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Dahiliye V ekileti 
Memur kadınların pudra ve 
allık sürmelerini yasak etti 

' , 

Mosliova M üzaliereleri Bitınel{ 

MOSKOVADA Bir Alman gaze
tesine göre Sovvet Rusya 

--- -
Müzakerelerin gayet müsait safhada bulunuyor Tiençin ablohası 

dev:ım edecek 
Havada, karada ve denizde son 

itti( akın gelecek haf ta im
zalanması muhtemeldir 

Berlin, 26 (A.A.) - Volkişer 
Beobahter, Tiy~n-Çindcki japon kı
taatı kumandanı general Hommanın 
beyantıru neşretmektedir. Mumileyh 
demiştir ki: 

- Komunistlerin İngilizlere ait 

ve bizim için girilmesi gayri kabil 

derece kuvvetlidir 

olan imtiyazlı mıntakodan istifade 

k l E k "' ederek Çinde bir takım harekatta 
Ma.ahedenin imzasından sonra a it devlet er r anı bulunmalarına ve japon kıtaatının 

h b h ' l .. 11.6 k d t / k/ d harekatını işkal etmelerine müsama-ar l)le ey et erz JYiOS OVa a Op anC!CQ ar 11· ha edemem. Bu unsurların mücrim 
r -

l 
ler: ~us - İngiliz - F ra~~ız mü~ake::- olup olmadıkları hakkında şimdiye 

Miisbet neticeye 
do~ru 

tlamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Oç buçuk aydanberi aürüklenip 

ıelen Moskova müzakereleri, son ha
berlere ıöre, nihayet müıbet bir saf· 
haya gı!rmiş bulunmaktadır. 

Moakovadaki lnıiliz ve Fransız 
sefirlerinin Sovyet hariciye komisP-rİ ' 
ile yaptıklan son mülakatı müteakip 
Londraya gönderdikleri rapor bu 
ümid: beslememize müsaiddir. Filha· 
ldka Londradan sızan haberlere ııö
l'e mUzakerelerin aiyasi safhası he· 
men heınen bitmek üzeredir, nihayet· 
ıu 2~nlerde iki taraf arasında erkanı 
haı-bıye temaaıarına baııanabuecek· 

tir, halta raporlar bu aakeri temas
ları yapmıya memur olacftk Fransız 
\'e İngiliz generallcrin'n isimlerini 
hile ilan ediyorlar. 

Vilyam Strana-

Londra, 27 (Radyo) - Gazete-

lerının gelecek hafta ıçınde l>ıte:.:egı- kadar yapılmış olan müzakere ve Rua donanması 

1 

~i ve ittif~kın derlMl i:nzalarıacağı~ı mükalemelerin bundan böyle dP.vam :Moskorn, 26 (A.A.) - Tas ajansı yese edilebilir modern gemiler inşır 
haber verıyorlar. Aynı S"Zeteler, ıt· edip gitmesine imkan yoktur. Bütün bildiriyor: edildiğini ,.e Sovyet bahriyesinin her 
tifak akdinin, müteakiben Avam ka- !neselcler artık itiraza mahal kalını- 24 t emmuzda 20 bin işçi önünde sene inkişaf eden kuvvetli bir bahri· 
marasında derhal Çemberlayn tara- yacak surette hal ve tesviye edilince bir nutuk ~öyl iyen bahriye komiseri ye haline geldiğini kaydettıkten son 
fından bildirileceğini kaydediyorlar. ye kadar Tiyen-Çinin ablukasını ida- Kuznetzof, Sovyetler birliğinin ka- ı ra Baltık deniziyle Karadeniz ve pa-
(Deyli Ekspres) kat'i misaka mani me edeceğim. rn, hava ve deniz kuvvetlerindeki , sifik denizindeki muhtelif filoların 
olan ihtilafların ortadan kaldırılma- o mütemadi inkişafın her türlü silahlı fokişafını gözden geçirmiş ve Sovyet 

sı için mütekabil bir gayretle çalı~ıl- Yunan Kra!ı hücumlarn karşı en iyi garanti oldu- filosu ve bilhassa denizaltı gemile»i 
dığını haber veriyor. ğunu, sosya list endüstisinin sayesin-ı hakkındaki şayiaları redderek Sov; 

Müzakereler, gayet müsaid saf- Veda iç'n Korfoya giden de bilyük deniz devletleriyle muka- - Devamı 7 nci Sahifede - • :J 
hada yürüyor. sefirim=ze z"vafet verdi 

Paris, 27 (A.A ) - Petit Pari-
sien gazetesinde, lngiliz - Fransız -
Sovyet müzakerelerini l:iahis mev
zuu eden Bourgues şu haberi ver
mektedir: 

«Siyasi anlaşma tamamlanmak 
üzere bulunduğundan, Londrada, ge. 
nel kurmay temaslarının 1 O güne ka
dar r-.toskovada baslıyabileceği tah
min edilmektedir. 

Fransa tarafından, bu temaslara. 
pek yakında yübek harp konseyine 
girecek olan Lille kolordusu kuman

- Devamı 1 O nuncu sahifede -

00 

Gaz maskeleri 
sa ılmak Üzere 

bir parti geldi 

lnh!sarlar Vekili Is
tanbula döndü 

Maliye memurlarının maskeleri de 
bugün defterdarlığa geldi 

Kızılay umumi merkezi, izmfr şeh- de perakende maske satışı yapılma~ 
ri halkının halk tipi gaz maskelerini sını muvafık görmüştür. Satış, Kızıl~ 

biran evvel temin etmesi için İzmir- -Devamı 2 inci sahifede-

oo 

lıeri aürülen bazı bedbinane fikir
lere rağmen müzakerelerin nihayet 
böyle bir neticeye ikt:ran edeceği 
lllhnıin olunabiHrdi. Çünkü üç hü
kumet en esaslı noktalu üze.-inde 
çoktan ve tamamiyle uyuımuş bulu
nuyorlardı. Son günlerde bütün müş
külat erki.nıharbiye temaslarının ne 
tekilde vukubulacağı ve «bilvasıta 
tehdidıt tabirinı:n ne şekilde tefsir 
01Unacafı noktaları etrafında dolaş
lrıakta idi. Anlatılan Moskovadaki 
~n temaalan müteakip elde edilen 
llltihalar teferruata aid bu iki nok· 
ta 6zerinde de kolaylıkla bir netice
Ye varılabileceği kanaatini tevlid 
etıniı olacak ki Londra ve Pariısten 
~~I\ gelen haberler b 'rdenbire nikbin 

Yunan kralı ikinci Jorj 
Hareketinden evvel manifaturacı

larla komisyoncular hey· 
etini kabul etti 

Atlnn, 27 (Radyo) - Türkiye se

firi Ruşen Eşref, bugün zevcesiyle 

biırlikte veliahd prens Pol tarafından 

Karadeniz dün Ege vapuriyle lstan- kabul edil~iş ve. yemeğe alık~nul
bula hareket etmiştir. Vekilin berabe muştur. Sefır, v~lıahda veda ettıkten 

Fua Hazırlıkları 

Hazırlanan eğlence 
programı çok zengindir ., mahiyet almıt bulunuyor. 

d Müzakerat belki bir müddet daha 
e"aın edecek, geçenlerde de işaret 

tttjı;• • 'b• b 'b• f .. ıınız gı ı şu veya u gı ı te er-
l"\tata aid bazı esaslar üzerinde 
\l~k tefek noktai nazar ihtı'lifları 
~~.'caktır. Moııkovada müzekere 
t·· Uen fey aadece umumi hatları ih
i~~a eden bir deklarasyon değil, her 
'\lf~ ta:raf1n da hattı hareketl~rini en 
~le. ~eferruatına kadar teabit eden 
hed Lır askeri ve •!yasi ittifak mua-

eaidir. 

1-'Uc.-:-· M k " .. J • "İll •u11zce oı ova ıoruıme erı-
~lh ~ lllUhim ve en çok endiıe veren 
~~tı i1rr. tarafın biribirine karıı bea
tıi._ ıltıe .. i bir nevi itimadıızhk hia1i
~\l ~vcudiyetinde idı~. Müzakeratı 
1-t-~e _kadar uzatan, en tabii esaa
"• .. ~e?"uıde hile aünlerce durulmaaı
lılct tilzaın ettiren itte bu itimadsız
\l"ı ı. l.ondr11. ve Paria haberlerin:n 
~-n"llli nikbintiii, bu itimadsızhğın 
.ı,1 °lduiunu l'Ö•termektedir. Bir 
~t~ laıa hiı zail olduktan sonra artık 
tıa.. •7e •annak çok kolaylaıacak· 

l_ ~<>•lcova müzakerelerinı~n aldı~ı .... ••t='- • '- ""&alıet d" d b'. "k k.. "k ""' d unya a uyu uçu 
~lh ;•letin emniyetine müatenid bir 

'"ıc-·~•İnin açıldıtını aörmekten "'-•i hı., emelleri olmıyan sulh cep-
"'ill~tl • • d k b' erın1 memnun e ece ır 

· -D••aını 2 inci ıahifede-

Şehrimizde İnhisarlar ve Cüm
ı ük teskilatını tedkik ve teftis eden 
GümrÜk ve İnhisarlar Vekili B. Raif -l>evamı 2 nci Sahifede::ı _ ~onra, Pireye iııerek, orada Türk -

Kont Ciano 
bir muvaf

av~et etti 
lspanya'dan parlak 

f akiyetsizlikle 

Kont Ciano Alman • hal yan ittifakmı imzalarken 
Paris, 27 (A.A.) - jour gazete-lbahsederek diyor ki: 

iiııde Bailby, iıpanya hAdiselerinden - Devamı 4 üncü aahifede -

Yunan bayrakl:ıriylc süslenmiş olan 
bir vapura binmiş ve krala veda için 
ı·efiknsiyle birlikte Korfoya hareket 
etmiştir. 

R:işen Eşref, Korf oda karşılanmış 
ve kral tarafından - kabul edilerek, 
şerefine, bir ziyafet verilm:ştir. Se
tir, krala veda ettikten sonra Korf o 

- Devamı 4 ncü Sahifede -____ _,, 
• 
işaretler 

Şehirde ekmek 
buhranı var 

İtmire yeni buğday henüz gel-
1 ınedi. Bu sebeple, belediye, toprak
r ofisten lzmir piyasasına buğday çı· 
karmaaını istedi. Muamele, muha· 
bere, ıu ve bu, nihayet aazetelere 
§U haber aksetti: 

Muhtelif musabaka ve eğlenceler 
arasında deniz gezintileri de var 

f J .4 

1 
• 

Ofis, piyaaaya buğday çıkarıl· 
maaı için emir vermiı. 
Arkaaından ıunları iıittik: Fuardan bir aörünüt 
Piyaaada, toP.rakofi•!n mUda- Fuar hazırlıklarınaı hızla devam fuar komitesi azasından ayrılan 

halesini icap ettirecek b:r vaziyet ediimekted;r. İnşaatta çalışan işçi 1 hususi bir komisyon fuar eğlenceleri 
yoktur. miktarı (löOO) e yükselmiştir. Fuar I için bir program hazırlamakla meş-

Dünkü aazetede okuduklarımız gainosunun bir kısmı, fuar inşlerinde guldUr. Şimdiye kadar tesbit edilen 
i.ae ıu oldu: çalışan mühendis, mimar, dekara tör esaslara ıröre fuarın 31 ıriln ve ırecesi 

Bu meaele üzerinde bazı teferru- ve desinatörlere tahsis edildiğinden ayn ayn eğlenceler içinde g~çecek
at için toprakof'is merkezine yazıl- bu büroda da hummalı bir faaliyet I t:r. Fuarın bir haftası spor milsaba-

- Devamı 4 ııcü Sahifede - vardır. -Devamı 2 U-ci aahifede--
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• ŞehDır DahôDD haberDerl 1 Uoktorumuzun 
• Köşesi 

inhisarlar Vekili Is-
tan bula döndü 

• 
1 • 

- 8aştarafı Birinci sahifede - ' gümrük idaresince namlarına ceza 
rinde husuıi kalem müdürü B. Hüs- ) azıldığını bildirmis, bu vaziyette 
'lÜ ve Türk ürünleri limited şirketi kendilerinin bir sun'u ve taksirleri 
·eknik şefi B. Celal bulunmaktadır- olmadığına göre cezalandırılmama-

'ÇeŞUıedE: Çok 0 1ieY,e: Kıiı Çuııudikfia- ı·~Y~e-m-iş .... iı-.ze_r.-in-e-su-' 

canlı bir vak'a Jebo kampı i\~!.~. ~~ A 

yarın SOna ermiş Yemişine göre .. Bazısı insanın h• 
raretini teskin eder, bazısı da tatt 

Jar. larını rica etrnislerdir. 
Vekil, saat 11,30 da Ege vapuru- Gene mani faturacılar, memlekete 

na binerken merasimle teşyi edılmiş. idhaı ettikleri merserize kumasıarın Kama ile bu··yu·· k bı·r yılanı o .. ldu··rmegv e 
merasimde "ali B. Etem Aykut, gümrük kimyagerlığince hazan fas 

olacaktır olduğundan daha ziyade hararet ve. 
rir. Kuru incir ve hurma gibi pek 
tatlı yemişlerden başka, karpuzun 
bile hazan pek tatlısı çıkar, üzerim• 
su içmek liiz.ımgel !r. Hele kavundan 
sonra susuzluk geldiği pek çoktur. 

Müstahkem Mevki komutanı Tüm- )ana sayılarak bundan da namlanna ı H .. . ı d .. ld .. Kızılçullu çaı;ılığındaki talebe as
genernl Rasim Aktoğu. Belediye rei- ceza tarh .dıld;ğini bildirmiş, buna ça IŞ:)D useyın yara an 1 ve 01 u keri kampı yarın sona erecektir. 
si B. Doktor Behçet Uz, Gümrükler da meydan verilm m si dileğinde Çeşme kazasında Ayatiryada mev- Genç ve tecrübesiz Hüseyin, bu hil· Kamp komutanı olan müstahkem 
basmüdürü B. Seyfi Aydın ve lnhi- bulunmuşlardır. Vekil, heyetin di kiinde Yakup oğlu Çeşmeli Hü:;eyin cunı knrşıS.1nda kendis"ni müdafaa et- mevki komutanı tümgeneral Rasim 
r.arlar başmüdürü B. lbrahim ile dai- lpklerini dinledikten gonra Ankara- Borazan, bir yılanla boğuşurken öl- rncğc çalışırken elinde tuttuğu kama, Aktoğu, dün gece saat 24 te kampa 
reler müdürleri, askeri muzika, as- ya gidine,. alakadar şef ve mütehas- müştilr. Vak'a şöyle olmuştur: göğ ünün tam ortasına, kalbi üzerine giderek teftiş etmiştir. Yarın saat 
k r ve polis müfrezeleri bulunmuş- sısları toplıyarak tedkıkler yapaca 17 yaşındaki Hüseyin, Çeşrner B. saplanmış ve yere düşmüştür. Aldı- yediden dokuza kadar Kızılçullu sa
lardır. 1 ~bnı ve çok kısa bir zamanda lzmir- Ali Borazanın bağ kulesine gitmiş; ı ğı l.ıu del'in yaranın tesiriyle feryad hasında bulunacak Piyade, topçu 

Vekil, dün öğleden evvel güm- dPki alakadarlara emir vereceğini kuvvetler· bir manevra yapacak ve 
rük başmüdürlüğünde lzmir manifa- bildirmi,tir. k~lcn.~n ~amı~da büyü~ b~r. yıl~n ed:rek ba~.da ?ulu~anla.~ı imdadına kamptaki talebe de bu manevraya 
turacıları A b' h t' k b I D h .. "k k . g'ormuştür. Alı derhal evın ıçıne gır. 

1 

çagıı an Huseym, hır muddet sonra iştirak edec"'klerdı'r. Manevrayı ko-
namına ır eye ı a u a a sonra gumru orrıısyoncu- . . • . .. .. . ... .. "" 

oderek dilekl . . d'nl • t' B h la A b' h t d V k'l' . m ş, oı ada buldugu bır kamayı al- olmuştur. Bagda bıılunanlar kurek mutan general Rasim Aktog"' u ı'dare 
erını ı emıs ır. u e- rt namına ır eve e e ı ı zıya- 1 t 1 f t k . . k 1 . 

yet, mcınifaturacıların Almanyadan r,..t ede-rek gümrük muamelelerinde- ;ış, yı ~nıl e et e ymel ıçı~ u enın ve çapalarla kuledeki dama çıktık- eyliyecektir. 
getirtt"kl . . ki" k 1 d •A k d"I . b k 1 I kl l amma ıramış ır. ı an güneş altın- ları vakit yılanı Hüsey"nin yanında Kampın sona ermesı' müna•ebetly. 

ı erı ıpe ı umaş ar a run ı e" ı erme azı o ay ı ar gösteri - d kt f h ld k h "' ipek v k b 1 .. .. d . . . . 
1 

d' a sıca an ena a e ızgın al· bu lmuş ve bu zehirli, korkunç mab- le talebe, tam hazırlıkla yann saat 
e pamu u unması yuzun en pıesını rıca etmış er ır. d b 1 d ğ d .. kl k 1ıo. l"'k · · ıa·· ·· ı d' H~d· h kk ------:=oo- e u un u un an çore enere .a- u u o urmuş er ır. a ıse a ı~- 16 da cumhuriyet meydanında Ata-

F H 
şını havaya kaldırmış ve birdenbire da Çeşme adliyesince tahkikat ya- türkün heykeli önünde tören yapa-

Müsbet Neticeye 
Doğru 

U ar az 1~!1k1ar1 Hüseyin in üzerine hücum etmiştir. pılmaktadır. caklardır. Atatürk heykeline bir şük-
- Battara(ı 1 inci •a~if .. de -

kalanna ayrılmıştır. Fudbol müsa-
-a., tarafı ı inci sahifede - bakılan temsili mahiyette olacak, 

hldi.edir. İstanbul, Ankara ve İzmir muhtlit 

-----ccc***n»-----
BaJı k kaçakçı~ığı 
3 Yunanlı ı~rrra sula· 

Ttn-ızda trıtuldu 

Pota sa 
Ziraat v:ka!etinin 

tir enıri lnailtere japonya ile kendi araam- takımlan lzmirde biribiriyle karşıla
da mevetad olan uaak ıark O.til&fmı ıacaktır. 
bertaraf etmlt, AYnapada tamamlyle İzmir muhtelit t 1<ımı, hazırlık Çe~mede Kara Aptullah burunu Ziraatta, bilhassa incir ve ilzüm
Mrbeat kalmıt bulunmaktadır. Sov- ckzersizlerine başlamıştır. lzmir de- mevkf;nde denizde kara sulaı ımızda leı in kurutulma~ında bağ sergilerin
yet Ruayanm da o muazzam kuvveti n 'z sporları da yapılacaktır. Bu mü- k&çak balık avladıkları görülen Sa- de kullanılan potasanın piyasada az 
De •Da eepheaine rltlhakı bu cepheyi sa bakalar yüzme, kürek ve yelken kızlı İstimat oğlu Yorgi, kardeşi 16 olduğu anlaşılmıştır. Bunu nazarı 
arblt Jalnas merkezi AY!'Upa detil, üzerine olacaktır. Güreş müsabaka- yaşında lntifat ve Nigari Malis zabı- itibare alan ziraat vekaleti, ziratta 
Wltla clb7a nlhana hlkim hir va- lannın, fuardaki açık hava tiyatro- taca tutulmuşlardır. kullanılan potasalann suda erimeyen 

ran çelengj konacak, sonra bir tale
be, nutuk söyl"yecek, daha sonra da 
yfrnıi gOndenberi talimle meşgul 
olan talebe takım kolunda bir reçit 
resmi yapacaklardır. 

o 

Müruruzaman 
Dolaşan şayianın 

ash 
si,ete .. ıfrmektedir. Bundan aonra sunda yapılması muvafık görülmüş- Bunlar, timdiye kadar kara sula- madde miktarını yüzde b'rden ikiye Dün bina vera-ilerj mUruru zamanı 
• alallarma Yeda etmedikçe_ mih•er tür. rımızda bir kaç defa kaçak balık av- rıkarmış, bu husustaki emir, şehri- hakkında bir pyia çıkmıştır. 1926 
dnı.tleriain taarruz •e teca.Uz te- Gene fuar sahasındaki iki buçuk iarken •yakalanmış ve adliyeye veril- mizdeki alfıkadarlara gelmiştir. Yüz- dan 1983 senes'ne kadar bina vergf
lükl edUeltilecek herhansı~ t.ir hare- kilometrelik asfalt yolda bisiklet mü- miş, mahkum olmuşlardı. Suçlarının de 2 nisbet, yalnız bu seneye mahsus lerinin müruru zamanını kesmek için 
kette ltulana1rilmelenne ihtimal ve- sabakaları tertip edilmişti'r. Müsa- tekerrürü sebebiyle bu defa cezala- olarak kabul edilmiştir. husust muhasebe müdürlilğü tarafın-
riJemes. bakalar arasında en eğlencelisi, gar- rının ağırlaştırılması muhtemeldir. ccc**u:t dan yapılan haciz muamelesinin 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR sonlar için tertip edileni olacaktır. ,.......... H d b • k kanuni kıymeti buluıımadıfından ** Garsonlar, ellerindeki tablalarda şi- Bı·r du'· zeı'tme atay an te rı e Maliye veklletjnden bu senelere ait 

G llıf k şe ve barakdlan taşıdıkları halde ko- l J · vergfJerin kayıtlannın terkini emir 
QZ ır.ıGS eleri ıarak hedefe gideceklerdir. Bi- DQnkU sayımızda Asliyeceza mah- ge en Cevap ar ver:ldiil söylenmiştir. Hatta Manlsa-
-Bqtarafı ı lnel aahlfecle _ rincilfti kazanacak olana mUklifat kemesinde dolandıncılık suçundan Hatay bayramı münasebetiyle da da bina versflerinln terkini hak-

ay kurumu izmir şubesinde her giln verilecektir. Silahçı Mustafa ile kardeşi Refiiin Parti vilayet idare heyeti riyasetin- kında Maliye vekAletinden bu ıekiJ
yapılacak ve ötrendlğimlze giSre bir Proarama .röre bir de clzmir fuan muhakemesi esnasında Mustafanın, den çekilen tebrik telgrafına Hatay de bir emir seldifi hakkında. da bir 

. tı rau.b ~P • • . şayia v•rdır. Manfaada ne ol-
~aske 6 ~ıray~ satılacaktır. .k par- fuarlar için yapılan otomobil mü"a- ek onu dwdüğü sırada kklia rnn- miştir. - .. ----· - --·-.. ·-····· .... 
tıde mülıim mıktarda maskenın pos- bnkalarındn memleketin en uzak ye- kamını ~gnl eden müddcjumumi mu- Yirm· yıllık esaretten sonra Hn- c;usi muhasebe müdürlüğü, b'na ver-
ta ile Ankaradan ıehrimize gönde- rinden fuara en kısa zamanda sü- a\·ini B. Sabri Atamenerin, iddiama- t f . . d f . 1 k gisj müruru zamanını kesmek için 
rilditi bildirilmiştir. Gelecek mas- ratle gelecek olana mükafatlar ve- knmından inerek suçluyu kollanndan ay za erının mesu ~e ıcesı o ara 037 senesinin son ayının son sOnle 
keler İzmir halkının ihtiyacını kar- rflmekted r. İzmir fuarı için de oto- yakaladığı yazılmıştır. B. Atamane- ~navatanı~. k.opmaz bır parçası ha- rinde bina verıriainden borcu olanla
şılayacak derecede fazla olacaktır. mobilMlr arasmda böyle bir müsaba- rin, hadise esnasında suçluyu tutma- ime geld gımız ve coşkun heyecanla rın defterlerini hazırlamıı ve tapu
HerJceı, aileli halkının miktanna aö- ka yapılması, memleket dahilinde dığı yalnız jandarmaya, suçluyu ya- bayram yaptıi'ımız bugünde vaki teb- daki kayıtlanna haciz koydurmuş
re bu maskelerden satın alabilecek- bir hareket yaratılması tasavvur edil- kalaması için emir verdiii ötrenil· riklere yürekten teıekkürlerimi ve tu. Müruru zamanın bu şekilde kesi-

kt d . lem·yeceğini ı'ddia edenler vardır. 
me e ır. mişt r. derin saygılarımı sunarım. 

tir. Kızılay kurumu umumt merke- İzmir turing kulübü, fuar zama- DDD Bu şekilde tapu kayıtlarına haciz 

zi, satıı vuku buldukça izmir merke- nında Çeşme plajları ile Bergama, Tu·· tu·· n vaz·ıyet•ı G ı 1 ........... _ d ı vazettirmekle bina vergisi milruru 
zine yeni partiler lıalinde maske Efes ve Sart harabelerine otobüsler- e en er t gı en e ~amanının kesilmesine imkan olma-
g&ndermekte devam edecektir. le seyahatler tertip edecektir. Bu se- dığı hakkında Maliye vekaletinden 

·yı·dı•r Aydın mebusu B. Nazmi Topçuoğ- ı ld"ğ' · d b' Defterdarlığa merbut maliye dai- yahatler iç"n belediyenin kırk kişilik 1 m r ge ı ı şayıasını uyan r mu-
. lu Aydından gelmiş, dün İstanbula harrirlmiz. dün hususi muhasebP 

releri memurları için parası verilmiş turı~t otobüsleı i kira ile tutulacaktır. Tatu t k 1 d ı h n mm a a ann an ge en •· gitmişt'r. Edime mebusu B. Osman mOdOrlOğünden meseleyi sormuştul' 
olan mühim miktarda maske dün 3o-3 ı ağustos a-ecesi mehtaba te- berlere göre bu sene Ege bölgesinde 

. . . ' aadüf etmektedir. Turing kulüp, 0 Şahinbaş, İzmir mebusu B. Sadettin Bize verilen malOmata göre Maliyf' 
kızılay kurumu ızmır şubesıne gel - k .. rf d b' tiltiln mahsulü çok bereketlidir. Ka- . vekaletinden böyle bir emir gelme-

. . gece o ez e ır vapur tenezzühü rt Tb . J d tiltü 1 . . k Epıkmen, Burdur mebusu B. Mehmet 
mııtır. Bu maskeler, bugün defter - yapacak ve vapurda bir balo vere- ı e ı ı arıy e e n rımız ço ne- İstanbula, Denizli mebusu B. Kazım mişt"r. Bilakis vekaletten gelen bit 
darlığa teslim edilecek ve memurla- cektir. Balo, çok eğlenceli olacakbr. fis ve hastalıksızdır. Geçenlerde dü- Samanlı Balıkesire g"tmişlerdr. İzmir emirde İzmir hususi muhasebe mü-
ra verilecektir. Fuarda Aydın, Bergama, Od emiş. "'en yaj'muı lar, mahsulün fazla olma- mebusu Kamil Dursun An karadan dürHlğünün tapu kayıtlarına haciz 

-=*=-- Tiı e, Menemen geceleri tertip edı- sı için çok fayda vermiştir. Samsun- şehrimize g imiştir. koydurmak suretiyle yapılan muame-

K 
lecektir. Bu gecelerde mahalli zey- da vuku bulan son seylap milnasebe- 0000<>--- lenin yerinde olduğu bildirilmiştir, 

ral Alf ons bek ve köylü kadınları milli kı~a - tiyle tUtlin mahsulünUn bir kısmı ha- B .., ' va.L 'ası Manjsada ne şekilde muamele yapıl-

M l 
Ieriyle oyunlar oynayacak, türküleı O .:!ll J :n Q rl. dıiı ve oraya Maliye vekatet:nden i /eti dav~t ederse ara uğradığından bu sene tutün mah _, 
söylfyecek'erdfr. sulilnun Egede İYİ fiyatlarla satıla- K d T nasıl bir emir verilmiş olduğu da bu-

t ,..hta Jôn•cak Lale devri geceleri sun'i gölde ya- C! l l suya c a.mış, rada bilinmemektedir. 
H ~ ~ cağı tahmin edilmektedir. 

şatılacak ve bunun için m~hter takı- [ i r deha çı Lm-mış.1 Maanıafih müruru zamana uğra-
Paris, 27 (A.A) - Eksilsiorun ;ı mının getirilmes· hususunda Maarif Seferı'hı'sar kazasının Hereke kx ması icap eden bina vergileri iç'n bir 

L'zbon husust nıuhabiri, gazetesine B rçağa •arar verdi v- k k' ı h Vekaletine mUracaat edilmesi karar- U .,. yüne iki kilometre uzakta Kazman ço ımse er mu telif müts,Jealar 
aşaiıdaki haberi 8ildiriyor: Iaştırılmıstır Avrıca Ve d'k d serdederek husust muhasebe mild11r-. • ne 1 J!ecc- ıye köpı üsü mevki'ndeki çaya yıkanmak u 

cGeneral Franko, ispanyada kra- lerf hazırlanması da dü•ünillmekte •• lllğilniln tapu kayıtlarına haciz koy-~ • için giren Seferihisarlı Ömer karısı 
Byetin yeniden tesisine taraftar aibi dir Menemen 'n Buruncuk köyünde Ah durmak sur~tiyle yaptığı muamele-
gözUkmektedir. • • med oğlu Ahmed Dağlı, mezarlık al- 55 yaşında Makbule, boğulmuştur. nfn usul, nizam ve kanunlafa aykırı 

ı • • tındaki burçak tarlasına koyun sflril- Kadın, yıka.nmak için suya daldıiı oldutunu Maliye vek&Jetine blldirnıı·f 
Bu akpm öirenildif'ne aöre, Por- Fuardaki c zmlr viliyeti pavfyo- sünü sokan Ali adında bir çobanı sıra~a kend~sinde bulunan sinir has- ve istida ile itirazda 

t k .1 h d d d E t . ld 'k t nu nun tanzimine başlanmıştır. De- t lıaının tes i 1 b· d h 0 0 bulunmuılar-e ı u u un a s roıa e ı ame muhtelif yerlerinden bıçakla yarala- a • gt r Y e ır a a ıu 1 z ne dır. 

dft ... la 1 k 1• t . l'd i d k karasyon işi için bUdceden 8500 lira Al' . 1 h fif çıkamamı ır e .,,. panyo ra ıye çı ı er ti mıştır. mm yara arı a tjr. • 
de Maura, bu•Un Lozana hareket et- ayrılmıetır. Dekorasyon işi, vilAyet 00000 ccc**>n---
miştir. Lozanda sabık kral 13 tlncU daimt encümeni azasından B. Refik G k f•l Q 

--------0--,-----
Z AB IT ADA 

Alfons ile aörUşecektir. Refikası ve Sandık oğlu, Nafıa ve istatistik mü- t1mru te teT l er rman yangtnl 
müteaddit mesai arkadaşiyle birlik_ dUrleriyle hususi muhasebe mUdür İzmir ithalat a-ürnrüğü müdürü B. Kemalpaıa kazuınm •talı kızılca Hakaret 
te seyahat etmekte olan dük de Ma- muavininden mürekkep bir komisyo- Fahri yetmiş Ura maaşla terfian lı mmtakasında orman yansını çık- Dolaplıkuyu mevkiinde Hasan ot-
ura, •eneral Frankonun aarilı talima- nun nezaretinde emanete• yaptınl- Kars a-ilmrüğü müdürlüiünd tayin mış, balkın ve jandarmaların sayre- tu kunduracı Hüseyin, bir borç me-
tını hamildir. maktadır. edilmittir. tiyle aöndürUlmUştOr. 200 dekarlık selesinden Şahin oğlu Sallheddlni 

DUk de )faura, kraliyetin ispan- San•alye ile 7aralamak İhracat ırümrüiü müdürü B. Şerif sabadaki çam ataçlan yanmıfbr. tahkir etmiş, zabıtaca tutulmuıtur. 
yada yeniden tesisinin prtlarını sa- Karantinada Eminönü caddesinde ile ithalat gümrüğü müdür muavini Yapraklan yanmııı olan çam afat- B~akla yaralamak 
bık kral ile mUzakere eyHyeeık ve Şaban oflu YAf&l', ıarhoıluk saika.- B. Azmi birer derece terfi ettirilmiş lannın kuruması tehlfkeıi vardır. Kemerde Tepecikte fbrahim oflu 
bu görüşmeden sonra yeniden ispan- 8iyle Murad oğlu Hüaeyini sandalye ve maaşları altnııı liraya çıkanlmı,.. Yangının, pomak Hüseyin otlu Meh· Recep, çocuk meselesinden Galip 
yaya dönerek general Frankoya ıs iTe ensesinden yaralamış ve zabıtaca tır. Tebrik ederiz. med Erdirinin batından çıktılı ve kansı Nazmiyeyi bıçakla saf kam -
QncO Alfonsun düşüncelerini bildire- tutulmuştur. 00000 batın da kısmen yandıfı a-örUlmu,.. tından yaralamıı ve zabıtaca 7aka-
cektir. Dövmek Bakkala climnüt tür. lanmıştır. 

