te~k"l eden vaziyet bug{ln hariciye nezaretine gitmiş V" Çemberlnynin kendisinden izahat nl- d 
müzakere 'mkanlarından haber ar Tokyoda B. Arita ve B. Craigie ara- İngiliz - japon miizakereleri hakkm-mak üzere B. Hudsonu çağırmış ol- h. • 
olmadığı, böyle bir müzakereyi ıç sındn aktedilen anlaşmanın metni da izahat icıtemistir. Hariciye nazırı 

Ju·u söylenmektedir. bir suretle nçmağn teşebbüs etmecl'ği şudur: Lord Halifak , ing;Iiz siyasetinin gay 

Tras , I~eraklı 

Eğer başvekil, mumaileyhin vere ve sulhu ~atın almak için B. Ilitlcr lngiljz hükOmeti, geniş mikyasta ri mes;gul Çinde asla değişmiyeceği-
ceği izal~ntı kafi bulmıyacak olursa. ile pn.rnrlığa benzer milzv.kerelerc ınuhnsnmnta sahne olan Çindek ' fili ni söylemistir. 2 Acun üzerinde mevcud traş bıçaklarından Uston olnn Sahra Gold 
B. Hucı ;ıun istifası icabı naknbil gil'işmC'k niyet· olmadığı neticesini vaziyeti tenrnmiyle kabul eder. İn- Tokyo, 25 (Radyo) - İngiliz -jn- traş bıçaklarını mutlak tecrübe ediniz. 
bir hal alacaktır, çünkü harekatı İn- çı!aırnlıilir miyim? giliz hükOmetf, bu vaziyetin deva- pon mUzakerelcri bugtin devnro et- 10 adedi 60 kuruştur. Her yerden arayınız. 
giltC're hükumetini müşkül mevkic B. Çenıbcrlnyııin. bu müdahaleye tnı miiddctjnce, Çindeki japon kuv- mlşt'r. Sabahleyin haritlye mUste>şn- SATIŞ YER!: 

koymustur. şôylr mukabele etmiştir: \'etlc>rin"n, lıizznt keneli emniyetlerini rı Sa\ adnmn e\'1ncle toplaı1an tfili Kemcraltı 'karakolu karşısında MAZHAR ÖNGÖR sıhhi ağızlık kor 
Alman mntbuatı, bir İs'ikraz nk- Bu ııtıale böyle bir netice evet çı- muhafnzn l'tmC'k \'e kontrolları altın- komisyon, çok samimi hıısbuhallcr- lonya v-0 pipo pazarı. 

di haber] İ\le alay etmekte v bu knrnb ı·r :niz, cevabını verebilirim. da bulunan nııntakada umumi nizamı de bu lunmuı ve ingiliz sefiri ~rC'ki ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
haberi ri clngiliz bloku> diye tavsif Böyle bir müzakereden hiçbir sruet- idame ey\~mek hnhsinde husur;i men- ile jnponyn haric ye nazırı Ar1tanın 
etmektedir. le Jınberdar d f(lız Ye a!"kadar na- fnatlPri buluıH1 ui·unu müqah de ey- mut:ıhık ka 1 dıkları P aslar dairesin-

Rheinisrh-\Vestfaclischer Zci- zırclan b im h c k'msenin lıundn'ı lcr. İngiltere hükOme!i, ayni zaman- de tetk kler yapmıştır. 
tung, lngilizlerin istikraz şayiaları hnueri yo!üu. Htıkfımet, katfyen b!>y
hakında cBeceriks:z mannvra> de- l b r ınUz kere nı,.mak niyetinde de-
mektir. ğıldir. 

Berl:n. 24 (A.A.) - Hudson. Vol \"o'taht - Hud on görilşme· 'ne f'C-
htat gôrüşme!';i hakkında aşağıdaki lince, bu tamnm'yle şahsi ve hu ... u i 
resmi tavzih neredilmiştir: bir görüşme olmuştur. Ticaret nezu

İngiJ'z gazeteleri, B. Hudsonun retinden hç lıfr memur doktor Volh
dotktor Volhtnt ile yaptığı görüşme 1 tnt ile görilşmüş değilciir. 
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Anlü1ra, 25 (IIususi) - Zira :ı t ve-, Bu yıl z 'raat vekaletinin çiftçi em
Lo. 

1
ra, 24 ~ \ .A.) - M.Li Mu- kfı ' ... H. J u dumuzun bu ser.eki pn rinc verdiği pamuk mibzeleri il e ol

·r· nt i , 2-! ~~.A.) -. Gec "". g~- dafaa f;orpurasyon nazırı B. Chat mu-< r e 1.olle vazfretini tesbi~ ctm:ıs- 1 dukça mühim miktaı da ekim yapıl-
Lılr çok hı ıhz mfıes egfller n n ficld, harp levazımı nazırı B. Burg"n, t.r. ınış, çiftçi makinelerin bizzat fayda-

J ponya'da 
lngif"z aleyhtarlığı 
Mü 'zim bir honferans 

konferans 

bulunduğu Ilai ııehri mansabında harbiye, bahriye ve ha\'a nazırhm ı J 939 pamuk mahsulü hakkmd11 n- 1 sını görmiiş \:C anlamış bulunmaktn
k n Tangkudn ingilizleı aleyhiı~dc ı BB. Horbelişa, Stanhope ve Kings- lıikaılarhıtın \·erdikleri mn!Omutı. dır. Seyhan pamuk üretme çiftlig' 
ı.ııı~azza~ nü.~a~·işler yap~lmı~tı~._ ... ley \Vood, imparatorluk ..... ~enel kur- ! r..u;:arnn Jıaşlı:·ı~ı~ta Adan~ bölge- e~rnfı~d.a makine ile ziriyat ~ üzde 40 

S:gara Tiryakiler:ırı~ M .. j 
Tiitün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattnn 

müşlekidirler. Dol-t1Jr1ar kendiler.ne her daima sigarayı t .. k etmeyi 
tavsiye ettikleri ha!de terketmemektedirler. 

