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Romanya l(ralı Ali denizde 

Fransız Hey' eti 
Dün Ankaradan Istanbula 
gelmiş ve akşam Paris'e 

hareket etmiştir 

Dolaşıyor 
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KRAL KAROL 
Dün Yatla lstanbula Muvasalat Etti 

Kral, Istanbulda Reisicum-' 
hurumuzla konuşacaktır 

r 
Mareşalımız 

Teşekkür ~diyorlar 
Ankara, 27 (A.A) - Genelkur

may başkanı :\fareşal Fevzi Çak
mak, Hataym anayurda kavuşma
sı münasebetiyle her taraftan al
makta olduğu telgraflarda ordu ve 
k~ndisi hakkında bu sevinçli gün
de gösterilen sevgilere teşekkürlc
rinin iblağina Anadolu Ajansını 

memur etmişlerdir. 

Erzincaıı ·Erzurum 
.. .. b f Ray fer siyatı Aşka· 

Dost ve müttefik devlet hukumdarı, :(ar&dan Istan u a ley; vardı 
gelen Veliahdla birlikte Akdenize açıldı 

ispanya çehresini 
gösterdi 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Avrupa ve Akdenı:z hi.di.elerinin 

ınütaleaaı aıruında, ııkaık İapanya 

vaziyeti de hatıra acliyor ve herkea 
tunu aoruyordu: 

clapanya, hangi aaflardadır?ıt 
Bugün, iapanyanın yeni çehresi te

barüz ederken, vaziyeti kıaa bir tet- \nifJ(irji 
kik ve tahlile tabi tutmak fayda dan 
haLi olmıyacaktır: 

lıpanyanın antikomintern pakta 
dahil ~ldujunu herkea bilir. Bu inti
..,p, epeyce uzun ıüren kanlı iapan
:ı ... -....u-ı ... .a .. &u au..u.ıı a.u..., ... ı. .. ıc: 
Daevaad .. tabii olarak cöriilmeai 
İcap eden b.r neticedir. Çünkü Fran 
konun mukabil ihtilal hareketi, ia
Panyol cwnhuriyetçilerine ve daha 
doiruıu İıpanyol komünistlerine 
karıı ıidi. Franko bu zaferi, ayni za
nıanda Alman ve İtalyan aakerlerine 
'Ve bu iki devletin aili.h ve mühim
mat makamından çok geni§ olan yar
~arına borçlu bulunuyordu. Bu 
böyle olunca da, Frankonun, hiç ol-

hlazaa, antikomintem pakta girerek, Romanya kralı ve oilu veliahd 
Yaptıiı ihtilalin m!hvercilere kartı İstn nbul, 27 (A.A) - Roı'\an):a ~rkanı tarafından karşılanmış ve 
nazikane ve zaruri bir aempatisini veliahdi prens Michel Mihail, bu sa- ooğruca Romanya sefarethanesine 
göatermeai lazımdı. Franko, hadise· bah scmplon ckspresile şehrimize gel gitmiştir. 
leain çözülmediii o tarihlerde, ne miştir. Paris, 27 (Radyo) _ Romanya 
kralı setirtebilir, ne de demokrat bir Veliahd, istasyonda vali Dr. Lüt- veliahdi Gran l\ıihail Vovvod lstan
•~tenı kurabilirdi. Olaa olaa, komü· fi Kırdar, Romanya sefiri, general bula varmış ve karşılan~ıştı;. Veli-
llızınle mücadele etmiı, otoriter bir konsolos ve sefaret ve konsolosluk -Devamı 5 inci sahifede -
rejim kurarak, harpten aonra kartı· ' ccc***»>----

Erzurum, 27 (A.A.) - Erzincan
Erzurum hattı rny ferşiyatı bu ak
şam Aşkaleye girecektir. 28-7-939 
Cuma sabahı saat 10 da ferşiyatın 
Aşkaleye gelişi büyük merasimle 
tesit .edilecektir. Aşkaleliler cum

huriyetin bu güzel e erini gözleriyle 
gördüklerinden bayram sürüri için-

decUrler. 

** 
Kamp Bitti 

Bugün Geçit res· . 
mı var 

Beyaz sarayda 
Mühim bir müzakereden sonra 

Amerika-Japonya ticaret 
muahedesi feshedildi 

Amerikada beyaz aaray '\ 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ayan ayandan Vandenberg'in takririni teCI 

meclisi hariciye encümeni, hariciye kik etmiştir. 
nezaretinin japonya ile münakid Bu babdaki müzakereye hafta 
191 1 tarihli Ticaret muahedename· bitmeden evvel devam edilecektir. 
sini feshedeceğini japonyaya ihbar Encümen azaları, dün bilhaua 
etmesini taleb eden cumhuriyetçi - Devamı 4 ncü Sahif•de -

00-:------

Bir Teklif 
O.Spor, G. Saray lzmir

dE, oynıyamazlar mı? 
Zannediyoruz ki, bu çetin karşıla~ 
tnanın en münasip sahası, lzmirdedir 

Hadise malfimdur: J Demirspor kalecisi, bir sportmen 
Dem:rspor ve Galatasaray, milli olduğunu, binlerce halkın muvace

küme maçlannın sonunda puan pu- hesinde dövüş değil, spor yaptifını 
ana berabere kaldılar. Beden terbi- unutarak yumruklannı sıktı, evveli 
yesi genel direktörlüğü, iki takımın bir oyuncuyu dövdil, arkasından. da 

laıtıiı dahili ve harici vaz.~yeti bir 

~iiddet eaaalı bir tekilde tetkike tabi 
t\ltabilirdi. Nitekim de seneral 

· tekrar knrşıla~ması kararını verdi ve hakemi .. 
Talebe bomba atma taliminde 

- Yazısı 6 ancı sahifede -
bu maç, 1stan bulda, çok müessif bir ı Hadisenin çok çirkin olduğunda 
şekil gö3terdi. - Devamı 5 inci aahifede -

f:'.,anko, böyle hareket etti. 
Şunu unutmamak li.zımgelir ki, iı

l>anyol harbindeki Alman ve İtalyan 
~Ü~ahereti, hakikaten komünizme 
lt.rıı doian bir endiıeden veya ide
olojik bir takım .ebeplerden ileri 
l•h.ıiyordu. Mihver devletleri, doi· 
~dan dojnaya, ispanyayı kendi nü· 
fQ,z ve kudretlerı"ne eıir ettikten aon

Fransız hey' eti 
Ankaradan Istanbu1a dön 

Parise hareket etti 
u ve Mongol ... Mançiko hudutla 

rında kanlı muharebeler 
.._ Fl'anaayı Pirene hududlarmdan • 
llluttu-acak, C.belüttankı da tehdid 
-1tua. alarak deır.okruileri Avrupa 
•• AJcdeniz hidiaelerinde müıkül 
~•kide bırakmak makaadını iıtih· 
..._, ~i10rlarclı. Bu makaad, onların 
~ •ttikleri neticeyi vereb:lir mi i 
•eli, Veremez mi idı:, o cihet batka - 1 