ötrendltfmize glSre, 13 Uncft A1- kar§ıyakada CeJalbey sokatında Çorakkıpada Karakapı caddesin. Tahkikata göre, Mehmed'n dlSrder Deals ı..nyolarmtla 
foftB, lspanyol milleti bir plebisit f1e Ahmed kansı Hatice, kızı Fatma ve de Topaıihoca sokaiında 19 numara- metre yükseklikte 20 çam kestiti vı Gtızelyah deniz banyolarında AU 
kendisinin avdetine karar verir hıe HDMJln kızı Afet birleşerek Şükrü lı evde amele İzmirli Mustafa oğlu yangın çıkınca baltamnı orada hıra- Kılaqf\, Ahmed Firdes, anası Fatma 
fqpanya1a hfll<Umdar olarak dlSntne- oğlu Aliyi dövdüklerinden zabıtaca Ahmed Sezer, aynı yerde bakkal Şe- kıp kaçtığı anlatılmııtır. Suçlu aran· ve kardetl ~krettı arasında kavıra 
ji kabul ıylJyıeekfr. ıutalmuılardJr. ri! otlu Muıtafayı dövmfiıtUr. maktadır. rıkmıf, biribirini dövmOılerdir. 

Yemişten sonra su içmenin tesiri 
hakkında rivayetler eskidenberi 
muhteliftir. Kimisi ehemmiy<?t ver -
mez, zaten yemişin de terkıbinde bir 
çok su var, onun fizer·ne- tekrar su 
ıçinee hiç bir zarar vermez. Buna kar 
şılık: 

- Yemişten sonra su içmek zarnr
lı<lır, insanın karnı şişer, hazmed i· 
lemez., deyenler de vardır. Arada n 
rada yemiş üzerine su içtikten sonra 
hazmı bozulan, ishale tutuhm çoeult 
lar da işitilir. 

Bu rivayetlerin acaba hangisi doJ, 
rudur?. 

Hangisi doğru olduğunu, isterse, 
niz kendiniz de tecrübe yaparak hal
ledeblllrsiniz. Biraz çirkin bir tecrQ. 
be amma, çocukların sağlığı bakımın 
dan ehemmiyetli bir tneselenin lçyü
zünü anlamak için yapmağa değer. 
Kendiniz tecrübeyi yapmazsanız 
yapmış olanların sözlerine inanabiı 
lirsiniz. 

Tecrübenin çirkiotiii yemişi ilkin 
ağızda biraz çiktıedikten sonra çıka
rılmasındadır. Yemişi çeğnemede• 
suya batırılınca suyun tesiri belll ol
maz. Onun için tecrübe yemiş ağız
da hafitçe çiğnendikten sonra yapı
lır. 

Bir taraftan 87 derecede, yani in
sanın tabii de::-ecesine müsavi olacak 
kadar, su hazırlamr, sonra mevsim 
yemişlerinden hangisini isterseniz, 
ondan biraz çiğııendikten sonra o su
yun içinde bir saat kadar bırakılır. 

Hangisi daha ziyade su alacak ve 
daha ziyade tişecek?. 

En ziyade sfsen kirazdır. Bir aaat 
. çt:.ı ı::wıut: yuztıe: 'Ov -uuıı ı uu e J<a<!ar 
şl§er. İki misli olur. Kiraza yakın o
lan vişne bir saat içerisinde 60 dan, 
nihayet 90 a kadar şı,erse de gene 
"ok .. Frenk üzilmil de öyle ..... 

Halbuki elma, tabii biraz çifnın
dikten sonra, su içerisine bırakılınca 
yüzde ancak 10, 20 niıbetine kadar 
şişer. 

Demek ki bir yemiş ne kadar sulu 
''e ne kadar yumuşak olursa ıu lçe
rJ~lndı o kadar çabuk şl,er. Suyu H 

.,)anlar daha geç .. 

Laboratuarlarda yap)lan bu tecril

>e yemişlerin midede ve barsaklann 

vukarı kısmında a-eçirdikleri halin 
ı,ir örneği demektir. Yemiş ne kadar 
vumuıak ve sulu olursa, Uzerine ıu 
içince, o kadar çok titer. hazmı raç
leşlr. Yalnız hazmın geç kalması bir 
şey değll, yemiş midede ş:şince, mi
deyi de gerer, karın ile gôğüs arasın
da bulunan hlcabıhacizi ister, yUrek 
çarpıntısı, nefes darlığı gelir. Yemi
şin ve ondan başka şey yenilmf,s• 
onlann hazmedilmemesJnden karnı 
nğnsı meydana çıkar, arkasından da 
ishal.. .. 

Olgun halinde yumu,ak olan bir 
yemiş, ham halinde katıdır diye su 
içilirse daha ziyade dokunur. ÇUnkO 
ham yemiş olrun halindekinden da• 
ha ziyade su çeker n daha çok ş!· 
şer. Çok su çekmek ve ,ışmek onı.tn 
olgunluğundan değil, tabiatfndetı

dir .. 
Su yemiıten 8nce içilirse, tablt ,.. 

hemmfyeti yoktur. Mide boşken o,... 
ya giren ıu çabuk geçtitinden yım"" 
şin flterek hazmın bozulmasına me1 
dan 'kalmaz. 

Fakat alko1JQ içkiler - alkold•ll 
dolayı - midede uzun zaman kaldık 
lan için, onların Uzerine su içildi .. 
vakit dokunur. Bira bile az mi~"° 
da da olsa yemişlerle imtizaç e41 ~ 
ınez. Çok kimselere bulantı vdif· 

Ondan dolayı, yemtıler hiç bll' ""' 
kit iyi mezelerden sayılmauıışlafl' 
dır. 

o=~---
Sebepm dayak el• 

Karantinada İnönü eaddeshl 
Mustafa oğlu Ali, sebepsiz B ~ .... .ı 
dövmU• vt zabıtaca yakalanaı-.-
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~IŞ POLİTİKA 
1 

"Beyaz,, harp 
Bir kaç ay evvel; Muasolini, söyle

diği bir nutukta «beyaz harbin» 
çoktan baılayıp hala devam ettiğini 
bildirmiıti. Muaaolininin beyaz harb 
den kaıdettiği mana ticaret harbi 
idi. Fakat beyaz harb tabirinİI) mi.
nası ıeniılemiıtir. Silahla yapılan 
ve kan aktıiı jçin cckızıl harb» adı 
verilebilecek olan muharebeden bat 
ka her nevi beynelmilel mücadeleye 
beyaz harb denilmektedir. Beyaz har 
binaen ehemmiyetli ıaf'hannı da pro
Pal'anda tetkil eder. Müstakbel harb 
«topyekun» yani bütün milletin it -
tirak edeceij bir müaadele olacaiı· 
na ıöre, maneviyat birinci derecede 
ehemmiyetli mesele halini alır. Ma
neviyatı aailam olarak harbe ittirak 
eden devlet mücadelenin yarısını 

batlanrıcından kazanmıt demektir. 
Binaenaleyh timdi her devlet kartı 
tarafın maneviyatını saramıya ça • 
lıımaktadır. 

(ANADOLU) '(SAHiFE 3)' 

,J 
s o·~' N .. H ·· A a·, E . ~ ~"'L·;~ e<:·R • 

. · . -~. . - . , , ' . .. ~ ' 

• • ııı. • -• -

1 !!üşündüklerim 
Bir harita 
hezeyanı daha! 

Cumhuriyetçi lrlanda ordusunun ; .. ~:~·:~~b:~·~=::~:r~:~·:ı: 
h l l ·ıa d •ld • şekli, §İmdi de -alınan h aberlere t d : e ~ n arı e e e l l inanmak lazım gelirse • Alman mek-e _ ış p a ~:b~:::;~.g:::::ğ:~.:tü~.~:pf~!'. 

tİ§en Alman çocuğunun gözlerinin 

Tedhişe. ilerin maksadı, 5-7 Ağustos arasındaki bankalar bay· önüne konmuıtur. 
Bu harita, Hitler Almanyaamın 

ramında Avam kamarası binasını berhava etmektir cchayat •ahası» probleminin kaiıda 
akaettirilmiı bir ifadesi midir, de-

Birçok kimseler tevkif edildi ğil midir; §İmdilik meçhul. .. Çünkü 
Almanya, bunda sadece Baltık de. 

Londu, 26 (A.A.) - Scotland başvekiline, Vatikana, B. Lebruna, 
Yard tarafından yapılmış olan tah- Ruzvelte ve Mussoliniye blr mektup 
kikat netayicine göre cumhuriyetçi ıröndermiştir. 
irlanda ordusu 5-7 ağusto.s arasında- Bir ültimatum şeklinde kaleme a
ki bakanlar bayramı esnasında par- Iınmış olan bu mektup ingilterenin 
lamentoyu berhava etmek· niyetin - irlanda arazisinin tamamen tahliye 
de olduğu anlaşılmaktadır. etmesini talep etmektedir. 

Bankanlar bayramı için zabıta me- sikalar ele geçmiştir. Polis çok sıkı nizi havzasını kendi renkleri içinde 

murlarına verilmiş olan ;rl!U.n me- tedbirler almıştır. göıtermekle iktifa ediyor ve Akdeniz 
zuniyetler geri alınmıştır. Polis da- Londra, 27 (Radyo) - Bugün pos- havzaamı ise ltalyaya ihsan buyuru
ha şimdiden milyonlarca ingiliz li - tahanenin kolipostal dairesinde bir yormuf. 

ı·ası hasara baliğ olacak mühim mik- bomba patlamış ve birçok kimseler Dostluk tezahürünün bu kadar fa. 

tarda infilak edici maddeler yakala- yaralandığı gibi, kolipostal dairesi zilet ve kanaat dolu eşine, fÜpheaiz 

mış ve bir çok tevkif at icra etmiştir. de ha1 ap olmuştur. Yaralananlardan az raatgelinir .. 
Baltık planına, o denizde oturan

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz po- bir kız hastahaneye nakledilirken öl- lar cevab versinler, fakat Akdenize şekkOller tarafından müzaheret edil- .. -u" ksek zabita erkanından Sir Philip İ 
.Salahiyettar makamlar ecnebi te- Scotland Yard şefi Canning· dün 

Satlıca üç propaıando 
vardırı 

,, lisi, rlanda tedhişçilerinin Londra- müştür. 1relince tunu bilmek lazımdır ki, aa-mekte olan cumhuriyet irlanda ordu- K d ı ·1 
cephes Gane ve Sir Noman en a 1 e gö- da ve vilayetlerde Bank Noliday mü Hadise, derhal avam kamarasına hillerinde, Fransız, İspanyol, Mıaır-

9unun faal'yetini isbat eden vesaik rüşmüs ve onlardan cumhuriyetçi ir- d hT s· .... 11 A b T" k y y ı 
1 - Faıiat. 

ile ihticac etmektedirler. • nasebetiyle 5 ağustosla 6 ağuostos aksetmiş ve a ı ıye nazırı .. l!' -::ıa- •: • ra. , ur , ~na~ , uıos av 
h landa ordusunun faaliyetlerini tenkil arasında "Uikastlar "·apacagv mı ögv. muel Hoar , İrlanda tedhişçileri için gıbı mılyonlarca mılletın yaıadıiı Diğer taraftan cum uriyetçi irlan- "' " b h h 

için bu zevattan vasi selahiyetler · T d · 1 1 k 'del tr t db·,.ı r h kkın u avzanın aritaıı gene bu millet· 
da ordusu B. Çemberi ayna ve ayni renmıştir. e hışçilerin par amen - a ın.ac~ t e .1 t· e ı.,..e a - lerin tarih ve iıtikballerinin birle-

2 - Demokrat. 
3 - Komünist. 
Faıiıt propal'andaıının hedefi , 

Almanyayı ve İtalyayı haklı sBater
nıektir. Propaaandacının arıüma • 
nı ıudur: İtalya ve Almanyanın nü
fusları artıyor. Binaenaleyh seniıle
ınek tabii haklarıdır. Bunu aulh yolu 
ile yapmak istiyorlar. Fakat kartıla· 
.. ına demokrat devletler çıkmıttır. 

Bu devletler, bir takım küçük devlet
lerj de etraflarına alarak iki genç 
ve dinç milleti çemberlemiılerdir. 

Böyle bir siyasetin neticesi ancak 
harptir. Herp demokrat memleketle
re feli.ket 1retirecektir. Eier Alman
Yanın «ya9ama hakkı» tanınacak olur 
ıa, devamlı bir aulh temin edilecek 
tir. 

zamanda Ulstez başvekili ile irlanda almıştır. toyu h:n aya ataca~larını gösteren ve da ıza a vermış ır. §ik noktasında, hem hak ve adaletle, 

lngı.lı·z- 'apon r.ı·ıı·stı.nde ı Tazı.yet ~:~::iz~:ı;:ı::. '::~:z~=~~i~:: J ~ r i v ~ zan ve binaenaleyh, atinin getiı-ece-
ğj hadiselerden sonra, borcunu ve-

ya hudilerden birçok kimse- rer~k ayaklarını toplamak mecbu~~-
A 1 t tb• 1 • • • T• • d yetınde bulunan hayalperest ve zu-

D aşmasının a iKi IÇlll ıyençın e }er t k•f ·d"}d• ğürt bir miras yediden batka birşey 
bl•r konferans topl ... anacak 1 ev J e l J deiildir. Artidük Otto kalkıp bir A-

Kudfüı, 27 (Radyo) - Bugün ted- rar vermiştir. vusturya imparatorluğu iddia etmek-

Bu hedefe varmak için bir defa 

faıiatlifin elinde muhtelif memleket 

lerde faıiat sempatiainj yaııyan ferd· 

ler n siimreler vardır. Fatizim de 
'---:ı-:.,. .... .. a.: ı. ........ 1 ... i1,.J1 ... n1isti,._ 
Faıist propal'andaıının Fransadaki 
ıinai faaliyeti &'eçenlerde açıia çı -
lcarılmııtır. Fransız ıazetelerinin 
-,a.zdıklarına ıöre, Tempa ve Fil'a
ro ıibi iki ehemmiyetli ıazetede va
zife &'Ören bazı adamlar, fqiat tef· 

kili.tından milyonlarca frank para 

a.Ia .. ak Alınanyanın oyununu oyna
nııılardır. Ribentrobun doıtu olduiu 
ıöylenen Abetz iıminde bir ajan, 
Franaada fatiat temayülünü taııyan 
Politikacılarla temas etmekte ve Pa
riıteki Almp.n sefirini ikinci plana 
atacak derecede ehemmiyetli vazife 
IÖt'lnekte idi. 

Almanya propal'andaaı tabii her 

iııenıleketin siyasi vaziyetine ıöre 
ba.ıka tekiller almaktadır. İnl'ilte -
.. ede Almanyanm ıarki Avrupaya 
dofru l'eniılemesinin, lnl'ilİZ menfa 
&tlerine aykırı olmadıiına lnl'iliz mil 
lefü,i inandırmaia çalıımaktadır. 
ş• .. kta ise, Almanyanın bu sahalarda 
IÖzij olmadığına ve ıark memleket -
le .. inin lnıiltereye alet olduklarına 
bıı nıemleketler halkını kandırmıya 
'-i.-aıınaktadır. Arada Almanyanın 
"e halyanın haklı oldukları ve haklı 
0ldukları kadar da kuvvetli oldukları 
telkin edilmektedir. Büyük harp i
Çİl\de de ıörüldüiü l'ibi , Alman pro 
l>•ıa.ndaaı, tetkilatının mükemmelli
li kadar müeaair değildir. Büyük bir 
ıafı da ınüdaf aa etmeğe çalııtıiı da
~~lllft hakikaten çürük olması ve İ· 
d •ilci bir zaf ı da Alman propagan-
&cııanın iyi psikoloi olmamasıdır. 
Denıokrat devletler, propaaanda 

~tkilatlarını aon aylar içinde tak -

Tokyo, 26 (A.A.) - japon hüku
metinin selfıhiyettar bir mümessili 
bu sabahki gazeteciler konferansın -
da Arita - Craigie anlaşması hakkın 
da tefsiratta hulıınarak muhtıranın 
japon urdusunun hususi ihtiyaçları 

hakkındaki kısmının halen japon or
dusunun kontrolü altında olmıyan 
Çin topraklarına şamil olmadığını 
kabul ve teslim etmiştir. Bununla 
beraber bu mümessil mezkur muhtı
ranın sonuna kadar okunursa japon
yanın ıngınereaen aruK van - Kay -
Şek hükumetine müzaharetten vaz
geçmes:ne bakılabileceği intibamı 

vermekte olduğunu jlave etmiştir. 
Tokyo, 26 (A.A.) - İngiliz ve ja-

pon murahhas heyetleri saat 10,40 
da toplanmış, 13,20 de dagılmış ve 
16 da tekrar toplanmıştır. Müzakere 

münhasıran Tiyençinin ingiliz bölge-

sinde barışın idamesi meselesi hak
kında komite tarafından ver.ilen ra-
por hakkında cereyan etmiştir. 

Müşahitler murahhas heyetleri -

nin bugUn olmazsa yarın sabah biı· 

anlaşmaya varacakları kanaatinde
dirler. 

ToKyoaa Tlyençtnı aH\kaılar eden 
hususi meseleler hakkında anlaşma 
hasıl olunca bu anlaşmayı tatbik için 
Tiyençinde bir ingiliz - japon konfe
ransı toplanacaktır. 

ispanyada isli.hat 
Harp kabinesi çe~ilecek ve islahat 
hükôıneti .iş başına geçecektir 

Parie, 27 (Radyo) - ispanya lünden sonra dahilde ıslahata başlı· 
kabinesi büsbütün değişecek ve harp yacaktır. 
kabinesi yerine idare ve iş hükumeti Bugün, hükumetin neşrettiği res-
teşekkül edecektir. mi bir tebliğde matbuat sansörüniin 

General F ranko, kabine tebeddü- kaldırıldığı bildirilmiştir. 

ita/yan manevraları 
Bu sene muhtasar olaca'1 ve )·a!nız 

yeni silahlar tecrübe ed:J :!cektir 
Berlin, 26 (A.A.) - Kara ordu- askeri heyetınin de tarihi henüz tes

su umumi erkanı harbiye reisi gene- bit edilmemiş olan Alman manevra
ral Halderin riyasetindeki bir askeri h:ırıP.;;:\ hazır bulunacağı söylenmek
heyet İtalyan ordusunun Po vadi- tedir. 

sindeki manevraların da hazır bulun- R-.,ma, 27 (Rndyo) - Askeri ma 
mak üzere İtalyaya gidecek, 1 ağua: nevralar, bu sene muhtasar olacak 
tostan 9 ağustosa kadar ltalyada ka- ve yalnız yeni sistem silahlar tec
lacaktır. Askeri mahfilde bir ltalyan rübe edilecektir. 

-----«««***•n----.ı.... 

Yerinde bir emir 
Men· u r k ldırılcr pud· 
·<• V! allık s.frmiy.f"ce~ 

Ebedi Şefin kabri 
lnş :?ata yakında 

/;a.,l anr c -ık 

hişçilerden 23 Arap tevkif edilmiştir. Ramlada yahudilerden pek çok le belki haklı görülebilir •• 
Mahalli hükumet, Araplardan üç kimseler yaklanarak tevkif edilmiş- · Fakat İtalya kalkar, eski Romanın 

bin kişinin polisliğe alınmasına ka- tir. müstevli aıfatiyle iıtigal edip de , 

Türk - Bulgar 
Münasebatı normaldir. Harpten en 

çok çekinen millet Bulgarlardır 
!stanLul, 27 (Telefonla) - Sofya n ormaldir. Yakında Bulgar mebus!a

(;lçimiz bugün geldi. Ve başvekilimiz rından bir heyet memleketimizi ziya. 
B. Refik Saydam tarafından kabul ret edecekt:r. Harpten en çol: ç~ki
edilerek .rörilıtü. nen millet Bulgarlardır. Sekiz =yüz 

Sefir, matbuat mümessillerine ~- bin Türk unavataııa bir an ene! ka-
ranatındrı: 

- Bu!garistanla münasebatımız 

Milli Şef 
F~Ioryada kalacak

lardır 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Milli 

Şef İnönü, bugünlerde lıstanbulu şe
reflendirecek ve Filoryada kalacak-
tır. 

vuşmak ist iyor. 

00 

Demiştır. 

Bugün 
Kıyamet mi ko· 

pacak? 
Fatin hoca öyle şey 

yoktur. Diyor 

pek tabii ve yerinde olarak koğul · 
duiu toprak parçalarına tekrar göz 
dikerse, alacağı cevab , elestiki ve 
hasta muhayyilesinin hududlarından 
ötede kalan korkunç bir darbe ola -
caktır. Biz, Akdenizin; konuşulacak 
meseleleri olduğunu inkar etmiyo -
ruz. Evet, vardır: 

Mesela, on iki ada meselesi bunla
rın batında gelir. halya, buralarda 
ne kadar tahkimat yaparsa yapsın, 
bütün Türk nesli bu gayri tabh 
misafirliğin bitme•i zaman ve f'ıraa
tını beklemiı ve bekleyip ciurmakta
dır. 

Rodos, istanköy, Leroa, Kalimnos 
ve diğer adalarda İtalya! .. 

Hatta Meis adasında ayni bay
rak! 
Şayed Romanın mantıkı varsa, 

bunun ilelebed böyle devam edip ıi
deceğini anlaması lazımdır. Bu su
lardan bir İmparatorluk yolu da 
geçmektedir. Ve binaenaleyh, yuka· 
rıda zikrettiğimiz milletlerin araıı· 
na ingilterenin de ismini ili.ve et
mek lazımdır. 

Bin Yahudi Meksikalı bir hcyetşinas tarafın- Aııl olarak, inıiltere, Franıa ve 

Almanyadan hicret dan dünyanın akıbeti hakkında yeni Türkiye, Akdeniz meselelerini, hem 
ve fena bir haber verilmektedir. Bu de italyadan çok daha üstün bir sa-

ef tİ zat, Meksikada Takubaya rasadha- lahiyet ve kuvvetle konutmak hak-
Viyaııa. 27 (Radyo) - Almanya- nesinin müdürüdür. İddiasına göre kını haizdirler. İtalya, Akdeniz me

dan hicret eden bin yuhudi, Lugüıı bu hafta zarfında bize en yakın me- seleıinde ileri sürebileceği tezleri, 
itulya yoliy le cenuLi . merikaya mü- safoye gelecek olan Merih yıldızının ne tek batına, ne de müttefiki ile be
tcveccihen hareket etmişlerdir. Bun- arzımızla müsademe etmesi ihtimali raber kıymetlendirebilir. Tecrübe
lar için !talya yahudi cemaati iane çoktur . Bu müsademe ağlebi ihtimal den geçmiı olan mütecaviz siyaaeti-
toplamaga başlamıştır. . . d' . .. .. k nin kapkaranlık çehresi onu Akde-

F temmuzun .., ırmı ye ıncı gunu vu u nizde tamamen mahkum etmiıtir. 
ransızlar bulacaktır.. ltalya, Arnavutluğa da çıkmııtır. 

B• f h /b h • d h Rasadhane müdürü B. Fatin: Fakat bu çıkıt, İtalyan maceraıınm 
ır a te a ır a a - Müsademe varid değildr. Yol- felaket ve sukut hayalinin ilk aaf'ha-
denİzf! indirdi/er nız Merih, bu sene arza fazla yak- sı olacaktır. Bir harp çıktığı gün, 

Tolon, 26 (A.A) - Ayrore deniz laşacaktır.> Balkan yarımadasında eskiye yakın, 
altı gemisi bu sabah :i.\Iourillon tersa- Diyor. fakat istikbale ait garantileri akla 

nesinde denize indirilmiştir. Geminin Bir SU İİsfİmaJ daha daha yakın yeni bir statüko doğac..al• 
boyu· 73, eni 50 metre ve su içindeki gibi, Süveyş, Libya, on iki ada, Tu-
deplasmanı 1,170 tondur. Beheri İstanbul, 27 (Telefonla) - 1\Iaki- nus gibi ikide bir faşiıtlerin ağızla-

"1~e etmitlerdir. lnailtere, vaktiyle Ankara, 27 (Telefonla) - Dahi
~ılletıer cemiyeti umumi katipliiini tiyP vekaleti, memur kadınların 
~e aon .. a da Roma aefirliğini yapan podra ve allık süı·melcrini ı.-;ureti lrn

~ °"l Perth'e hariciye nezareti istih- tiyede yasak etmiş ve erkeklerin de, 
d~a.tının idaresini vermittir. İngiliz daima traşlı bulunmaları lüzumunu 
..... •ıtloınatları arasında mümtaz bir 

1500 beygir kuvvetinde iki elektrik ne ithalat işlerinde reni bir suiisti~ rına dolanan neıneler de artık bir 
motöril ile milcehhezdir. 4 zabi: ve mal meydana çıkmıştır. Gümrük mü münakata mevzuu olarak tekrarlan· 

Ankara, 27 (Telefonla) - Ata - 40 nefer mürettebatı teşkil edecek· fettişlerinden bir kişiye işten el çek- maktan tamamiyle uzaklaşacaklar. 
Uirkün kabri hakkında Ankara imar tir. t irilmek iizeredir. d 

.. •ev1c·· tamim eylemiştir. 
~ ıı olan bu zatın meıgul olmıya 
.._ ••dığı ba,ııca mesele, otoriter Bir genç 
., "~leketler halkına beynelm:lel 
t~ı'Yetj anlatmaktır. Filhakika bu- Tabanca kurcalarken 
d··" A.l~an ve İtalyan milletlerinin / k .. [dü ,ltta., .. ıle münasebetleri keailmiıtir. yara anara o 
~"° tlıenıleketlere yabancı gazete gi- lstanbul, 27 (Telefonla) - Bu-
~~ez .• Matbuat hükumetlerin elle- gün Y edikulede lise talebesinden 18 

müdürlüğü taı afından taı.zim olu

nan proje t!l.sdik edilmiş ve sahanın 

derhal istimlfıki için belediyeye sa
lahiyet verilmiştir. Sahanın i.stimli'iki 

~·apıldıktaıı sonra inşaata başlana -
caktır . 

lstanbulda şiddetli 
sıcaklar devam 

~ ... edır. Ve ancak hükumetlerin iı- yaşında Cemal, babasının tabancası-
d ... IQj elveren haberler verilmekte- nı kurcalarken ateş aldırmış ve çıkan fstanbul, 27 (Telefonla) - Sı

• ta.lyan ve Alman mill4'tleri, o - kurşunla yaralanarak derhal ölmüş- caklar devam ediyor. Bugün Kartal-
- Devamı 8 inci sahifede - tür. da sıcaktan iki memur bavıldı. 

ediyor 

lnciraltı 
P/a; Ve Gazinosu 

Gazino ve lokanta kısımları gece ve 
gündüz lnc'iraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap vertcektir 

Temizlik. ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müskülpe
aentleri dahi tatmin edcek şekilde temin ol· nmuştur. 

ır. 

Muuolini, kendi tabii hasmının 

kucağına atılmı§ ve frenleri ona ver. 
mit olmakla, İtalyan tarihinin müs
takbel sahifelerindeki yerini daha 
§İmdiden hazırlamıştır. 

Bu yeri ise, akıllı, diplomat ve va-
1 tanperver geçinen tek inaan istemez. 

Büyükadada 
Bir kadın cesedi 

bulundu 
İstnnbul. 27 (Telefonla ) - Bu -

gün Büyük ada sahilinde b ir kadın cc 
sedi bulunmustur. 
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Hile 
Örümcek J{adri, Mediha lle park- 1 hip olacak, hem de sigortadan ça

ta l.ıulu tu u zaman ortaUk karar - Jıııdı diye paraları alacaktınız. Gü
m k ilt.e ey dl. zel doğrusu, zekanıza hayran ol -

- .,ok vaktim yok, diye kızın ko- dum, amma bir hırsızın elmastan an
luna girdi. Bu gece, saat on birde lıyacağını düşünmemişsiniz. Bu ka-

(ANADOLU) 

/-!al h t rı D i ı e = I eri 
ihiiliii 111111ili1 il····· 1 "' ................. . 

Mektep tasdiknamesi 
ve bir mes' ele 

Dün, bir talebe babası bize geldi 
ve şunları söyledi: 

- Benim bir oğlum var; bu aene 48 Hilmi 12 
Topallı mektebini bitirdi. Tasdikna- 698072 1/2 Eski yekun 

meler verilmeğe batlanınca biz de 
698115 1/2 U. Yekun 

müracaat ettik. Bir lira istediler. Bu 

15 Sterlin 
Dolar 

27 TEMMUZ 1939 Pcrtembe 

Bugünkü p~ogram 
1639 M. 183 Kos./120 Vw 

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

Kw. 
T. A. !>. 31.70 M. 6465 Koa./20 

Kvt. Zeynep hanımefendinin zümrüd dar zahmete katlandıktan sonra 
gerdnn!ı ı cebimde olacak. zumrüdlerin yerine yeşil boncukla- paranın, ne parası oldÜğunu anlıya-

M d hn but lllhU karıştırarak dil - rı çalıp gidemezdim. madık. Vermeğe de muktedir deği-

No. 
7 
8 

Fi at 
11 50 
12 

F. Frangı 
Liret 
İsvjçre F. 
Florin 
Rnyşmark 
Belga 
Drahmi 

5.93 
126.64 

3.355 
6.66 

28.57 
67.7325 
50.815 
21.52 

'fÜRKf YE RADYO DIFOZYON 
POSTALARI 

şü.ıdiı: Kadın ha) ılacak gibiydi. Örilm - liz. Çocuğun taadiknamesİnj alama-
. - Yı: tutıılJrsnn? Keyfin pek ye cek Kadri gülerek yere aoğru eğil - dık. Siz ne dersiniz? 