Halbuki 
Aman 

' l'i son 
icad 

-Orh!.ıt u .. u.'lı:t;rhuUaınt ı zma i!l1 

istedikleri mik4~rda tülün içeb 'liri :r. Çı.m Ü bu ağızlı w n içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derece:;inde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her verde 150 kuru$tur. 
Toptan, perakende satıs: Kemeraltı Karakol karşısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

Mehn ed an 
tıOO numa) .şçı, 3 ecneb mUe c. ı may paşkanı general Gort ve l-~va ıwtılı• panııık ı~ n pek elverışlı olırı- nısbctını bulmuştur. Ayrıca ge lecek 

b rıasına hücum ederek. rnmlnt·ı lm · mnreşalı Curil Newal, bu sabah baş ~ ıııı ikliın şnrthırı haziran içıııdı:. b·. yıldan itilrnren tatbik edilecek büytik 
mı~lnr ve telefon tellemı: kesıııişlcı·· vekalet dairesinde toplanmıslardır. l>ol,'"PYt! v1ğnn yağmurlarla de:;iş· sulnma programiyle nıütevaz'n oln-

<1 r Bu toplantı bir saatten fazla sürmüş- mı~. \'ağ.nurun J'.rn.muk meuuatın·ı rak bu bölgede ziraat vekaletince Z 
1
• 

ece**»> tür. Luy 1ık f.ıydnl!trı dokunmuştur. sulama denemlerine girişilmiş bulun 
---000 l •mumiyt!t itilınr·yle Adamuh ra- maktadır. Alınacak tecrübelere göre ollanda 

lstih/,a :ıları ıda bir 
infiıak 

1 · t Konak caddesı' meserret oteli 39 -40 I ·r· varelerı· l'.·ıl, mnlı ulü ~lmdiki h.nlue UJ''mni Ul~ hav~li için e_n.uyg~ su a~n SiS e-, 
ngı ız ta J lııt \·:ı<'İvcltc lıulunınaktadır. mı. şekıl ve me\Sımlerı tensık oluna- Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
- Ba§tnra(ı Birinci sahifede - l'a"lu.k ı.ıezruntmıı bazı ~·~ric:rd • caktır. 1 Müşterilerimizin bir kerre görmelerini i"nvsiyc ed<."rİ7. •• 

grupta 60 Bilenhe~ bombariliman 7drsr veıwn •Greklere t~qı zi~aatl ~~ b~gesinde.?runuk rnezru~b ~~~~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Amsterdam, 25 (Radyo) - Ot

rok istihkamlarında bugün bir infi
\Uk vukun gelmiş ve askerlerden iki 
kişi ölmüş, bir çok kimseler de yara
lanmıştır. 

--..---.-aaassasaasa...-~--

Papa 
Eylül ortalarında 

Frankoyu kabul 
edEc ~ 'z 

tayynre i vardır. Bunlar snbah sant •:, kfıleft'CC Hi ·rnınln bütt:ıı te•ilı.l'll l pek ıyı hır tenebbut arzetmekted r. 
:ı.:·•ınıı;tır. Bu .vıl bölcredo 1{1 !Vlaııo Bu bölgenin akala çevresine alınan sekize doğru l'ıfanşı geçmişler ve • " 

muhteJif i tiknmet erde tesbit cdi ~ /. '• yntı tnhnı•:-.cn yJzde 50 nıcılıc~:n ITrnkya ve Marmara çevresiyle be
·" J.r nt:Iecu: rıene lJu nlsbetirı yf~:.-.- raber gerek kemmiyet ve gerekse 

len uçuşlnrrnı yaptıktan sonra saat d·· ıj') ı bıılncuğı kı~vvetle ttı.•Jr.ıiu u· keyfiyet bakımından şimdiye kndar 
onn doğru Uslerine dônmtlşl~tdir. ıı.: 111 , idedir. alımnıyan en yüksek hir mahsul id-

BugUnkU ekz~rsizlerin ikinci kıs- rak edeceği umulmaktadır. 
mına 60 tane Vellington bombardı- R ı · hd Sakarya, Kızılırmak, Malatya ve 

oınanva ve ıa 1 lgvdırbölJY_elerindedepamukmahsu man tayyaresi iştirak eylemektedir. 

Bu tnn•areler Fransa üzerinde 200 

ilA 2300 kilometre uzunluğunda se-
T riyesteden Bükreşe 

hareket etti 

lü müsait bir vaziyette bulunmakta 
dır. 

Şimdiden esaslı tahmin yapılması 
ferler yapacaktır. Müteakıben bir Triye te, 25 (Radyo) - Romanya için mevsim henüz erk0 n olmakla b .. 

Roma, 25 (Radyo) - Papa 12 çok Hnmpdens tayyareleri de Fraıı- veliahdı Gron Voyvod 1\lihail, bugun raber 939 Türkiye pamuk mahsulü
inci ~İ):u bn~ün Kastel Gandolga- sa O zerinde uçacakatır. Bugünkii U· valide:si p~enses El~ni ile b~rlikte bu-, I r.ün b~ndan so!1ra he: ha~.gi ~~r a~ı
ya gıttı. Eylul ortalarında gen~rnl çuşlara 200 den fazla tayyare ve raya gelm.şler. Velıahd, Bükreşe ha- zaya ugramadıgı takdırde uç yuz hın 
f rankoyu kabul etmek Üzere Vatıka- binden fazla piJot iştirak etmekte_ rekct etmiştiı·. balyayı geçmesi muhtemeldir. 
na dönecektir. 

-=+:..:-

Yunan donanması 
Ağu~tosun 6 sında manev

ra'ara baş:1yacak 
Atina, ~5 (Radyo) - Yunan do. 

nanmacıı, Ağustosun 6 mcı gUnU Ak
deniz mnııevralanna bnşlıracaktır. 

Bu manevralara tahtelbahirlcr de iş
tirak eı:'ecektir. 

Yunan donanması, Selfinik ve Ada
ar limanlarını ziyaret edecektir. 

--«««•>»---

dir. 

Pnrfs, 25 (A.A.) - İngiliz haya 

kuvvetlerine mensup muhtelif bom

bardıman tayyare filoları bugün bir 
çok defa Paris üzerinden geçmişler
dir. 