Japon Hava kuvvetleri komutanı Albay K ~vara, 
tayyaresile düşerek Ruslara esir olmuştur 

Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajansı' 
bildiriyor: 

.. ._. Fak · "h ·1 
• at ıapanyanın, mı vercı er mayının malümatına göre, 23 tem-
~da 1er almaaının, onlar heaa-

Mogol halk cumhuriyetinin Mo -
gol - Sovyet kuvvetleri genel kur • 

·~ uL d • muzdan 25 temmuza kadar geçen ilç L. llluuimce bir kir olduiu a ın· 
~ ~ilemezcli. gün zarfında japon - Mançu kuvve~ 

PaJcat &eker ve ihtilllci Franko, leri, Kalkın-göl nehrinin şark sahi-

:::ı.ı.n kavrayan 0ze~i bir diplo- Franıız heyet~ ··~ . . . . . lhıdeki Mogol • S~vyet mevzilerini 
-._ olarak, mihvereilerın cereyanı· İstanbul, 27 (Radyo) - Orge- da hır ogle zıyafetı verılmı§tır. He- elde etmek üzere bır çok defa hücu-
- ~Palmaktaa uzak kaldı ve aad•· neral Hutzingerin reiıliğindeki Fran yet akıam Parise hareket etmiıtir. ma geçmişler ise de bu teşebbüslerin 
"~·-iP ttlkran, bir taviz ve sempati sız askeri heyeti, mihmandarlariyle lstanbul, 27 (Telefonla) _ Fran- hepsi püskürtülmüş ve japon - Man-
.... ~l olmak &sere antikomintern beraber bu eabah ekıorese bağlı hu· k .. h t" B w d b" . çu kıtalarına öUyük zayiat verdiril-
~-.. • • • • • .. • . . sız as erı eye ı, ogaz a ır gezın· . . 
.... _ Sl'lllekle iktıfa ettı. Bunu hıa- susı vagonla Ankaradan şehrımıze t" t H t .. I b miştır. Sovyet - ' Mogol kuvvetlerı, 
• -....._ -:L • • d • . . H I ı yapmış ır. eye reısıy e azası, u .. 
~- -••rciler, muhtelıf son aJ- geçmııtır. eyet, istasyonda stan- . "d f k l"d k I Kalkın - Göl nehrinin şark sahılın -
'1..._ MatlrWi ~olcladılar, nihayet bul kumandanı ve diğer askeri ze- gezıntı en .. ev ~ a e . memnun a - deki eski mevzilerini muhafaza e~ 
"Jaa Ua~ ~tiıtinneıi olan l'enç vat tarafından karşılanmıt ve mo- dıklarını soylemıılerdır. mektedir. • --..';:at Caanoyu da, donanma t•· törle lıtanbula aeçerek Perapalas Fransız sefarethanesinde heyeti RugUnler zarfında, kara muhare-

--rl ta n. Frank~· scmderdıiler. oteline inmiftir. ıerefine verilen ziyafette İngiliz el· belerinden brtfl<a, müteaddit hava 
nanıı 1 inci aahifedı - Heyet ,erefine buaün Tarabya· çiıi de hazır bulunmuıtur -Devamı 5 inci sahifede - Rua layya .-eleri uçuıta 
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Kztap:ar arasında: 

" 
Bahri ~•.ıvcı 

İzmirin olgun Eir ı-omnnc:sı vardır. Bir romancının Türkiyede P'o • 
püler olması için ;cap eden teknik ve san t kıymetlcr(ni nefsinde top
lıyan bu y'il%JCJ Orhan ahmi Gökçedir. Ona y zıcı diyorum; filhaki· 
ka, o, yazı aanatının geniş manasiyl kaliteli bir kalem Sahib"dir. 

Polemik, malCafe, şiir ve mizııht n tutun da roma.na varıncaya kadar 
heı sahada sürçmeden yürümelC ıktidarını gösteren bu muharrir bu 
dağ'ınık Ltikametferin ustünde ~u 00. ·z vasfını ka ~~fine<ien du ·ahili· 
yor: Artistin zevk ve dÜ§Ünmck istiyen sanat kafası .. Orhan Rah. İ bu 
zevkle dayandığı ve bu :t.ifin:~•etle dü ünrne ceh etı· yaptığ ic;·n 15'ı· füy. 
met olar 1( ele alınab"lir. Ve zaten o kcn'dis" i bu iki vasfın meydana 
&ctirdiği bir hüviyet oJarak yaratmak yolundadır. 

Bu muharririn aon zamaniarda iki romanı çıktı: «Dağların çocuğu» 
ve «Sevdiğ"rn adamı> .. Etiman kitapcvinin ne§riyatından olan bu eser· 
lerden Bir'incisinden evvelce bahsedilmitti. Biz: c11h aonrn neşr."yat 
sahasına çıkan c<Scvdiğim adnrnT dan bahsetmek istiyoruz. Fakat mü
ta!ealnrımızırt' bir çok yel'indc her iki eserde görebildiğimiz Orhan 

Rahmidf"n bahsedeceğiz. 
Bir muharrir bil' l'oman yezar, hunu "mme vicdanına arzeder. Ro

man orada müsbet, menfi, Jehde ve aleyhde bir takım intibalar, kıy
met hUkümleri yarııtılmasına sebep olur. Fakat karilerin edebi vic· 
danında bir nevi muhakemeye t&Di olan muharririn bazı haklarını bu 
&ubjek'tif muhakeme sırasında l.aybettirmemek, onlal"ı bir afakiliğin 
sahne inde, d·ıcı<at nazarlal'ı, önüne koymak 1 • zımdır: Eğer Sezarın 
hakkı rsa bu hak kendisine verilmelidir. 

Bu i.tibarla biz karilerin, Orhan Rahmi hakkında enfüsi duygularının 
teşeldrulü sırasında göz önünden kac;ırılm maın IBzımgclen bazı nokta 

ları işaret etmek istiyoruz. Bu noktaların objektif bir görüşle tesbit 
edilme· e uğraşıldığını ooylemeliyiz. Fakat acaba hangi mütalea ve 
hüküm tam für objektifliğin tam muta kına varabilmiştir? Dünyada 
herşeyi a:z çok, biraz da kendimize göre mütalc etmez miyiz? Fakat 
böyle de olsa ne zararı var? Bu teaöit ettiğimiz noktalar hiç olmazsa 
karileri Orhan Rahm"yi bu zaviyelerden de görmeğe teşvik edecektir. 

Bir rom nın m vzuunu hula etmek güçtür ve bir bakımdan da ma· 
naınzdır. Çünkü bir liülasa nihayet bir iskelettir. İskelet ise, kemik sis· 
teminin üat'"nü örten, et, sinir, şelHI ve renk muhassalası hakkında hiç 
bir fik:.r vermiyebilir. Fakat hülasalar baz n aslın b zı noktalarını Y· 

dınlatmağa dn yarayabilir. İşte bu aebeblc evvela romanı hüı- sn ede· 
lim: Vnkıanın esas ltahramanlarından olan Aferide olgun, gü2el bir 
kızdır. Ablası Güzide ise dışı trüzel, içi çirkin bir kadın, ,ehevi, düşme· 
ğe hazır bir kadın •. IIı:isi rasında ezeli bir ruh ayrılığı var. 