9 
10 
11 

13 25 
15 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

l nıle amm .. d" d ı · Ana olu - Bizim diyeceğimiz ıu-
- Sen merak etme, her şey ha - · 

18 Leva 
1.0825 
1.56 
4.325 

Öğle ne§rİyah: 
zır. - Odaya girdiğim zaman dikiş dur: 

- Ney e bari arlık o suratsız ah- dikiyordunuz, galiba etekliğinizi Mektep idaresi bu parayı, belki 
Zahire borsası 

1Zl\llP 

Çekoslovak Kr. -
Peç.etn 14.035 

23.8425 
24.585 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği 

. de mektebin yardım komitesi ve fa-
çı kndınn da yüz vermiyeceksin ya 'l ba tırıyoı dun ut. Ne oldu? Taşlar 

Zloti 1 - Suzinak pesrevi 

Ö 
kir çocukları için istemektedir. Fa-

tümcek Kadri omuzlarını silk - ağır m1 geldi? ti: kat bunda mecburiyet olamaz. E-
1342 ç. 

82 Ton buğday 
905 Ç. Arpa 

4 75 6 4375 
3 625 
7 25 

PengU 
Ley 0.905 

2.8925 
34.62 
30.555 
23.90 

2 - Mustafa Nafiz suzinak 
§arkı sensiz bu ı:abah 

- Yok canım ,mesle hanımın i
ch•tlerıni, evın plilnını öğrenmekten 

ibaretti. Amma kadını söyletmek de 
ep yce zor oldu doğrusu. Zeynep h~ 
nımefendiye doktoru bir aylık kat'i 
istirahat vermiş. Geceleri elmasları
nı takıp sokağa çıkıyormuş. Salonda 
keı el k ııtl ne oturup, tam on birde 
) atak oda ına çıkıyormuş. Yatak o
da ı üçüncü katta, bahçe tarafındaki 
balkonlu odavmış ve mücevherlerini 
de duvarda gizil bir çekmecede sak-
1 "ı mış. ZümrUd gerdanlık da ora -
daymış. Aşçı kadın daha dün hanırn 
) erle~Urirk~n görmüş. 

K adın eteklerini ı ı•nkı toplıya- ğer, çocuk veya ailesi efradı bu yar- 3 50 
5 50 

Dinar 3 - Ne}'2'en Riza ef. suzinak 
şarkı çaldırıp çalgıyı rak koltuğu doğruldu: dımı yapmak iktidarında değilse me 106 Ç. K. Darı 

150 Ç. 
Yen 
İsveç Kr. 

3 625 3 6875 Ruble 

- Bu gece çalmağa karar vermen 

- Gidin buradnn, yoksa bağırı -
rım. 

Tabanca, kadının alnının hizasm
daydı. 

- Baf,'1rıı1 bakalım. Bağırsnnıza ! 
Peki, lSyterse, ınndemki bağırmıya -

caksınız, dediklerimi ~·apın, Evvern 
şu makası alıp eteğinizi kesin .. Ha 

ş{)~tle. Durun, taşlar dağılmasın. 

Etek pervazı sökülünce yere dö

külen taşları toplıyarak hemen ce

bine atıyordu. Son taşı ela aldıktan 
sonrn: 

için başka bir sebep var mı? 
-Var tabii, aşçının köyden ak.. - Ne olur ne olmaz, sizi bağlayıp 

rabaları gelmiş, bu gece onları eve bırakacağım, dedi. 
davet etmiş. Mutfakta yeyip içecek- Hala kolunda duran yatak çarşa
lcrmlş. Anlıyorsun ya, aşağıda gO- fını yırtarak Zeynep hanımın koJla
rUltU olacı.ık. Hanım salonda oturur- rını, bacaklarını, bağladı. Ağzını tı
ken, ufak tefek patırtılan farket - kndı. 

mez. Hem de aşçı kadın ortada do -

laşmaz. Zaten evde başka kimse 
yok .. 

- Alil, işiıı ·nstgitsin .. 

- Ş'mcli ben gitleyim de, ondan 
ev'lfel biraz dinleneyim. Ne kadar Ö

rUmcek olsam, üçüncü kata tırman
mak kolny değil. 

Pencereden yağmur oluğuna tu

tunup inmek üzereyken, gözleri deh 

şet ve öfkeyle yuvalarından fırlı -
~arak kıpırdamadan oturan zengin 
kadına baktı: 

- imzalı mektubunuzu ve yalan 
cı taşları da aldım. Beni ihbar etti
ğiniz gibi siz de maskara olurs\tnuz. 

Hem de b"r daha böyle köto hileler Bulutlu, karanlık bir geceydi. 
Z ynep hanımdendinin dört katlı yapmayınız. fenalıfıın bile dürüstü 

vardır. 
bilyiık e\•inde, ikinci kattaki salo-

• ** Yunan Kralı 
nun perdelerinin arcısından sızan ha
fif ışıktan ve mutfaktaki lambadan 
bnşka aydınlık yoktu. 

Saat onu çalarken, bahçenin kuy- - Battarafı 1 inci aahifede -
tu bir köşesind"Cn çıkan bir gölge, valisi tarafından akşama kadar adn
eve yaklaştı, ve yağmur oluklarma da alıkonulmuş ve şerefine mükellef 
tutunarak yukarı doğru tırmanma- bir ziyafet veı ilmiştir. Sefir, adadan 
ga başladı. do:stane tezahürat arasında ayrılmış-

ÜçüncU kattaki yatak odasındn br. 
cam açıktı. öı·umcek Kadri kolay-
ca içeri &ırdı. Elindeki elektrik 
lumbasını odada gezdirdi.. Eşyalar 
ü Hı \ e temizdı. Duvar kağıdı, ya- Baıtarafı Birinci sahifede -
tagın baş ucunda ancak dikkatli bir cfspanyayı ziyaret esnasında kont 
hır ız gözüniın sezebileceği kadar c·ano, Roma - Berlin mihverini Bur
hafifçe buruşmuştu. gosa kadar uzatacak bir muahede i· 

Kadri kapıyı kilitledikten sonra, lo Romaya dönmek hususunda tota
kağıdı yırttı ve duvarın içine yer- merlerin ümit ve arzularına tercü. 
_şt:rilmiş küçük dem.r kasayı may. mnn olmu!;lur. Kont Cianonun bu de 

muncukla açtı. -· ·ece p .. rla ~ bir s ırette mlıvaffakıyet-
lşte aylardanberi elde etmeğe · ı-izl.ğe duç r olma mm ebebi. :.ıu 

çal:. ğı • l <l g~ıuanlık niha~ et 1 t ı-. ll'ı>nPr.' T'r 11k<1nun ve z f r 
avucunun içindeydi. ~atağın baş u- aı·kacJac;Jarı n kerı ş ıflerin f:kirleri
cund ki gece lambasını ) akarak taş :·i ve d ı~Uncelerin hiç nazarı itiba
ları bırer bırcr muayc.ne clmeğe ko- re almamı~ bulunma ıdır. 
)"Uldu. Her halde, bu m. İspanyol başku 

Bu esnada, Zeynep hanım, salon- mancln ının i;ı1'n ı ek de kolay ol
da elb ses nın et g ni bastırıyor, ve mndığı ka'lUl ed lebil:r. 
yaptıgı kurnazca hareketteh dolayı Ayni m s le hak nda Figaro di -
k"'ıııli kendine memnuniyetle gillO - yor ki: 
yı.>rdu. Orta yaşlı, zengin bir duldu, cHarbi kazananlar, Serrnno Su -
bUyUk evde tek ba~ına otururdu. nerin etrafında toplanan bazı siya -

Birden, tebessumU du7iaklarında setçilerin nüfuzunun gittikçe fazla
dondu: Kapı se.:ısizce açılmış ve lnşma0ını iyi bir gözle görmemekte
maskeli, elinde bir tabanca bulu - clir. Bnrp galipleri, bunlar hakkın
nan hır adam içeri girmişti. Sol ko- da, yegane meziyetleri cephe geri -
lunda en iyi keten yatak çarşafla - sinde \•eyahud hatta yabancı memle
rından b;ri vardı. ketlerde kendi şahsi kUçük entrika-

Kadrı sapsarı kesilerek dikişini lnrını çevirmiş olanlar, demektir. 
elinde bırak n zengin kadına doiru İspanyol askeri şefleri, her şey -
yürildü: den evvel, ispanya - Almanya - ital-

- Ben aşçınızın ahbabıyım. Gali- ya dostluk \1 e tesanüdü tezahürlerı 
ba size be 1 n bahsetmiş. Bana karşısında fazla memnuniyet ve he
da sizi anlatırdı. Fakat bu kadar yecan hisseyıememektedir. 
kurnaz olduğunu ıöylememişti. Epopue gazetesinde donnadieu di-

Gbzleri odada dolaşti. Birden ma- yor ki: 
sanın üzerinde henUz yazılmış bir cHarbi kazandıktan sonra şimdj 
mektup görerel. atıldı, zarfı kaptı: de sulhu kazanmak !Azım geliyor. 

- O, sigorta şirketine i'önderece- Bu son iş belki de ötekisinden çok da 
gınız mektup bile hazırlanmıı. ha güçtür General Franko, mUcade
ZUmrUd gerdnnlığınızın çalındığını lede kendisine müzaharet edenlerin 
yazıyorsunuz. Biraz acele değil mi? biribirine zıt tezlerini uzlaştırmak 
Demek çoktanberi meseleyi bili - mecburiyeti karşısında bulunmakta
yordunuz. Kasaya koyduğunu tak - dır. Diğer taraftan Kont Cianonun 
lid rerdanlığı ça1acaiımı sandınız. talepleri de generalin bu vazifesini 
Siz de hem hakiki aıeroanlıia ıa- hiç de kolaylaıtırmamııtır.• 

90 Ton 
eele de yoktur. Binaenaleyh, maarif 
mUdUrJUğünUn bu mesele ile alaka
dar olması, çok yerindedir. 25 Ton Susam ıs 50 ESHAM ve TAHVİLAT 

ANKARA _________ _._ __ =='*'"*' ----------

Is ender un 
Millet Meclisi, Parti ve 

el'lerini tezahüratla 

h kı 
İstanbul Tramyay şirketi 5.- lira 35 

Kr. " ..,. ., . . l Işaretler 
v l. ayet he Y- - Ba,tarafı 1 nci Sahifede -

kar sı!a :;. ı 
t 

mı§ .. 

İskenderun, 27 (A.A.) - Ana el o- 1 l'nde Rey hani) enin duyduğu ıstırap 

Atağı yukarı, kurt masalını andı
ran bir hadise, tetebbilsün vukuu 
tarihi bir aya yakındır, belki de b"r 
ayı doldurmuftur. Bizdeki kırtasi
yecilik ruhu, müteveccih bir ıehrin 
ekmek meselesi gibi biı{nci plan· 
daki zaruri ihtiyacını zamanında 

haJletmekliğimize imkan bırak

madı, hayret! •. 

lu ajansının hususi muhabiri bildiri- ve acıları aynen his!lettiklerini söy -
yor: lemi~ ve bilhass!l bu çetin dayanın 

B. l\f. Mecl!si, parti ve vililyetler sulh yolu ile hallindeki muvaffakı
murahhnsları, Şemseddin Gil - yete işaret ederek Tür~ 'birliğinin is
naltayın riyaJetinde dün saat 15-5 tikbalini yaratacağını ve bu güzel 
<le hariciyeden Rey haniye kazasına 1 topraklarda ırk ve din farkı gözetil
hareket ettiler. Heyete vali Şükrü meden cumhuriyet kanunlarının tat
Sökmensüer, jandarma alay kuman- bik edileceğini söyledi. Size Türk 
danı Kemal, emniyet müdürü ibra - milletini manevi şahsiyetinde temsil 
him Akıncı, kutlulama komitesi baş- eden B. M. Meclisinin selfim ve mu -
kanı İnayet l\1Urseloğlu refakat edi- habbetlerini getirdim dedi ve şiddet-

Meseleyi biraz derinlettirebil 'riz: 
lzmirdcki fabrikatör ve tacirlerin 

elinde, piyasaya çıkarılabilecek un 
ve buğday bulunmadığını katiyetfo 
kestiremeyiz. Hatta, akıı"ni iddia 
ederek, bazı müesseselerin, fiyat 
zammı yapılmak suretiyle toprak
ofisin piyasaya çıkmasını bekledik
leri ve bunu takiben kendilerinin de 
fiyat zammından isb'fade için ''" 
ve buğdaylarını piyasaya dökmeği 
dütilndlikleri bildirilmektedir. Cün-

yordu. le alkışlandı. 
Reyhaniyeye gelirken yolda Ye

nişehir gölilne uğramış ve bir müd
det istirahat edildikten sonra bura
dan hareket edilmiştir. 
Şehre 5 kilometre kala yol boyun

ca d'zilmiş olan yUzlerce süvari el
, .. , ... ~-.ı.1··~ ... • a .. ~AlJLl'ı 
olduğu halde heyeti karşıladılar. Bu 
,üyari kafile i içinde temiz kıy af et
leri ve gUzel atlariyle atlı spor teşki
lfıtı bilhnsc;n gôze çarpıyordu. 

Şı>h'r bayraklar ve takızaferlcrle 
·ii 1 nmişf. Güzel bir takızaferin ö
ntinde otomobilden inen heyet re!si, 
vnli 'e heyet azası, bir jandarma 
müfrezesi tnrnfından setamlnndı. 

Halk heyecan içinde heyeti alkışlı -
yor, hoş geld:niz diye haykırıyordu. 
Orada hazırlanan iki kurban da o sı
rada kesildi. 

Bu ~ırada peçeli ~arşaflı bir kadın 
lrnfilesi hl'yetin önüne çıktı. içlerin
den i~met • Teşet i~minde peçeli bir 
kız, yalnız b"zi esaretten değil, asır-

Bu sırada heyecanını zaptedenıi -
len bir Arap vatandaş çok içten ve 
samimi sözlerle hissiyatını ifade et
t~. l\Ieydanı dolduran binlerce vatan
daşın kalbi birleşmişti. 

Heyet Reyhaniyeden çok samimi 
~-bÜ•atla ı;ı_vr-ı.ldı "IL:.vot- un.1 hn. 
yunca grup grup kendilerini Seliimlı• __ , "UUHlvJ IUUICOM:OC&CI yı:,> DC .. .&D 

yan halkın tezahüratı arasında Suri- mevki alınca, ofis kendi müdaha-
le~ine lüzum kalmadığını görerek 

ye ile hudud teşkil eden hamam knp- çekilecek ve meydan, fabrikatörle
lıcnlarına geldi. Bumda kısa bir müd re kalacaktır. Bunun sıhhat derec&:
det durularak Kırıkhana gelindi. 

ni de pek bilmeyiz. Ancak, tehrin, 
Kırıkhan halkı, heyetin kasabala- içinde bulunduğu bir hadise var

rma gelişini büyük kurtuluş hayra -j d 
ır .. 

mının mesut bir hadisesi telakki ile Ekmeksizlik .. 
daha coşkun ve canlı bir hale gelmis-1 • Dün Alsancakta, Karantinada, 
ti. Sokaklar halkla hıncahınç dol -, yulmrı mahallelerde ekmek yoktu .. 
muştu. Heyet iki sıralı kalabalık a- Biz, kırtasiy~jliği, fU veya bu 
nısmda alkışlar ve yaşa sesleriyle makamın dedı'ğini, fabrikatörün, 
geçti. B. l\1. Meclisi mümessillerini ofisin §Öyle veya böyle dütilndüğü-
ı:.ralarında gören Kırıkhaııhlar se - •· 't"b ı e·· l nu nazarı ı ı ara a mıyoruz. oy e 
'1: .nç. yaşları doküyorlardı. bir mecburiyet te hissetmiyoruz .. 

B.r kadın, heyet reisinin ve valinin 1 İzmir ekmeksiz kala~az, buna 
ayaklarına kapanarak hıçkırıyor ve bir çare lazımdır. 
«~ızi bekliyorduk, hamdolsun, geldi- ** 
nız, bugUne de kavuştuk. varo!Un> 

4 - Lemi suzinak şarkı ye· 
ter hicranla sözler 
5 - Mustafa N~fiz suzinak 
şarkı ümit bir sevişle 
6 - Halk türküsü esmerim 
kıyma hana 

13.00 Memleket saat ayarı, Ajans 
ve meteoroloji haberleri 

13. 15-14 Müzik (karış~ program) 
Akşam neşriyatı: 

19.00 Program 
19.05 Müzik (Ve~er - valse davet) 
19.15 Türk muziği (fa ıl heyeti) 
20.00 Memleket saat rı. Ajan~ 

ve met"oroloji !-- l rleri 
20.15 Kon sma ( ... ·r al saa i) 
20.30 Tiirk muziği 

1 - Us ak peşrevi 
2 - Şevki bey usşnk şarkı 
gülzara nazar kıldım 
3 - Tanburi F aizt- uşşak şar
kı niçin mı.lendesin 
4 - aTnbur tabimi 
5 - ~emst-ttin Ziva. m:;qnk 
<>arkı şu salkım söğüdün altı 
dt>ima 
6 - H~11< ttirk 'i d1 gözlerine 
k 'rban oldu-· 

7 - n wı zade sehnaz şarkı 
etm Jin bi,. 1'"l..za ihya 

8 - Şf":m<> .. Hi.n Ziya şehnaz 
şarkı hem aldandım hem al· 
aatnm. 
9 - Rahmi bey Şf'hnaz ptkt 
ey dilberi işvebaz. 

1 O - Şehnaz saz semaisi 
Z 1. 1 O Konuşma 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Vagnerin eserlerin· 

den - Pi.) 
22.00 Müzik (küçük orkestra şef: 

Necip Aşkın) 

1 - Lumbiye şampanya (ga' 
lop) 

2 - Siede Nahira (intenıez' 
zo) 
3 - J. Strauss artist hayatı 
4 - Paul Lincke olimpiyat' 
larda (marş) 

~ rdanberi b"ze mahpus hayatı ynşa
tnn bu kara ve karanlık kisveden de 
kurtardını;~, d yi11 peçesini ve çarşa
fını yerlere atmıştır. Onu takiben 30 
k l.ır kadın, a) ni hareket: tekrarlı-

dıyordu. 

Halkevi ününde parti reisi Cevat 
Abalı Lir nutukla heyeti selamladı. 
Bır genç kız da reise buket veı·di. 

5 - Reinhold Becker ilk hır' 
iskcnderuna geldiler. Heyet vnli har (melodi) 
ŞUkril SökmE.'nsUer, jandarma alay 6 _ Robert Stolz Viyanad• 

n k 1 f ve p ç !.,r·ni indirm·ş-
leı d ·r. Bu manznra halk ve heyet 
t:ırafmdan şiddetle alkışlanmıştır. 

II eyet re: i Şemsettin Günaltay kı
~n bir hitabe ile Reyhan 'ye krıdmla
rıııı hürmetle scliimlamış ve bu mem
'ekete milyonlarca \ atandaş yeti~tl
ren asil ve şetefli Türk kadınına an
cak medeni kıy af etin yakışacağını 
öyliyerek bu hareketlerinden duydu 
ğu memnuhiyeti izhar etmiştir. 

Parti ve belediye adına heyet reisi
n~ takdim edilen buketler alındıktan 
onra hükOmet konağına doğru ka
dınlı erkekli genç ihtiyar binlerce 
vatandaşın sUrekli alkışları ve yaşa
yın hoşgeldiniz avnzeleri arasında 
lıükiimet konağına gelindi. Orada 
bir müddet istirahat edildikten son
ra yaya olarak parti binasına doğru 
hareket edildi. Cadde ve parti önün 
de gene ayni coşkun tezahürat yapı
lıyordu. Parti binası öniinde davul 
ve zurnalarla oynanan milli oyunlar 
seyredildikten sonra heyete soğuk 

ayran ve şerbetler verildi. Parti ve 
hnlkevi adına Ziya Karabay, halk a
dına muallim Sait Tuncay ve bele
diye reisi Rifat Bahadır heyete hoş
geldiniz dediler. 

Heyet reisi Şemsettin Gilnaltay 
bu nutuklara ınuknbele ederek acı 
gilnlerde, başta Ebedi Şef Atatürk, 
.Millt Şef kahraman İnönü ve bütün 
Tilrk milletinin rekunu bir kiltle ha· 

Şemsettin Günaltay kaymakamlık 
binasında bir müddet dinlendikten 
~oııra balkona çıkarak Kırıkhanlıla
rın kurtuluş bayramını kulluladı. 
Heyet reisinin heyecanlı ve güzel 
sözleri halkı coşturdu. Heyet can -
dan tezahürlerle 18,30 da isltende -
runa hareket etti. 

Burada bulunan Hamidiyenin ışık 
lariyle pırıl pırıl yanan İskenderun 
limanında ve donanma yapan ıehrin 
methalinde heyet, kaymakam, par
ti re;si ve halk tarafından karşılan
dı .. 

Burada belediye ve parti tarafın
dan Hamidiye subayları şeref.ne şe
hir bahçesinde verilen çaya iştirak 
eden heyet, saat 21 de parti tarafın
<fan verilen gardenpartide de bulun
du. Gardenparti çok güzel oldu. Ve 
geç vakte kadar devam etti. 

Heyet gece ikametlerine tahsis e
dilen harbiyedeki defne oteline av
det etti. 

Heyet bugün Hatay<lan Toros eks
presiyle Ankaraya dönmeKüzere ha
reket ediyor. 

Antakya, 26 (A.A.) - Anadolu 
ajansmm husu.:ıi muhabiri bildiriyor: 

B. M. Meclisi, C. H. Partisi ve vila 
retler murahhasları bu sabah saat 
8,40 da Şemcıcttin Günaltayın baş -
karılığında Antakµdan hareketle 

kumandanı, emniyet mUdUri! ve kut- ilk bahar 
lulama komiteleri reisi inayet MUr -
scloğlu refakat ediyordu. fstnsvon- ~ı - Franz Lehar çigan ar 
da kolordu kumandanı Korgeneral f 
Muzaffer Ergüder, tümen komutam 8 - Ernest Arno Naundor 

Arzu (vals) 
Kemal Yalınkıhç, parti müfettişi Ha- 23 O • O Son ajans haberleri, zfnuaC. 
san Reşit Tangut, kaymakam, vili- esham, tahvilat kambiyo ' 
yet, parti, belediye reisleri, kazalar- nukut borsası (fi vat) 
dan gelen parti reis ve azalan, kala- 23.20 Müzik cazband • Pl.) 
balık bir halk kiitlesi tarafından ha- 1~.55-24 Yarmki program 

raretle karşılandı. .-A~N~A~~D~O~L~U~"~' 
Bu sırada muallim Hatice Garbip-

lu, heyet reisine hitaben bir nutuk 
söyliyerek İskenderunlulann hissiya 
tına terceman oldu. Ve bilhassa Mil
li Şefimiz Kahraman !nönil~On mü
barek ellerinin tarafımızdan minnet> 
le, muhabbetle binlerce öpiinUz. Ve 
yollarını hasretle beklediğimizi bil -
diriniz, dedi. 

Hararetle alkışlanan nutuldan 
sonra resmi sellim ifa eden jandar -
.ma bölüğü teftiş edilerek izciler ve 
halk heyet reisi tarafından selii.mlan
dı. Sürekli alkışlar arasında heyet 
kendilerine tahsis edilen vagonda 
trenin hareketine kadar çok snmimt 
tezahlirat de,·am etti. 

Saat 10 da heyet ayni içten gelen 
coşkun ve samimi heyecanla uğur -
landı. Heyete ToprakkaJeye knclaı· 

İnayet MUrseloğlu refakat ed yor. 
İskenderun, bu ve'!lle ile de büyük 
\ ı~ sevinçli lıir ~Un daha yaşamış ol
du. 

Sahip Ye Basmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTE.M 
Umıınd fltfriyat ''~ ~azı qlm 

ffffldt:rll 
HAMDI NÜZHET ÇANÇ.AR 

iDAREHANESi 
1 :mir' ikircf Re11lt!'I' $(1kd 
C. ff nllt J>m·tiıri lıinn~ fr ·ıotfl 
TP!grııf: tzmir - A. ~Anor.t1 
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r Kız izciler ]. KU Enternasyonal kampı 
J' aczldı 

jap us-
l • 161 Çcyiren: KAM1 ORAL Budnpcşte, 27 (A.A) - 36 mem- Japon hükumeti, hem faahh{tflerini 

Tertip eden: ANT SVOKU - - Jeket mümessilforinin ve izcilerinin 

o 

b 

lk 

d P I . 11 . . k iştirak ettiği kız zci1er entemasyo- ifa etmedi, hem de halkı tes. vik etti G eneral Jofr, <1za an a yenın sua erıne cevap verır en nal kampı, Gödölle ormanında açıl-
h b mıştır. Moskova, 26 (A.A.) - Tas şayiaların bethahca uydurulmuş şey-

ya verıni n zevcesi casus kadına karşı iç ir zaman Kızizcilcrko11greside30temn~UZ- Ajansı,şimaliSnkalindekijapon~et- ler bulundu.ğunu v~ kanun ~e ~u-
. d "' ·· l d• da naip amiral Hortinin huzurıyle rol ve kömür imtiyazlı şirketlerıyle kavelelere rıayet edılmek şartıyle ıa-f ena hır nazarla bakma ıgınl soy e l toplanacak ve 7 ağustosa kadar top- alakadar meseleler hakkında Mos- po~ i.mtiyuzlı şir·etlerinın şimal~-
- p l B" l ·k b ·r mesele Jantılarrna devam edecektir. Kongre, kova ile Tokyo arasında neşredilen kalınınde muvaffakıyetle çalışabıle-

Palve - Lavrenye ile sizi baglı- etmekte haklıyım. 1 k a yed- o!l. e. nazı l ı ulur - bilhassa kız izc'lerin dünya sulhu notalardan bahis bir teblig- nesre'-T- ceklerini bildiriy,>r ve fiU suretle bi-
J d i Y k P l G r D - ·arsısın a zatıa ınıze sua sor • • J ~an hususi dostluk Vdr mıy ı 0 

- .• a ye--: enera. ım. ogr~s~~u ~ 'dd ' tt 'rılmamanızı çok yapıcılığı faaliyetine iştiraki mese- lemektedir. . . tiyor: 
6a, kendısi değerli bir zabit olarak soylemek ]azım gelırse, yaverınızın ~en cıd ı~e 5e~ a)b' 1 sordum lesini bahis mevzuu edecektir. Bu teblig-e göre 27 nisan tarihin- Japon hükumeti bu meseledeki 

- "h b · k .. _.. .. l d b rıca e erız ıze ır sua · • .. . •w tanıdığınızdan mı ona teveccu es- zevcesıne arşı gozunuz ~ ma -~n. u B d d k. d·-· ·pek ala Almanya ve italya, knmpa iştirak de japonyanın Moskova maslahat- mudahalesıyle dıger bazı meseleler-
liyordunuz? kadar fednkfırlık yapabılecegınıze, un. an ne eme ıs~. ıgımırdım et- etmemektedir. z·ra bu memleketler- güzarı bu imtiyazlı şirketlerin faa- de olduğu gibi gayri halisane bir hat-

General Jofr - Şüphesiz iyi bir i:evci hazır bulunmadığı za~a?larda ta~dırl buku·r~un:z. 1~~ ;aha vazih de kız izciler teşkilatı kaldırılmış liyetle;i ile alakadar bazı meseleler tı hareket takip etmektedir. 
~bit oldug· undan dolayı kendisine evine kadar zahmet edecegınıze ve ~ış o mda ~çınd ud su.a ı ay . . bulunmaktadır. üzerine Sovyet haricive halk komi- J 936 da Sovyetler birliğinden üç 
L k k d. · · k b 1 d. hır tarz a ıra c cyım · averınız J İr teveccüh besliyordum. ma amınıza en ısır.. a u e ıp sa- . . . d t oldu oo- ~erlig-ine bir muhtıra tevdi etmistir gemi siparisi ve bir milyon 647 bin 

k 1 d. · d l k w Lavernıvc ıle ne zaman os - ·· • · • d 
Paly - Şahsi dostluğunuz yo \t erce nez mız e a ı oyacagınıza DJ l w . ·1 t - p • J • • Dün de hariciye komiser muavini yen avans almış olduğu hal e 1938 

dernek? hiç ihtimal vermiyorum. 1 n~z? oc~. u~unuz zevcesı ı ~ ş~n~ş ar IS e ÇJ m iZ Lozovski japon büyük elçisi Togo- de yalnız yapılan gemileri deyil al-
General Jofr - Evet, şahsi dost- ~~nera~ Jofr - Bu kadına, ~yi ~ir tıg~nız d ıun ~:~et:::;: mı a a ı, B . .. / d ~d / .. ya Sovyc~ hükumetinin cevabını ver- dığı avansı da vermiyen bir japon 

lu- um uz oktur. zabıtın, hır dostumun zevcesı dıye yo sa a a e - . u gun er e v.... a aşa i~tir. kumpanyasını japonya hükumeti hi· 
g y .•. . b · .. t d. ı GeneralJofr-Verecegımcevap- p . [ km . . .. ,. Palye-Verdıgınız cevaplar hay- saygı ve mer utıyet gos er ım. b 'b' b' '°Q ırıste ·1 ayrı ac:r Bu cevabı ile Sovyet halk komi- mayesınealmıştır. Keza Japon huku. 

1 O h ld L p 1 ff niye müsaade. tan şu veya u cevaptan ne gı ı ır • • . ç· d ~ d . l .. b ~etimi mucip o uyor. a e, av- a ye - _ır sa . ' h.'k" bT .. ? Paris 27 (Radyo) _Türkiye bü- serliği, Sovyet makamları tarafından meti ın ogu emıryo unun mu a-
:tenye ile aranızda şahsi bir dostluk (dostumun) dıyorsunuz. Dıkkat bu- up ulm vere5: ırsını~ yük elçis' Suad Davaz bugün har· Sakalindeki imtiyazlı japon şirketle- yeasına ait mukaveleyi de bozmuş 
olrnadığına göre, zevcesini ilk gör- vurunuz! Zira, bundan evvel sordu- d'k a ye - ıdz .~~~ ıme .cesvo··ayplevmeerk~ cive nazı~ı J·o<rJ' Bone t~rafından k~~ rine yapılmış gibi gösterilen gayri vadesi 1938 martında gelen son S 
d'· l ·· l d·-· - 11 · k 1 1 tC'n sonra uşuncemı " k ] h kk d k. · ·1 981 b. d' uqünüzde biraz evve soy e ıgım ~um sua ere cevap verır en, ...aver- k' . _. t>ul edilmiş ve itimadnamesini geri kanuni hare et er a ın a ı Japon mı yon ın yen te ıyatı yapmış-
d'· .. k l" h ) b'r . . h ... d 1 d - ten çe ınmıyecegım. dd k b . . t uşunce pe a a atırınıza ge e ı ır- rııyenın şa Si ostunuz o ma ıgını f B .. 1 . . d almıştır. Sefir bugünlerde Yedalacıa. protestosunu re etme ve u ımtı- ır. 
d' General Jo r - u soz erınız en ' -s • k l . k k l Jap h'.k"' t' k d' t hh.'d 1

• • • • _ beyan etti idiniz. . . . . . rak Paristen nyıılacaktır. Yeni sefir yazlı ;ıır et erın gere mu ave ena· . . on u ~me ı en ı aa u -
~eneral Jofr ~ ~elebılırdı. ~?er. General Jofr - insan vazife do- hır ~o~ manalar çıkabılır. Bu _ıtı~ar~a Behiç te beklenmektedir. melerini g~rek. So~:yet ~anunlarını Ierını yapmadıgı ve ~ebaasını•w~a bu 

benımle Lavrenıyeyı ayıran rutbe l . l b h k k d b' sualınıze cevap vermekten ıstınkaf ihlal eyledıklerı soyledıkten sonra suretle harekete teşvık eyledıgı hnl-
Ve mevki farkını nazarı dikkate al ayıdsıy be nla a tan 

8
b. ~ab~la :a akr ır ediyorum. oo- japon hükumetinin her ne bahasına de bütün Sovyet ekonomik te§ekkül-

yer e u unursa, ırı ır erme arşı ı . . . . 1 · · 'kb ld d · l · d ttıanuı olsaydım. . • b. d tluk hissetmezler mi? j Palye - Siz cevap vermemekte S pa n ya olursa olsun ımtıyazlı şırketlerın gay erı ıstı . a ~ e pr:?sı~ erın en ay-
Palye - Bütün bu söylediklerını- ırp ~s O t kd' d k . t d' . ben de fikrimi açıkça . . . . 1 ri kanuni hareketlerini müdafaa et- rılmak nıyetınde degıldırler. 