Londra, 25 (Radyo) - Fransa ü
zerinde uçan ingiliz hava kuvvetle
ri, öğleden sonra saat 15,lö de bu
rayn dönmüşlerdir. 

Paris, 25 (Radyo) - Fransa hava 
nazırı Gilaşambr, Londraya gitmiş
tir. Nazır, hareketinden evvel Al
yans Fransezde verilen ziya! etM bir 
nutuk frad etmiş ve ingiliz - Fransız 
scmalarmın artık tamamen birlcşti
ğ'ni söylemiştir. 

Fransa 
Italy ..t sınırlarında 

Londra, 25 (Radyo) - Fransa hn
i s fi h ti rnlar yaplyor ve kuvv~~leri n_azt!:l Gilaşambr, bu-
Par·cı, 25 (Radyo) - Alp dnğla~ giin buraya gelmiş ve hav~ ~areşa~ı 

r dn italya fıınırlnıı karşı ındnk: lril Novnl ile Fransız sefırı ve saır 
, n tıkta istihkamlar başlamıştır. bnzı zev t tarafından karşılanmış -
•· ,..cınnm burada yapacağı istihkftm tır. Gilaşambr, ingiliz hava nazın 

el.c~m·yet atfolunuyor. Kim~le~ Vodln konuşmuştur. 

I2mir incir ve üzüm tarım sa
tış kooperat.fleri birliğinden 
Üzüm is!Ptme hanz dahi ive ha-• 
rici hammalz),·e ve nakli}·e müna· 
kasası ve kooperatif müvarid=tı 

nakliye 1,;.ünakasası 

ı - E'rliğimjze ait lizüm işletme h:ınınm dalım ve harici hamma
liye Ve nakliye işleriyle (jztlın \'e incir kooperatiflcrnden g-0]e
cek malların Abaııcak ve Bnsmahane ista yonlarından işletme 
hanına nakliyesi çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-7-939 Cuma giinli saat 10.30 da B'rincikordonda 
iş hanındaki birlik merkezinde yn!}ılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat akçası 500 ve kat'i teminat 3.000 liradır. 
4 - Ek~iltme şartnamesi her giln biri k muhac:ebe servisinde gö-

ı üleb·lir. 22 2~ nr7 2G 1 5 

i S T 
Be yoğlunda 

e s N 
Sİ R f{'" E Cl.'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türldyenin en eski otelci i 

• Oıner 
dir · 44 . Senelik tecrübeli idaresiyle bütün rnü§lcr'le · n~ ftcndisiı11 

• sevdirmiştir... 'Ôt' 
OtelJerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurl r .. İ,tnnbU'· 

bütün Ege ve lzmirlilcr bu otellerde buluşurlar.. i• 
Hususiyetleri çok olan bu oteHerin fiyatları da rekabet kabul etr11 

yecek derecede ucuzdur. 

Akh sar Türk Hava Kurumıt 
sulr..!sı~nden: 
• ·rııY 
1 - Ynzhk ve kışlık kısımları ve sigara salonlarını muhtPvi ve 111 

11 macılığın son tekemrnülfitına uygun şekil 'e techiz <ıdilnı:~. "1~ll 
(Akhisar tayynre sineması) (3) sene {8) ay müddetle kırtı) 

verilmek üzere açık artır.maya koını 1 nıuı;-tur. nSO 
2 - Teklif edilecek bedel haddi lfLyık görüldüğü takdırd' '31· 7:· de 

tarihinde saat 11 de Akh'sal'da Ttı• k lı u kurumu şubcsııı 
kal'i föalesi yapılacaktır. rı1i' 

3 - Senelik muhammen kira bedeli (1800) lirad1r. ruvakknt te 
nat parası ( 4 95) liradır. rrort>: 

4 - Şartnameyi görmek ve tafsilat alır.ak istcycnld Anlrnra~n :ıwr' 
lınvn kurumu genel nıcı kezine, İstanbul, İzmir, E kiş h r. c!lnt 

· · h' d J b J • e nıUr~ ' sa, Balıkes.r, Manısn ve Ak ısar n mr m şu e: f'rın · 
82 

etmelidir. 14-1~-2~-28 24 

~ 

.. 
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L~·z ot ar 
KASABA HATTI: 
İ:ı:ınir .. lat nbul • Anknra yolcu treni her gün saat 6,30 da harel<et 

~der. (Bu trende Pazar • Cuma • Çar§amba) gilnleri Ankara için bir 
l'ate.klı ve Eakiıehir için bir yemekli vagon vardır. 

lzmir • Alnıchir yolcu lTeni her gün annt 16,40 da Basmahaneden 
hareket eder. (Bu trenin 1\-b.nianda aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Soma:va devam• vardır ) 

lzmir. Bandırma eürat tr ni Pazartesi - Çarşamba Cuma günleri sa
at 7,3t> da hareket eder. <Bu trenler! 1stanbula cidecek yolcular için 
Rnndırmadnn vapur vardır.) 

h:mir • Bnr.C!ırrna yolcu trt'nİ Salı • Per~embe • Cumartesi - Pazar 
tÜııl~ri snat l 0.05 de harr.ket eder. (Bu trenlerle l"tanbula gidecek 
:o!cular için yaln.z Pflrşcnıbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
'ardır.) 

AYDIN HATT: 
hmir - Karakuvu - Afyon •o cu treni Pazartesi • Çarşamba - Cuma 

•Cumartesi l!'linleri aaat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur • lrpart• V l" Eğirdire ıdden trene mülaki olur ) 
İzmir. NnzilJi yolcu treni her gÜn ıaat 15 de hareket eder. 
lzmir • Nazilli otoray her gün ıaat 18 de hare-ket eder. 
lzmir - De:ıizli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. 
hmir • Ödemiş yolcu treni her gün saat 8,10 da hareket eder. 
lzmir • ire • Ödemi§ muhtelit yolcu treni her gün saat S,45 de hn· 

teket eder. 
lzmir • Tire otoray her gün aaat 16,30 da hareket eder. 