Faruk d ha tıbb:yeli iken Alerideye meyleden sonra onun lilası Gü
zide ile evi nen bir doktordur. Fakat A'ferideyi unutmamı§tır. Namık 
doktor Faı'ukun k rdeşi olan hir mül\endis, dıtı fevkalade çirkin, içi 
do k'o.-fcunç 6ir adnm .•• Evvel .. Aferideye göz: dikiyor. Sonra kardeıtıtin 
karısı otıb't Güzide ile en büyüli.: günahı i~liyor. Bunu Aferide görmüş
tür. Şimdi ne yapacnğmı bu hadisenin korkunç netic sini naaıl berta
... r:.E oJ•ooijİnİ clüıün~ur. Nilıtsrc1. ... 'blo.ın Ho lc.oır"•!V"'Yn"' v"" be,.Aberce 

hadiseyi aaklamağa karar veriyorlar. Miıhendis Namık ~uhitten 
-)·ani o sırada Farukuıı oturduğu ve diğer e§hasın da m·safirlikte bu
lundukları Edirneden- uzaklnfıyor, latanbula gidiyor. Fakat o sırada, 
bi" ihanete uğramış bulunan Dr. Faruk da Aferideye adeta tecavüz 
ctmr.k iatiyor. Bunun üzerine Aferide annesi ve babası ile beraber mi
safrliği bırakıp lıtanbula, bir müddet aonr da Tireye geliyor. Dok

tor da fstanbula tayin olunuyor. Fakat orada karısı, Güzide tekrar mU 
hendi& ·amıkla buluşuyor. Amma bu sefer kocası kendisini yakalıyor 
ve Güzi~ Tireye, babasının yanına gelm~ğe mecllur k lıyor; bir müd
det sonra l>u {elaketi unutuyor. O sırada Aferideyi bir seyahnt sırasın
da Hüsnü ağabey adı .=le anılan hassas ve orijinal bir kimse ile tanışı
yor. Hasaaa ve romantik kalbinden bu harikulade karakterli adama 
karfı bir takım hia1er uyanıyor. A!eride hayatta aradığı ad mı bulmuş

tur. Faka( nihayet bir yol culuk ahbaplığı içindeyiz. Onun için ayrılı· 
y<n'laT. Amma Aferide bu adamı unutamıyacaktır. Babası istasyonda 
kendiıtine abtası Güzidenin evlenmek üzere olduğunu söylüyor. Bu ev· 

lenme dam dı hile tanıtnadan uZ'aktan oluyor. 
Bir mfrddet sonl"A öğrcniyoru:.- iti, bu yeni damad, Aferidenin tiren 

d~ rastladığı Hüsnü ağnbeydir. ikisi de bu yeni vaz;"yetten gaşmyor. 

hır. Aferid dü ünüyor ki, melankolik, romantik, hassas ve maziaj acı· 
1ı olan Hüaniı ağabeyi Gü.ı:ide anl mıyacaktı; onu tatmin cderniye. 
ce ti. B darülfünun mezunu ve zengin zat ayni z'amanda garip bir 

kimaedir. Onu ancak Aferide anlıyabilir. 
Fall;at Löylc düşünmek telllikeli maceralara yol açabilir. Onun içir. 

her ikisi de b·ribirİnden uzaklaçmağa karar veriyor. Fnkat bir müddet 
aonr Aferidenin babası ve ı\nnesi vefat edince zal'Urİ olarak bir ara· 

ya eeliyorlar. 
Şimdi ikisi de şiiphelcniyorlnr: Güzide, Hüsnü ağabeyin arkadaş1 

doktor Sedad ile yenı= günahlnr işlemektedir. Hatta Güzidenin doğur· 
ıluğu çocuk bu günahın b'r eseridir. Nitekim bu şüpheleri tahakkuk 
ediyor. Hüsnü ağabey nillayet onları suç Üslü takalıyor. Belki ikisini 
de öldürecek .... Fakat ayakhırır.a bir kadın kapanıyor. Bu Aferidedir. 
Hüsnü ağa.bey günahkarlara hayatlarını bağışlıyor. Fo.kat doktor Se
dadı Cü:z'de ile evlenmeğe mecbur ediyor ve Sedad Güzide ile ora
dan ayrılıyor. Peki Aferidc? .• O kalbinin, kafasının, ruhunun, hayatı
nın adamını bırakamaz .. 01ıunla kalıyor; evleniyorlar •.. Roman ar· 
tık e!ns vnka bakımından bitmiştir. Fakat muharrir kalbin, vicdanın ve 
insan iyiliğin"n de payını vermek rstiyor: Doktor Sedadl evlenen G-Ozi. 

de bir ıene sonra vefnt ediyor. Hüsnü ağabey onu ve doktoru affetmiıtir. 
Hatta onların günnhından doğan çocuğu kendisi büyütecektir. Bu yavru
nun anası topy ktadn·. Fakat kendisi Aferidenin doğuracağı bir baş.
ka karde§le beraber büyüyecektir. 

Görülüyor ki roman; ezgin , kırgın, ( kat olgun Aferide ile, basit, 
sathi, cinsi ihtirasların esiri olan ablası Güzide ve nzçok Afel'l'.de tipin
de olan Hüsnüağabey macerasından ibarettir. Eger bir z acele etseydik 

bu eser; iki kız kardaş aragmdaki tezadların hikayesidir, yahud iki hül. 
yalı ve şuurlu küçüğün aergüzeıtidir d"yebilirdik. .. Fakat bu görüş dar· 
dır. Vakıa bu romanda bu iki nokta vardır. Fakat eser biraz daha geniş· 
tir ve bir1ı.z da 'ı>u iki karde§ler ve bu iki hülyalı insanın hayatını anlatır
ken tipler yaratmak ihtiyacının rnahsulüdür. ~hakika muh rrir Güzi. 
den·n her iki suç ortağı, babeaı, hülaıada baliaedemediğimiz ukeri kay. 
makam ile onun hasta kızı, Bir te.kım An dolu inaanları ve çocukları ile 
b'r kaç tip yaratmak istemiştir. Vakıa bu tiplerden bizde canlı çizgiler, 
sağ l\m intiba19.r kalmı§tır. Fnkat muharrir üc esa vaka kahramanından 
gayri cılan rahıaları esna entrikde rol sahibi y arken onlnra adeta 
f;gUrar.lık rolü vermiıtir. Öyle k~ artık aıraıın.ı aavan bir daha ıann .. 
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a m Y arnanlarda 
Evkaf bir çeşme 

yaphracak 
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uva or 
Evvelce yazdığımız gibi İzmir • İs

1zmiı- vakıflar müdiırlüğü verem 
mücadele cemiyetinin Yamanlar 
kampında bir r-çeşme in~a ettirecek
t:r. Bumm için vakıflar umum mil -
dürlüğiıııden şehrimizdeki alakadar-

Ec ehi dev tleri pavyonları i~: 
miı· gümrüğüne birçok mal geldi· 

iz- tunlml ara ında doğru hava seferle
rine 7 ağustos pazartesi giiniinden 
itibaren üaşlunacaktır. Devlet hava 
yolları umum müdiirlüğü, bu sefer-

!ara Pnıir gelnıi:;;, cemiyet reisi Bay 
Suad Soyer ile vakıflar müdü~ü Bay 
E!':ad erezJi Yamanlar kampına çı
kara}( çeşn1enhı hışa edileceğj yeri 
tespit etmişlerdir. Çeşme, gilzel bir 
e:-;er olacakfır. 