;.,j kabul ederim. Lakin zevcesini ta- . ar~ - . ~1 ırl e sdormıa- IS e- l~~aır e ıknız, k' . -· Dahı i vazp etınde karışık.ık mek ister gibi gözüktüğü tebarüz et- Hariciye komiserliği haklı ve e-
l • • rım: LDVernıye ı c o an ost ugunuz soy eme ten çe ınmıyecegım. J • l 1 • 

llıdığınız günden itibaren yaverını7 d b l '\ G 1 J f ş f' · lA k d yokmu~ tirilmektedir sas ı o mıyan Japon protestosunu ret ı . . ne zaman an aş ar r encra o r - ere ımı a a a ar :s • d k hh.'dl . k ,,. 
<-avreniyeye karşı olan vaziyetını - G l J f N 'h d b' l } kk d b p . 27 (R d ) t · Cevapta japon şirketlerinin yap- e er ·en, taa u erme at ı surette . . enera 0 r - c tarı tuttum, e en ır mese e ıa ın a ana so· arıs, :ı yo - spanya se- · d S h "k... . • 
~1~ değişmesi nedenH iler~ gel~ı ~ . ve ne de Mösyö La verniye ile dost- rulacak suallere cevap vermekte farethanesinin bugün neşrettiği bir tıkları nizamsız hareketler bildi~il- rkıaby'el tte ef P-..,. ovdyekt u ·u1metının .rnu-

'-.&eneral Jofr - angı vazıyetım l k h d . . l d w h tı l 1 t bl'-d . d d h'li . t' mekte yangınlara sebeb olan vak a- a ı ara tan a anun ara aynı su-d • . . • • k u mua e esı ımza a ıgımı a r a- mazurum. e ıg e, spanya a a ı vazıye ın • l . d'l . . . k d' egışmiı~ Değışen hıç hır şey yo • D d k k k ld - h kk d k h lar Sovyet maden kanunlarına mu- ret e rıayet e ı mesını ısteme te ır. tu b rım - evnm e ece . . arışı o ugu a ın a çı an a-
l r. Lavreniyeyc karşı eskiden es- · _ _ berler yalanlanmaktadır. halif hattı hareketler S".Yılmakta ve o-
~diğim teveccüh, zevcesini tanıdık- 00 

bilhassa imtiyaz sahiplerinin iııe de- Alman ,,.a '(la 
l~n sonra da ayni tarzda devam et- Jl 6 lh --oo- vam etmemek suretiyle Sovyet hü- T 

tı. lYiıogo u o o:ıya·lng: tere kumetinihissesindenmahrumbırak- Yaşamak cok zorlaştı 
b Palye - Öyle zannediyorum ki, tıkları ve işliyenlerin de hissesini V ~ T 

26 
(AA) _ L h tb 

ı u teveccühünüz bilahare çols_fazla- .<rec.:i ınüza. ere.eri vaktinde ödemedikleri kaydedilmek- a~,.orn, . . . e. mn u-
Cl.§rnıştır. - tedir. t 915 denberi ödenmiyen his- atı Wıelun Cl\'arındn bır müddet ev-

General Jofr- Bunları söylemek- Japo:ıların iddiasına göre 59 Rus- deve. n1 edpcak !l;elerin yeki'ınu 892.557 rubleye ha- ve) Almanyaya kaçmış olan Alman-
lc bir imada bulunmak istiyorsanız, • a !iğ olmoktadır. lmtiynzlı depolardaki ltıl'dan mürekkep bir gurubun dön. .. • d •· ... •• i •• 1 Londrn, 2G (A.A.) - B. Koc bir f 80ılerinizi asla kabul edemem.. ogo, tayyareSJ \.: Ştll U ffiUŞ. çok mcsn: arkndnşlarını Londrada ~şya. me):anında tü !!k, barut ve di- clüğOnü yazıyor. Bu Almanlar Alman 

?alye - Ben hiç bir imada bulun- ... 1 ld 1 b' t 1 f bırakaı·nk Varşovayn hareket etmek ger ıthalı memnu maddeler bulun- yada daha fazla kalmağa imkan gör-blalt • • l' 5· Tokyo lG (A.A.) - Kvnntoungl ıınn Bn shyn an ge en ır e gra , mu!':tur. . . . .. 
ti~ ıstem~y~r~m ~enerk ı~ 'd~z ordusun~n bir tebliğ' 59 Sovyet - l\Io- japon bataryalarının bütlin gün Kha llzeredir. Muma '.leyhin mesai arka - Sovyet notasına göre imtiy a medıklerin', zıra orada gunde 12 sn-
~elı;d~~.Y~~e.rınfızın evdı~e. sı ~ı, gı ıp "'Ol tayvaresinin dün ::.\fogolistan - lhanın gnr p ahH'.nd k' Sovyet - Mo- daşları P ' nnl'·a a"ılacak kredile - h·ınl . 1 k'f t t .az s k- at o da lüzumu veçhile gıda verilw 

ıgını ıtıra etme ınız mı. b • • • • • • ,, • ' en ame e re ı aye e mıyece . . .. . 
d ~ , J r n ·r.• " • '11.fn .. o .... : h .. rı ,,,.ı , ~ .. j(l ı\nn t~ .. tnrn~ın u: l m ·• :ıı r ı h~mh ırdım~n P-ı.mış rın t tı7. !"1.. rıı u U'lra ·np"liz maka- kadar er:ıak vermekte ve mukavele- meksızın çnlışbnldıklnrmı soylemış. 
en uvdurdunuz) Lavreniyenin evi- <lan yere cli.l~ilı ülmOş ol l:ıgunu bıl • ve fnknt '-- • ı ı b rynlann muknbe- nrntı He g c ,,1 ı ı· dı'ı· ı . , ı·f 

1 
k . 

1 
. lerdir. 

11 J • • • • • , - • l"rıne mu.,a ı o ara ıapon ame c-sı 
e 8ık sık gelmekle zevcesine gö - dırmektedır. fo ctm mı olduklnrını bıldırmek- l,ondra, 27 (Radyo) - B. Koc. rlb .. tmemt>kt .. d.rler. Bundan başka 
~rn olduğu manasını nereden çı Ay11i hudud üzerinde kilin bulu - tedir. bugün Vnr~ovaya harele t etmicıt'r. 'mt'yaz bölp;elerinden jaoonyaya - ==*=-
Prdınız)) ?\IüzaknclC'l'c ark~dn~ları t~rnfın - petrol sevkiyatı da askeri gemilerle 

alye - Ben herkesin kalbini bil elan devam olunacaktır. yapılıyor. Ticaret müzabereleri 
"•rrı. Bana vereceğiniz cevaplardan o- Nota, japonların kendi i~galleri b J 

Romen-Macar 

tıakikati anlamağa çalışacağım. Yal- Ş a IIl da ta h ·. kat Ç 1. altındaki Mançuride yaptıklarına bu c Ş 1 yor 
111~ bir hakikat var ki, yaverinizin imtiyaz bölgelerine de yapmak ni- Bükreş. 27 (Radyo) - Macaris -
tcvceai ile tanıştıktan sonra, zevç ile pazar lıkSIZ Satış kanUn\lTIU:l netice lerİ- lar Cem İ yef yetinde olduklarını, bunun batıl bir t anla Romanya arasında aktoluna -
deği] ·1 t ı w ı d emel olduğunu, buna mukabil Sov- cak ticaret muahedesi için yakındn ttıı§tı~.Zevcc ıe emasarınız çoga - ni tetkike i-,·or Şam .. 26 (~.A~ - ~ahrikatçıla.r- yetler birliğinin bu imtiyazlan orta- Sinayndn müzakerelere başlnnacak-

c , . . . dan müteşekkıl bır cemıyet kcşfedıl- dan kaldırmak istediği hakkındaki tır. 
le h~neral Jofr - (Heyecnnla) A- Anknra, 27 (Telefonln) - İktısad ı aporlaı•a gore, kanunun ıyı netıce- mesi ve bu cemiyet merkezinde araş. 

00 t/ 
1
rne bir kanaat uyandırmak is- Vekaleti, pazarlıksız satış kanunu- ler verdiği sabit ulur'a, diğer vila-ltırmalar yapılmnsı üzerine dokuz ki-

~eden bu sözleri söyliyemezsiniz. nun tatbik edildiği vilfıyetlcrdeıı ge- yetlerde de tnlbiki emrolunacak ve şi te,·kif edilmiştir. Bunlar arnsında 
h alye - Soğukkanlı olmanızı da- len raporları tetkike başlamıştır. Bu aksi takdirde knnuıı tadil edilecektir. milli blokun gazetecilerinden Docib-
~ evvel de rica etmiştim. Erkek ol- ** rayes de vardır. 
l'ıaanıı, dolayısiyle her hangi bir kadı- M f z · h S oo=---
"c l:1t§ı t;ma.yülünüz olabil:ceğini ı uşano urı e atye R K 

aa tecrübe er· 
lngi:tere'de 9·10 Ağustosta geniş 

\'ahalın~an dolayı kimse~in si~! mu- d .tıfazn·ınları dinlendi omany~ rah 
l'tı 1 ı.e,e hakkı olmadıgını soy le - var 1 B ğ 1 d · d ·· d · 

'1tle aleyh· '. b. k t d İstanbul 27 (Telefonla) - Sat- o az ar an gerı on Ü Lonclra, 26 (A.A) - Şimdiye ka- renin merkez, cenub ve şark mınta l'tıq1 • ınıze ır anaa uyan ır- Zurih 26 (A A) - Bulgar mebu- ' . d 
3

' • d 1 k 
ıt ıstediğimi iddia edemezsiniz. '. . . '. 1 ye rnaznunlarmdan sn~ık Denızbank İstanbul. 27 (Telefonla) _ Ro- ar tertip euılmış olan sa ece mü- kalnrında yapı aca ·tır. Gün m; ba 

mikyasta tekrar edilecek 

Cerıeral J f y · · k san mechsı reısı B. '.:\luşanof buraya I umum müdürü Ziya Öniş ile umumi mnnya kralı Kaı ol ya tiyle bugün b·)- dafaa ekzersizleri 9 Ha 10 ağustos tıktan onrn ışık ;} akılmaması hal ıııt\ o r - averımın ·arı- . , 
rı·· a. Röı.üm olduğunu dü ündü~ü _ gelerek milli sergiyi ziyaret eylemış- 1 katip Sadun Galip ve avukat Atıf f.azlarn kadar gelmiş ve ml!ten.kiben tarihinde gece yarısı ile sabahın dör kındaki emirname 28 kontluğn şam.l 
\i~ anda bana iftira ettiğinizi iddia tir. dinlendiler. 1 geri dönmüştür. dünde Londra mıntakasında ingilte- olacakbr. 

~ -------------------!mmı----3'ml-------------------l l ~~:::=::::=:===:=:=::=~=::=:=~==::::.=::.... __ _::;;;;:::.;::::::!:=..~-=™~™ini kurtarmakla mükellef olduğunu folup gitmektir. - Siz hareketimi sui telakki ede- Diyerek onu uğurladılar. 
~SR • E düşündü. Derhal tayfaların bulun - ikincisi atıldı: rek münasebetsizlikte bulunuyorsu- On dakika sonra Lazar gemisinin ~ ARENGIZ O • y 3 dukları varilin yanına gitti. Tepele- - Dernek sen gemimize fiyaka nuz -dedi fakat maalesef haksızsı- güvertesinde bulunuyordu. Fakat i-

0İıı0''1""'"'"'""" .. """"""'"""""'""""'""'""""""'"" rine dikilerek sert bir 1isanla bağır- yapmak için geldin ha, vah budala nız. Çünkü burası memnu bir mınta- kinci kaptan, geçirmiş olduğu hô.dise 

IZALTI GEM•ıs• dı: he~if, vahi. kadır. Bu civnrda dolaşmakla kendi- ha~kında tek bir kelime söylemeden 
.,, ... : - Demek ki benden hem şarap, ÜçiincUtıü de ilave etti: nizi suizan altında bırakıyorsunuz. d~gruca kabinesine çekildi. Ve kii-

............................................................ ................ hem de zeytin danesi istiyorsunuz? - Şu herifin aynasız suratına ha- Nitekim başkası gelmiş olsaydı, sizi çu.k .yazıhanesi önünde oturarak ge-

- Evet.. kınız, bu kadar gülünç çehre gör- f . d"' .. b·ı· d. H lb k' mının yevmi emirnamesini açtı ve 
b d .. w.. .. y d T·· kl ena vazıyete uşure ı ır ı. a u ı - d k. l d 17 Y an• - Fakat ben uraya eğlenmeğe ugunuz var mı? anın a ur e - b b" l b' d" .. d' b'l aşagı a ı satır an yaz ı: - • az • . f k . k .... h 1 d' t,en oy e ır şey uşunme ım 1 e.. . . . . . . , ** veyahud yemekte sıze re a at etmek rın aragozu ate ıyor. L k l lduöu sert mu- Şılep tıpınde hır gemı mıntakaı Şu bU l . . 1 d' T k b' . . . .. ld azar arşı aşmış o o 

lot .. YUk varilin arkasında. Lazar şaşkın şaşkın yüz erine ba- ıçın ge me . ıı:". . e r_:ı~ ırıncısı BOZ a ı: ameleye karşı ~ebrü şiddet istimal e.. memnua dahilinde gezerken yaka-
\·arili ar dondu ve hakiknten büyilk kıyor' tek laf bile söylemiyordu. Tay - ya nıçın geldın? -.!-fala duruyor musun be ~dam. demezdi. Çünkü işlemiş olduğu gaf landı. Askeri nizrunata ve talimata 
<:ıttı-. n ıırkasında kemali istirahtla falar - Askeri emirlere ve nizamata Bu kulhanbey tavırlarını hangı mek- k d b.. "kt" k' daha ı'le · "t · t• d h kk d l 
İl · ••ıuı . . . · • . . . o a ar uyu u ı, rıye gı - ıs ına en a ın a muame e yap -
e ltarş '1 Yenıeklerını yıyen üç tayfa -Yanınızda şnrap ve zeytın tlane- riayetsizlik gösterdiğinizden dolayı tepte tahsıl ettın ~ İ tiği takdirde özrü kabahatinden bü- mak lazım gelirken, kaptan ve mür t 
Sarık~ ~·ştı.. si varsa sen de yemeğimize iştirake- suçunuzu yüzünüze vurmağa gel - ikincisi de başladı: yük olacaktı. tebatın göstermiş olduğu fevka1ade 

~Ut Ribi ıç bı~ ~ey cereyan etmiyor- debili~sin. w dim. - Ha unuttum .. Kamında neler Gayet makul olarak takip ettiği nezaketten dolayı bunu yapmaktan 
tlıt t~la Rernının tayfaları en ufak Dıyerek alay etmege başl~dılar. Lazarın bu sözleri meçhul bahriye var senin~ Göbeğin neden bu kadar bu son siyaset derhal neticesini gös- imtina ettim. 1

' Nih! Ve heyecan göstermiyorlar- Lazar 0 kadar asabile~mişti kı, hid- liler üzerinde o kadar aksi tesrir u- şişmiş, söyler misin~ terdi. Vakıa üç tayfa harp gemisinin Kaptan biraz evvel kopan kasırg'l ......... e:;.t aralarından biri Lazara: detinden bütün kanı beynine hücum yandırdı ki, birdenbire kımıldamak- Üçüncüsü de söze karıştı: süvarisine layik olduğu hürmet ve yüzünden bilmiyerek bu yerlere il-
t~~ "ttlisi i'akadnn sen vaz geçmiye- etti. Maamafih soğukkanlılığını mu- sızın savrulan küfiirler başladı. Va- - Öyle bir kıyafet var ki herif- riayeti göstermediler, fakat yumuşa- tica ettiğini, avni zamanda fazla sis 

Dedi Ö . hafaza etmenin daha muvafık ola- ziyet korkunçtu, tehlikeli idi. te, Sibirya ayılarından hiç bir farkı dılar. Ve kahvealtılarını boz'Tladan yüzünden tehlik isnrctini görmedi-
. ......_ }( h tekı ilave etti: cağını düşündü. Fakat ciddiyetini bir L'lzar o anda garip bir vaziyete yok.. oturdukları yerden Lazarı dinlediler. i"?ini büyük bir nezaketle izah etti. 

~1lldc ~~ .~nrnan gölgesini suların i- dereceye kadar muhafaza edebildi. düşmüştü. l\1aamafih ağzını açıp tek Lazar dehşetli bir asabiyete kapıl- Ve sözlerini nezaketle karsıladılar. Biz de ayni havanın muhalefetiyle 
Üsiin ~~n:e bize saldırdı. Nitekim meçhul tayfaların kendi- bir lakırdı bile söylemedi. dı. Fakat yanlız olduğunu düşüne- Hatta La:zar gemisine avc:fr t etmek karsılaşmış olduQ-11muzdan kaptanın 
......_ y su 

80
Ze karıştı: sine ehemmiyet vermeden yemek ye Tayfolflrdrın biri: rek çabuk kendini topladı. Üç kişiye iizere küdil.- sandalına bindiği za - izahatının doğruluğuna tamamen kn 

(\lsurı, erne~ Yediğimizi görmüyor mekte devam ettiklerini görünce - Bedbaht kaptan -dedi- beni karşı gelmek hatalı bir hareket ola- man ayaP.a kalktılar ve: na~t getirdim ve hu suretle zabıt YO· 1~0teun~e dıye bizi taciz etmeğe kal bir izzeti nefis harektei ile karşılaş- dinle .. ~enin İC'İ., yegane k11rtuluş 1 caktı. Hiddetini teskin etme~e çalıştı. - Keh .. ~'Tlanırr şimdi müke'TI - rl·;;ısı rlahi tutm;ırhm . 
~ı. Ve giydiği resmi ~lhi,,.rıi" llel'Pfi- r.nresi n~nıı kilitlevio buradan de-ı Nitekim bira~ aonrı:t tatlı 'hir rHll•: mel anla~tık 1 - Devam edecek -



.. --- ..... 
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Karıkoca konuşuyorlardı. Erkek 
bir aralık: 

- Kadınlar asla sır tutmazlar 
Dedi. 
Kaı,sı hiddetle ağzından bir sır 

kaçırdı: 

- Tutabilirler. ~Iesela ben, 28 yn
şındanberi yaşımı saklayıp duruyo
rum. 

- Fakat günün birinde söyliye -
ceksin. 

- Asla! Ben bir Fırrı sekiz sene 
muhafaza edebildikten sonra artık 
bir daha söyelemem. 

---ece•>•---
Yalan 

İki arkadaş konuşuyorlardı. Birisi 
sordu: 

(ANAUOLU) 27 TEMMUZ 1939 Perıembe 

Erkek (Knrısına) - Bugün çok misafir gelip seni rahatsız etmedi 

rr;•-~w~,,·-=-~. ~ .,,,~.,/,~•~IM,A Jt-wA>~ 
Jan Gaben, istemiyerek si

nema artisti olmuş 
Jan, babasının bir hilesi ile F oliber jere 

ı;e orada Figüran olmustur 
~ 

İnanılmaz bir şey görünür amma, 
jean Gabin istemiyerek sinema ak
törii olmuştur. Umumi kaidenin aksi 
ne olarak, kendisi de aktör olan ba
bası, onu fıdcta zorla tiyatro mesle
ğine intisap ettirebilmiştir. 

jenn Gabinin yegane arzusu, oto~ 

• • 
gırmış 

- İnsanın yalan söyleyip söyleme 
diğini meydana çıkaran makineler 
varım~, öyle mi? 

ya? .. mobil şoförü veya lokomotif maki -
ni ·ti olmaktı. Daha 16 yaşında iken, 
bu merak yüzünden jansonde - Sa -
illy Jigesini terketti. ~akat hülyasını Öteki içini çekerek cevab verdi: 

- Patronun senin işini terkedişine 
~:ışmadı mı? 

- Şaşmadı, çünkü iU terkedece 
ğimi o benden evvel ~l.yordu. 

- Var tabii , ben öyle birisiyle ev 
lendim! 

---000---
israf 

Karısının israfı adamcağızı kül e
diyordu. Nihayet, vaziyeti ona anla
tarak nasihat etmek lüzumunu duy
du: 

- Karıcığım sen aleliide bir banka 
memm-unun karısı olduğunun far
kında mısın? 

-Elbette! 
- Fakat harekiitm bunu göster -

miyor. Terzinden ge1en hesap pusla
sınn bakanlar senin banka katibiyle 
değil doğrudan doğruya bankayla 
evlenmiş oldu&-unu sanırlar! 

-=+==---

Hediye 
- Bugün otuz yaşıma girdim, ba

ı.a bir hediye vermen lfızım değil mi? 
- Dilerim Allahdan sana bir he

cliyc vereceğim güne kadar yaşıya -
sın. Bu duam kabul olunursa ölmez
sin. 

- Büyük baba, bayramda sana 
Eskişehir taşından bir ağızlık alaca- l 
ğım. 

- TeşekkUr ederim evladım, be-

nim öyle bir ağızlığım var. 
- Şimdi yok. Onu biraz e\•vel pen

cereden attım. 
---«&&•>•---

istiskal 
Genç aşık nişanlısının yüzüne hay 

ran hayran bakt1ktnn sonra: 

Bayan, çocuğun ağlamasını daki
lrnlardır iş;tiyordu. Feryad kesilme 
yince çocuk oda~ına girdi; Şiveste -
l'i roman okumakla meşgul görünce 
b:ığırdı: 

- Çocuk avaz avaz ağlarken siz 
roman okuyorsunuz ha? 

Şivester cevab verdi: 
- Artık alıştım, çocuğun ağlamac:ıı 

beni rahatc:ız etmiyor. 
---zx---

ölü 

tahakkuk ettiı"emeden mu1ıte1if iş

lere girip çıktı. Balıasiyle de darıl -
mıştı. Günde ancak 12 frank kazanı-
' 'ordu. ı 

Nihayet babasiyle barıştı. O da oğ- ı... 
!unun inadını bildiği için, tatlılıkla 
işe başladı: 

- Seni otomobil acentesi olan bir 
ahbabımın yanına yerleştireyim, de
di, merakın da var. Hem eğlenir, 

hem para kazanırsın ... 
Ve baba oğul te,;aclüfen folies Ber

geresin civarmda olan bu otomobii 
mağazasıııın önüne geldikleri za~ 

Avcı anlatıyordu: man babası: 
- Bugün bir kaza geçirdim ki sor - Folies Bergeste bir ahbapla ko-

nıayın. Bir beceriksizin attığı kur -
nuşacağım. Gel, istersen oraya kadar 

~~.n sağ kulağımm yanından geçti. giclelim, dedi. 
Eğer bir kaç santimetre daha sağda Baba oğul, büyük müzikholün 0 Jan Calen ve jahlin Laren ile bir filmde ..• 
durmus olsat·dım iki g'ôzümün ara - 1 G b' "t d b · ı·v · • " tarihte müdürü olan Frejolün odası- merikasında turneler yaptı. Dönüş- Jean a ın o e en erı, genç ıgın .. 
!nndan kurşunu yiyecektim ve bu ak na girdiler ve babası, nihayet oyna- te Moulin _ Rougeda, Mistinguetin de girmek istediği mesleklerd çalı
şanı karşınızda sizlere bunları anla- dığı oyunu ağıçn Yurdu: yanında şarkı söylemek üzere anga- ' şanların rolünü yapar. Onu ekseriya 
tan bir ölüden başkası olmıyacaktı . _ Sana oğlmu getirdim, dedi. 0 _ je edildi. Fakat bunca emeğe rağ -1 ışçi tulumiyle, yUzü gözü kir içinde 

---ccc**>u na bir iş ver ve kendisini himayen al- men, ayda ancak 1200 frank kazanı- ! göı ürilz. Fakat kılığının tavazuuna, 
/~..:::- _ tına al. yordu. Sonradan bu, 1500 frank ol- içinde bulunduğu muhitin kötfHüiU· 

(~ _-__;_--:-; jean Gabin o günden itibaren sah- du. r.c rağmen onun roHerind~ de, daima - r ~ .ne. ayatına iailran tı!Aı-..Alc atılrlı. Sineroava.ıreGisi de tam.amejl te.sa- :tsil bir taraf vardır. 
Fnkat, meşhur şarkıcı Bachın yardı- düf1 oıctu. Tiyatroyu bırakmaK ıste - ı• aırnt onu yaınız noyıc gormeK ve 

11
) mı olmasaydı. daima f:güran olarak r.tiyordu. Fakat ona bir film çevirme- yalnız bu gibi rolleri yapact1iını 
-~~ kalacaktı. Çok geçmeden ufak rol - sini teklif ettikleri zaman, işi de yok- :::anmak da hata olur. Gaby Morlayla 

ler almağa başladı. Yabaniliği, bece- tu, kabul etti ve filmler biribirin ta- beraber çevirdiği cSevgiliden haber>' 

k b l kı·p ett. Raı·mu ve Fernandelle br - filminde, onu iş adamı veya aşık bir 
riksizliği yavaş yavaş ay o uyor, 
kendisine verilen küçük rolleri mu- likte çevirdiği bir filmden sonra pro- bur jna rolünde, simoking veya \•es--

- vaffakıyetle başarıyordu. O sırada, fesyoneller değil·, na1K da ona alaka ton giymiş olarak da görmüştük. Ro
bahriye silah endazı olarak askere göstermiye baladı. Onu anlıyan ve liin.i büyük bir tabiilikle yapıyor-
almdı. ona şah~iyetini, taibatine uygun rol- \lu. 

- Ah şekerim, dedi, şimdiye ka -
1 

clar hiçbir zaman senin gözlerini bu 
kadar hülyalı ve rüyalı görmemiş -

Askerliğini bitil'ince, Bouffes ti - ler vermesini bilen, Fransız sahne Zaten onun muvaffakıyetin\n sır• 

tim. 
Gene kız csniyerek mukabele etti: 
- Hiçbir akşam e\·imizde bu ka

ı dar geç vakte kalmamıştın da onun - Anne bak, şapka tüylerini kuş 

yntrosunda, babasiyle beraber cüç vazii julien Duvivier oldu. Onun i.Ja- rı da, tabii görünebilmektedil'. Öy • 
çıplak genç kıu piyesinde rol aldı. resinde bir çok filmler çevirdi. Ar~ le ki, insan jean Gabinin bir filmini 
Bir taraftan da teganniye çalışıyor~ tık muv:ıff akıyet değil, zafer kaza- seyrederken, onun beyaz perdeyi de
du. Hazırladığı numara çok güzel- nıyordu. Bu zafer de, ~m senedenbe- lip lıakiki hayata, bizim aramıza ka
tli. Önce Fransada, sonra cenup A~ ri devam ediyor. ı·ışacağı hissini, ihtiyarsız olarak v• 

kun•etle duyuyor. 

Saç mı sn kal mı? 
---00000---
Yaş 

- Kaç yaşına kadar yaşamak is
tersiniz bayan~ 

-Yüz yaşına kadar .. 
- Fakat siz bir türlü ihtiyarlamak 

:stemiyorsunuz, yüz yaşına kadar na 
Eti yaşarsınız? 

---00000---
Kadıniar arasında 
- Görmüş geçirmiş ve çok ıstırap 

çekmiş bir erkekle evlenmek iste -
rim. 

- Öyleyse karısı ölmüş bir erkek-

le evlen. 

için! 

Eski aşk 
Karı koca kavga etmişlerdi. Ka - ı 

dırı söylendi. 
- Seninle evlenmeğe razı oldu -

ğum znmnıı kafam neredeydi bil -
mem ki! 

Erkek mukabele etti: 
- Ben biliyorum. başını sağ o -

ınuzuma dayamıştım. 

Kırdığı Ceviz 
- Yahu arkadaşım olacaksın, be

ni ikaz edersen dar1lmaz, bilakis 
memnun olurum. Yanlı~ birşey yap
tığım zaman neden bir~y söylemi
yorsun? 

- Ben çok konumağı sevmem. 

** 
-

GUmrUk memuru ( arkadaşına) 
_ Bahsi kazandı:ı. Kadının belin de kumı>' sarılı değilmiş. 

- Fransız karikatürU -

neresine koymuş! 
- Fransız karikatürü - Eleksir Şahap HABERLER 
---oo* oo---

ihtiyatlı .. II ·ı· ·b· · d .. tr' · 1 tm'"tı'r Basur memelerini gi· er ı ım gı ı, sınema en us ısı - seyre 111 • 

nin de artık bir ansiklopedisi var: * . . . derir, Kuvveti, Erkek-
tçertli amma sarhoş görünmekten Cari Viıwevt adında Belçikalı birj Annabella, muk:ıvclesı mucıbınce, 1. . . .h 

~ok korkardı. Gene biraz çakır keyf muharrir csincma sanayı ansiklope- Amerikalı erkekleri Fransız erkek- ığt, 1 cft O'Vl arffırtr. 
<>larak yeni çocuğu olan biı· arkada - disi> adlı lıiiyük bir eser neşretmiş - lere terc ih ettiğin! söylemeğe mecbur , Q t•• 

t b ·k · t. ·tt·- · b. k 0 · · k d' •· T , p _ - pera or -sını e rı zıyare ıne gı ıgı ır a - tir. İçinde bir çok resimler ve yazı- dur. nun ıçın, en ı:sı ) rone o 
Ş• am ikiz rocukfarın besig~ ine yaklaş- ı vlenince kimse söyli'-·ecek C d t Mu t f, 

'Y • tar, sinema alemine ait mühim vesi- ,·er e e ' J ev e s a a 
tı ve csarhoş da bir iki görüyon de- katar vaı·dır. söz bulamadı. GÖNENDEN 

* mesinler korkusu ile: 
- :Maşallah dedi, ne güzel çocuk! 

---sx:---

Bir avuç saçma! 
Kadın mütekamil bir şeytandır!. 

*** Rüzgarı estiği gibi karşılamalı, 

çünkü değiştiremezsiniz. Kadını da 
olduğu gibi kabul etmeli, çünkü onun 
da tabiatlarını dei'iştiremezsiniz im 
kansızdır. 