TELEFON NUMARALARI : 
Yangın ihban 2222 - 2532, Karşıyaka: 5055 imdad\ aıhhi : 2046 

r'1Uddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, ,ehir t"'lt"fonu müracaat No. 
2ıoo, ıehirler arası telefon müraceat No. 2150, Elektrik ıirketi : 2091 
li11.va gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Kar§ıyaka r.u idaresi : 
Sıos, Bsmahanc istasyonu : 3638, AJ~,,.ncak iııtasyo":lu : ~~.34, Pua· 
f>(\t-t vapur iskelesi : 2854, Denizbank acentesi : 2674. İzmir ıu şirketi 
3oıs, Takai istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Karııyakaya ilk vapur ıaat 5,30 da Paıl\porttan ge ... e aon 

"•Pur l 1,30 'ia Konaktan kalkar. Kar§ıyakadan fzmire ilk vapur sB.at 
6 ela, son vapftr da 24 tedir. Gündüzleri her yarım ıaatta bir karıılıklJ 
"•Purlar hareket eder. 

ŞEHiR D.tHJLI NAKiL VASITALARI : 
1'raınvaylar 1 bbahleyin ilk tTamvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 

"'1 6 4a hareke~ eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece ıon tramvay 
Ci.i:a:elyalıdan 24,•\5 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz •her be§ 
dtkikada bir traı;..vay vardır. 

Otobüale : Bu&ı .. , Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alaancak hat• 
lırıll her gUn munlrozam otobüıler iılemektedir. 

HAVALI KATARLARI : 
lzmir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17.44-19, 1 O 

1 la..,ir • Bornova : 5,30-6,46-8107-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-17, 
b-·~.~0-4!0,'10. 

l l:ıınir • Karııyaka • HacıhUaeyinler : 5,43·7,38-8,30-10,20-12,10. 
3,oa.14,so-ı s,so.17 ,47-19,30-21,2s. 
l:ınıır - Menemen : 5,48 (Yalnız Cumarteı~ rünleri : 13,03) 

DENIZYOLLA~I : 
el Çarıaınba günlet aaat 12 de İdanbula ıür'at postası. Perıembe 20 
de atapoataaı. Çartamba 10 da Mersin sür'at postası. Pazar günü 12 
pe 'W rıin poataaı (Radoaa da uğrar.) Karaburun poıtaıı Pazartesi Ye 
ea-1"'-ıbe eünleri aaat 9 da. 

l MEMLEKET HARiCi ı 
il tal.tan vapurları muntazam postalar ı Çartamba aaat l 7 de Pire, 
teııd~i, Venedik, Triyeıtc. Perıembe aaat 17 de Rados, Adölar. 

.. N1BETCI ECZANELER ı 
ttı· •:zar: l<emeraltında Hilal, Karata,ta B. Habif, Keçecilerde Yeni iz. 

tr lr d A ~ ıa pl'~armda Aırı. 

~-·~:ıarteai Kemeraltında Şifa, Güzely'llıda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
~ • lkiçeım~'kte lkiçeımelik, Alıancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

'' •lı : k.emeraı•tında Şifa, Karantinada B. Egref, Kemerde Kemer, Al· 
C~ ktıı B. Ahmed Lütfi, Egrefpaıada Eşrefpaga, Türkpazarından 

Ç huriyet eczahanea'. 
l~~~rfarnba : Bıı~ uı-akta Sıhhat, Karataşta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
~ ır, lreadpazarmd!\ Aari. 

~il ert nıbe: Kemcraltında Hilal, Karantinada B. E§ref, Tilkilikte B. 
't.'d, l::trefpaıada Egref paga, Türkpazarından Cumhuriyet eczahane-

C 
.\e.,~~ ı kemeratında İttihad, Güzelyalıda Güzelyah, lraadpazarında 
c1

' kır~tmelikte İlciçeşmelik, Abancakta B. Fuad. 
""1al"\'9•i : Baıdurakta Sıhhat. 

1111111 ııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
•~nıir Defterdarlığından: 

Scı.tıı t> N . 
~ 

164 
Karşıyaka Osman zade intikam - 1751 
No. lu Sokak 2j Taj Numaralı Ev. 
Şehitler F crali - 1504 Numaralı Sokak 
Paralı köprü caddesinde 41 Eski No. lu 
629.22 M. M. Arsa 
2 inci Knrantina Kasım efendi Sokak 1 7 
Numaralı harap Ev. 
Şehitler 1527 Numaralı Sokak 31 taj 
No. lu Ev. 
Karşıyaka Alaybey Salihpaşa Yalı caddesi 
171 Taj No. lu 562 M.2 Arsa 
Mersinli Bornova Caddesinde 309 No. lu 
Evin arka hududunu teşkil eden 175,95 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

300 00 

629 24 

200 00 

100 00 

1124 00 

y llletre murabbaı boş arsa. 61 58 
~t~ed·~~arıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten talip zuhur 

~dide bıgınden 24/7 /939 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle tem· 
}~~ 11-ıüdi~t~~~l~ıstır. İhaleleri 3/8 939 tarihinde saat 15 de Milli Em
il:.· t"niicll·t lu unde yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkurde Milli Em-
~ llt ··~ .. 