Fuara iştirak eden ecnebi devletleı• leritlir. Miizede ayrıca bir de kitap !er jçin la:t.ım gelen hazırlıkları ik
paviyonları için birçok ecnebi mem- serg·si vücude getirilecektir. Anka· mal etmiştir. 7: ağustostan itibaren 
leketlcrdeıı İzmir gümriiğüne mühim 1 rn ~ergi e\"inde açılmış olan kitap İzm:rden her gün saat 7,1 O da hare
miktarda emtia gelmiştir. Bugün Fu.1 sergisinde teşhir edilen kitaplar, lz- ket edecek yolcu tayyaresi bir saat 
ar sahasında gümrük dairesi inşaatı mir kültür müzesinde teşhir oluna- elli dakika ::;oııra. t tanbula, Yeşil-
bitec~k 'e 1zrnir gümrüğündeki efü- 1 caktır. köy tayyare meydanına varacaktır. 

Verem mu adele cemiyetinin ..:e
ııelik gard~ııpartisi !) eyh'.il akşamı 
vernecektir. Gartlenpattinin fuar 
gazinosunda verilmc~i muhtemeldi 

tia, Ft~ar gümrük id.ares:ne nakled.i-ı Hayvanat bahçesinde yeni pavi- İstanbuldan da saat 16,10 da kal-
Iec:_ektır. Devlet pavıyonlarından bır yonlar vücude getirilmektedir. kacak tayyare saat 18 de !zmir hava Halk evi de 

---•••>>>---

çogu bu ay sonunda tamamlanacrtk-j B k' f d t k . . . istasyonuna inecektir. Şimdi İzmir • . ~ u sene ·ı uar a e ra sn·on ışıne t 
tır. GUınri.ıge gelen eşya, derhal bu . . · . stanliul tayyare seferleri Ankara 
paviyonlara nakledilerek dekorasyon biiyük ehcnımıyet verılmektedır. İz- ilzerinden yapılmaktadır. Bilhassa 
işine başlanacaktır. 1 mir fuarı, ou sene dış memlek~th~.r- Fuar mevsiminde İzmir • İstanbul 31·7 -939 pazartesi günü izm ·ı 

Fuar sahasında inşa ed:len kültür deki birç.ok fuarlardan çok ustun doğru tayyare seferler·nden i tifade halkevi salonunda saat 21 de Fati 
m'lizesinin tanzimi için Maarif Ve- bir eser olacaktır. edecek halkın fazla olacağı tahmin halkevi Ar kolu sanatkarlarındnı 
kaletinin emriyle İstanbul • Beşiktaş 1 Labirent, başlı başına sürprizlerle ediliyor. İzmir _ İstanbul tayyare viyolonist Ekrem Zeki Üngör ve Ver 
milze mildürii B. Halil Dikmen ve dolu bir yeı· hal"ni alacaktır. Bu ma- yolculuğu için yalnız gelme bilet 20 da Üngör tarafından bir konser v P 

gtlzel sanatlar akademiı::i muallimle- ğazanın kapı mdan girecek olanlar, lira, gidip gelme 28,5 lira olacaktır. rileceği haber alınmışLlr. 
rinden ressam B. Edip Hakkı K<Sse- yürüyecekleri koridorda birçok sürp- Doğru seferlerden başka, İzmir • 00000---

oğlu 1stanl5uldan cı.eHrim'ze gelmiş. rizler kaışısında kalacaktır. Ankara tayyare seferlerı' de devam B f • f • · ... ı e on ınşaa r ı,cı'l 
]erdir. DUn belediye ve Fuar komitesi Ayrıca bir de cperiler yuvası> ha- edecektir. 
reisi B. Dr. Bençet l'?.u ziyaret et- 1 zırlnnmnkta<lır. Bunun mahiyeti, -=+==-- Ankara - .AnH'.araya inşa:aU 
miş, kiilttir müzesinin tanzimi için gö- şimdilik lı"r sır halinde tutulmakta- V _] •• •• .. ucu~lu~u ve ~olnylığ~ . t.e~iıı e?er 
rd!':müşlerdir. dır. Fuar için vekillerimizle mo.bus- N 3ffip ttOilUŞU Y~~ı bır 1:1~k ne .ge:ır_ılmıştı.r. Tıta 

Müzede tcşhiı' edilecek (200) par- !ara, sefirlere belediye ve fuar ko- Ç kJ h b"k muessesesının getırdığı makıne be 
ça resim de şehrimize getirilm'.ştir. mit esi reisrğinden dıı.vetiyeler gön- ocu arımız arp tat . a. ton inş~a~a kulhtnılm~kta v: ~: 
Bunlar değerli ressamlarımızın eser-1 derilmiştir. fı ve geç t resmi yapacak metre ırtı~a, 200 metrelık ufkı bır 

L" 1 t 1 b . . saha üzer.ne beton harç çıkatfarak 
ı1se~ erd ak.e kesme aıt Kızılçullu işçiden ve dolayısiyle mallyetten mü-

r çam ıgın a ı ampta çocuklarımı- . . 
• 20 r Hık k hım tasarruflar yapılmaktadır. Bıl-

zın g. ınt· B amp hayatı bugün hassa büyük devlet inşnlarında kul. 

• •• •• •• •• 
cı ve -
•• zu c ar 

Dün de Manisa.ve M~nem~nden şeh· 
rimize bir miktar ·· züm geldi 

Ş~hrimizdeki nlakndn:rlnrn ıı~lcn sıöre A ''u turalya incir rekoltesi de 
mahimata göre bu sene ingiliz itha-fbu sene azınr. ını-ınu11rranı ·m.G pı· 
Jatçıları, Ege ôölgisi üzüm ve incir- 1 yasası, bu seneki üz Um ve incir ihti
lerinden mühim miktarda mübayaat yacını tamnmen denecek derecede 
yapacaklardır. Bu mübayaatın mil- izmirden temin eyliyecektir. 