*** Sevmiyen, seviımiyert kadın olmaz 

*** Kadın erkeğin peşinden koştuğu 

zaman kadınlığından kaybeder. 

*** Kadın sevdiği zaman da, sevildiği 
zaman da güzeldir. 

*** Kadın çok düşünür, fakat dilşün-
cesizce hareket eder. 

*** Aok kalbe bir fırtına gibi girer ve 
bir sabah rUzgilrı gibi çıkar. 

*** Bazı insanlar merhameti aşk sa -
ı mrlar •• 

* Lady Charles Cavendish kimdir, 
Bir müddettenberi hasta olan 

biliyor musunuz? Fred Astairnin ab-

Memleket hastanesi baştabibi 

2 inci Beyler sokak furun kal'Jlll 

No. 25 VHliam Povell, h:;tirahat etmek üze-
re gittiğ-i Lake Arrovheaddan Bre- lası ... Vaktiyle iki kardeş beraber 

dansediyorlardı ve asıl yıldız, abla J { - h 1 
verly Hilsdeki malikanesine dönmüş Ace e satı ık an 

idi. Şimdi Fred Astaire de büyük yıl-
tiir. Dostları onun bu dönüşünün, ay- .-

lardanberi haber verilen kat'ı sıh -
hat haberine bir delil olmasını can

dız oldu. cKulaktan sonra çıkan boy- Mumcuzade caddeainde Altıa~ -
nuz kulağı geçer.> kağı 746 cadde 17 numaralı hane: * Bir kapıdan girince iki han• 1"-

dan diliyorlar. Fransız artist ve muharriri Rene karıda bir büyük oda, altı bir otJ#f * Lef evre hayata, Paristeki büyük bir bir hayat, bir mutbah, hamalDl •-
Clark Gable gelecek aylarda çevi- yiyecek mağazasının satıcısı olarak içeride, kömürlük helası çiJD•Pto 

receği bir filmde, mutadı hilafına o- atılmıştır. Ata binmesini de bildiği bahçeli mükemmel bir ev. Ayni ~
}arak eski bir Romalı cübbesi giye - için, jolr.ey olarak bir çok at yarışla- tıda bir hane iki kat yukand~.ik~~ 
rek büyük Kartaca generali cHan~ rına da iştirak etmiştir. da, hayat aıafısı da iki oda d" df * yat ayruyeten mutbahı ve ha•l":it 
nibab ı temsil edecektir. 1\1yrna 
Loyun da ayni filmde bir Roma kon
sUlilnün karısı rolünü yapacağı ha ~ 

Canı sıkıldığı zaman, Edvard G. heli.ıı, evin arkasında aiaçlık erit' 
Robinson üç ay içinde yeni bir ya - bahçe, yanıbaıında bir dam e•

1 _s 
d b .. ··k b 0 b h e ett• 

hancı dil öğrenir. Yeni yabancı dili karıısın a uyu ır a ç P•r-* mükemmelen bildiğine ~öre, zaval- çe~id aiaçlar. Asmalar, möe~hu:jttlt• 
1 k lmla olmalı t volar:ı""İ bakkal Muataf a zıt• 1.it 

Nnney Kelly hayatının en güç ro mm epey canı sı ı ~ T • ., 

ber veriliyor. 

* 
Ayni caddede büyük bir ar• ~ 11.ıı lünü unpmıştır: Spencer Tracy bir düld'• " 1 L b d t c'lerle bil dükkan bir büyük hayat Jer' 

fı.lmde, ingiliz coğrafya alimleri ce- Caro a om ar gaze e 1 
' - 44 h•"e 

t 'l 1 k uştugv u önü demir kapı numara 1 
miyetinin toplantısına iştirak ederek hassa kadın gaze ecı er e on 
nutuk söylemektedir. Naney Kelly zaman çok «itinasız• bir lisan kul- ac,.le satılıktır. k . f ter ,.setr.' 
de onu sevgj dolu bakışlarla tam beş lanır. Sebep olarak da, onları kaç:rt- _Müracaat etm~ ••. ıy:ehıned "•' 
gUn yani filmin bu parçac:ıının çev- mak için bunun en iyi çare oldugu-

1 
mızde çalı,an murethp p. J 

riln:cıi icap eden müddet boyunca nu söylüvor. Siz ne der~ini'7? r•k::ırttan ao .... u+• ... 
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'\"evahat notları : 11 

Manisa muallimleri 
H tay yolunda 
-------------- ~ 

Antakyada kasaplar eti kemiksiz 
tarlar, her cins ette ayrı ayrı 

d ükkanlardadır . ,., ---- 7 . • 

(ANADOLU) 

-{ 

(SAHiFE 7) 

Akhi(:""r da 

Belediye reisi An· 
karaya gitti 

300 bin lira borç 

k l alınacak uru uyar Akhisar, (Hususi) - Şehrimizin 
muhtelif imar işlerine sarfedilmek 
üzere belediyeler bankasında üçyilz 

Karacabeyde çeltik ziraatı ilerliyo~; bire karşı 
seksene kadar mahsul alınıyor 

bin lira bir istikraz akdetmek üzere 
belediye reisi B. Nüzhet Işık Anka
rnya hareket etmiştir. Bu istikraz işi 
hnlledilirse zaten mamur olan şeh -
rimiz tamamen imar edilmiş olacak
tır. 

Bursa, (Hususi) - Karacabey top 
rakları, çok feyizlidir. Çünkü: Bu 
ova, Simav çayı, Hanife dere, Kara
dere ve Apulyant gölünü marmara 
denizine döken Uluabad çayı gibi 
dört büyük su ile .sulanmaktadır. Ne 
ı;ure ki: şimdiye kadar başı boş ka
la on ve feyazan zamanlarında bu 
muazzam ovayı bir denize çevirerek 
araziyi berbat eden, üstelik ortalığı 
bataklık içinde bırakarak halkı sıtr 

ma giib müthiş bir af etten kırıp ge -
çiren bu sular Karacabeye hayat ye 
rine zehir akıtmıştır. Cumhuriyet bu 
felaket kaynağını ortadan kaldırmış 
ovaya hayat vermiştir. 

cliliklerinden mahvolmalarını intaç z!m dilmiştir. Bununla beraber yeni 
etmek suretiyle en tabii bir mücade- binalarııı aralarına sıkışan ve tıpkı 

00000 
le yapılabildiği anlaşılmaktadır. Şüp güzel dişlerin yanında çürük dişleri V .. 
hesiz çok sıkı bir kontrolün mevcudi andıran barakamsı dükkancıklar , naramurselde 
yeti muvaffakiyetin birinci şf!rtıdtr. bu esaslı ve plılnlı şehrin bazı yerle- - ~-

B usene Karacabcyde (22) bin dö l'i!'li çirkinleştirmektedir. Vali, Kara- Hafif bir zelzele 
nüm çeltik ekilmiştir. Bunu ekenlerin cabey belediye reisine bunların der-
ekserisi zenginlerdir. Halk bunlara hal ortadan kaldınlmasını ve açıkta ·oldu 
tarlalarını kiralıyor ve bu suretle ka- kıılacak pe kaz kimselere belediye-
zanca kısmen ortak oluyor. Bir kı • CE' muvakkat yerler bulunmasını em- Kar~mürsel, 2_6 (A:A.) - Kara. 
sım halk da bu tarlalarda amelelik rE'tmiştir. mürselın Ekreylı köyünden bu~n 
yaparak kazanıyor, bu itibarla dev-1 Karacabeyin engin ovalarına ba - saat 5 buçukt~ iki s_aniy.e ~il.re~ bir 
!et tahsilatı da yolunde gidiyor. kan yüksek bi rnoktasında mükem- yer deprenmesı oldugu bıldırılmıttır. 

M. Kemal paşada (1,5) milyon mel bir de havuzlu park yapılmıştır. Zarar yoktur. 
11 'f Bir toae yapılıyor: kilo, Karacabeyde ise 8 milyon kilo Vilayet anı edere ile Karadere Ü· 
b.. 40 Vilayet İznik - Karamürsel şosesi-

A .. .. .. u Karacabey, soğan, bakla, buğday, Antakyanın umuma aorunut itibariyle en iyi cins pirinci yetişti-

çeltik istihsal olunmaktadır. Kalite zerintlc ıır metre uzunluğunda 
ni yapmağa karar vermiş ve yolun 

27 bin liralık betonarme yeni bir 
toprak tesviyesine başlanmııtır. pirinç gibi en kıymetli toprak mah- k" (1 'l d'v · 60 t 1 ~ A...a.ı.!....ı...: '.hile.. ren Karacabey topraklarından ge - opr ı e ıgerrı me re uzun ugun 

-.uıı.aar- sullerinin merkezidir. Buraya ne e-
0Celen treçenleri ıüzüyoruz. Nazlı - Sebep? "en sene 216 bn lira varidat temin da 12 bin liralık ahşap bir köprü • kerseniz ekiniz, bire karşı seksene ka ~· 

bir kız edaıiyle akan Asi nehrine ba- - Sebebi gayet başit.. Kendi ku- 1 h 1 b olunmuştur. Karacabeyde 23378 yaptımaktadır. Bu köprüler, Kara. 
l 

'. ar ma su ala ilirsiniz. Pirinç, bun -
ı..yoruz. runtuları ve Türklere yaptık. arının hektar ekilen arazi vardır. Bu ara- cabey - Bandırma yolunun mü kem-
~ f 1 !arın başında gelen ve bu miktar ve-

Dakikalar geçiyor, bizim diğer iki vehmini .. Halbuki hükümet a i an zinin yetiştirdiğ; mahsullerden alı -
otobüs hali gelmedi. Şoförümüz, yu etti. Biz bugünleri görmekle her şeyi rimde bulunan mahsuldür. nan para miktarı (bir milyon yirmi 

mellcşmesinde rol oynıyacaklardır. 

Bursa valisi, çarşıyı dolaşarak es

nafla, halka doğrudan doğruya te-
kariki garaja inmesinler diye bizi o- unuttuk .. Onlara kalın diyoruz, fa- Valimiz; bir taraftan halkın sıh- üç b'n beş yüz otuz beş liradır.) Bu
raya götürdü. Meğer onlar kilise so- kat bu sarı kartlılar utançlarından ka. hatini tehdit eden ve sıtma menmaı na mukabil Karaca beye ithal olunan 
kağında biricik karşılayıcımız ve çıyorlar.. telakki olunan fakat diğer taraftan maddelere verilen yekOn da : rnaslar yapmış, alışverişleriyle, ka -

Belediye meclisi toplandı ı 

Belediye meclisi fevkalade topla

narak Karamürsel - İz"Vlit şosesinin 

Karamürsel hududundaki kısmının 

açılması için istimlat.i icap eden bir 
evin istimlakine ve yolun yarından 
itibaren açtırılmasına karar vermit
tir. 

00000 mihmandarımız arkadaşımız Latifin - Bu sarı kart t~ ne?. onu ekenlere büyük scrvet!er temin (40.25!>) liradır. Soğan (165) bin, zançları, dertleri ve dilekleriyle ala. 
evine inmişler bile.. - Muhtelit komisyon buraya ge- eyliyen çeltik zeriyatını bütün tefer buğday mnhsulii de (200) bin lira kadar olmuştur. ıl1uf!/nd a 

Biz de eve gelince Latifin pederi lince Türk taraftarlarına kırmızı, a· ruatına kadar yerlerinde tetkik edi- varidat getirmektedir. Bu itibarla he Karacabeyden dönerken yol üze_ 

Şiddetli sıcak· 
lar var 

\M;ledlye müfettişi Mehmet Ali ve eşi leyhtarlarına sarı kart dağıtmıştı. ~·or, çeltik tarlalarını, sulama kanal- men her çeşit mahsule ve hatta pa - rindeki Uluabat köyünde köy kah -
bizi uzaktan gelen yıllarca ayrı dii~- Ve bunlar bize yapmadığını bırakm(i ! arını geziyor. muk ziraatine dahi fevkalade mü. vesine uğrıyarak halkın arasında o
müş bir akraba gibi karşıladılar .. An- mıştı. Şimdi kırmızının zo.ferini gör- Gayri fenni ve gayri sıhhi şartlar sait olan Karacabey topraklarımn turmuş ve işleri güçleri üzerinde 
ladık ki, J:lataya değil, Hataya yer- memek için en kolay çare kaçmak .. :.!tında sulanan çeltik tarlalarında halk ızenginleştirrr..ek hıısusundnki kendileriyle hasbihal yapmıştır. Va
le§en bir Manisa öğretmenine misa· işte bunu yapıyorlar.. ı;ıvrj~inek sürfelerinin ürediği mu - yüksek knbiliyctj her titrlü tavRifin !imiz köylülere, burada cumfuriyrt .Muğla, 26 (A.A.) - Beş altı gQn-
fir gitmişiz. - Ya malları, mülkleri ne olu hakkuk olmakla beraber kanunun ta üstünde yer bulmaktadır. idaresinin ynptıdığı eserlerin fayda- dür burada şiddetli sıcaklar hOküna 

il d .,. yin ettiği' sulama tarzı tamamen tat- Karacabe"' knsabası cliişman isti- lnrını nnlatmış, yaptıracaklarının da, sürmektedir. Bugün de sıcaklık de-Bizim istirahatimiz ıçın ote er e yor r J 

yer olmadığından ilc:C"r ~sc-r grunlcı.r - s:7e satmak istiyorlar, almıyo bik ve kontrol edildiği takdirde ı;el- Uic-ında başt• n b3şa yıkılmı~ oldu - büyilk işler olduğunu ve buraya re- recesi gölgede 32 dir. 
halinde evlere taksim edildik. Size ruz. Fakat bunlara bu giden kam - tik tarlalarının sivrisinekleri coğalt- ğundan burada yepyeni bir şehrin falı saçacağını bildirmiştir. İhtiyar -------------
J.,ıütün AntckyaLları anlatmaktonse yonlara aldanmayın .. B'r kaç ay son mak şöyle dursun, bilakis onların neC' tenıdi ablmış, yeni mimariye uygun köv1füerden biri; rakmışlardı. Şimdi bütün millet ça. 
hunlardan bizim grubun misafir ol- ra en iyi idarenin Türk idaresi oldu lini kurutmak ve ÇE:ltik tavaları kesik 1 binalar yilkselmiş bulunuyor. Bil - - Onları bir. görmezsek bile ev- Jışıyor. Memleket cennete dönQ)'or. 
du~u vatanperver ~v sahibini anlat- w .. .. k kl . '>Ulanmada muayyen zamanlarda ku h:ıs~a (7) yolun birleştiği cumhuriyet Jiltıarımız görecek, Bizim dedeleri - Bunu gördüğümüze şükrediyoruz. 
makin iktifa edeceğim. gunu gor~n~e t~ rar ~elece erdır:. ı·u kalacağından bu sürfelerin ken • meydanı muntaza mlıir planla tan - miz çalışmışlar ve bizi böylece bı- Cevebını vermiştir. 

E sah'b' · b t ·bel d' Rehberımız bırden aurdu. Su ko· ccc***»>----v ı ımız za ı aı e ıye me- . . . .. • 
murlarından Sefer oğlu Halef.. şeye usbecıler makınelı tufek kur-

Mütevazi, misafirperver ev sahi- muşlardı. Şu minareden ateş ederek 

bimi tetkik ediyorum. Bunda da ya- kardeşlerimizi şehit etmişlerdi. Ne 
ğız ve uzunca bir sima .. Uzun bir idi o kara günler .. 

boy, çatık katlar, fakat güler bir yüz. Şimdi bize yakın bir tarihin kısa 
Zaten Hatayda sarışın bir tipe mavi kısa macerasını naklediyor. Her geç
bir göze raılıyamadık. Bütün sima- tiğimiz yerde canlı delillerini, ölmez 

lar hafif esmer ve beyaz .. Kara kaş- vesikalarını gösteriyor. 
lar, siyah saçlar, simalar uzunca.. -Ya siz ne yaptınız? 
Bunlar Türk tipidir. - Ben mi? Eh herkesle birlikte 

Ermeni ve Rumlar ise ırklarının 1d fu ld · w • k d 1 t z·k 
ezeli tibini muhafaza etmekle bera· e. e ge ıgı ~ ar ç~.ış ım. ı re 
L b d d'll · · k betm' S değmez. gene bıze o gunlere baska-QCr ura a ı erını ay ış.. o- • 
ltakta rasladığım Rum kadını Arap- larına ait fedakarlıklar sıralıyor ve 
Çadan baska bir dil bilmiyor. Alış ara sıra da işte anlattığım vatanper
'Yerit ettiğimiz kuyumcu Ermeni, verlcrden biri diyor .. 
hırdavatçı Musevi hep Arapça ko· Bu çok mütevazi adamın muhak-

nuşuyor. kak ki bu işlerde büyük bir rolü var. 
Kııaca söylemek lazım gelirse bu- Fakat o kendinden bahsetmeğe her 

tada Yahudi, Rum, Ermeni vatan - Türk gibi sıkılıyor. 
da.şiar kendi dillerini hiç bilmiyor • Ve ara sıra o intihap günlerinde 
lar ve herşeyi kaybetmişler, Aralr sükunet ve itidallerini, ölüme karşı 
latmışlar .. Fakat Türkler öylemi ya .. yürüyüşlerini, gelen köylülerden 
Onlar, dilini, terbiyesini, harsını, SO - 60 hatta yüz kişinin o gördü
h~tta Türke has adetlerini inanılmaz ğümüz ufak evlerde misafir edildi
bır kıskançlıkla muhafaza etmk Bu- ğini anlatıyor, gözleri ya§arıyor, ne 
~~n en güzel numunesi, karşımızda- olurdu o da sağ olsaydı .. 

1 ev sahibimiz.. Hepimiz susuyor .. Bu sükUt da
. Evler ekseriyetle biribirine ben - kikalar sürüyor. Gene söze o başlı

~~Yor. Çoğunda kafes; Anadolunun yor .. 
bır çok yerlerindeki tertip ve inşa - Onun öldüğü giin bizi görmeli 
~Yenen burada da var. idiniz. 

Kahvaltıdan sonra şöyle bir kaç Şimdiye kadar Hatay için bir çok 
~t uzanıyoruz. Sıcak ve ter .. Ni- yazılar yazıldı, röportajlar neşredil
•\ayet hayrı olmıyari bu uvku oyu- di. Ben bunk··ın ele almadıkları bir n ~ .. 
~Undan vaz geçerek kalkıyoruz. Oğ- cepheden Hatayı tetkik etmek eme· 

Samsun seylibı 
Son faciada dört vatandaş 

daha boğuldu 

On bir hayvan yıldırım çarpmasile 
ö~dü. Zarar mühimdir 

Sovyet Rusya 
-Ba§tarafı 1 İnci sı:.hifede -

yeller birliğ\J1in <liğı>r lier hangi bir 
memleket filosuunda daha büyük de
nizaltı filosuna malik bulunduğunu 
\'C bu filonun Almanya ile japonya 
f'lolarının mecmuuna faik olduğunu 
bildirmiştir. 

Bahriye komiseri nutkunu bitirir
ken, teknik bakımdan dünyaııın en 
modern bn'hriyesi olan ve mükemmel 

surette bilgili, techizatlı ve inzibatlı 
efrada malik bulunan Sovyet bahri
yesinin halen hiç bir kimseyi tehdid 
etmediğini ve Sovyetler birlltfnin 
milsalemetperverane inkişafına biz. 
met eylediğini fakat düşmanları Sov
yetler birliğini kendini mildafaa mec 
buriyetinde bırakırlarsa en mUteca· 
viz bahriye haline geleceğini söyle
miştir. 

samsun, 21 CA.A.> _ samsunda Hkte ıı ııııyvan yıldırım çarpmak su- ~:~J~'"~"~'(dj"a"."""n''"'"'':"'p~··~···~·~ .. ~·a'""'"'r'.'ü'==·-= 
vukuagelen ikinci ~eylap hakkında retiyle telef olmuştur. _ ~ U U ~ - 'WI U U \b::ll 
alınan malilmata göre. Samsun ci\·a- Kavak kazasının A~arcık köyü : ....................................... ,.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,; 

' 
bmöı~gtıer·s.indc rn köy değirmeni yıkıl - Casuslara karşı mu·· şterek cephe rında Ku. tun ırmağında şoför mua- ~ 

'·ini hımailin ve Bafranın Engiz kö - Demiryolu güzergahında sular çc- Son gi.ınlerde, lngiltere, Fransa ve hatta Amerikada ecnebi casuı 
yünden bir kadın Ye Elifli köyünden kildiğinden Samsun _ Ankara ve ve propagar.dacıların alabildiğine çoğaldıkları malumdur. 
bir ~rkeğ'n de boğulduğu, suların bu Samsun _ Çarşamba trenleri işleme- Bilhassa totaliter devletler, demokrasi ile idare edilen bu memle
kerre çekilmesiyle anlaşılmşıtır. ğe başlamıştır. RilhaS3a Çarşamba ketlerde kendi propagandalarını yapmak için her çareye başvurmak-

Bafraya 14 kilometre mesafede ve ve Bafra kazalarında arazi~inin bir tadırlar. 
şose üzerindeki sigara köprüsü de kısmı henUz sular altındadır. 'Mez. Fransada tam bir titizlikle gizli tutulan son askeri tahkikat ilerle
yıkılmıştır. Gene Bafranın Bakırpı- ruat ve mahsulat hakkındaki zarar- dikçe, lngilterede de bir çok Almanların ve Almanlara hizmet eden
nar - Andavallı mevkiinde bir çift- ların tespitine devam olunmaktadır. lerin huduci haricine çıkarıldıkları malumdur. ** Amerikada da daha bir kaç ay evvel dönen hadiseler elbette hs; 

A • • b tırlardadır. _ 

rtvının ayramı işte, b_u d:mokrat ~ükumetlerin mukabil casus teşkilatı ve polhr 
kuvvetlerı, rrıuşterek duşmanlarına karşı müşterek bir çalışmanın fay. 
dalı olarağını anlamışlar, ecnebi casus ve propagandacılar aleyhindı 

Mil1i Şefin Artvini teşriflerinin 
yıldönümü kutlandı 

Artvin, 27 (A.A.) - Artvin iki İnöntinün 935 senesi Artvini teşrif
günde üç bayram yaptı. Milli Şef lerinin yıldönümü ile Hatay kurtulu

birlcsnıislerdir. • 
Iİk i; olarak, üç tarafta şüpheli görülen şahısların birer listesin.. 

hazırlamağa başlamıştır. 

Bu listelerde yazılacak isimler, yiizleri, belki de binleri bulacaktir. 
Fakat asıl elebası olarak Üzerlerindeki §Üphelerde yüzde yüz kanaat 
bulunan ilk ağızda ismi geçen SO ~ahıs vardır 

d:t!emeğine kadar bir dolaşalım de- lindeyim. Çarşıda bol meyve, bol 
«Jt, Hepimizde s.ehrin çarQısını gör- sebze var. k 

ltı le ~ dana eti satan kasap ayrı, oyun, 
e • mallarından almak istiyoruz. Esnafla konuşuyoruz. k zu eti satan gene ayrı. Hepsi bir 

şu 23 temmuzda ve Lozan zaferi de 

24 temmuzda tesit edildi. İki gün iki Emil Haşadın şikayetleri 
,..1~'Y sahibimiz Bay Haler ile çarşıya - Domates, üzüm satılıyor.. d~kk" d d v ·ı 
•uqy E l a an a egı ·-

oruz. _,kiden batmanı a tmış para . .. .
1 

b f l J 
- B ·· t · b"t" y 'd' · d" k"l 'k' k Sömurgecı er uraya as at yo , h ugun cumar esı u un a· ı ı, şım ı ı osu ı ı uruş.. . .. 

lldil.-r k 1 B d '\ muntazam telefon teşkılatı yapmış· apa ı.. - un an memnun musunuz r l 
t' - Ya şu dükkanlar da Yahudile- - Elbette bayım. Türkiyeye ihrac ar amma.. d 
ın illi'> ediyoruz. Malımız para eder oldu. Ne bir mektep, ne bir park ne e 
- H~vır .. Ermeni ve Rumların. Milletin yiizü güldü. bir hal var. Meyveciler, sebzeciler, 
- Onlar neden kapalı? Yürüyoruz. Kasaplar burada yal- kasaplar dağınık ve ufak dükkanlar-
- }-l .. ı .. ~~ kaçtılar da ondan.. nız kıymayı değil, yemeklik eti de da. Yalnız lskenderunda ufacık ba· 
~Neden kaç•yo•lar? kemiksiz satıyorlar. Büti.in çıkabilen lık ve kasaplar esnafına ait bir hal 
- 23 temmu7n kadar rlaha pek kemikler çıkarıldıktan sonra et tar- görmüştük. Çoh k 

açacak .. Hatta Türklerden tılıyor. Kuzu eti 45 kuruş .. Burada Avni Altmer 

akşam halkevinin içi ve bahçesi kil- . . 
çük büyük Artvinlerle doldu, boşan- Son post._, ıle gelen Fransız gazetelerınin verdiği malumata göre 

dl IIat .pl . b .. hAd' . Çekoslovakyanın sabık Cumhurreisi Haşa, geçenlerde Berktesgadene 
. ı erın u uç a ısenın şumu- 't · d 1 - • · .. 

lü v h 11 . h . t' .. . de gı mış ve ora a Aman devlet reısını gorerek Çek milletinin çektiği 
"apteklmn .ah 1

1e etm mt~ye ıd.ul zerın'lli eziyetleri Vf> sikayetlerini anlatmak istemştir 
J ı arı ıza ar, er ıp e ı en mı F k l . · · · · · 

·a at htler sabık Cumhurreısını kabul Ptmekten imtir.a etmistir • 
oyunlar, fener alayları, evin tarasa- o·w b h ~ 

ıger taraftan ayni gazete u avadisin altına şunları ilave etmek
sından atılan hava fişenkleri. bayrak tedir : 
ve ampullerle siislcnmiş halkevinin 

Alman o•oriteri Çckocılovakyanın ilhakından itibaren 6 milyon 
etrafında coşkun tE'zahiirler yarattı. lngiliz lirası rle~e .. ·inde kıymetli madenler ve menkul eşyayı A "Tlan-
Her iki akşam halkevinde halka ve yaya geçirmişlerdir. 
kahraman nskerler!mize mü 'amere- Ve (' .. k daresine Almanyaya senede 1 O milyon mark ödevece~i 
ler verildi, filmler göster:ldi. ı bildirilmi~lir. 
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Madalyanın ters 
tarafı 

lngiltere, Fransa 
_;._~~~--~----~--~~~--------._....~------~ 

~-------°"' Figarodan bir parça 
J ÇİMDİKLER 1 

Artık Italy·anın ken
dine has bir siyase

ti yoktur 

Almanyaya daha ileri 
gidemezsin, dediler 

Erkek-kadın 
35 - 40 ya§larında bir vatanda§, 

aramıza erkek olarak karıttı. İnsa
nın, dünyada birer müddet her iki 
cinse mens~p olarak yaıamaıı, on-

Viyanada Nazi aleyh
tarlığı artıyor 

Birinci vakıa: Almanya Avutur- l~~n h~yec~n ve zevklerini.duy~~sı, Avusturyalılar prens Ottodan hah· 
yayı, onra Siidetleri, sonra da Bo- H. tl . .. k. · ı b. d h da şuphe!ıZ kı, enteressan bır hadıse-- ' 
hem)nyı işgal edelidenberi bu orta l erın, ffiUŞ U ır ava arŞISlil clir. Bayan. Firdevs, d.ü~a k~dar sederken (imparator) diyorlar 
avrupn mıntaklarınm 'l'riyeste tari - bu~und ug'"' kat 'i ve aşikardır hunsadan zıyade kadın ımış galıba!. 
kiyle yapılım i hracatı hemen tama- Çünkü saçları uzunmuı. O da düne 

m"ylc Hamburga teveccuh etmiştir. Rivayetler dolaşıyor: Almanya ' ahlacağını bilir. Diğer taraftan zeva- kadar diğer mahalle kadınları ile be- B l k d / Jt V [ Af 
Bugi.ın bir siya i arzunun netice i o- Polonya ile müzakerelere girişmek hiri kurtarmak istiyor. Onun için raber oturarak, basma veya ipek en- Q z a ln Q e genç er' ffl anya 
lan bu .keyfiyet, yarın bir kanallar ve Danzig meselesini dostane bir su- izzeti nefsini tatmin edecek bir bal tarinin münakaşasını yapıyor, ye- / h • h • J r d f l 
şebekesı Viyanadan Hambul'ga em- rette halline çalışmak niyetinde i- şekli bulmak lazımdır. mek işiriyor, bula§ık yıkıyordu .. Q e Y lne lÇ U ma an ÇQ lŞl yor aJ 
t in nakliyatını kolaylaştıracnğı gün miş .. Papa tavassut teklifine hazır- Bu imkansız değildir. Fakat güç- Tabi .. tin cilvesi bu ya; meselenin Figaro gazetesinin muhabiri Denis di, bir müddet evvel Viyanayı dol -
bir ikti adi zaruret olacakbr. !anıyormuş .. Hatta şimdiden kendi- tür. Tek başına Polonya ile doğru- rengi birdenbire değişivermiş.. Lechusier gazetesine yazıJ'Or: duran nazi aleyhtarı beyannameler 

Bu yüzden ifla a sürüklenen Tri sinin b ş sen müddetle statükonun dan doğruya müzakereye girişmedi- Dün kendisi ile beraber laflar atan Hakiki Avusturyalıların muhitle- bu küçük burjuva evlerinde sosya. 
yesteliler tabii şikayet etlfyorlar. Fu- muhafazasını tasarladığı bile bilini- ğine esef ettiği muhakkaktır. Frank- kadınlar, kızlar, artık ona gelip: rlne nüfuz etmek istedim, tesadiif ve listlerin yardımı ile imal edildi. Bi _ 
kat onlara. ihsas ediliyor ki şu veyn yor. Belki bunda biraz hakikat his- furter Zeintung neşrettigi garip bir - Hu Firdevs hanım, bugün ne Almancaya vukufum çok işime yara- liyor, musunuz ki, bu adamların için-
bu şekilde limanları önce Avustur - · d b ık· d k t" 1 k makalede ingiltereye her iki tarafı yemek pİ§İrdin? .. Çama~ırları bera- dı. Anşlustan sonra Avusturyanın ha 

ld - "b' b d f Al sesı var ır, e ı e n ıyen as ı yo - l be ık 1 1 k'kA h . i ld - de, ekseri her giln harJçten para a. yanın o ugu gı ı u e a manya- tatmin edecek bir şekilde halledebi - t y aya ırn, o maz mı? ·ı ı çe resın görmüş o ugumu sa-
nın olursa Triyeste ılc Hamburg a - tur. . . . meleri için Alman _ Leh işlerine ka- Demiyecek ve bilakis cudan ka- ıııyorum. Bu çehre ne Hitler için, nf' larak komşularımızla temas etmeleri 
rasında makul bit muvnzene tesis Bu rıvayetlere hıç ehemmıyet at- .h d' d F k t çacaklar Eıki dostlukların bag'"'lan de eski kilçilk cumhuriyetin kurulu- icap eden murahhaslrımıza pasa • . rışmamasını ı tar e ıyor u. a a •· 
edebilecektir. fetmemek evladır. Hitler her hangı D . d" b" l kt A _ çözülürken, yeni dostluklar doğma- ounu umanlar için memnuniyet ve- port temin ederek her gUn hayattan 