()!~il Uguncle toplanacak olan satış komisvonuna müracaatları 
ltr (2677) 

(ANADOLU) 
~~~~~~~~~~~ 

.................................................. ! ................................................ ;•••••• 

. =nur Levc.ızı;n Amırii!ti :,atL.ı Alma ~ 
llan!arı 

Bornova tümen satın alma kocisyonundan: 

. -. 
1 - Ciheti asker;ye için süvari binek hayvanı pazarlık suretiyle 

satı nclınacaktır. 
2 ....... lstekli!er tesbit edilen evsaf eşkal ve şartnamesini her gün 

Boınovada askeri sntın alma komisyonunda ve Hilalde kor 
hay" an hastanesinde görebilirler. 

3 - Bu evsaf ve şeraiti haiz ellerinde hayvanları olup satmak isti
yenleı in her hafta salı günleri saat on dörtten on yediye Ye 
cumaı tesi günleri sekizden on ikiye kadar hayvanları ile bir
lıkte H.lalde kor hayvan hastanooinde müteşekkil komisyo· 
na mü.acna~ları ilan olunur. 18 22 26 30 2554 

lzmir levazım amirliği ıatın nlma komisyonundan: 
ı - Mugl~. i\larmur s, Milas. ırnııuk ve Bodrum garnizonlnrı se

nelık ihtiyacı oian 3~0000 kilo nrpa ile 350000 kilo yulafa tn
ı:p ~ıkmadığmdun tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulınu~tur. 

2 - İhalel eri !!-nğıı~tos-939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 15 de yrıpılacaktır. 

3 - Art>ııııın tutım 19250 lira ve muvakkat teminatı 1444 lira yu
lnfın tutnrı 20125 lira ve muvakkat teminatı 1509 liradır. 

4 - 'l'eJ<:if mcktupiarı ihale saatiııden bir saat evvel komisyona 
verilmelidir. Şartnameler komisyondadır. 

5 - Kununl vcsa 'ki haiz olan istekliler:n komutanlık satın alma 
kcmıısyonuna mltrncantları ilan olunur. 15 22 26 29 2521 

İzmir levazım amirliği sabn alma komisyonundan: 
ı - :Muğla, Marmaris - Garnizonları için 20000 kilo, Milas, Kill-

liik ve Bodrum garnizonları için 19000 kilo sadeyağı kapalı 
zarf uıı.ul:yle eksiltemeye konulmuştur. 

2 - İhaleleri Sl-temmuzl939 pazartesi günü saat 15 de yapıla

caktır. 
3 - Muğla garnizonuna ait olanın tutarı 22000 lira ve muvakkat 

teminatı 1650 J rr.dır. Milas garnizonuna ait olanın tutarı 

20900 lira ve mU\·akkat teminatı (1568) lira olup toptan da 
ver:Jelıili r. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel 
koır.i~yonu vel'ilmelidir. Şartnameler komisyondadır. 

4 K anuni vesaiki haiz olanların komutanlık satın alma komis-
y.:muıın müracaatları ilan olunur.. 15 2! 26 29 2520 

f7mir levazım amirli~i satın ~ima komisyonundan: 
ı - 3. Kcr inşaat şubesinde çalışmak üzere 250 lira ücreti şehri1i 

ylik~ek diplomalı bir mimar alınacaktır. Taliplerin 27-7-939 
gününe kadar Çorluda kolordu inşaat şubesine istida ile mü
racaatları. 

2 - ı ~tı~kl'll'rın rliplom:ı. hi.isnühal kağıdı, tercüme! hal ve a.:kcr
lik vesikn~ı suretlerjyle yaptığı işlere dair vesikalarını istlda-
larıııa raptctmeleri lazımdır. 15 19 23 26 2G22 

-1.-:mir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 -- 4441 ton Lavamarin kömürü alınacaktır. Kapalı zarfla ek

!!iltmesi T ophane:>de lstanbu! Levazım Amirliği Satınalma komisyo· 
nunda 11 8 93Cl Cuma güni.i saat 1 5 de yapılncaktır. Hepsinin tah
'Uin bedeli 55'1 12 lira 50 kurustur. ilk teminatı 4025 lira 62 kuruştur. 
Şartnamcsı kombyoncla gfüülebilir. l~teklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarım ihale saatmdan bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 26 30 4 9 ( 

Kırkağaç be ediye r·yasetin· 
den: 
Kırk:ığaca isale edilecek olan koca suyun bakır köyü civarından ka

saba civarına kadar 2500 metre imtidadındaki bakiye kısmında borula
rın f erşine ait 3900 lira keşifli işçilik 20 temmuzdan 8 Ağustos tar:hi
ne kadar yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Tal'plerin bu 
müddet zarfında Kırkağaç belediyesine müracaatları fenni ve hususi 
şartnameleıini istemeleri ilan olunur. 22 26 30 3 2616 

Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

(SAHiFE 11)' "" 

Vilayet Daimi Encümen en en: 
Eksiltmeye konulan iş Menemen. Bergama yolunun 36+' 

850 • 39+850 inci kilometrolan 
arasındaki şösenin esaslı tamirab. 

Keşif bedeli ( 13231) lira (80) kuruş. 
Bu işe ait evrak aşağıda gös
terilmiştir 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeye girebilmek için 

A) Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna• 

mesi. 
D) Keşif cetveli, hususi ve umumi 

fenni şartname ve silsilei fiat, 
taş; kum, su ocak grafiği. 

Bu evrakı lzmir Nafia Müdür1~~~ 
de görüp incele~ebilirler. 

1 7 / Ağustos/939 Perşembe günü 
saat 1 1 de lzmir Vilayeti daimi en• 
cümeninde. 

Vilayet makamından ehliyet vesikdsı 
almış olmak (993) liralık muvakkat 
teminat vermek, icı>beden fenni ev· 
rakı salahiyeti fennf yeyi haiz kimse
lere yaptıracağını Noterlikçe taahhüd 
etmek ve bir defada asgare 10.000 
'iralık yol, ve köprü işi yapmış ol· 
mak ve 9 39 yılına mahsus Ticaret 
odası vesikasını haiz olmak lazım· 
dır. 

Teklif mektupları Yukarıda yazılı saattan bir saat ev· 