Dün l\fanisa ve Menemenden kil~ 
çük partiler halinde şehrimize cüz! 
miktarda kuru iizüm gelmiştir. Bun· 

him kısmını ingiliz istihiak koopera
tifleri vasıta iyle yapılacağından 

kooperatifler müdür ve mümessille
rinden bir heyetin Ağustos sonunda 
tzmire geleceğ· ve yirmi gün kala· Jar, bu seneki mahsuldür. Ağustosun 
cağı öğrenilmi:tir. Bu heyet, izmir- başlangıcında mühim partilerin gel
deki üzünı ve fncir tarım satış koo- meğe başlıyacağı tabiidir. 
peratifleri birliği ile diğer ihracat Ağustosta izmir piyasasında iki 
evlerinin incir ve üzüm imalathane- bin çuvaldan fazla üzüm toplanaca
lerini gezerek tetkikler yapacak, ay- ğı tahmin edlidiğinden o vakit piya
ni zamanda incir ve üzüm istihsal sa açılacaktır. 
mıntakalarına giderek oralardaki te- Bu yıl havaların fazla sıcak de -

go .. _ vam etmesi sebebiyle üzUmler, ça · 
sisatı, kooperatifler teşkilatını -

lıuk kemale gelmektedir. :\Ienemen, 
recek, bağları, incir bahçelerini ge· 

zeceklerdir. İngiliz kooperatifçile-
1\Ianisa, Kemalpaşa, Turgutlu, Sa
lihli havalbincle mühim miktarda ü

rinin bu seyahatine ehemmiyet ve· züm, sergilerde bulunmakta ve ku · 

rilmektedir. Heyet, ayni zamanda 
ingiltere için satın aiacaklnrı üzüm 
ve incirler için izmirde alakadarlar~ 
la, bilhassa kooperatüler birliğiyle 

anlaşmalar da yapacaklardır. 
Bu sene Avusturalya üzüm rekol

tesi, fabit afetler yüzünden çôk nok
sandır. Bu, artık bir hakikat olarak 
meydana çıkmıştır. Haber aldığımıza 

rutulmaktadır. 
lncir mahsulü de fazla sıcaklar ve 

devam etmekte olan poyraz rilzgar
Jarı [';ebebiyle bu yıl erken kemale 
gelecektir. 

Bardacık, dün piyasada epey bol
du. Akşam üzeri çarşıda ve seyyar 
satıcılarda kilosu 15 kuruştan satıl-
nııştır. 

Yf!' çıkmıyor ve biz onları ancak eıer bittikten sonra tekrar hatırlıyo
ruz .. 

Eserde mademki bh· tipler eseri olmak vasfını görüyoruz .• O halde 
tipl"'r kimlerdir; birib"ri ile olan münasebetleri naaıl kurulmuştur. ro· 

manda nasıl takdim edilmiftir. Bunu anlaJ'~ağa uğrafalım: 
Aferide daha ilk' satırlardan itibaren üzgün, kırgın, ezgin bir hüviye

tin bedbaht kart?kterini tema:ı ec!iyor. Yaşı fazla değildir. Ruhu belki 
{19) uncu asrı, belki serveti fünunu yaşıyor. Fakat bu kızın bir de kafa 
tarafı vardır ki o, bu romantik ruhun ileri bir cephesidir. Bu kafa hazan 
haşin bile düşiinüyor. Hayatın tekamül kanunlarını kaVl"amıştır ve he 
men her meselede hususi fikre tabiptir. Bu aebeble tamamiyle b~ gÖ· 
nül insanı olan Aferidc, iyi1lk, kötülük, gevezelik, hatta aşk, aldanmak, 
aldatmak, veraset; ruhi sapıklıklar gibi meselelerde aönlün ıorütün

den ziyade kafanın görüşü ile konuşuyor. 
İtte AfeTide böyle l>ir tiptir. Fakat biz onun bu karakterini h&di,ele

rirt ve vakaların çizdiği bir tablodan çıkarmıyoruz. Yani bu karakterin 
çizgilerini §U, §U hadiselerin şu, şu şekilde cereyan tarzından çıkaramı
yoru~~; muhal'rit onu böyle takdim ettiği için böyle anlıyoruz. Bu ao

b ple inıana öyle geli:ror ki romanın ilk sah.fesinden evvel, bu romana 
l>at1angıç olan b zı hadueler 'Yar ki orada Af eridenin bu süzgün içli ve 
ezib: ruhiy'atın\n fekcınmül maceraeı izah edilmektedir. Vakıa romanın 
baıladığı tarihten it1buen geçen hay~tı dahi Aferiden.'n ruh levhasına 
bu mllnndaki bir şahsiyetin hatlannı çizmeğe kafi gelebilir. Fakat ah 
intibalar1m1zın tellerinde es n müıkülpeıentlik rüzgarı!. Bizi ne ka
dıı.r uzak noktalara götürüyoi'? 

- Soriu yarın -

sona ermış ır. u miinasebetle bugün 1 1 kh 
t

,., 
9 

anı aca r. 
saa ı· ara ında Kzıılçulluda Em - ---.xx--=-.....,·· 
rez mevkiinde piyade ve topçu kuv- • 
vetleri harp tatbikatı yapacak, kamp Def ter dar B. Naf ı 
ta talim görmüş olan talebe de bu . . . 
h:u-eketıere iştwak eyliyecekıerdir. Ankaraya tayın emrı geldı 

Talebe, öğleden sonra izmire ge- Şehrimiz defterdarı B. Nafi De· 
lirken Kemer fatasyonunda kalaba. mirkaya, maliye vekaletinde yeni 
hkta trene çabuk binme ve inme tec- teşkil edilen vergiler temyiz komis· 
rObeleri yapacaklardır. Saat 16 da yonu birinci daire azalığına tayin o-
Cumhuriyet meydanında törenle Ata !unmuş ve emri maliye vekaletinden 
türkün hııykeline çel~nk koyacak, vilayete gelmiştir. B. Nafi Demirka· 
mP.r.n ime_ isükJJil msı:rmvll'! h.ııı;~ln.rn. vn nA?:sır criinldi ~ınmnl'!!:ılP Anksı,..s:ı. 
cnklardır. Heykelin önünde nutuk· ) a hareket edecektir. 1zmir defter-
lar irad edilecek, sonra bilyük bir darlığına istanbul defterdarlığı irad 
geçjd resmi yapılacaktır. ve servet vergiler şubesi müdürü B. 

Emrez mevkiinde yapılacak harp :\iuhtar Tarhan tayin olunmuştur. 
tatbikatına ve cumhuriyet meyda - B. Nafi Demirkaya, vazifesinde 
nında yapılacak geçid re~mine müs- muvaffak olan, vergi işlerinde halka 
tahkem mevki komutanı tümgeneral her türlü kolaylığı gösteren, muhi~ 
Rasjm Aktoğu kumanda ve riyaset tı~ sevilen bir zattı. Yeni vazifesin· 
edeceklerdir. de de muvaffakıyet dileriz. 

Bugün bütün İzmir halkı, }'avru~ oo*oo---
larımızın yüksek muvaffakıyetlerini Yangın 
alkışlamak fırsatını elde edecekler
dir. 

-=*=
Buz mes' elesi 

Dün, istiklal şirketinden bir mek
tup aldık: 

Bu mektuba göre, istiklal fabrika
sı, belediye ve satıı kooperatifleri 
fabrikası ile beraber buz imal ve .:s
tihsaline devam etmektediT. Ancak, 
mevsimin fazla sıcak &'İtmesi dola
yıaiyle, bu sene gayri tabiilikler ol
muştur. Yoksa, ist:klal fabrikası fa· 
aliyetini tatil etmiş değildir. 