B ıt 1 l B . · Akd · b" bb.. · · · k h b" d" anzıg ıye ır mese e yo ur. v .. b ı k Ç""nk'" b" · · · b" t · nı tehlı'keye koyuyorlar Bı'lı'~or mu u, ayan ann t ızım enızı ır teşe use gırışır en, atta ır ıp hAk• 1 k b"' .. k d ga aı ıyaca .. u u ızım aramı- rı cı ır manzara arze mıyor. · " 
dedikleri deniz üzerinde Alman mat lomatik müzakere de olsa, bütün rupaya a ı~ 0 ma uyu ... ava~ı za karı~acak. Ayak ayak üstüne ata- Führenin metodları nefret uyan- sunuz ki, hava müdafaası tecrübeleri 
tefiklerine bir mahreç vermeleri de- d"' h b k "'d t' d d vardır. Danzıg bu davanın kuçilk hır ra:k belki sigara ve rakı da ı"çecek dırıyor, fakat en acı felllketler her- dolayisiyle Viyana karanlığa gömU-

unyaya a er verme a e ın e e- fh d b k b" d -·ıd· ·· 
mek olacaktır. - 'ld' sa asın an nş a ır şey egı ır. Anlamak istediğim en mii!ıim nokta kesin hoşnudsuz ve rejime aleyhdar ltlnce bu gençler ve bu kadınlar im-

Bu mevzu üzerinde, Roma ile Ber gı ı;~ . d 'h . Fransa ve lngiltere Almanyaya «Ne kadınlar arasında, hem de kadın gi: olduğu bu memlekette en kUçük bir paratoru istiyen afişleri !okaklara 
lln arasında müzakerelere başlnnmış Dı~er_ taraft?n Vatıkanın a 1 tı- Danzigde ve ne de başka yerde daha bi ya adıktan ve onun bütün ruhi birlik Yücuda getirememiştir. Halkın astılar? 
olduğu tekzip olunabilir. Ne de ol - yatk~rlıgı malumdur. ~apa .e~bett.e ileri gidemezsin> demişlerdir. işte tezahürlerini, cinsi latifin erkeğe Uzerinde müttefik olduğu tek nokta - EYet ,amma kaç kişisin!z? 
ııa bu keyfiyet badema mantık çer- s~lh 1~~er'. fakat 8~~h.~ ıdame ıçın ~ı- dava, ye~tıne d~va ~ti.dur. ~e a.r~mız karşı neler duyup ne şekilde düşün- \'ardır, o <la Şuşnig rejiminin niha - - Henüz pek az; fakat davamıı 
çevesi dahilindedir. rı~ecegı hır teşebbuau gazetelere bıl- da Danzıg kazıyesını munferıden iig-ünü anladıktan sonr • k k yete ermesinden duyulan nıemnuni - muzaffer olacaktır. 

d. ki . b 1 R ... 1 d k . 1 b d a, yem er e Tirol hakkındaki haberleri de şu ırme e ışe aş amaz. esmı lare- göz en geçirme istıyen er u ava nrkada,ın bir izdivacı dil Unü dü- yettir. Eski rejim mensuplarından Kim bilir, belki bu bir avuç a . 
veya bu şekilde izah etmek müm - ektlere şahit oluncaya kadar bekliye- yı anlamadıklarını gösteriyorlar. şünmediğid"r. § p şidmi Şuşııig gibi hapiste olanlar mer damdan bir çığ meydana gelecektir. 
kündilr. Yukarı Adige vadisinde hiç lim. Ve o zamana kadar kulakrımı- Dostan° bir uzla~ma rivayetlerine Gazetelt>rİ taki)J edenler bilirler ki hamet uyandırsalar bile harice kaç- ---------------
bir şey cereyan etmediğini iddiaya zı tıkayalım. Bütün bu haberler al - gelince, kazara bunlar doğru çıkar- on :z:aman!arda erkekleşen kadınl ' mış olanlar Hirlü iftirnlara maru?. M J İ b 
cesaret edemiyorlar ve cereyan eden tında bir tuzak gizlenmiş olabilir. sa, ingiltere ile F ransanın birlikleri- epeyce coğalmı!\tır. ar kalmakta ve nefretle anılmaktadır. a a ya ez Ve 
şeylerden bundan böyle Brenner hu- Diktatörler sinir ha rb"nden l'~Z geç- ni ve bu memleketlerden her birinin Erk kle d k d 1ı· Burada Alman propagandası mak- .. ı· k fa brı· kasında 

· d -·ıı d" 1 T 1 l F · b" l"kl · · A upa sulh e şme en ma sa ım, ıç sadına erişmişt:r. ıp l duduna yerleşen Almanyanın bun- mi ış e.~ı erd.1krl. .ngı _ız ~~ ~ k rb~ns z- ıç ... ır ı e·rı~nı~d '!r b" ulnun ye- şüphesiz onun cinsi ve fiziki değİf· 
dan ne menfaatler temin edebilece- arın goster ı erı azım arı ır ma $!'ane amı ı o ugu sa ıt o aca ·tır. me ·d· y k h t .. d k w IIabsburgların Otto'su hususunda 

. d b . b h k R b" l"k . d d' k" .. k' sı ır. o sa, aya ıçın e er eg;e 
aı· go"ru"lu"yor·. İtalyanın ne menfaat nıa ır ve u manıayı er ava etme u ır ı sayesın e ır ı, ote ı cep- ta• çıkartan rkew• d.. k "b" faraziye ayni değildir. Bir çok Avııs 
0 

• • ki '1· T hd'dk"' h b 1 l h d b k d dd"'d •· ··ı·· :r ' e gı oven, Ufa gı 1 
ıstıyece eraır. e ı ar a er P.f e e e u a ar tere u goru uyor. lrull b tt t .. .. k turyalılar aralarında konuşurken on 

k . d" · h b ı · h" b" .. H 1 b" 1 1 ·r . "h . anan, a a cenne e goturen a- . k tes ı ne ıcı a er erın ma ır ır mu- a oy e o unca vazı emız sarı tır. dı 1 k ld w L kkak dan cİmpnratou dıye bahsetme ·ta-
D w .. 1 k lA ı· b . . 1 b k . h . . . l'k d . n arın ço o ugu m •zıa tır. . ogrusunu soy eme azım ge ırsc nave esı suretıy e u ma sada erış- Sul ıçın hır ı yolun a sebat edelım. F k I d" ·cı· I I . <lirler. Kraliyet taraftarları günden 

artlk İtalyanın kendisine has bir si- mek istemedikleri ne malum? Bizim aramızdaki ihtilaflar düşma- a. at on ar, gene ışı ır er. shhale, güne çoğalmaktadır. Bununla bera-
yaseti yoktur. B. Mussolini kuvvetler Hitlerin müşkül bir dava karşı - nm işine yarıcaktır. daıma erkeğe doğru oluyor. Yani er- ber heııiiz bu cereyan ancak bir az-
muvazenesi hesabında yarulmış gö- sında bulunduiju aşi.ktırdır. Harp Grallus kek dişi olamadığı hnlde, kadınların lık teşkil etmektedir. Çünkü bir Tu 
rünüyor, Terazide başlıca roJil gör- çıkarmakla ne müthiş bir tehlikeye JNTERASfGEA. ıT bWkis bol bol bir ameliyatla erkek ııa konfederasyonu veya Ilnbsburg. 

düğünü sanıyordu. Halbuki kefeler - --** olup sırtlarından kombinezon ve lnra tabi olmıyan müstakil bir Avus-

den biri üstünde munzam bir siklet c k l k _J 
/ 

• t robları atarak ceket ve pantalonu giy turya tehayyUI edenler çoktur; ·Hit 
olmaktan başka bir rouı yoktur ve e 0$ O Va ~Q(I IJG.ZI ~ ~i. aöriiliiY.or-Damelc..alu1ror..ld. Jpr.ftlz.ve nazizimsiz. hfr büv.iik.Alman 

t erkeklik, in111nlığt'rt ~ untla bir ya temenni etlrmler tı~ vardır: Run-kefe her halde ağır basacak Qlanı de-
asıldır. Nitekim, din tarihleri de, ilk lar büyük Almanya taraftarlariylı> 

iildir. Alman alaylarında isyan hareketleri kadın ve ana olarak gösterilen Hav- sosyalistlerdir. Almanyanın iki dev -
1935 de o da akıllı davranmışb. va'nın da Adem (Adam) babamızın lete taksimini istiyenler de var: Ce-

Oeuore Ve kurşuna dizilenler Var kemiğinden yaratıldıiıtu yazarlar. nup devleti, merkezi Viyana olmak 

temin edeceği anlaşılmıyor. Devlet fabrikaların .. 
Ja iğ adedi 114bin 

652 yi buldu 
Bet yıllık aanayileıme planın11ı 

tatbikatından olarak Sümer Bank , 

Tür"kiye Ziraat ve Türkiye lı banka· 
)arının lttirak~yle kurulan Malatya 
bUytnt bez ve1JJıtK r ınm 1nıa 

~e montaj iıleri tamamlyle bitirilmlt 

ve fabrikalar çahımağa baılamııtır. 

Şark vilayetlerinin ihtiyacını kar-

oooo..--- F k t d tm ak k. Uzere Bavim ile Avusturyaclan mü-
Mi/yarlar harbi! Berlinden aldığımız haberlere gö- rın bile Çek topraklarına gelince da- k~ da.: §U~du a baunbu amk ~~~e tır rckkep olacaktır. Nihnyef komünist li ve Nazili fabrikalarından sonr2 

Al d d · l · t l · b" h 1 ld 'kl · d 1' un A em anın emıgmden ı h h ti)" b" 1A 'b· · 1 Tokyodaki İngiliz _ japon g6rüş _ re man propagan a aıre erı e- ın az emın ır a e ge ı · erı e !er vardır ve bun ar ( ey a ı · p an mucı ınce tesısi ikmal edi en 

~ılamak maksadiyle kurulmuş olan 

bu fabrika Bakırköy, Kayseri, Erel· 

luştadır. İngiliz hükumetinin Chat- SÖ):leniyor. çı~an wkadın, bugün hem. k~nd~ c~nsi- gane hakkiyle teşkilatlı ve paralı o- l.>e.•şinci pamuklu kombinasını teşkil 
meleri garip oldu. Evveli iki taraf tam House en titüsiı direktörü B. Onun için Hiterin mesai arkadaş- nı ~oguruyor, hem de bızı {yam er- lanlardır. etmektedir. 
da başka başka dilden konusuyordu. Kıng Hnll'in şahsi mektubları vası- ınrı bir Alman memurunu Çek top - kegı) .. (Tavuk mu yumurtadan çı- Genç Avusturyalıların csiyasi i -

lnqilte:e: tasiyle Almnııyada •yaptığı propa - raklarıncla iki aydan ziyade bırak_ kar, yumurta mı tavuktan) muam- Jimler ~ mektebine hararetle devam Tamamen modern bir tazda inşa 
- Rizinle Tiyençin hakkında kc - gandadnn dolayı Hitler tarafından ma~rnya karar verm işlerdir. ması, bu mevzuun karşısında ikinci ettikleri zamanlarda Pnriste tanımış edilmiş olan \'e en mütekamil makf-

nuşmağa geldim, dedi. japonya Cc· şiddetli bir tevbihe maruz kalmış- Genevieve Tabonis plana dü.qüyor. O doğuran cinsi, ba- olduğum bir gcııç bana ckraliyetç nelerle techlz edilmiş olan bu yeni 
vaıı ,·ereli: )ardır. OEUVRE zan tabiatın bir marifetinden istifa- birlik merkczlerindbn birini görmek fabrika 26.000 iğ ve 430 tezgAha mn-

Bu propagandaya mani olmak için de ederek işte böyle, erke · de olabi- isteı' misini?> dedi. • liktir. Senede lıir mil.von kilo~·u mU-
...... Yen'den bahsedelim, japon pa- ı· K d k ·ı · · b h d' " 

Führenin hariçten gelen bütün mek- lJ Po/ı.tı'"ka ıyor. a ın arı erımın, u a ıse- Karanlık mahzenlere gireceği mizi tecaviz pamuk istihlilk ederek doku raı:ıından .. 

-KRtil addettiğiniz d6rt Çinliyi 
tupJnrın açılması için emir vermesi ._ lS, leri okuya okuya, yavaı yavaş ken- '1e romantik tııhrikçilerle görüşece· 

d·ı · d d h ı 31n ve iplik imalatında bulunacaktır. muhtemeldir. Diln akşam bu neviden -Bll§tarafı 3 ncü Sahilede- ı erın en e §Üp e eneceklerini bi- ğimi sanıyordum. Hakikat daha ba-
size Tiyençinde teslim etmedik diye bir karal'ln verilmiş olması imkansız lup biten itlerden haberaiz ve kendi lirim. Fakat teli§a lüzum yoktur: ~itli ve belki daha hayret v~ricidir. B uyeni fabrikanın faaliyete geç-

d W•td" Erk kliw• d k d" • h •rıcsiyle Slimerbank eliyle i:~letilmek-bize sitem ediyorsunuz. 

- Biz size paramızı korum!\k için 

Çin parasına yardım ettiniz diye !İ-

~g. .r. alemleri içinde yaııyan birer insan e gın e en unne ma suı Tramvayla uzun bir seyahnt yaptık-
h · ti · h"' · ki ı r e olan Devlet fabrikalarının mecmu l"ührer her zamankinden ziyade kütlesi vaziyetindedirler. Bunların ü- uıuııye erı, urrıyet ve zev er tan sonra Schönbunn civarında bah-

d ı tat 1 1 "ğ adedi 114.652 yi bulmuştur. Mem propagandadan korkmaktadır. ÇUn- zerine kendi hükumetleri tarafından var ır, on an mıı o uru. çelerle çt:vrili güze villalara yakın 
ÇIMDJK 'eketimizin 1938 senesi istatistik kil aldığı haberler ona Alman) rın telkin edilen fikir aıağı yukarı fU - bi ravam mahallesine geldik. Merd: 

temele bulunuyorsunuz. ıerine nazaran umum iğ mevcudu 
ve bilhassa ordunun maneviy. tı t esi- dur: Almanya ve İtalya, düımanları O 

0 
k t 

0 
r vende bir elma reçeli koku.su ortıı 

Rc!llmA 1 bl"ğ d ·· t r"r k' bu gö 229.920 olduğuna göre devlet fahri-
• 

1 ~e e gos e 1 ı, re müsait öğretmektedir. Hııtta yük- tarafından boğulmak iateniyor. BiJ halli bir ev içi ve bir masa etrafında 
T. k } J!I d B B h f U knları Türkiye pamuklu endüstrisin-rüşmeler ıyençin işini ar a P l:in a sek nazi makamları bu yii zden Çek naenaleyh her ihtimale kartı hazır. • €' çe Z briç oynıyan bir kaç kişi. 

, de çalışım iğ miktarmın yarısına ma h!rııkan umumi meseleler> üzerinde: halkının Alman ordusu ile temasın- lanmalıyız. lnailtere, Fransa Ye de- Ç Q C U K Ev sahibi kalktı ve nrkadaşıma 
'ik bulunmaktadır. Yapılmakta olan 

cldu. dan bile çekinmektedir. mokrat cepheyi teşkil eden devlet- Hastalıkları mütehassısı baktı. l · i "k ı· d d 
Çünkü Tiyençin işi perdenin ön 

t:ıı-a1ındadır. Fakat asıl mesele. per· 
den•n ardındadır ve bu mesele mü
tıimdir: l\l :lyarlar harbi. 

Paria. Soir 

tevsi iş erın n ı ma m en sonra ev-
Geçen hafta Pilscndeki Alman a- ler, bir Alman ve ltalyan tecavüzün Hastalarını ll,80 dan bire kadar cBir dost mu ?:t Jet fabrikalarının iğ mevcudu 132 

!avında hakiki avaklanma teı:ıebbil den korkarlarken, Alman ve ltalyan ı k Sual tam bir centilmen tavrı ile so-
., " ı.- Bey er eo ağında Ahenk matbaası bin 652 yi bulmak suretiyle memle -

[eri olduğu rivayet ediliyor. Bu alay milletlerinin demokratlar tarafından yanında kabul eder. rulmuştu. ket mevcudunun yilzde 58 ine çıka-
Polonya hududuna hareket emri al- yapılacak bir tecavüzden korkmala- Talebe başka bir izah ilave etme -
nuştı. Fakat askerler şehirden ayrıl- rı gülünç aöriilebilir. Fakat bu iki lar resmi Alman mahafilfnd,e büyük den: eaktır, 

mak istememişlerdir. O zaman Prag milletin, beynelmilel vaziyeti, an- hiddet uyandırmııtır. cBir desb dedi. 
Dok lor dan bir hücum kıtası alayı getirilm iş, cak kendilerine hükumetleri tarafın Bu iki cephe arasındaki mücadele- Bana rehberlik edenin teşkilatta 

Malatra fabrikalarının çalışmafa 
balşaması , mesafenin uzaklığı do
lay1siyle , ihth·açlarını tam bir su
'"ette ve zamanında karşılamak fm
kl\nmı bulamıyan şark v!tayetlert pi
va!'1asını pek memnun etmiş ve Curn
hnrb•et ylllnrında kızla inkişaf et;. 

miş olan Malatya şehriyle civarı içfrı 
yeni bir ikfüadi ve içtimai inkişaf 
kaynağı olmak yoluna girmiştir. 

Z T i yanın elebaşıları yakalanmış ve der dan verilen haberlerle muhakeme et- den komünist proparanda teıkilatı mühim bir rol oynaması icap ettiği-
S m a 11 i ya re gt 1 hal kurşuna dizilmiştir. tiklerini unutmamak lazımdır. Bu İstifade etmeğe çalıımaktadır. Ka - ni anladım. Krallığın yeniden tesis" 

Mebılelıı:et hastahanesi Ehırazı Bohemyanın diğer şehirlerinde, «ebebledir ki Alman ve ltalyan hil - pitaliat devletler cepheai araaındaki imkanlarından bahsedildi, Almanya-
bilhassa Mlada- BolesJayda buna kumetleri hariçte olup bitenlerin ken tesanüt bozulduktan sonra enternaa- daki hoşnutsuzlarla irtibatlı olarak 
benzer fakat daha hafif sahneler di memleketlerinde yayılmasından yonal komünizm yeniden hmide düt bir ihtilalin muvaffak olmak ihti -
geçmiş , bazı Alman neferleri öl • korkmaktadırlar. Hükumetin itine mUttUr. Bunlar iki cephenin biribl • mallerini Ye bunun için icap eden za-

akliye ve asabiye mütehass111 Dok

tor İsmail Ziya Tregul İkinci beyler 

sokağında 25 Numaralı hususi mua
yenehanesinde haatalarını muaye· 

k ne ve tedavi eyler. 

Aramak 

rnüştür. elvermiyen en baalt bir haberin oh- riyle mücadeleye giriıecefini ve a -
Umumiyetle Alman askeri mah - jektif olarak yayılmu bile Altnan rada komünizm istifade edeceflni 

f illeri Çek şehirlerinde yerleşen as- Ye ltalyan hUkumetl rine kaygı meY Unıit etmektedirler. Bfoaenaleyh bu 
kerlerin pek çabuk askeri meziyet- zuu olur. Abdülhamidin istibdad dev ararlık üçüncü entemaayonalin pro
!erini kaybettiklerinden ve Alman d"- rini bile aratacak derecede sıkı olan paganda faaliyeti, böyle bir sayeyi 
siplin ananesine aykırı hareket ettik böyle bir idarenin reaksiyonu tahmin temine matuf ıöı·ünmektedir. Bun -
)erinden şikayetçidir. edilebilir. Her tarafta bir takım ri • lar, lngiliz propagandacılarının Al

man açıkça önümde konuşuldu. Ka

lın bıyıklı biri cAvusturyalı sosya -

listlcr yüzlercesi birden bize iltihak 

etmektedir, bize murahhaslar gön • ı 
deri)'·orlar, bir gümrük birliği, müş

terek ordu, mti şterek şef fikri kuv

vetleniyor. Bu şef. Otto \'on Habs -
burgdan başknsı olamaz. 

Bu operet tahtikntçılarına gUHim-

Uohtor 
Eakteryolog 

A. Kemal T onay 
Eulıpcı, salgın haııtahldar 

mttteha!l• 

( Verem ve saire ) 
Şehrimizde çıkan bu edebiyat ve 

fikir mecmuasının 4 üncil sayısı da 
muhtelif imzaların sanat ve fik 'r ya. 
zılat·iyle, şiirl erle ve gençTık ~ahifest 
ile zeng'n bir şekilde intişar etmişt:r. 

Bu makamlar Çek halkı ile tema. vayetler, bir takım dedikodular çı • manya hakkında , Alman propagan
(oın Alman askerlerine dUnynnın ha- kıyor. lngiliz propaganda teıkilatı dacılarının da lngiltere hakkında 
kik'i vaziyetini ye Almanynnın bir da bundan istifade etmek fırsatını söyledikleri doğru olduğunu iddia e
"ınrbe atıldığı takdir de ne bliyük t eh kaçırmamaktadır. Geçenlerde King derek, kurtuluş yolu, her ikisinin de 
likelere maruz kalacağını ög ·enmek Hali namında bir gazeteci tarafın - hakkından gelmektedir, demek isti· ~t!nıiştim ,fnkııt arkadaşım, sokaia nında 747 

ıkar çıkmaz, benJ s ptlk görünce ik t:. 

Baı:nahane poliı karakolu yr 

Fiati 10 kuruştur. Karilerimize 
ta \·siya eder!:. 

fırsatını verd "ğine kanidirler. dan yazılp da poata ile elli bin kadar yorlar. 
1Iatt& Gestapoya men.sup adamla - Alman adrHine aUnclerilen mektup. A. Ş. ESMER 

Tf'trfo.,: Al 1 J naa çalıştı: cBiliyor musunuz. ki, de-ı._ ___ ..;. ___ .;.. ____ _ 
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rrn hezeyanları devamda 

zı 

NaklPden: ** 
~)\~ 

Latife için neş' ~ ile dolu yep /arınca neler söy'"- ,,.yarlar? 
yeni bir hayat doğmağa 

b:.ş!am1ştı 
-26-

M;l!etler, elbetteki hayvan sürüsü değildir. Sorabilir miyiz: 
''Arnavudla~, I-Iabeşler hayvan sürüsü mü idiler?,~ 

- flanımefendi maksadınızı. a_n· bakti. !u olan tepsiler biribirini takip edi- • 

ladım. Belki de haklısınız. o köpek Latifenin son sözlerini kısa bir yordu. Şerbetler, kokulu, haşlama 'ta/yanlar Fransa ıle he ~apla ma a 
kızı size bağışlıyorum .. Bugün •.. h~tta :.üklıt takip etti. Çöl yıldızının göz- sular, tatlılar gidip geliyordu. l ~ ' ~ 
hl} saatta arzu edersenız alıp gotu~e- !erinden fırlıyan iki damla ya~ yanak Kadın ve kızlar Latifeyi beğen- • k b • •k b l l 
b~~ir.~i1:~z .. ~iç olmazsa bu vesile ıle iarının üzerine yuvarlandı. Feride mişlerdi. Şarkılar, rakslar başladı. ışe yarayaca fr Vesı Q U fflUŞ ar 
yuzun~ gorme~ olurum. .. . hanım: Feride hanım sağında oturan La-

d
. f-:Iakıka1.tden .br .. s~tt ;on~a S~lnh~- - Kızım -dedi- doğrusu ben göz tifeyi kucakbdı: « La TrH.ıuna~ gazete i, İtalyan' 
mm va ı esı atı e dı e era. tr w · yaşl.ırını hiç sevmem.Ben seni, ferah _ Güzel kızım -dedi- görüyor mu hükQmetiııin İskenderunu '1ürkiyeye1 

mer paşanın sarayın an ayrı maga İ• bir hayat geçirtmek h~r seyi unut-! w l • . bası terkettiğinden dolayı Fransaya gön 
h ı l d l " "f , ·· - . . ' .... • .. sun, ugur u ayagın s~rayıma n-
azır anıyor ar ı. ~tı e nere) e gon- turmak ırın sarayıma goturuyorum., h Ik , d , dırdın derdig~ i protesto münasebetiyle yaz-

d ·ıd·w• · b'] b'l · d M .. 11 ca ev a ı ara:.ın a nese uyan . 
erı ıgını ı e ı mıyor u. anevı Ve Latifenin ipekli kadife gihi nar B . · '\ dığ'ı uzunca bir maknlede hiilfisatan 

k . d k' · • . . ~ u vazıyetten memnun must\n r u::tırap, ve onu ta ıp e en ımsesız· Iıvan yanaklarını temız bır mendı!lt· C k kk" d · N 'k sö~·le elemektedir: 
ld · · - o tese ur e erım. azı . .ı 

lik, zavaUı çöl yı ızını perışan et - sildi. k'b · b' , · F k t b"'t·· cFrnnsa. hicap verici b:r pazarlık · · N 1 d'Jd' ~ · · b'l ve ı :ır ır nanırnsınız. a a u un 
mıştı. ereye sev c e 1 ·gını ı e Biraz sonra Selahiddinin oturrfuğu b l · · b _ı· ) neticesinde f,,kencierun sancağım 

~ b'l h ·· d' E · · un ara se ep neoır. sormaga ı e acet gormc 1
• saıoen saraya varmıslardı. Otomobil du· . . .. . . d . . Türkiye.re vermekle çok ağır bir hak 

Z k. · } k " h" b' k" • . . . . . - Bu ıltıfata layıksın e onun ıo;ın 
e ıye ıanıma ·arşı mut ış ır ın runce tekrar peçelerını ındndıl1.:r v~ b' k tecavüzünde bulunmuştur. llu bir 

"e gar"'Z beslı'yordu Çünkü istikba· .. 1 .... tt'"l E IA F .d h yavrum. Sen sahranın masum ır ı- k S . k . 
• 

0 
• ''UZ erını or u er. vve a en e a- . . . c>re urıyeye ·\lrşı sanıyen umu· 

lini, hatta hayatını perişan eden Sü- ~ım indi. Latife ise afür ağır düşi!n· zısın. Onun için kendi kıyınetı.~!. b.ıl~ miyetle be):nelmile1 hukuk bakımm-
leyman beyi bu kadın doğurmuştu. !celi olarak Feride haııımı takip etti. miyorsun. Çok güzel r~~s:ttıganızı elan, salisen Ye bilhas!:a ltnlyanm 
Onun irin Ömer paşanın sarayından LAt"f d' ı · Selahiddinin ağzından ısıttım. Ben hakları bakımından bö.Yledir. Çün -.. , . a ı e sarayın mermer mer ıven erı- • ~ 

ayrıldıbından müteessir değil, bilakıs . k b" "k k ld , ,., ·r de görürsem çok memnun olacagım. kil 1920 de San Remoda Suriyenin 
nı çı ınca uyu apı açı ı. uıtıre, · d h 1 d d 

memnundu. f 'k . d - HatınrııL ıçm er a ans e e- Fransuyn ma•ıda ile terkedilmesin- Vatikandan bir aörünü" 
1 !!.t'f b" hul bir ih etra mı tetkı edecek vazıyette e- w. • ,,, 
ı..a ı e ıraz sonra mec - cegım. uc İtalyanın da rolü olmuştur. Bina- siyle çıkan başmakalesi, evveHl. Su- İstanbuldaki miistahkem mevkileıtfü, 

tiyar kadının yanında ıstırap ve ğildi. Feride hanımla harem dairesi- O anda bütün ne~esiyle r:ıksa enaleyh nıandant bir devlet olması riye mandasının nasıl tesis edildiği - tebeddülat yaumnkla tavzif edilmiı 
elem içinde kısa bir müddet yaşamış ne girinc~, bir kaç güzel hizmetçi başladı. Vücudünün çevik ve nefis itibariyle, mandaya taallfıku olan ni anlattıktan sonra, İskenderun san bulunan ingiliz teknisyenlerinden mü 
olduğu saraydan çıkıyordu. Latifenin etrnfını sardılar ve fevkala- hareketleri herkes\ hayrette bırak- herhangi bir meselede reyine müra - cağının TUrklere terkedilmesinin, rekkep heyet buraya muvasaliit et-

Saray kapısının önünde, kapalı, <le bir iltifatla feracesini, başını sar- mıştı. caat edilmesini istemek hakına ma- mandanın Suriye topraklarını garan miştir. Bazı rivay€tlere göre, bu he-
lüks bir otomobil duruyordu. Zenci mış olduğu siyah yazmayı, papuç - :. liktir. Fransızlar son günlerdeki iki ti eden 4 üncü maddesi, Lozan mua - yet, Haliçte bazı şantiyeler vUcuda 
şoförü derahl ceketini topladı. Ve }arını çıkardılar. Ve kırmızı ipekten O günden itibaren Latifo için neş~ değişikliği yapmak, yani !skende · hedesinin 3 üncü ve l\Iillctler cemi - getirmek vazifesiyle de mükellef bu-
hürmetle otomobilin kapısını açtı. yapılmı~ terlikleri ayaklarına giydir- ile dolu yepyeni bir hayat doğmağa runu Türkiyeye vermek ve mandayı yeti paktının, yalnız Suriyeye yar _ lunmaktadır. 
İhtiyar kadın: diler. başlamıştı. (çünkü bütün mesele hakikatte buıı dım hakkını veren 22 inci madde:5iyle 15 temmuz 1939 tarihli resnıl cft 

- Buyurun, geç kızım. Latifeyi harem dairesinde hususi Selahiddin harem dairesine ayak dan ibarettir) müstemleke rejimine nasıl telif edilebilecegini Fransadan Popolo d' İtalin> gazetesinde •Türk 
Latife seri bir hareketle otomobile bir divanda oturtmuşl<ırdı. Hizmetçi bile atmıyordu. Binaenaleyh ne La- tahvil etmek hakkın~ haiz değildir· soruyor. Jer kanr.atkar insanlardır> başlığı al 

bindi, ihtiyar kadın da onu takip et- kızlar makine gibi çalışıyorlardı. Ev. tifeyi, ne de öteki kızları görebiliyor- ler. Fransa hariciye nezaretinin mü- cLa Stampa> gazetesinin de bu tında intişar eden küçük bir fıkrada 
ti. Mütcakıben şoför kapıyı kapadı, velden davet edildikleri anlasılan ba- du. . teyakkız olması ltlzım gelmektedir. menide olan başmakalesinde ezcüm- şöyle denilmektedir: 
}"erine geçti. ;;ı:ı misafirler de vardı. Meyvelerle do- - Devam edecek - Zirn bu glbi haller çok tehlikelidir. le şöyle denilmektedir: «Türkler İskenderun meselesinde 

Selahiddinin validesi otomobilin uc***n> Çünkü mnnda müessesesi bugünden cMilletler birer hayvan .sürüsü de- nümunei imtisal olacak bir kanaat_ 
hareketi ile beraber, camların perde- T b} t A t} kt }} 'tibaren her hangi bir hücuma veya ğildirler. (Ona ne şüphe!... Hatay - kflrlık gfü~terdiler. Kimsenin bunu 
lerini indirdi. Ve Latifeye: ra usg1rp a, rnavu U M a zava 1 revizyona maruz bulunmaktadır. Bu lılar Türktürler ve Hatay, herşeyi ile farketmediğine hayret ediyoruz .• 

- Yiizünü örten peçeyi kAldır kı- M •• } •• } k J } l mü a e re.ıttij Uzerine bina edilmiş TOrktür. Arnavudlnr, Hnbeşlcr hay- ÇOnkil onlar, Halebi \•eya bUtan Su-
zım -dedi- oğlum çok güzel bir kız .ı..US uman arı esen ta yan ar bulunuyordu. ~1.mdi bu vaziyet ~~rşı vnn sürÜ!':Ü mü idiler?) Suriyeliler, riye sahillerini de istiyebilirlerdf. • 
olduğunuzu söylemişti. sında bu prestııın ne hale gelecegı a- Fransız mandasını, aralarında İtal- FaJrnt böyle bir talebde bulunnıaJı. 