veline kadar 2490 sayılı yasanın 
3 l , 32, 33 üncü maddelerine göre 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
lzmir vilayeti daimi encümeni ri· 
yasetine makbuz mukabilinde veri
lecek ve postada vaki gecikmeler ka. 
bul edilmiyecek. 

26 7 (2672) 

Izmir Vakıflar n1iidürlüğünden: 
Hükumet caddesi üzerinde kain 364/40 No. lu tatlıcı dükkanıma

yıs 940 gayesine kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmı§
tır. Senelik kirası 420 lirzdır. 

ihalesi 5/8 939 Cuma günü saat 1 O dadır. Taliplerin ~ 7.5 pey 
akçesiyle Vakıflar idaresine müracaatları. 26 1 4 (2658) 

Manisa Sıtma Mücadele reis
liğinden: 

1 - Karşıyaka Sıtma mücadele şubesi için satın alınmak üzere 
açık eksiltmeye konmuş olan azı elli çoğu altmış ton motorini ver
meğe talip çıkmndığından eksiltme on gün uzatılmıştır. 

2 - lhale 41 Ağustos/939 Cuma günü saat 1 O da fzmirde Karw 
şıyakada kain Sıtma mücadele dairesinde toplanacak olan komis
yonda yapılacaktır. 

3 - Tahmin olunan bedel beher tonu 70 lira üzerinden 4200 
lira ve muvakkat teminat 315 liradır. 

4 - Şartname her gün Karşıyaka Sıtma mücadele Tabibliğin· 
den parasız alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2400 sayılı kanunun 2 inci ve 3 On
cü maddelerinde yazılı vesikalar ve muvakkat teminatlarını İzmir mu-
hasebe müdürlüğüne yatırdıklarını gösterir makbuz ile birlikte ihale 

1 saatındau evvel komisyona müracaatları. (2657) 

Umum tahmin llk Eksiltme ihalelerinin Zavi Şahadetname 
Cinsi Mahalli teslim Miktarı tutarı teminata şekli Tarih, gün ve saatı 

--
Kilo Lira Lira 

. 
Saman. Gaziemir 52,000 780 59 Açık eksiltme. 31 / 7 /939 Pazartesi 

Saat. 9 

Saman. Ödemiş 120,000 2100 158 Açık eksiltme. 31 / 7 / 939 Pazartesi 
Saat. 10 

Saman. Bornova 265,000 3975 299 Açık eksiltme. 31 / 7 / 939 Pazartesi 
Saat. 11 

Kuru Ot Gaziemir 70,500 2291 172 Açık eksiltme. 2/8/939 Çarşamba 
Saat. 9 

Kuru Ot Ödemiş 125,000 4C\62 305 A\çık eksiltme. 2/ 8/ 939 Çarşamba 
Saat. 11 

zarf. 2/ 8/ 939 Çarşamba 
Kuru Ot Bornova 390,000 12675 951 Kapalı Saat. 15 

Yulaf Bornova 530,000 25,970 1948 Kapah zarf. 7 / 8/ 939 Pazartesi 
Saat. 1 O 

Yulaf Ödemiş 190,000 9310 699 Kapalı zarf. 7/ 8/ 939 Pazartesi 
Saat. l l 

Yulaf Gaziemir 91 ,000 4459 335 Açık eksiltme 7 / 8/939 Pazartesi 
Saat. 15 

- Tümen Birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı şartnamelerde yukarıda alınacak miktarı, Umum tabmin 
tutarı, muvakkat teminat, ve münakasaların şekli ve ihalelerin tarih, gün ve saatları yazılı (9) kn
lem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 

2 - Bu dokuz kaleme eit şartnameler .her gün Bornovada Askeri Satın alma komisyonunda görü
lür ve okunur. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak Yulaf, Kuru ot için istekliler ihale aaatından bir saı.ıt evvel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz karşılığı komisyona vermiş olmalıdırlar. 

4 - Bu münakasalara iştirak edeceklerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz etme· 
ğe mecburdurlar. 

5 - lt:teklilerin yukarıda her kalemin hizalarında gösterilen tarih gün ve saatlarda bildirilen muvak
kat teminat ve teklif mekt\\'dariyle birlikte Bornova Askeri Satın alma komisyonuna gelmeleri 
il~n "'lı·n•ır. 15 21 26 30 (2519) 

1333 aeneainde f zmfr aanadaı 
mektebinden aldığım fahadetname. 

mi zayi ettim. Yenisi alacaf ımdan 

eıkiainin hükmli olmadığı ilan olu· 
nur. 

Sanayj mektebi mezunların· 

dan 93 künye numaralı ş. •. 
ki oğlu Mehmed Fehmi. 

Izmir sicilli ticaret 
Memurluğundan: 

(1. HAKKI VERAL) t:cnret un. 
vaniyle İzmirde cmliik hanında 5-6 

numarada mahsuliltı arziye ihraca

tı ve her türlü emtia ithalatı komis

yon ve ticareUyle uğraşan 1. Hakkı 
Veralın işbu ticaret unvanı ticaret 

kanunu hükilmlerine göre slcflin 

2552 numarasınn kayıt ve tescil edil

diği ilfın olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu mtt
hUr{i resmisi ve F. Tenik imznsı. 

lzmir belediyeainden: 
Belediyemizin zabıta kndrosunda 

açık bulunan 3 znbıtul beled'ye me
muru için 28-7-39 tarihinde nçılacak 
milsabakn imtihanına iştirak edebile 
cek talipler memurin kanununun 4 
ncii madde ine göre en nz orta okul 
mezunu olmnk ve bu maddede yazı
lı sair evsaf ve şeraiti haiz bulun -
mnk koydiyle 28-7-39 tarihine kadar 
beled'yemiş zabıta baş memurluğu

nn yedlerindeki mevcut evrnk ve ve
ımikler birlikte miiracnnt etmeleri 

ı lilzumu ilan olunur. 25-26·27 2650 
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Fratelli Sperco 
Vapur acentesi 
ADRIA TICA. S. A. Dl 

NA VIGAZIONE 
Citta Di Bari motörü 27-7 saat 1 

de gelerek ayni gün saat 17 de istan-
bul, Pire, Napoli, Marsilya ve-Ceno
vaya hareket edecektir. 

. Lero motörü 27-7 saat 12 de a-ele-
«Mılos> vap. 20 temmu'.7.da bekle - rek av · ·· t 19 d p t T _ 

• J nı gun saa a a mo ~ 
myor, 22 temmuza kadar Anvers. . . ' 