00 

Bir aile 
Ateş içinde kaldı 

Ödemişin Birgi nahiyesine bağlı 
Türkoğlu köyünde Hasan Uyarın ka
rısı Ayşe, evde yemek pişirmek için 
ateş yakmış ve kıvılcımlardan yan
gın çıkmış, ev tutuşmuştur. Evde bu~ 
lunan bir yaşında Asiye ve 3 yali,ında 
Fatma isimlerindeki kızlarla annele
ri Ayşe ayak, kol ve elleri yanarak 
ağır suı·ette yaralanmışlardır. Köy
Hiler yetişmiş ve tamamen ~·anmak 
üzere bulunan bu üç kişiyi ateşler a
rasından kurtarmışlardır. 

oo=---

Bir bankanın hisse 

İzmirden Ödemişe giden yolcu tre 
ninin bacasından etrafa sıçrıyan kı
vılcımlardan Arıkbaşı istasyonu ci -
varındaki tarlalarda yangın çıkmış, 
1 O dekar arazide zeytin, armud ve 
incir ağaçları tamamen yanmıştır. 
Yangın söndürülmüştifr. * Dün Eşrefpaşada Kavaklıpınar 
cnddesinc'tt"' B. Mehmede ait evin mut 
fnğmdn yangın çıkmış ve derhal ge
nişlemek istiliadı g6 termiştir. Yeti
şen itfaiye ya ıgını derhal söndürmllş 
tur. (100) lira kadar zaral' olmuştur. 
Yangmın sebebi, yem,,. k pi~irilirke11 

ocakCan etrafa ltayan kıvılcımlardır 

Gelenler, gidenle1 

Denizli meousu B. Kazım Samarı.. 
Balıkesfrdcn, Mtlni a emniyet mO • 
duru B. Cavid Ankaradan. Siverek 
emniyet amiri B. Yaşar Barış istan 
buldnn şehrimize gelmişi rdir. 

Ticaret vekaleti miifeff ~lerinden 
. Ali Haydar, ziraat bankası mu'fet
Uşlerinden Raşit Şerif Egedil ve Zi· 
}•a Deverd~y. mülkiye müfettişi Hartı 
di Namık Gör, vakıflar umnm ii
fettişi Halim Kontar istanbulti, hal .. 
kevleri müfettic~i Naşid Uluğ ve intir 
ve üzüm tarım satış kooperatifleri 
umum müdürü Muhip Özyurd AnkD-' 
raya gitmişlerdir. 

---. ......... -oôô~--, senetleri 
Ankara - E. nam v'e kambiyo Yeni bir mÜP.ssese 

borsası maclisinin. Türk ticaret ban- Ankara - 297.000 lirnsı Türk ti-
kası hisse senetleı inin bor~aya kabu- caret bankasına a "t olan 700.000 Ji
lüne da"r verdiği karatın Maliye ve· ra sermayeli cDemir ve tahta fab~i 
kiileti tarafından tn.sdiki üzerine, kaları Türk anonim şirketi> teşlo 
bu milli mües esenin hisse senetl~ri edilmiştir. Türk tica1·et bankası ~: 
de borsada kote edilmiş bulunuyor- dapazarındaki fabrikalarını pu nı. 1 .. 
du. Bu kara1·ln l>or ada hi!z~e senet- ı e seseye d~vretmiştir. Bu şirket bı 
leri kote ediimi.:; milli bankalar sa:- hassa pulluk ,. ~ araba imalatı oz&-
yısı sekizi bulmuştur. 1 rinde meşgul olacaktır. 

"rf b l<Jf1n::1B filli >I T • ıb., v r • 



28 TEMMUZ 1939 CUMA (ANADOLU) (SAHiFE 3): 

1 
1 · -ı Samouprava 

~iŞ POL TIKA gazetesi 

lngir z ·Japon R T Belgrad sefirimiz için 

anlaşması ~- usya, . ürkiy·e ve Romanya şarkta Belgra:.~7~::.?0~!,kiyenin 
Jzak şarktan gelen haberlere gö- · • · • Belgrad sefiri olup Moskova büyük 

re, Tiençin ihtilafı etrafında ingil- venı· bı·r· sulh cephes· 1• kuracaklardır elçiliğine tayin edilmiş olan B. Ali tere ile japonya arasında yapılmak- Haydar Aktayın yakında Belgrad-
ta olan görüşmeler, iki devlet arasın- dan hareket edeceğini mc.vzuubahse-
da bütün meseleler Üzerinde bir an- den Samonuprava gazetesi diyor ki: 
laşma ile neticelenmiştir. Görülüyor ltlO k V U.. k l • 0 a erd •kt Ve akf '"mzalandıkf cAktay memleketini 1928 tari-
ki, Tiençin hadisesi, İngiltereyi mü- lf~j 8 0 Q ffl za ere eTl S n l en p l an SOnra hindenberi temsil etmiştir. Ve bizı·m 

Utkereye çekerek japon görüşünü üc Payita. htta ayni saatta müş erek birer deklerasyon yapılacaktır payitnhtlmıza mu,·asalatından iti· 
kabul ettirmek için japonya tarafın· • baren Türkiye ile Yugoslavya ara. 
dan bililtizam ihdas edilmiş bir me _ Paris, 27 _(Radyo) - P~ti Parizi- rilmşitir. lotof ile görüşecek olan B. Seede ve gos1avyaya teslihat kredisi açılması sın da dostane münasebetler tesisim) 
sele idi. İngiltere yalnız Tiençin me- y.en gazetesı, Moskova .. m~zakerele- Faris, 27 (A.A.) - Hükumet ma- B. Maggiara bu sabah gönderilecek hakkındaki iptidai müzakereler az sarfı mesai eylemiştir. 

S l . . .. k t k.l rınden .sonra Ru::ıya, Turkıye ve Ro- hafili yakın şarktaki Fransız kuv ~ talimat hususunda mutabık kalmış çok terakki göstermiştir. Verilen ra- Bu gazete netice olarak diyor ki: e esının muza ere mevzuu eş ı 

et . . . t . d . b manyanın iştirakivle şarkta yeni bir vetlcri kumandanı general Charles olduklarını ilave eylemektedirler. kam müttefik olan Romanya ve Po- Milletimize karşı büylik bir mu -
mesını ıs emışse e Japonya unu . : . ~. . 

k b 1 t . b••t•· k k sulh cephesı teşkıl edılecegını kay - Hutziger in İngilizler, Fransız ve Sov Yapılacak olan müzakereler ha- lom.·ava verilen miktardan fazla gö- habbet göstererek aramızda çalış . a u e memış, u un uza şar . . ,} 
vaziyetinin halledilmesinde israr et- detmektedır. Aynı ~azete, gelecek yetler erkanı harbiyeleri arasında len mevcut son müşkül hakkında ce- zükmckle beraber 44 milvon İngiliz mış olan Türkiyenin sevimli devlet 