şikardır.> yanın da bulunduğu mandant dev- !ar ve Fransanın bu havalide hattA - Oğlunuz mu? Affedersiniz Tı l A l t • t ı 'd "tT G ., k « 1 Giornale d ta ia a ( ~ · av }etlerin nezareti altında olduğunu haşktı yerlerde de birçok fedakurhk-hanımefendi, siz kimsiniz? Ve beni ur er e rap arın ara- d ) d d k" IA h . F 
a a ın a ·1 ma um mu anır, •ran biidiklerinden dolayı kabul etmişler- lnrda bulunacağını (kendi zararları -

nereye götürüyorsunuz? sanın mandater olarak yerle~tiği top di. Bugün Fran:.ız tasavvurlarını lıir na olarak) anlamadılar. 
- Ben, seni sevmek istiyen, sen- b v ı rnklarm bir kısmını başka bir devle- kere daha açığa vurmak İtalyanın Fransa, İtalyanın Cibutiyi ele ge _ 

den mukabil sevgi bekliyen temiz S f n f 0 Z ffl Q g a Ç Q l Ş l • te 'C'rmek hakkını h,ıiz olmadığını yalnız hakkı değil, fakat vazifesidir çirınemesi, Süveyş kanalına hissedar 
kalpli bir anneyim. ismim Feridedir. uzun uzadıya ileri ürdükten sonra de. Fransa, başkalarının hesabına olrr.aması ve Tunus 1talynnlaı-. için 

Bu ismi }ıelki ilk defa i~itmişsindir. yorlaJ• ( ./ ) bunuıı, :ralnız Frnnsamn Türk dost- çemberleme siyasetine girmesi için bir statü elde etmemesi uğruna. bn. 
_Feride hanım!... Evet, bu ismi luğu kazanmak i~in ynpılmış bir ma Türkiyeye İskenderunu vermiştir ve tün mandalarını ve belki dcı koloni· 

ilk defa olarak işitiyorum. nena olmayıp ayni zamanda Frnn ~ diğer taraftan, Suriyelilerin memnu- terinden me~elil Çine ve japon)•ays 
sız emperyalizminin çoktanlıeri Su- niyetsizliğinden istifade ederek .kafi f!lzla yakın olan Hindiçiniden b:ışln

- Selahiddinin validesiyim. Oğ- Arap alemi telaşta imiş (!) beri tar aft~ riye ve Lübnaıın göz dikmesinin ne- derecede geniş olan imparatorluğu - mak üzere bazı klSlmlar terket.mcğ~ 
luınu tanıdınız mı? ticesinde, bu memleketlerdeki man- nu yeniden genişletmek üzere man- bazı!" bulunmaktadır. Bunu anhran 

- Selahiddinin annesi mi~ Eve.t.. Türkiye ve Yunanistan, lngi ltere anlaş .. danın yerine müstemleke rejimi ika dayı doğrudan doğruya dominyon istifade temin eder. 
Onu 0 gece tanımı~tım. Kalbı temız, • me etmek husu~uııda atılmış mühim haline getirmeği tasavvur et- İngiltereye gelince, onun fedakar 
rıazik,merdbirdeliknnlıyabenziyor-maktah3taetmışler(!}vah zavallıl3rvah! bir adım teşk'il etmekte olduğunu mektedir.-. lıksahasındaçokdahailerigitmeğe 
d All h b ~ ı kaydediyor. Muharrir, ctarih, Fran- Ayni gazetede bir Londra muhabir hflzır olduğunu biz temin edebilıriz u. a agış asın.. L T "b d en ltah·an ceride- d ·ı k ı 

k k d · · a rı une en - sanın takip ettiği bu politikanın. Su- mektubunda da şöyle enı me te - zannmdayız. O, şüphesiz ki talya 
- Evet, 

0 
a şam ar a aşı ıçın .:;ine Kahire den yazılıyor: rb eliler araqında muvaffak olup ol- dir: veya Alnıanya olmıyan bir üçüncü 

l'nerdanc bir şekilde çarpışmış .. Be- Fransız - Tlirk alışverişinden son- mıyncağını veya bilaki:; Avrupa sul- clluranın akşam gazeteleri, İsken- dedete yalnız mnndn veya müstemle 
tıiın oğlum, fena bir çocuk değildir. ra Arap milletlerin gözlerindeki bağ hünü tehdit edecek nlan bir Arap ve derun mandasının Türkiyeye, terki keJeri11 bir kısmını değil fakat ... Fran 
Evde kuzu gibidir. Fakat ben rahat çözülmüş ve bunlar İslamiyet düş - Akdeniz karg:.ışnlıgı tevlit edip et- hakkında İtnlyanın Fransaya gön - sanın bütün müstemlekelerini ter -
Ve nıesud değilim. manlarının ne tarafta olduklarını miyeceğini gösterecektir.> derdiği notayı, hiç bir mütalea ser- ketmeğe lıarhalde hazır bulunmakta 

- Neden? Allaha şükür ki, size görmeğe b~şlamışlardır. Arap ale - Dedikten sonra İtalyanın, Fransa- detmeden dercetmektedirler. ftal - dır.» 
Se)"h'dd' 'b" d b' la""d ver minin ebedı düşmanı olan ve İsken- nın faaliyetini dikkatle takip etmesi yanın ilel'j sürdüğü haklı sebebler, Ayni gazete, 5 inci sahifesinde a ı ın gı ı mer ır ev - . 
trıi derunu almakla iştiha~ı açılan Tur- luzım gel<liğini, çünkü Suriye man- Paris hükumetinin bu notaya kolay- cltnlvan notasından sonra Fransız . 

§ •• E Ali h ··k·· d' kiyenin demokrat cephe ile birleş - dnsı hakkında tahnddüs eden bu va- c:ı cevnb veremiyeceğini idrak eden )arın şaşkınlığı> baslıgwı altında in -- vet, a ıma şu ur e ıyo- .. . . . . . . .. • 
tu .... , ~k· b k d 'k :nesi uzerıne ıstıkbalı!'tı tehlıkede go- ziyetin yarın diğer mandalara da r.nla~·ışlı okuyucular üzerinde tesir tişar ecl.=ın bir Paris muhabir mek -··•· ı...u ın u çocu mer ve nazı . v. , 

<>ld w k d d · d' B ·· ren ;ralnız Surıye degıl, fakat bi.ttün teşmil edilmesi imkanı olduğunu ve yapmıştır. Parisin üç gün nıüddetlc tubunda Fransız gazetelerinin !tal -Ugu n ar a atcşın ır. azan oy- . . 
le ı:ı l k" b · t ı· · · diğer Arap devletlerıdır. çemberleme faaliyetinin arttırdığı bu notanın mevcudiyetini snklamış yan n protestosundan sonra İsken -_. :ıey er yapıyor ı, enı e aş ıçın-
'le bırakıyor. Fakat kızım neden pe· Bütün bu acıklı hadiseler arasında harp tehlikesinin şimdi de çemberle- olması da, şayanı dikkat görülmek- derunun Türkiyeye verilmesi hakkın 
~erıi kaldırmadın. işte ben de peçemi Hicaz kralı İbnisuudun alicenap tar- yicilerin yeni başladıkları manda po- tedir. Fakat bütün bunlardnn, İngil- du miitenakız sebelıler ve mazeretler 
~").ı h k t' .. kt"d Arap litikasiyle takviye edildigvini ilave et- terenin ltal~·an tezine iştirak edece- ileri ~ürdüklerii müstehzi ve pole -" ı.urıyorum. zı are e ı goze çarpma .• ır. .ı 

"" k ld d L"" ki ·· · d bancı h·kı'mı· Hı'caz kralı fbniasuud mektedir. gvi istidlal edilmektedir. Mademki miirı· andıran bir lisanla bildirerek 
t
• "'eride hanım peçesini a ır ı. a- topra arı uzerın e y:ı a • .,, 

tıfe Feride hanımın çehresine hay- ye!int? tahammül edemiyen muınai - tazyıkından kurtardıklarını ve bu top Gene 14 temmuz tarihli cCorriera İskenderun Türkiyenin anti totaliter bu gnzetelerin yazılarından bahset-
et}e baktı. ieyh, bütün Suud ailesinin nihayetsiz !'akların masuniyetini temin ettikleri della Sera> gazetesinde Alfa imza - cepheye iştirakini teminen verilmiş melctedir. 
F 01\t)·or, bu cephenin bani.si İngiltere- Bu taı·'hl. Gı'oıOY\ale d'ı"taı·a "'a t eride hanım ihtiyar, fakat müs - bfr nefret beslediği Türklerin Sanca- ni bildirmişlerdi. Bugün lüzum hasıl , ı ı « " ı :ı> e. -

c8 
• yor) manevi sağlamlığına inanmak nin bu nlış verişi tas\·ib ettikten baş zetesinde Y. Gayda ise, Fransız ga-"') na güzellerdendi. Gençliği geçmış ğı elde etmelerini takbih etmiştir. olunca bu teminat unutulmuş ve bir . k 

"lll gibi bir hayale kapılanlar belki var- ka te5'vik bile etmesı pe tabii bir- zeteleriniıı bu mevzu iizerine ver -
t)l1 asına rağmen çehresi buruşma - Arnp aleminin blitün ümidini, İngiJ. ~enara atılmıştır. Ve gene bugün ga- lltr. Fa.kat şunu bilsinler ki kendile - şeydir. Binaenaleyh İngiliz hukuk· ·Jikleri cernba mukabele ederek kı-

§tı. u I b' terenin para mukabilinde Irak'ı kon- ranti kelimesi demokratların lUgat- rine karşı böyle bir aşkı ilham eden çularıııın uygun bir mazeret bulmak saca şöyle demektedir: 
(' h- ı-;ıanım efendi -dedi- tat 1 ır trol" altında bulndurar"k ve digw er k h } • E d F nsı l kd l 
"e te · B'lh .. 1 · · u .. ıarında mühim bir yer işgal etme· a ırı üslerdir. • ğer Sal aminden bo- hususun n 'ra z nıei\ e n~ arına cFransu italyanın i~keııderun me-kadarnı~. var. ı :s~a. ~~z ermız ~.e Arap milletlerini susturarak parça- tı?dir. Binaenaleyh garanti eclilenler ğazlara kadar olan Türk ve Yunan yardım edecekleri muhakkaktır. Fa- selesinden haberdar edilmemesini , 
l'ij guzel.. Zatı alınızı ılk d~fa go- 11-lmağa muvaffak olduğu panaralıik şunu bilsinler ki kendilerine verilen limanları olmasa Fransız ve İngiliz kat 1talyanın. gayri kabili ictinap O· bu devletin .!illetler cemiyetinden 

~efc~~~·h~u~~~l~n?:t:~~rs:~:~~ cepheyi lbnisuudun tekarar te::ıise teminat askerlerine ve coğrafi vazi- filoları Akdenizdeki genç ve ku\' - lrın hesap verme zamanı geldiği va- çekilmesine atfediyor. Halbuki Suri
·•ıı · muvaffak olabilmesi teşkil etmekte- yetlerine vazıved edip istifade edil- vetli İtalyan bahriyesinin karşısına kit 'l'ıiAkemmel bir vesikaya malik o ye mandasını Fransaya veren 1\Iillet'· Bösteriyor. Zekiye hanıma kati· 
.l'l'n b d' ınek ı'çin verilmiştir. Ve 11.·arın bunla - çıkacak vazivette olamıt"acaklardı. lAcnğı düşünülerek endiQe duyulmak ler cemh.·eti degwil, San Rome sulh enzeıniyorsunuz. ır. " .ı y 

.._ z k le • ra ihtiyaç kalnııyaca kolursa birer Yalnız acaba bu meselelerin kafi tadıı .» konferansıdır. Binaenaleyh bunun ~eldi. e iye hanım benden ço gÜ- Gene lö tarihli cLa Tribuna> ga - tekme ile atılacaklardır. gelip gelmiyecekleri meselesi kalıyor eli Popolo d' İtalia> . !stanbuldan bu cemiyetle alakası yoktur ve !tal· 
zetesj de Umberto Guglielmottlnin Muharrir bu hususta ezcümle şöy- bu meçhu~dür, fakat bu küçük dev- aldığı Stefaninin şu telgrafını der - yanın hesap sormada meşru bir hak 
olan başmakalesinde ve cgaranti edi le demektedir: !etlerin kara sularnda böyle kudret- cetrr.e;ktedir: kt ''ardır. F..sasen Fransa bir çok ,.e. 

J,.~:-_ Nazarlarınızdaki tatlılık, göz-
4k.1~d .. ki güzellik çok daha başka .. 
•~tı}:ye hanım beni ilk defa görünce 
~~!')'~oğlunu baştan çıkaran ve onu 
ba.~~lle. tahrik eden benmişim gibi, 

]enlere ihtar> başlığı altinda şunu cAnkara ve Atinadn, aylardanbe- li, külfetli ve tchlike!i misnfirlerin lıtihkam in etmek üzere Türki- saikle Suriye topraklarının masuni· 
ileri sürmektedir: ri Kremlin sarayı eşiğinde dilenen hulunmasın<lan miltevellit zararların yeye giden İnıiliz tekniıiyenleri. yetini temin etmiştir. Ilundnn dolayı 

c1918 senesinde büyük demokrat 11ir sistemin (Yani demokrasilerin ne olnbileceği ise aşikar bulunmak - İstanbul, 13 - TUrk toprrıklann - şimdiki hareket· bir hak sirkatinden 
devletler Suriye topraklarını Türk Rusya ile temaslarının elemek isti· tadır.ı -- da yeni istihkAmlnr inısn etmek ve - Devamı 10 nuncu a hifcde -kın ve garazla dolu nazarlarla 



Sah'fe: 10 

Lavaılz ll"alyan· 
Clklar 

- Baştarafı 9 ncu Sahife .ie -
a 1 bir c>y d v :ıdir. Fransızların 

bu me c>l de ileri c;iı Jükleri Arnavut 
h.:k m ele i · c , bu c:snsen bir prc-ı 
:f tuıa vlu .ık çuh.an beri tnnılmış 
b · · haktan ilıar t 1.ıulunuyordu ve e-

1 snsen bu memleketin italya tarafın
dan i ali de bizzat Arnm ucllnrın 
uzu v t 1 plni uzerine vuku bul -
mu tu ·. Halbuki Fransanın, Suriye 
ahali ind n buna m ı~nblh bir hi sc 
mazh. r olm ... ı ·cin uzun zamanlara 
ilıt") ncı ol a gerek 'r. 

* 
IVIos <ovada 

- Ba§tcırafı 1 inci sahifede -

danı general Douıııenic memur ol ı-l 
nacaktır. lngilteren"n askeri de1

l. -

)erini <le general lronside yapacak
tır. 

Londra, 26 (A.A.) - Bir çok 
gazeteler, ln!'TTz Fransız - Sovyet 
itilafının l f c nihayetinden evvel 
akdedilece • · i b•yan etmekted'rler. 

Bilhas:;a De) li E.kspres gaze•es: 
şöyle y yor: 

·-T. C. 
Devlet Hava 

yol'a~ı 
;rlilere müj e iz 

Çoktanberi beklenilen İzmir 
lstnnbul doğru Hava Yolu 7 
Ağustos 1939 tarıhinden itiba
ren sefere b slıyacaktır. 

En mütekamil ve en konförlü 
ta) yarelerle ynpılacak bu sefer
lerle, postanızı, k lilerinizi . ter
cihan gönderi11iz. Zaman ve pa
ra tasarrufu noktasından yolcu
luklarınızı bun] rl~ yapınız. 

İzm;r fı·anbul sefer müddeti 
1 ıaat 50 d-kifo\ ayni günde ls
tenbula iıler'nizi görür ve evi
'lize avdet ede~ilirsiniz. 

Bilet ve tafsilat için ATA· 
TÜRK caddesinde: 

VV. F. Henrv VaL 

D2r Z 'P ~/ Co. 
N.V 

•• , • 
tANADOLU) 

İzmir dördü~cü tapu sicil muha· lzrnir Sici 1 ~caret 
1 
faza memurlugundan: 

Bornova?ın D~~anlar köyünde Memurlugv undan: 
şeytan deresı mevkıınde şarkan yol, 

27 TEMMUZ 1939 Per;embe 

-· ----- Mehmed Etiman 

Terzihanes· 1 garban Mehmed oğlu Rifatin zeytin- (HÜSEYiN KIZILAG:AÇ ve ŞE
liğiden evevl gelen yol, şimalen kıs- RlKI) ticaret unvanı ile lzmirde ki-
rnen Rifatin zeytinliği kısmen Muam limcilerde 18 numaralı mağazada Konak caddesi meserret oteli 39 .40 
mer zeytinli~ i. İbrahim ve Mustafa hırdavat ve demir hndavatı ve her Mevsimi "k en güzel kumaşlar gplmışfir 
zeytinlikleri, cenuben Kavalalı mol• türlü ticari muamelatla uğraşan iş- Mli§lerilerimizin bir kerre görmelerini tavsiye ed riz •• 
k~mnhka~eşiHü~yin~Bey buşi~etint~retunwnıveş~clh•••••••---~•-••••••••E=~•=•~ 
ram zeytinlikleri ile çevrili 18380 mukavelenamesi ile VİT ALİ HA-

metre murabbaı tarla, 60 yıl önce YIM TOLEDOya verilen temsil ve- dilen bütün vezaifi biraderi Vitali namına vekaleten her nevi evrak ve 
cebel ve pırnallıktan açmak ve 40 l~aletnamesi ticaret kanunu hüküm· T oledo tarafından yapılabileceğini senedat ve taahhüdatı havi mukave
yıl önce bağ dikmek ve içindeki J 08 1

f'rine göre sicilin 2554 numarasına ve şirket namına vekaleten imzaya l&tı imzaya ve sirketimiz namına vu
zeytin ağacını~ bir kısmını. deliceden kayıt v~ t:s~~l ~dildiği ilan olu~ur. mezun olabileceğini natık bir kıta rud edecek teİgraf ve adi ve taah-
ası~amak ve bı'.. kısmını d~kmek .. su- lzmır sıcılı t~car:t ~emurlugu vekaletname verecektir. Bu suretle hüdlü ve kıymeti mukaddercli mek-
r:tı?•le Kırl~ Suleyr;ıan oglu Huse- Resmı ~u.hru ve Vitali T oledo şirketin umurunu ifa tuplar ve havalenamelcri ile b delle-
yının .~alı ıken bag .kur~yprak ta~- F. Tenık ımzası edebilecektir. i'İni ahzu kabza ve şirket emrine 
la ve ıçı~~e ı. 08 zeyt.~n a.~a~ı kaldıgı J •• Muflave/e 12 - Şirketin devamı sırasında muharreı: poliçe ve mere muharrer 
halde mumaıleyh Huseyının 30 yıl 

2 1 T f; .. l ortaklard<ıın biri vefat ederse muka- a~nedatı ve sair adi senedatı ciro ve 
önce ölmesiyle karısı Emine ve oğul. -- Ye a et name velename müddeti hitamına kadar temlik ve iskonto ctmeğe ve bede1le-
~arı İbrahi~, Cem?l. Nuri~~ kaldı- Biz aşa~ıd~. imza sahipl:~i b~r ta- varisl~ri şirketi devam ettirmek mec- rini tahsile ve bankıılara şirket nnmı-
'llnd.:m b~hı~le. yemden tescılı ve sa· raftan lzmır ~~ccarından Huseyın Kı buriyetindcdirler. Ancak mazallah na mevdu nukut ve eshnm ve ttıh -
tışı ıstenıJmıştır. zılağaç ve dıger taraftan lstanbul lzmirdeki ortak vefat ederse fstan • vilatı ahzu kabza ve bankalarda 

Tapuca kaydı b~lu~a~adığınd?n tüccrından llyazar ~oledo a~~.mızda buldaki ortak veya vekili derhal lz- şirketimiz namımı hesabı cari açma· 
518 93? cumartesı ~unu mahallın- aşağıdaki şartlar daıresinde hır kol- mire gelip müddeti hitamına kadar ğa ve şirketimiz namına vurud ede· 
de tahkıkat yapılacagından bu ma· lektif şirketi akdettik. Şöyle ki: 'lir keti idare ve idame etmekle mü - cek emval ve emtcayi ticariyeyi güm 
lı~ ~ülki~f"tinde, sını:ıı:d~. her ~han- 1 - Hırdavat ve demir hırda- kelleftir. Kezalik lstanbuldaki ortak rükten ihraç ve gümrük muamelatı
~' ~ır aynı hakkında ı!.gısı oldug.unu vat ve iter nevi muamelatı ticariye vefat ettiği takdirde varis olan kar- m ifaya ve leh ve aleyhimiz .. ikame 
ıddıa eden varsa o gun mahallınde ile istigal etmek üze!e akt ve tesis deşlerinden vekil Vitali Toledo o- olunmus ve olunacak bilcümle da-

Seyahat acentes'ne müracaat •ahkiknt ~E"rı:.u.r~.na .. yahud 0 güne ttiğimiz işbu şirketin sermayesi on nun makamına kaim olacak ve mu- vrar1ardan dolayı Türkiye Cumhuri-
cdin"z Telefon: 2037 ve 2008 -~~er lzmır do~duncu mınt~~a ta~u ı:lokuz bin beş yüz < 19500> liradan kavelename mucibince ölen şerike veti bilumum mahakim ve devair 

'. cıl m~hafızlı ına .. brlgeler~ ı~e. ~ır- ibaret olup bunun c6500:ı> lirası ol- •ah:mil edilen vazifleri ifa etmekle ve müessesatı resmiy d,.. h r veçhile 
. . lıkte murncantları luzumu bıldırılır. bapta yapılan envanterde yazılı ol- "'k II f l kt ~irketimizi temsile nhzu kabz sulh 

Il 1 d j mız n zauıta ı. .. allro.,unda , w •• .. • nu e e o acf\ ır. :ı • • 

H lihrz rda bu it:ld.fın akdi rnu 
hakknktır lt'lAfın akdedilmiş oldu
ğu hu hefta Av m kamarasında ha 
her v rilecektir Bunu müteak'p der 
hal erHmı h rbiyeler arasmC!a mü 
zakPrele-r(' ba l nılacakt r. 

. . . , :ıugu uzerc mal olarak Huseyın Kı 13 _ Şirketin müddeti hitamın- ve ibraya ve davadan fer gate pro-1çık bulun ı 1 3 z bıtaı lı 1 el \ c me- 1ı n.r e\· af ve ~rrn . ti haiz bulun • ] w t f d 1 .. . . ' h 
nuru i in 2 .7.3!) tı r"hinde a~ılacak mnk knyd'ylc 28-7·~0 tarihine karlar ıı:~ agC'Ç ara ı~ an ma e.n ve on uç fa fshi cihetine gidildikte onuncu testo keşıde ve cevap ıtasına ve a ar-

. b k · t'I . . . . : 1 ~ bın « 13000~ lırası da Elıezar Toledo Tt\adde mucibince tahsis edflen üç ay :orını dahi tevkil ve azle velhasıl ir-

k t 1. 1 . . . k tara ın an na en onu mustur. ihbar müddeti sirket umurunun tas- ketımızın menafıı ugrunda sureka-Tirres ~ zetes:nin d'plomas' mu 
hab'ri ,, ıvor: 

Hüku~et Pimdi lno-iliz - F rans•7 
Sovyet müzakcr,.Jerinin kat'i b;, 
nusı-ka münr"r olmasına mani ofor 
en,..eJl ... ri kaldırnak için vasıta ara• 
t.ırmaktadır. 

n n u n ım • umma ıştırak cdeb ıle l l)cled vrmı znhıtn ba~ ml'mur ugu- f d kd k 1 . . . .. v .. ,.. 
• a n c_>r mcmurın kanununun 4 nn ,. dl('rı"a kı m vct1t c_>vra \•e ve- 2 ş· k f k · 1 · d ~ d h l 
rıcü mndd<>'line göre en az orta okul Cler birlil te mürnrnat etmeler' . . -.- ır c ın mer ezı zvmır e fiyesiyle iştigal e~ilecek ve b'!, müd- ?~ er biriniı: mukave enamve rtl~-
"l1ezuııu olmak ve bu maddede yazı- lüzumu Wn 0ıurıur. '>;.?'l-27 2G6n '<ılımcılerde l 8 numaralı magaza • det zarf.ında yenıd:n z:n,:ıl mubayea c~?ınce yapmae~ .mezun .oldugu bu· 

l ondra, 2i (R-.dyo) - Ava.,... 
ka r~sının bu~ünkii ictimamda b., 

zı meb'u~lar. Rus ln~iliz Frans• 
mü7akereleri hakkında hükumetk~ 
izahat istem islerdir. Basvekil ç .. rr 
berlayn, bu hususta Moskova sefi 
rinden bir rapor geldiğini ve 24 saa' 

içinde mÜzc:\kcrelcrin iyi bir cereya 
aldığınd:m bahsolunduğunu ve ba7 

noktalar hakkında derhal yeni tali 
mat verildiğini söylemiş ve yakmd 
bu h ı u için "'} anatta bulunacn ~ 

dan ümidvar olduğunu ilave eylem· 

tir. 

Londra. 27 (Radyo) - Bı:ıcıvek 
0

Çemberlaynin, pazartesi günü Rus 

lngiliz .. Fransız müzakereleri hak 
kında Avam kamarasında mühim 
beyanatta bulunncağı söyleniyor. 

Londra, 27 (Radyo) - Royter 

Ajansının siyasi muhabiri, gelecel 
haf ta Moskova, Londra ve Par iste 
Rus - İngiliz - Fransız müzakereleri 
nin netay'ci hakkında müşterek bi 
dekleröasyon yapılacağını bildirmiş 
tir. 

Londra, 26 (A.A) - Kabine sn· 
bnh B. Ç mberla) nin bnşkımlığındn 
haftalık toplnntısını yapmıştır. Söy
lendiğine göre kabine Moskova gö. 
rüşmeleri ile Moskova erkamharbiye 
müzakereleri için askeri şeflerden 

mOrekk r> bir heyetin gönderilmesi 
rn nulnı .ıı lkik etmiştir. 

Dal ili fcıler sahasında nazırların 
şahsi g lir eri olmıyan ve 70 yaşına 
gelmiş bulunan ihtiyarların on şilin 
olan haftalık yardımın arttırılması

nı derpiş ettikleri bildirilmektedir. 
MalUm olduğu lizere hükumet ta

raftarlarından birçoğu bu yardımın 
kafi olmadığı ve acele arttırılması 
fikrindedirler. 

-----~~--'*--~-------
Almanlar 

Çekleri yol inşaatına 
seli'kediyorlar 

rrag, 26 (Radyo) - Alman hü. 
lcQmeti, Çek erkt?klerinden sıhhatli 
olanları kömür madenleri ile yol in· 
şantmda çalıştırmak için mecburi 
hizmete tabi tutmaktadır. İlk olarak 
sevkcdileceklcrin miktarı 1,750,000 
kişidir. ·-, ____ _ 

Alman 
Tayyare manevraları 

bugün bitiyor 
Berlin, 27 (Radyo) - Alman tay

,. ı· manevraları bugün başlamıştır. 
1'r .. ne,Talar, yarın da deva medecek 
,-o a sam sona ere:ektir. 

GÖLCÜ -- -= il • :S !'L 
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Gölcük ote!i:ıde her 
cudr/ur. y,,rn-.;,~/,,r 
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1939 " !etleri Mo!o l 

Çok bozuk ve fena dö. emeli yofüırda 

BiANKİ Amortif.örleri 
nin temın ettiği konforla hiç sc-rsılmndan ve süratle seyahat ede
bileceğiniz rakips:z motörlerdir. 

• .. . . 
. -

500 
SPOR 

Sarsıntıyı tamamen yok eden. Üstten süpap. lhtizazı yok eden 
Hidrolik amortisö:- elastikli direksiyon. Ayakla deği§en dört vite:t. 
4 tip üzerine spor ve seyahat modelleri. 

Türkiye Umum acentesi 

Avni Nuri 
Meserretçioğlu 

Telgraf lzmir Avni te 1efon 3513 

iır. , . .. . ..dilmeyıp usulen hır bıJanço yapıla- tun muamelelerı ıfova, ırk t muka-
3- ~rkctın unvanı <ı:Huseyın cak ve evvel emirde şirketin borçları •1 =-lenamesinin on b"rinci ı;naddesi 

Kızılağaç ve şeriki> dir. Bu unvan "dendikten sonra her serik kend' lıükmiinre tevkil f'dil 'l"l<"Si mcsrut 
'l.ltınd~ ortaklnrda~ her biri münfe~ .-_,ermayesini ve kazançM miktarını olan lstanbulda Tahtak le cnddesin
"1den ımza koymaga mezundurlar. >nevcud nukut ve emvalden nishet~ de 25 numaralı rnaD-azada tüccardan 
~u kadar ki şirketin devamı müdde- leri daire.sinde ~akten ve malen ala- (VJT ALI HA Y1M TOLEDO) yu 
ince ortaklardan hiç biri ne şahsen aklardır. ureti umumiyede vekil tnvin ettim. 
·ıe ne d .. sirket imzası ile baskasının 14 _ Gerek sirketin devamı sı- 22 temmuz 19'39 
'ehine kefjl olamıyacakları gibi, şir asında ve gerek feshinden sonra or- Merkezi Izmirde K'J;mci!rrrlf' J 8 
\ete ait muamelattan gayri gerek aklar arasında ihtilaf vukuunda ta ~o. da ka;n «HÜSEYlN KIZILA
oğrudan doğruya ve gerek ciroı su .. aflarından intihap edilect.'k birer ha '~AÇ ve ŞERiKi~ sirketi namına 
etiyle olsun hiç bir senet ve taahhü ltem vasıtasiyle ihtilafntı halledile- münferiden imzaya mezun şÜreka
latı havi evrak imza edemezler. Böy ·ek ve iki hakem ihtilaf ettikleri tak -lan lstanbulda Tahtaknlede Tahta· 
c bir halin vukuunda şirket eşhası tirde taraflarından intihap edeccklc 1<ale caddesi de 25 'o. da (fL YA· 
aliseye karşı hiç bir mesuliyet ka - · ücüncii bir hakemin ekseriyet ve 7AR TOT E.DO) 
ul etmez. ..a ittifakı arasiyle verilecek muka,. İmza: Hüseyin Kızılağaç 
~ --- ()..uJJ.....;&.. ~-,..~~ 'r l orıtt rıar ıçın var;tru ırr 1a rrı 

la~ acın vaz.fcsi, sirket umurunu caktır. 
dare ve hesaplar·nı tutmak ve rrıa- J 4 temmuz l 9"i9 
~ a7a~n .lüzum olacak emt~wayı İzmi~- Beyoğlu Tozkoparan H cı Rt"c r 

Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi 
4 mmuz ayının yirmi ikinci günü 

tarihli hu vekrıletname altındaki im· 
len ı~tıra ~tmck veya dıger ortaPı partmanında mukim (il.YAZAR 
·a.sıtasiyle lstanbuldan tedarik ettir TOLF.00) avni verdo ~ · t·r. •n ı:ıahıs ve hüviyeti dair ce maruf 
nektir. D'P;E"r orta:-~ın vazifesi df' İmza: 1. TOLEDO HÜSEYiN Kl~L GAÇ ve ŞER1-
1aima İstanbuldn bulunmak ve mer- lzmir Karantina ME>nsttr zade 80 '{İ~ şirketi namına •niirıf iden İm· 
1~Pzden gt-1ecek siparisleri mübayea l:ak 5 No. dn muk;m (HÜSEYI ' raya mezun şürekad<'n (ti.YAZAR 
dip fat:ırası ile birlikte fzmire gön· KIZILAGAÇ) fOLEDO) nun oldu u cih tle tas· 
1.c:-rP"'k<:>tır. Bunun1a beraber bu şe- lmııza: H. Kızılağaç ~:k kılındı. Bin dokuz yt.iz otuz do-

y le f cı~Anbulda kendi hususi işiyle Dairede okunup anlatılan bu mu- ltuz senesi t~mmuz ayının yirmi i-
""lesgul olab'Jec .. ktir. lcavelename altmdaki imzalar kendi kinci günü .. 