Rot d B H b . . ros, Kalımnos, ıstanköy ve Radoaa 

er am, remen ve am urg ıçm har k t d kt' 

1 C'. b 1 f;,K ,., ..... .& ;s. 1 E lül 1 ikinci yük alacaktır. Le e e t~·c: 3~·7 Sd Kur''! a:·~ ~a , at, - . Y.l a~· . ~ . ,, . .) .. ~ .... ~~ -: .• _ ... ~. . ry , cHeraklea > vap. 3 ağustosta bek- ero mo oru . - saat e aelerek 
.. .:;ş.rın tarıhler •. ~ .. ..: ı::eRı • .;.;~ktır !eniyor, 5 ağustosa kadar Anvers, ~-~s:.8~1.J~ePıre,Korfo,Saranda, 

11
/RAMJYELER i Roterdam Bremen ve Hamburg için rm ızı, a ona, Draç, Ragoza, Spa.. 

~.,~\Ulll!l"' ~ .l ''111111'1UIUlll1 llllllllllllllllflllllllllllll:;;::::'.!:::'.~l!lflllllllllllllllllllb,~ · yük alacaktır. 1~~0• ara, Fiyume, Triyeste ve Vene-~· ~ i Tahliye: dıge hareket eder. 

1 
ROYALE NEERLANDAISE KUK-

J Adet 2000 liralık 2000 lira - clthaka> vap. 10 niustosa doğ!·u PANYASI 
5 " J 000 u 5000 " -- bekleniyor, Hamburg, Bremen \'C Titüs vapuru elyevm limanını12 • 

Anversden mal çıkaracaktır. da olup Rotterdam, Amesterdam, Vf 
8 41 500 " 4000 " ;; 

1 

ARMEMENT DEPPE Hamburg limanları için yük alarak 
- E hareket edecektir. • 

16 .. 250 " 4000 " = ~ spagne> ~ap. temmuz sonlarına = dogru beklenıyor, Anvers {doğru) Pyi'mahon motörü 3-8 tarihinde 
60 • JOO .. 600D .. - l için yük alacaktır. gelerek yükünü tahliye ettikten soıı-= 1 ra Burgaz, Varna, ve Köstence liman 

95 .. 50 ,, 47 5 J ,, = Mevsimin en yenilik· ARMEMENT H SCHULDT l~rı için yük alarak hareket edecek-
5 6 S l • • b k «Duburg» vap. 26 temmuzda bek- tır. 

250 ,, 2 ,, 2 D IJ - erını ayan umaş- !eniyor, Anvers, Roterdam, Bremell Hercules vapuru 7-8 tarihind• 
:-.: 3200D S /arının erkek kuma•· ve Hamburg için yük alacaktır. beklenmekte olup Rotterdam, Ama-
-- ) _ 435 - / . . . y DEN NORSKE MİDDELHAVSLİ.N.JE terdam, ve Hamburg !imanları içiıa . _ ~= arının en eyıstnI cBalkis:ı> mot. 2G temmuzda Dün- yük alarak hareket edecektir. 

i:mmmıımm111nımmnımmmımmnmmmmmnmmmımmm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.m1111m = Ibrahinı Karakaş ~erk ve Norveç için hareket edecek-. SVE~SKA ORIENT LINlE.~ 
, . 1~ Bankasına para yatırmak:a, yalnız para b :r~ktirıniş olmaz, ayni 1 . 1 t.r. Vasaland motörü 28-7 tarihinde 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz fan atınız. ı cBosphorus> vapuru 30 Ağustos - gelerek Rotterdam, Hamburg .ve 
w ,, • 1 

• Odun pazarı No. 12 tan ~ eylOlle ~~dar Dieppe ve Nor- Skandinavya lim~nları yUk alar~k 

1 

dı ... 1111 - veç lıma~ları ıçın yilk alacaktır. hareket edecektir. 

r 
111111111111111111111111111111illi1ililiiliil1111111111111il111il111111111111111:ıllilil1111 llllUll I~ = I lllllRlllllllllHllllll lllllllltllllllllllllllll~llllllllll lllllllllllllllllllllllll-• ey ı~~=I ~:~.:• ~::İı ~ra~~l~":ve~ SERViCE K~~~ı_r~~OUKAI~ 

~ Al k . k l . . d = = Taze' Tem l z ucuz ve Norveç limanlan için yük alacak- Alba jul!a vapuru 3-8 tarihinde' 
: sanca Vapur lS e esı ClV:trın a Ve := = ) tır. gelel'ek Malta, Cenova ve Marailya 

·ı· deniz sporları gazinosu karşısında - ı· L AA ç = . cBosphor~s~ ~apu:u 25 birinciteş- limanları için yolcu ve yük alarak ha 
! y • LJ A ·ı G • = - - ;~nden 28 bır,ncıteşrıne kadar şim:ı- l'"ket edec&ktir. 
!ıE enz .r.ıayaf l e QZlnOSU - - ı Fransa Anvers ve Norveç limanla- Not: i:l = ;;; ' . . - rı için yük alacaktır. İlandaki hareket tarihleri ne D&'f• 

;ı: - H - lunlardaki değişikliklerden dolayı 
:::.._~ _ = er türlü İU Valet çeşitleri = \:\!ERİCAN E...~PORT Lİ('.ı""ES, İne. acentemiz mesuliyet kabul etmea. 

. = = - cEksmoor> vap. 23 temmuza do~ Daha fazla tafsilat için ikinmcikor-

- Hamdi N. üzhet Çan çar ;~k~~r~leniyor, Nevyork için yük ala- donda FRETELLİ SPERCO vapur .. = = _ centesine müracaat edilmesi rica o-
= Sıhhat eczahanesi - · D. T. R. T. lunur. 

------
_ - - «Tisza» rnot. 27 temmuza doğru Telefon - 2004 - . ıooı · - = Eaşdarak BOyG.k Salepçio~la hanı ka~ı·n!l•h = '~ekleniyor, Tuna limanları için yük 

- !§: ...... tll ll lll lll l lll ili l lll l llt il 111111111111111111 il lll il llllll lll lll il llllll il lll il il lll-• ı ı ac aktır. 
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KURULUŞ TA P.1Hl 1888 

Sermayesi: 100,000,000 TüYk liraşı Şub• 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

- -= -
E§ Sahibinin Sc:si ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete= 
§5 mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Seıti plak-
=: larında meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-== 
- turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf-
;; feri lstanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekte ~eref duyar. -
~ Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmış oku
~ yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğlence 
5E ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yegane aile gazinosu olan-: 