. .h . .
1
t • k hafta Moskova, Parıs ve Londrada 1 .. .. reyan edecektir. Bu müşkül şudur: . · .. . adamı ve diplomatı bugünlerde pa . 

nuş ve nı ayet mgı ere Japon no - . . .. Moskovada yapılacak o an goruşme- lırasısJır. Yugoslavya bu muttefık .t ht d 
1 

kt 
0 

b 
tai nazarını kabul etmek mecburiye- aynı saatte ve aynı mealde muşte - h Dolayısiyle yapılan tecavüzün ta- 1 k 1 1. • . yı a ımız an ayrı aca ır. ura-lere iştirak edecek Fransız eyetine mem e et er ıs~esınde bulunmamak- da d ti . k . ~ d tı 
tinde kalmıştır. ..- - • ' rek bir deklarasyon yapılacağını ha- riyaset etmesinin muhtemel olduğu- rifi. Ayni zamanda erkanı harbiye- la beraber ingiliz hükumeti bu mem- bı;a~ı ; erı ço ve samımı os u 

ber vermektedir. lerin müzakereleri hakkında da gö- leketi de siyasi istikrazlara mahsus J or. 
1 nu beyan etmektedirler. Mumaileyh M f 
ngiliz • japon ihtilafıni doğuran Paris, 27 (Radyo) - Moskovadan rüşülecektir. olan 60 milyon sterlinklik krediler- aarJ• Şurası 

de çalışn1alarıne 
devam etti 

İ Lille askeri valisi general Doumen -
Vaziyet malumdur: japonya iki sene- haber veriliyor: Rus - ngiliz - Fran- Londra, 27 (A.A.) - Financinl den istifade edebilecek devletler lis-
d b · ç· · · ·1A ·ı ~ cin refakat etmesi muhtemeldir. D •• en crı ının ıstı ası ı e ugraşıyor. sız müzakereleri hakkında bugün Nevs gazetesi umumiyet itibariyle tesine memnuniyetle koymaktadır. un 
Bu memleketin büyük §ehirlerini ve resmi bir tebliğ intişar etmiştir. Bu l\Iaamafıh ayni mahafil heniiz ni- iyi haber alan mahafillerden edindi- Diğer taraftan Bulgaristanla da 
aahillerini işgali altına aldığı halde tebliğde, bugünkü içtimada müza- hai Lir karar ittihaz edilmeı:niş oldu- ği mallımata atfen a~ağıdaki mali\- müzakereler cereyan etmekte ise de 
bir türlü askeri harekatı nihayetlen- kerelerin 18,30 za kadar devam et- ğunu beyan etmekte ve ingiliz - Fran matı ne retnıektedir: bu memleket için derpiş edilen rak- Ankara, 27 (A.A) - l\:taarif ŞQ-
dirememiştir. Bilakis son zamanlar- tiği ve yarın da konuşulacağı bildi- .sız hükumetlerinin bu akşam B. Mo- Prens Pohin ziyareti üzerine Yu - kam pek güçtür. rası çalışmaları: 11 inci gün. 
da Çankay~k~ kuma~a~ ~tında~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Maarif ~rn~ umumiheyeti27~-

bulunan Çin kıtaları, japon askerleri A k d p l h ı• k ~ t • 939 perşembe günü saat 10 da Maa-
İçin pek yıpratıcı olan bir görilla mu- vam amarasın a o onya u ume z ı rifVekiliB.HasanAliYücelinriya-
harebesine başlamı§lardır. setinde toplanarak tedrisatın gün ve 

Çember/ayn vaziyette bir fevk:ıl- . . . .. sen~ içindeki ··-zan;ıanlarının tayini, 
tngilterenin bu mücadeleye karşı ' D nzıgr senatosun:ı ıkı nota gonder- yenıden orta ogretım okunan çalış. 

takip ettiği siyaset, jaeo!l askerleri ti.del .k of madıg .. ını ~ö vledi . masın.da göz önfinde tutu~acak ~sas-
tarafından yapılan emri vakii kabul l • ~ mış ve protestoda bulunmuştur ]ar, lıse, orta okul ve ılk öğretim 
etmemek. Onu yapılmamış saymak. Londra, 27 (Radyo) - Avam ka- lve htikCımetin lıUtiln hadiseleri yakm J okulları sınav talimatnameleri üze-
Ve hatta Çankayşeke maddi ve ma- marası bugün toplanmıştır. dan takip eylediğini söylemiş ve şun- Paıis , 27 (Radyo) - Polonyanın temmuzda Herberg ormanında çıkan rinde müzakerelerde bulunmuş ve bu 
nevi yardımda bulunmaktı. japonlar Knmaraların yaz tatili 4 ağustos- l~rı ila,·e eylem;ştir: Danzig komiseri, bugün senato riya- hadisenin Almanlarca ihdas edildiği- raporlarla talimatnameleri kabul et-
\:an K Ş k. k I ~ 1 .. d b' ta başlıvacağından, bazı mebuslar - Bununla beraber, matbuat var. ~tine iki nota vermi~ ve geçenlerde ni bildirerek protestoda bulunm_uş- rniştir. 
lecek-l a!- e. ı odakyca m~g ~lpt e e. ı- meclisle~in haftada bir defa içtima radyolar var. Her halde "aziyctten öldürülen gümrük memuru için hii- tur. Yarın saat 10 da toplanmak üze-

erıne ınan ı ça, ıngı erenın . . B · 'b ı k bu . t• k l"'k t k ld l ederek va~iyeti tetkik etmesıni ıste- daima haberdar oluruz. u ıtı ar '.i umetinin tazminat istediğini ve 24 re 14 te celseye nihayet verilmiştir. 
sıyase ıne arşı a ayı a ı ar. . · h f d b' t 1 

Fakat iki sene geçip de Çankayşek mişlerdir. Başvekıl Çemberlay~, mtte- nmaeclillizsluemrmy.oknttıtra. a ll' op anması- Danzı·g ı·htı·lafıı B k l 
tn w l" ı . Ça k busların bu arzusuna karşı vazıye e aş ve i im iz 