5 - Mağaza kirası, maiyet ma- 1 .. rini tanıdığım (il.YAZAR TOLE 22 temmuz 19'9 
".atı ve §Ürekadan Hüseyinin ma • T)Q) ve (HÜSEYiN KIZILAGAÇ) Müstenidi şirket mukavelename 
~ıye çekeceği para miktarı vesaire n olup önümde imzaladıklarını tas inin ise taalluk ede-n kısımlarının bir 

ibi ma raflar ile lzmir piyasasın - ~ik eder ve şahitlik eylerim. ~ulasnsı raptedilmistir. 
dan i tira edilecek emtea bedeli ya- 14 temmuz ı<r=>9 Resmi mühür: T. C. f9tanbu1 birinci 
pılacak pesin satış bedellerinden tes lstanbulda Çakmakçılarda Sabru NN ri E~ref Akman 
viye edildikten sonra baki kalacak 'llefa hanında 37 numarada avukat imza E Akman 
nukut ve müsteri bonolarını her on Refik Habip Ru suretin dairetl do~v ıııındn sak-
b•s günde bir bordero ile lstanbul- İmza: R. Habib 11 22 temmuz 1939 tarih ve 10167 1 

cfaki orta w gönderiJmpsi r.1eşruttur. Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi n l numaralı n lına uygun oldu~ı.· 
. 6 - f stanbuld ki ortak da iz- temmuz ayının on dördüncü giinü trısdik kılınır. 

mır '"n k ndisine ~önd0rilccek satıs "hl" b k l lt d k" 22 T<"ınmuz 193Q 
b d 11 .. 1 . d'l b rı.rı ı u mu ·ave ename n ın a ı J I b l'w. 

E' • r.ı .~ . s p rış. e ı en emtea e· mzalar (iL YAZAR TOLEDO) ve sta~Lu ... ~ in-i not"r ı ı 
dellcr nı odıyec ktır. (HÜSEYiN KIZILAGAÇ) ın 

0 
du tesmı muhu.. E. Akman 

7 - l l sıl ol cak kazançlarından imzarı 
mah u' u icra edilmek üzere her §e· ·,u ~sim ve ~drcsi yukarıda yaz~lı sa· 30 kurnRluk dam a pulu 
rik S"n vi 1800 lirayı geçmemek şar- lıidı~ sözlerınden anlaşıldıgı cıhctle Müstı-rıidi mukavelen menin ir.c 
tiyle her < y bir miktar para çekebi- tasdık kılındı. 

4 1939 
taalluk ec1Pn k"'"ml rının 

leceklcrdir. 1 temmuz hul .. ası 
8 M ~ k' .1 . Resmi mühür: T. C. lstabul birinci Ak. 'kl H" • K l ~ 8ç - agaza ırası ı e maıyet N . E f Ak ıt şerı er: useyın ızı n 

t k . . . 'il oten ı=ırt" man il ....- l d maaşa ı ve azanç vergısı mısı u f E Ak ve yazar ı o e o. l 
~irketin tedviri için sarfı muktezi B .mzad: . ·d mdan d Sirketin unvanı: Hüseyin I<ıı 

"f k k u suretm aıre e osynsın a w "k" masarı çı tı tan sonra hasıl olacak kl 14 19~9 "h a~ac ve ı:ıerı ı, 
ı A kl d " a 1 temmuz J tarı ve s• k • k ' f d '"''l'Jl'I' mr ve zarar orta ar arasın a mu- QR431290 I l • l ır etın mer ezı: zmır e "'ı ı 
nasifeten taksim edilecektir. .1 w d'knuml am 1 asına uygun ° · cilerde 18 No. Iu mağ· za . 

~ugu tas ı o un ur. 1 ı· h. . s· ~ rtl 
9 - Her sene nihayetinde ya- 14 temmuz l 939 l mdza sa ak· 1 ı~;tı: h ırb~t. u~.v fe' 

pılması meşrut olan pilanço sonun- 1 b l b' . . 1.... .. a tın a orta alT' 'n er ırı mı n 
stan u ırıncı not<"r ıgı resmı 'd · d l 

da ortaklardan her biri altıncı mad- "h .. E Akm rı en ım7aya mezun uı r. 1 mu ru ve . an M k l · b. • · o de mucibince senevi çekmeğe me- u ave enamen•n on T ncı J11 

zun oldukları 1800 liradan fazla ha- 30 k l ımzası l desi: Şürekadan llyazar Tol d0~9 
urus ul.- damga pu u b .. tof1 

sıl olacak karı sermayenin tezyidi i- ~O k I k 
1 

mukavele ile tahmil eclilen u _ 
. . k b d F . tJ urus u tavvar<" pu u. ·r· b' d . y· 1. T l d tar çın şır ette ırakacaklar ır. akat iıç ... ,. T vezaı ı ıra er_ı ı~~ ı. o e. o 

09
, 

senelik müddetinin hitamında bu faz mu Tl Veka et name fından yapılabılecegını ve şırket ltt' 
layı ahz edebileceklerdir. İstanbul birinci noterliğinden 14 mına vekaleten imzava Mezun ° ·e· 

l O - Şirketin müddeti aşağıda- temmuz l 939 tarih ve 9843/290 hilect>P:İni natık bir v<"k. lr-tmııne ~o 
ki tarihten itibaren üç sene içindir. numara ile taqdikli mukavc+·name r('cektir Bu sur<"~lf' Vi• li Tol. 
Müddeti hitamında üç ay evvel :Jp Hi.;11Pyin KızıJa;;.ac ve f!vf'zar sir"ketin umurunu ifa r...1°bilf"cek.tı~'.4 
şirketin fesh veya devamı hakkında T olt>dodan müte~,.kkil ve merkezi l!'!bu o:rk,.t rrıukP""'l n nırsı No 
ortaklar biribirlerine karsı vazı ile fzmirde Kiiimcilerde 18 nurııarn.lı temmuz 9'19 tarih VP QQ4' '2QO 

Menemen belediyesinden: bildirmed;kce sirket avni müddet ve ...... r,Q7.8 olmak ve hırdavat ve demir ile dairemizden rrın<ıadr:laktır. 
1
q 

~artlar dairesinde uzatılmıs sayıla- ı, ... clıwat v<"c;air h,.r n•vi muam<"l?tı 22 trrnrnu7 lq,. 
Belediyemize ait tenvirat dairesi ihtiyacı olan 2223 lira muham- caktır. t •'"' .... 'v,. iJ .. :.,t;rr ... 1 t.,..,..,Pt,. ilz,. .... "'-'Ü 1stanh1l h:rinr: nrıtPTi T c;01l 

men kıymetli mazot yağı eksiltmesi 281 7 939 Cuma günü saat 15 e 11 - S 'irekPrlan Fl'nnr T ol 0 rln•, ~ ı: ?f 1 J(f 7" Ar-" r .. ,.. c;rn f J(I ı miihi:,. ~·e J:' A kmAn 
talik edildiği ilan olunur. <2680) ya işbu mukavelename ile ti'hm:l el .., "'nı nltırıdnki koli ktif s'rk timiz imz.ası 

.. .. 
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•• •ıtıttııtttııliıııııııttıtıııııııııııııııaı•ııııııııııııııııuıııııtıtttıııııııııııııııı•ttıttıııııı : .. ••••• 

rzmir Levazını Arnirli ?-i :}atı J Aana ~ 
Ko,....,i ;;yon .. ı llan1arı 

lzmir levezım emirliği satın alma komisyonundan: 

. . . 
1 - İzmir müstahkem mevki aslteri hastnnesinin 23900 kilo süt 

ıhtiyacı açık c>ksiltme suretiyle münakasa~'a konmu'}tur. 
2 - ihalesi 3 ağustos 939 perşembe günü saat onda kışlada iz· 

mir levazim amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 3107 liradır. 
4 - :\1m.akkat teminat akçası 233 lira yirmi beş kuruştur. 
5 - Snrtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına tlair vesikn 

7 
6Östermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye &ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve3 cü 
maddelerinde ve s:Jrtnamesinde yazılı vesikaları ve muvakkat 
lemin.ıtları ıle birlikte ihale saatmdan evvel komisyona mü-
tacaatJarı. t 8 22 27 1 -------Bornova tümen s· tın alma komisyonundan: 

1 - Ödemişteki birlikler ihtiyacı için t 80.00 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltnıeye konmuştur. 

2 - ihalesi 4 ağu"los 939 cuma günü saat on birde yapılacaktır. 
3 - Umum tahmn tutarı 4500 lira olup ilk teminatı 337 lira 50 

kuruştur. 
~ - Şartnamesi her gün komisyonda görUlebilir. 
) - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
6 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 !.1ncü madClelerinde ya

zılı w·sikalar1a teklif ve teminat mektuplarını ihale günü iha··
le saatmdan bir saat evveline kadar makbuz karşılığı lzmir 
Bornovada askeri satın alma komisyo~una vermeleri ilan o· 
lunur. 18 22 27 30 2518 

~...._ ....... ~.-....--..;..... ...... ~--"'-::-'-;....,;;.;""::"'":~-:-:~"'7""-------;-"--~--
ızmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - İzmir Tayyare Alay~ Birliklerinin 14000 kilo patates ihtiyacı 
açık eksiltme suret!ylf' münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 29/ Temmuz/ 939 Cumartesi günü saat 11 de Kışlada 
İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 910 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 68 lira 25 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
{) - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gÖ:!· 

termek ınecbu:-iyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve iicün· 

cü maddC'lerinde ve ~artnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalariyle birlikte ihale snotından evvel komisyona 
müraca'atları. 14 19 23 27 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - lzmir Tayyare alayı birliklerinin 10000 kilo kuru fasulye iht: 

yacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi l9/Terr.mu:d939 Cumartesi günü saat 12 de Kışladc 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 1400 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 105 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

lernıck mecburiyetindedirler. 
İ - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki Vf' ilçiin

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyon:.a 
müracaatları. 14 19 23 27 

iz.mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
- Çanakkale müstahkem mevki kilitbahir garnizonu için ka. 

palı zarfla cksiltmedP iken 80 ton sığır etine 6.7.939 per • 
ıembe günü saat 11 de zuhur eden bir talip mezkGr ete 30 
kuruş fiyat teklif ettiğinden komutanlıkça gali görülmüştür. 
İhale kanununun 40. maddesine göre bir ay müddetle uza -
hlarak pazarlıkla intaç edilecektir. 

2 - Pazarlığı 7 ·B-939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkale müs· 
tahkem mevki satınahna komisyonunda yapılaC'aktır. 

3 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 24000 lira kıymet tak
dir edilmşitir. Muvakkat teminatı da 1800 liradır. isteklile
rin muayyen gün ve saatte komisvona müracaatları 

~ 2~-27-2-5 2637 

1~tnir levazım amirliği satın alma komi!lyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezin r,arni~onu ihtiyecı ıçın 

kapalı zarfla eksiltmeğe konulan 6 500 kilo sığır <"tine ihal(: 
tarihi olan 7.7.39 cuma günü saat 16 da talip cıkmadığın -

dan 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay müd· 
detle uzatılarak pazarlığa bırakılmı~tır. 

2 - Pazarlıfrı 7·8-39 pazartesi günü saat 17 de vapılacağındarı 
isteklilerin muvakkat teminat akçel 0 r· olan 1451 lira 25 ku· 
ruş ve ticaret vesikalariyle birlikte mezkü,. gün ve satte komi!'l-

'ı yon müracaatları 23-27-2-i- 21-ı 36 

l Ztnir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
- Çanakkale Müstahkem Mevki inşaat komisyonu için açık t'k~ 

eiltme ile satın alınacak olan 150 ton Lavamarin maden kö
ınürüne 21 / 7 / 939 Pazartesi günü talip çıkmadıP.ındc-n 2490 
ıayılı kanunun 43 maddesine göre l O gün uzatılarak pazar· 

2 lığa bırakılmıştır. 
- Pazarlığı 31 /7 /939 Pazartesi günü saat 11 de Çanakkale Müs. 

tahkem Mevki Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 a· 

3 liplerin mezkur tarihte müracaatları lüzumu ilan olunur. 
- Kömürün beher tonu 18 liradan 2700 lira kıymet takdir edil

'-., ll'liştir. Muvakkat teminatı 202 lira 50 kuruştur. 
I ~ir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

-.... lzmir Müstahkem Mevki merkez birlikleri hayvanatının 
354500 kilo kuru ot ihtiyacı 25/Temmuz/ 939 tarihinde pa
zarlıkla yapılan eksiltmesinde taJip çıkmadığından pazarlık 
29 Te111muzl939 Cumartesi günü saat 12 de Kışlada İzmir 

ı levazım Amirliği Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 -.... Tahmin edilen tutarı 13293 lira 75 kuruştur. 
4 ........... Teminatı muvakkata akçası 997 lira 4 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vsika gÖs· 
() terınek mecburiyetindedirler. 

-.... Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 
cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi· 
natı muvakkatalariyle birlikte ihale saatmd1 t \.' vt-J l~·>;-nisyo· 
11't1 müracaatları. 

!> 
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lzmir Le azım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
- Diyarbakır Kor Birliklerinin (9850) kilo sabun ihtiyacı pa· 

zarlık suretiyle satın alınacaktır . 
2 - ihalesi 28 Temmuz 939 Cumartesi günü saat 1 O da Kışlada 

lzmir Levazım Amirliği Satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 3152 liradır. 
4 - Teminatı kat' iye akçası 4 7 2 lira seksen kuruştur. 
.5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler teminatı kat"iyeleriyle birlikte ihale 

saatından evvel komisyona müracaatları. 

v·ıayet da mi e cümeninden 
Alsancak :lk okulunun tamiratı 940 lira 27 kuruş keşif bedeliyle 

ve 20 güıı müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasr. hükümlerine göre hazırlıyacaklnrı teminat mektupları ile 
birlikte 7 ağus~os 939 pazartesi günü saat on birde vilayet daimi encÜ· 
menine baş vuımaları 18 27 2556 

--v··uaYet •• eneme • 
ın en 

Ödemiş - Bozdağ yolunun 23 + 000-25 + 000 kilometreleri ara
sında kaldırım yapısı 9840 lira 98 kuruş kesif bedeli ile ve on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğu·1dan istelkilerin hazırlıyacakları 
teminatları ile birlikte 3 ağustos 939 perşembe gi.inü saat on birde vi
layet daimi encümenine baş vurmaları. 18 2} 2557 

lzmi'r Defterdarlığından: 
Satış D: Muhammen B. 

No. 
199 

Lira Kr. 

200 

201 

202 

203 

209 

204 

205 

206 

Karşıyaka A!aybey Y enigün - 1691 sokakta 
425,50 M. M. 116 Tajlı arsadan müfrez 
198 Ada 140 Parsel sayıda Arsa 
K. Yaka Alaybey Yeni gün 1691 sokakta 
360 M. M. 116 Tajlı - rlan müfrez 198 
t\da 1 3 7 Pr.rsel s< •• 1 • sa 
K. Yaka Alaybey Y enigün 1691 sokak 
418, 50 MM. 116 tajh arsadan müfrez 
19~ Ac!' 1 39 Par:v~l sayılı Arsa 
K. Y ü.ka Ala ybey Y enip:ün 1691 sokakta 
41 2 M. M. 116 Tajh arsadan müfrez 19e 
Ada 1 33 parsel sayılı Arsa 
B:ıyraklı Menemen Cad. 1 595 sokakta 
1 OS6 M. M. 75 ·~ tajlı arsa 
K. Ynka Bc-:ıariy~ Karakol • 1869 No. 
sokakta 87 ,30 M. M. 29 Taj No. lu 178 
Ada 5 Parsel sayılı Ar"a 
K. Yaka Bahariye Yeni. 1865 sokakta 463 
M. M. 31 tajlı Arsadan müfrez 180 Ada 
25 parsPI sayılı Arsa 
K. Y akn Bahariye Ada · 1849 sokakta 
435 M. M. 31 T:ıjlı arsadan müfrez 180 Ada 
22 Pnrsel sayılı Arsa 
K. Yoka Alaybey Gündoğdu - 1685 sokakta 

170 20 

144 00 

167 40 

164 80 

?39 20 

43 65 

231 50 

217 .50 

65 M. M. 2 tajlı 3 3 Ada 9 Parsel sayılı Arsa 34 00 
207 

205 

210 

21 1 

212 

213 

K. Yaka Bahariye Ada 1849 Sokakta 504 
M. M. 31 Tajlı ar~dan müfrez 180 Ada 
24 Parsel sayıh Arsa 252 
K. Yaka Bahariye Tasvir geçidi 1868 so. 
kakta 956 l\1. M. 27 tajlı 174 Ada 15 
Parsel sayılı Bahçe 
K. Ynka Donflnmac;. 1\1. Nazlı 1735 sokakta 
121 M. M. 3 Tajlı 79 Ada 26 parsel sayılı 
Arsa 
Bornova 1 inci T ~rlabaşı sokağında 211,50 
1\1. M. 21 /1 No. Arsa 
Bornova Cami kebir M. 1 ind yakada 216,76 
M. M. 15 tajlı Arsa 
Bornova Da~ dibi Pınarlık mevkiinde Ahmet 
koyuncu ile hazinenin münasıfeten mutasarrıf 
bulundukları 400 dönüm mer'adan hazineye 

119 

242 

21 

32 

00 

50 

00 

02 

11 

ait 200 dönüm meı 'a 160 00 
Yukarıda yazılı emHılin mülkiyetleri 14/7 /939 tarihinden iti

baren Yirmi bir gün müddetlı:- açık artırma usuliyle müzayedeye ko· 
nulmuştur. lhaleleri 3/ 8 939 tarihinde Perşembe günü saat ( 15) de 
Milli Emlak müdürlüiji.inde yapılacaktır. Taliplerin muhammen be· 
delleri üzerinden % 7 ,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurde 
Milli Emlôk Müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna mura· 
caatları ilan olunur. 14 27 

M ğ a be ediye r·yasetinden: 
\. Belediye Elektrik fabrikası ihtiyacı için 40 ton mazotla 3 ton 

vakum yağı olmacaktır. 
Mazotun beher tonu seksen beş liradan vakum yağının beher 

1

kilosu 32 kuruştan fabrikada teslim 15 gün müddetle ayrı ayrı mü
nakasaya konmuştur. 

'f em inat Mazot için 5 1 lira. 
Vakum yağı 12 liradır. 
ihale 8 Ağustos 939 Salı günü saat 16 da Belediye encümenin· 

de yapılattıktır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin Belediyeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 27 30 1 3 (2681 f 

M. M. v. en z levazım satın 
aln a komisyonundan: 

1 -Tahmin edilen bedeli 17.250 lira olan 10.000 kilo kösele 27 
T enımuz 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla 
alınmak Üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 1293 lira 7; kuruş olup şartnamesi her gün ko· 
misy<?ndan parasız ölatak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
nakbuz muka~ilinde vermeleri. 13 17 21 25 27 (5029/ 2436) 

Çamalti-Tuzlası müdürlüğünden: -
Tuzlmrn7 ihtiyaçları için münakasa yoluyla §artnamesine tev

fikan satın alınacak 12.623.700 metre mikabı kerestenin ihale günü 
olan 20./ 939 da talip zuhur etmediğinden münakasa 4.8.939 Cuma 
günü snc.t 14 de talik olunmuştur. Muhammen bedel 42 liradır. İstek· 
}ilerin mezkur tarihte Çamaltı Tuzlasında müteşekkil alım satım ko-
misyonynn müracaatları lüzumu ilan olunur. (2656) \Q. . 

" an 
Ordu hasta bakıcı hemşire er oku • 
luna ait ha zı izahat ve okula kayıt 

vP. kabul şarıları 
1 - Hasta bakıcı hemşire yetiıtirmek üzere Ankarada M. M. Ve

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

memur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik meAburi hizmetlerini Ordu has

tahanelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki 
bifüin sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
3)'<11'\ 5 lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula ait 
o1ecektır. 

5 ~ Okuldan mezun olaniar, barem kanununa göre 17.S asil 
m:ıastan başlamak üzere maaş olacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala· 
caktır. Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olr;ı. 
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

R) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırkından 
bulunnu•k. 

lı) Sıhhatı yerinde olmftk ve durumu her iklimde v :ı:ife görmo 
ie müsa;t bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polis· 

çe tevr.ik c-ttirilerek evraka bağlanacaktır.) 
c) En az Orta okul tahsilini bitirmiı olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek (Tasdilmame suretleri musnddak olarat 
eklenecektir.) 

f) EvJi veya nişanlı bulunmamak (Evvelce evlenip boşamı.nlarla 
kocası ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.) 

g) Sıhhi st:bebler dışında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut: 
evlem:ı-.ek suretiyle veya diğer inzibati ıebeblerle okıljdan çıkarıldı'"! 
yahut alh senelik mecburi hizmetini yapmadığı veyn {amamlamadığı 
yahut sıhhi ıebebler dı§ında okuldan çıkanldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masraflarım tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
veı.ikala::-m tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula İmtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar hunlara Ankarada. 

kiltr M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerin
dekiler V nliliklerine, kazadakiler Kaynıakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat itleri dairesine yollanacaktır. Mii· 
racu8tlann 25/ Ağustos/939 da sonu alınınıt olacaktır. 

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

1 1 -- Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
stırf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat işleri dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tas· 
rih eder.ekJerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 2S 

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

Defterdarlığından: 
Muhammen B. fcar D. 

No. 

515 

Sil 

517 

518 
519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 
..528 

Tepecik Hilal Dcmiryolu sokağında 14 eski 
28 Taj No. lu Ev halinde kahvehane 
Kestane pazarı Cami içinde 5717 No. lu 
mahzen. 
Kızlar ağası hanı üst kat 25/4 38 Taj No. lu 
Oda 
Mersinli Banyo sokak 7 Taj No. lu Hane 
Darağaç mahallesi Makara Sokak Eski 12 
No. lu Dükkan 
Süleymaniye f kinci Çorak sokak Eski 1 7 
No. lu Hane. 
Buca Belediye caddesinde 78 Taj Numaralı 
Hane. 
lmmiye M. Kadife kalesi Havuz başı 
mevkiinde 4 dönüm 780 metre murabbaı 
Tarla 
Mersinli Bornova Banyo sokak 8 T aj 
No. lu Hane. 
Beyler M. İkinci sokak yeni 85 No. Iu 
Dükkan 
Üçkuyular Cüzelyalıda 22503 M. M. 
otlakiye yeri. 
Bayraklı Menemen caddesi Eski 49 No. lu 

Lira Kr. 

24 

86 

12 
20 

20 

9 

120 

4 

36 

42 

40 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Kahvehane 42 00 
Darağaç Tramvay caddesi 86/ 66 No. lu Hane 25 00 
Bayraklı Salhane Menemen Cad. 25 Eski 
No. lu Mağaza. 70 00 

529 Cöztepe Vapur iskcJesi 50 00 
530 Sinekli caddesi 4 Dekar 595 M. M. Tarla. l 1 00 
5 3 1 Karataş vapur iskelesi bila No. lu 1 00 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir sene müddetle icarları 2717 939 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma usuliyle müzaye· 
deye konulmuştur. İhalesi 1 0/ 8 / 939 tarihinde Per embe günü s:ıat 
de Mi1li Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen 
bedelleri üzerinden <'o 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkutde 
Milli Emliik müdürlüğünde toplanacak olan satış komisyonuna mü~ 
racaatları ilau olunur. 27 5 (2678) 

lzmir Defterdar ığın an: 
Tepecik Kemer caddesinde Kançeşme yolu üzerinde Pirina çık· 

mazında kain muattal Pirina fabrikasında mcvcud, tamamı (3293) 
lira muhammen kıymetli (8) adet bilyük yağ lancaları ile (3) adet 
Filitre lamiko Ermetik Pirina kazanları ve ( 4) adet Transmisyon 
maa kasnak parçaları, şayian 1 /8 hazine hissesinin 412 lira muham· 
men kıymetli olarak 27 /7 /939 tarihinden itibnren 15 gün müddetle, 
açık artırma usuliy]e müzayedeye konulmuştur. ihalesi 1018 939 ta· 
rihinde Persembe günü saat 15 dedir. T e.liplerin yevmi mezkurde 
Milli EmlaY.. Müdürlüğünde toplanan satış komisyonuna müracaat· 

' 
}AfJ ilan olunu· 27 5 (2679) 
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asarruf ikramiye Planı 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 

= ---= KURIJLUŞ TA RUU 1888 = Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şub. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

-
--

---
-
-
-= Sahibinin Sesi ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete 

mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Sesi plak= larında meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-
turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet M ızaf -

- feri lstanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekle şeref duyar. _ 
- Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmış oku-= yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğlence-· 
- ile ucuz bir vakit geçirmek için İzmirin yegane aile gazinosu olan -
_ müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. = Para biriktirenlere 28800 ı:ra ikramiye verecek = Sayın müşteri lerimizin bu fırsatı = Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en = az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

= kaçırmamalarını tavsiye ederiz. = plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
- ;;; 4 Adet l,000 Liralık 4,000 lira 

-U 1111111111111 lll lll 1111111111111111111111111111111 111111111111 111 111111111111111111111111111 ft 1111111111111 ~ 4 « • 5 o o c 2. o o o c 
4 « 250 c ., 1,000 . c 

lzmir incir ve üzüm tarım sa
t!ş kooperatifleri birliğinden 
Uzüm işletme hanı dahi.~i ve ha
rici hammaliye ve nakliye müna· 
kasası ve kooperatif müvaridatı 

nakliye münakasası 

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

duşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 7o 20 f azlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

M. M. V. Deniz levazım 
alma komisyonundan: 

satın 

\ 
1 - Birliğimize ait tizi.im işletme hanının dahili ve harici hamma- 1 - Tahmin edilen bedeli 17.181 lira 50 kuruş olan 35.000 metr~ 

liye ve nakliye işleriyle üzüm ve incir koopcrntiflernclen gele- patiska 29 Tem muz 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 1 1 de 
cek malların Alsancak ve Basmahane istasyonlarından işletme kaplı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
hanına nakliyesi çık eksiltmeye konulmuştur. 2 - llk teminatı 1288 lira 62 kuruş olup şartnamesi her gün ko-

2 - Eksiltme 28-7-939 Cuma giinü saat 10.30 da Birincikordonda misyondan parasız olarak alınabilir. 
iş hanrndaki birlik merkezinde yapılacaktır. 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede 

3 _ Muvakkat teminat akçası 500 ve kat'i teminat 3.000 liradır. cekleri kap3!ı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
4 - Eksiltme şartnamesi her giln birl"k muhasebe servi jnde gö- evve!ine kadar komisyon başkanlı ·nna makbuz mukabilinde ver-

ı·ülebilir. 22 25 27 2615 meleri. 15 t 9 23 27 (5055/ 2484) 

-· . 

ve 
-- ekUI 

SERVİCE MAR!TlME ROUl\IA!N 
cOituz~ \'ap. 28 temmuza doğru 

bekleniyor. Köstence, Gala:ı ve Tunn 
lima.nlan için yük alacaktır. 

cDuroston vapuru 4 Ağustosa doğ 

ru bekleniyor, Köstence Gala!'! ve Tu
na limanları için yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 

tlMıTE'C 

,. apur acentaıı 
Birinci Kordou REES binuİ 

TEL. 2443 
LONDRA HATn 

cAdju:ttanb vapuru 10 tem!IJU .. 
da gelip Londra için yük alacaktır. 

LİVERPOL HATTİ 
cALGERİA N • vapuru 20 te .. 

muzda Liverpoldan gelip yilk çıt .. 
racak ve ayni zamanda Liverpol içla 
yük alacaktır. 

navlunlardaki değiŞikliklerden acen- -----------
te mes'uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentalı

Daha fazla tafsilat almak için ğına müracaat edilmesi rica olunar. 
BirinC'i Ko7donda 150 No. da W. F. TELEFON: 2007/2008 

lzmir Gümrük Muhafaza 
taburu satınalma komisyo
nundan: 

Cinsi 

Patlıcan 
Bamya 
Fasulye 
(ayşekadın) 

Miktarı Umum Tutarı Muvakkat 

Kilo 

2000 
700 

1650 

Lr. Kr. 

180 00 
56 00 

115 50 

Teminat 
Lr. Kr. 

14 00 
5 00 
9 00 

Eksiltme ..... 

Saat O. 

15 00 

ıs " 
.ıs 30 

Taze üzüm 600 36 00 3 00 15 4!r 
Karpuz 400 16 00 2 00 16 Of 

.1 - İzmir gümrük muhafaza taburu Urla iskelesi talim bölilifl 
ihtiyac> için yukarıda cins ve miktarı yazılı sebze ve meyv .. 
ler açık eksiltme .:ıuretiyle satın alınacaktır. Münakasaaı Z/ı 
8/ 939 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde yat* 
lacaktır. Şartnamesi her gün komisyon.da görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarlan br
şılarmda gösterilmiştir. 

3 - İstekllerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü rnaddeaİP" 
de ve ~artnnmesinde yazriı vesikalarla muvakkat teminat-" 
buz veya banka mektupları ile birlikte eksiltme saatın-
1zm1ı' beyler t7okağı arkası Geri tiitün kumpanyası yanında 
f 3 sayıda tabur satın alma komisyonuna müracaatları 

18 22 27 1 2549 

Vi15.yet, nafıa ve sıhhnt ve içtimai muav<."nc-t o oları ile' kamyon· 
!arının yıllık ihtiyacı olan 2400 teneke benzine istekl: c kmadığındal1 
6480 lira muhamm\!n bedel ile ve on beş gün miiddr.tle yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmakla isteklilerin 2490 sayılı yasa h~ 
küınlcrine gör~ hıızırlıyacakları teminatları ie birikte 3 ağustos 93 
perşembe günii saat on bird~ vilayet encümenine baş v:~rmaları. 

18 27 2ı;55 