!ıE müessesemizin en müskülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. = r • Para biriktirenlere 2880~ l:ra ikramiye verecek 
S :. . • . . f = Zıraat bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesaplarında . en 
Eıs Sayın muşterılerımızın bu ırsatı = az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ue. a~aği'daki ; 
:S • d • E plana göre ikramiye dağıtılacaktır: . 
SS kaçtrmamalarınl ta VSl ye e erız. ~ 4 Adet l,OOU Liralık . 4,000·Hra_ 

~ 11111111111111111 ııı 111111111111111111 ııı 1111111111111111 m 1111111 ııı ı ı m ıı mı 1111111ınııın1111111111111- : : ~ ~ ~ : ~: ~ ~ ~ : 
) 40 « 100 c 4,000 c 

lzmir bö_ge san'at okulu di- ~~~ : :~ : ::~~~ : 
kt.. 1 . ~ .. d . 160 c 20 c 3,200 c 

re Or O llll ell • DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 
1 "' ,,_ düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 f azlasiyle verilecektir. 

Bölge San'at okulları ve Ankara inşaat usta okullarına alınacak Kur'alar senede dört defa, 1 eyliil, 1 birinc!kanun, 1 mart ve 1 ha-
parasız yatılı talebe JllÜsabaka imtihanına 21 Ağustos 939 tarihine ziran tarihlerinde çekilecektir. 
rastlıyan Pazartesi günü sabah saat 9 da okulumuzda başlana- --------------------------

caktıl~ı~kUlcr 1 Ağustos 939 tarihinden itibaren her gün llbaylık oru- Istanbul belediyesinden: 
nuna hitaben yazılmış bir dilekçeye. İtfaiye için alınacak dört adet pompalı kamyon iki su tangı ve iki 

1 - Tam devreli ilk okul diploması veyahud daha yüksek dere- adet arabasız motopomp kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
celi okul tasdiknamesi . İhalesi 7 / 8/ 939 Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende ya-

2 - Nüfus ve nşı kağıdı. pılacaktır. 
3 _ 4 adet veeikalık fotoğrafiyi iliştirerek ve İlbaylık kanalı ile Muhammen ~edel 38700 lira ve ilk teminat 2902 lira 50 kuruştur. 

okulumuza müracaa t edeceklerdir. Şartnamesi İstanbul Belediyesi itfaiye müdürlüğünden 87 kuruşa 
Ücretli ve nihari girmek istiyenler müsabaka imtihanına tabi alı.nabilir. 

değildirler. Taliplerin ilk teminat makbuz veya rnektuplariyle 2490 numaralı 
Ücret 3 taksitte 150 lira nihariler ücretsizdir. konuna göre hazırlıyacakları kapalı zarfların ihale günü saat l 4 e 
Yas haddi 13 - 17 didir. 26 30 4 9 (2635) kanar İstanbui Belediyes\ ılaimi encümenine v ermeleri. 

21 26 31 3 5243-2582 

cKas~':l» mot. 27 temmuzn doğru 
bekleniyor, Beyrut, lskenderiyc ve 
Portsaid limanhırı için yük alacaktır. 

')ERV!CE 1\!AR!Tt:ıım ROU:\1A1X 
cOituz> vap. 28 temmııza doğru 

'lekleniyor, Köstencc, Galas ve Tuna 
limnnları için ylik alacaktır. 

cDuroston vapuru 4 Ağusto::a doğ 
ru bekleniyor, Köstcnce Galas ve Tu
na limanları için yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 

LlıYıiTE'C 

, -spor acentaıı 
Birinci Kordon RE.ES, binuİ 

TEL. 2443 
LONDRA HATTI 

cAdjuatanb {ıapuru 10 ternmu...: 
da gelip Londra için yUk alacaktır. 

LİVERPOL HATTt 
«ALGERİA!{~ vapuru 20 ' tem• 

muzdn Liverpold:ın gelip yük ~\ka· 
racak ve ayni zurnanda Lİverpel için 
yük alacaktır. 

... li 
navlunlardaki değişikliklerden acen- _________ ...;._ __ _ 

te mes'uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentab-
Daha fazla tafsilat almak için ğına müracaat edilmesi rica oluniır. 

Rirind KOfdonda 150 No. da W. F. TELEFON: 2007/2008 

Memur alınacak 
P. T. T. Umum müdürlüğüiı. 

den: - . 
- İdaremiz münkallerine alınacak memur ve müvezzi için mu 

sahaka imtihanı yapılacaktır. 
2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı mekteb şahadetnamesi sıhhat ra· 

poru aşı kağıdı zabıta ve dliyeden musaddak iyi hal kağıdı 
Askerlik vesikası dört fotoğrafı ve bir dilekçe ile halen memur 
olanların sicil cüzdanlariyle dilekçeleri 11 ağustos 939 ak• 
şanıma kadar vilayet P. T. T. müdürlüklerine müracaat eyle. 
meleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun 4 ncü mad· 
ce&indekişartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş bulunmamaları. . 

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

4 - Müsabaka vilayet posta telgraf müdürlüklerine 15 ağustoe 939 
salı günü saat on birde yapılacaktır. 

5 - Musabakada muvaffak olan lise mezunlarına yirmi orta mek 
tep mezunlarına P. T. T. memurin kanununun hükmüne gö.o 
re ~imdilik on lira müvezzilere de yediden on liraya kadar asil 
maaş verilir. , 

6 - Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et
mekle beraber bir hayvan tedarikini teahhüt edeceklerdir. 
Bunlara beş lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Ra~ka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaf 
verilir. 

8 - Musabakada muvaffak olanlar idarece teklif olunacak heı 
hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. 23-26-29- Zil! . 

Manisa veteriner müdürlü
ğünden: 
120 lira ücretli Manisa aygır deposu veterinerliği münhaldir. Talil>' 

lerin ve:ıikalariyle Manisa vilayetine mürncaatla·rı ilan ol~nur. 
22 26 2612 