ag up o ~ayınca, Japonya n ~Y- bir fevkaladelik mevcud olm:ıdı'tını 
ıeke yaptıgı yardımı kesmek ve Çin- Dar üş şef akayı gezdi 
de askerleri tarafından ihdas ed!l'en 1 landa te A d b h b İstanbul, 27 (A.A.) - Başvekil 
~~~~;,a,~~ii-~:~~--e~=~~~~n~~g:~;~~ r - VrUpa a ir ar e müncer Olllllya. Dr. Refik Saydam bugün saat 11 de 

aydanbcri devam etmektedir. ja- ou··n de infilaklar oldu. De Valera, cak kadar küçük ve ehemmı·yetsı·zdı·r Darilşşefakayı ziyaret etmiş ve mfi-
Pon gazetelerine bakılacak olursa, essescye kızlnra mahsus bir kısım ila 
&anki japonyanın karşılaştığı düş - T dh• ·ı • İ kb•h d• Paris, 27 (Radyo) - Uluslar sos- kad:ır devletler arasında ş'.mdiye ka- vesi için liizım gelen projelerin ha -
tnan Çankayşek değil de ingilteredir. e iŞÇi eri a ) e 1 yor yetesinin Danzig fevkalade komise- dar hiçbir temas vukubulmadığını zı:ıa.nması hak~ında direktifler ver-
Nihayet japonya Avrupadaki vazi- Londra, 27 (A.A.) - Victoria Şimendifer kumpanyası müstahde- ri Burhar, bugün matbua\ mümes- söylemiştir. mıştır. Başvekıl DarUşşefakada bir 
l'etten de istifade ederek.Tiençin ha- istasyonundaki emanet deposunda minden 3 kişi Saint-George hastaha- s:ııcrine beyanatta bulunmuş ve ak- Burhar, Danzig ihtilafının, küçük saat kadar kalmıştır. 
disesini çıkarmış ve ingiltere uzak bir bomba infilak ettiği sırada birçok nesine gönderilmiştir. Bunlar, ilk l~sel~min, Danzig me~l~sin~e~ dola- ve ehen:miyetsiz olduğunu ve Al- Madrid çabuk 
§~rktaki cyeni nizamı> kabul etme· kimseler, bagajlarını almakta bulu- tedavileri yapıldıktan sonra hastaha- ) ı hır -~~r? çıkması ıhtımalını kabul manya ıle Polonya arasında halledi-
dıkç: .T!ençin ablokasının devam e- nuyorl~r~~· f~fi.lakın sesi, 800 n:et- n~den ~ık~rıl.~ışlardır. Ki~gscross ve etrnedıgını, bu mesele hakkında aıa.ı lebileceğini ilave eylemiştir. İmar edilecek 
decegı~ı •. hatta belki de İngiliz men- reden ı~ı.tı~mı.ştır.' 3 seyyar sıhhıye ~ıctorıa ı~fı.~aklar.ı, ~ar_lament~ er- c e d be • f •ı Ak .A 

f?atlerının dnha radikaJ bir tasfiye- otomobılı ıle ıtfaıye kamyonları der- kanında buyuk bır ınfıal tevlıd et- ezaır e ır ın 
1 

a Bu~g~s •. 27 (R~~yo) - ~nırnmet, 
8~ne doğru yürüyeceğini bildirmiş- hal hadise mahalline gönderilmiştir. miştir. Madrıdın. ımarı. ıç~n 150 rnıly~n pe-
tır. Parlamento erkanı, hükumeıe zeta tahsıs etmıştır. Yıkılan bınalar 

Necdet tedhiş hareketini tenkil etmesi için 4 kı·şı· o"lmu"ş ve 27 sı· ag .. ır olmak sürat1e tamir edilecek ve batan ne-
ın ·ıt d · ·ı l zaretler, eyli'ilde Madride dönmilı 

gı ere e Japonya ı e an aşmayı K~ftıletle tahfı·yesı·nı· fevkalade selahiyetler bahşeden bir 
ttıe f l • f d ... " 4 k bulunacaktır. a n aat eri ıçin ay alı görmüştür. kanun la.yihası kabul etmişti·r·. .. u zre 1 işi yaralanmıştır 

u anlaşmaya göre, ingiltere uzak istediyse de talebi R Af 
k.t1ta,_. f l Dublın , 27 (A.A.) - Dun ayan Ceza· <>7 (R d ) C . h k' ld 'b - l 1 US • man 
• K Ki i i vaziyeti tanımaktadır. dd d ·ıd • . . ır, - a yo - ezaır rı - ış en ı aret o1nn agır yara ı ar a-
!al>onya da İngiliz menfaatlerini ko- re e l l meclısınde beyanatta bulunan 8. De tını anbarlarında bir yangın çıkmış rasıncia dört Avrupalı Yardır. Maddi Müzakereleri siyasi 
~7>'acaktır. Bundan anlıyacağımız İstanbul, 27 (Telefonla) - De· Valera, cumhuriyetçi lrlanda ordusu ve petrolle dolu variller infilak et - zararın 16 milyon franga baliğ oldu-
! ana, ingiltere bundan böyle, Çinli- mirspor kalecisi Necdetin kefaletle tarafından yapılan suikastleri takbih miştir. lnfiutk neticesinde dört kişi ğu söyleniyor. mahi_yettf? değildir 
Cte Yardımda bulunmıyacak ve uzak tahliye edilmesi hakkındaki talebi etmiştir. · ölmüş ve 41 kişi yaralanmıştır. 27 Zalııta . yangının nereden çıktığı- Paris, 27 (Radyo) - Berlinde de-
~t~ta japon nufuzunun hakim ol· kabul olunmamıştır. Dövdüğü hakem Lonclra, 2G (A.A) - Scotlantla nı anlamak üzere derhal tahkikata vam etmekte olan Rus - Alman tica-
ll ll~unu kabul edecektir. japonya - Tarıkın yarası vchamct kesbetme- Yard tarafından yapılmış olan tahki- T ır han vapurun un başlamıştır. ret müzakerelerinin, siyasi hiçbir ma-
ın bu a 1 ·ı t · t ·-· k g-e bas1amıştır. k t · · .. . . ı J J K } h' t• haı·z olmadıg-ı 1\ır l t f b ~ n aşma 1 e ernm e tıgı a - ~ at ne ayıcıne gore cumhurıvetçı r- T .. b l . fr ngı· ı·z ra 1 ıye ı ' .uO o o un r 

l~nç meydandad u k kt ,_. Adi. bl. · _ _ · . ecru e erı muva ,-a· ciheti beyan ettiği söyleniyor. 
•ıilkirnj . . ır. ~~ .. şar ac.ı l)·e te ıg., atı landa oıdusn, o-7 agu~tos arasındakı 
ile .. yetını kurmak ıçın uç cephe bankalar bayramı esnasında parla- kıyetle neticelendi General lronsayı Gam elen 
id· tnucadele etmek mecburiyetinde D talar t ·ı · t ı. Çin S l k . ı· d .rOS VaS l ası e mentoyu berhva etm~k nıyetinde ol- stanbul, 27 (Telefonla) - Tır - kabu [ etti 
1etler K. o~ye1 .t erdvel ~pıdta ıst ev- yapıl ,.. cak · d,uğu anlaşılmaktadır. han vapurunun tecrübeleri, bugnn 
•L •• apıta ıst ev etıer en ·en e- • · • . . u Lonclra 27 (Radyo) Vaı·şovn "'lernrn· t 

1
. . k . k Selahıyettar makamlar, ecnebı te- .w.armarada yapıldı. Vapur. saatte ' • - -

l) ıy e ısıne no taı nazarını a- t t bul 27 (Telefonla) Adli- . dan avdet eden general Sir Edmon . 
~Yll ettı·rm' t' ç· . k . . 8 an ' - şekküller tarafından müzaheret edil- 14 rnıl süratle '-·oluna devam etmiı:- t Parıs 27 (R d ) B k ış ır ının mu avemet " Y ronsay, bugün Birrnangam sarayına • a yo - aş umar 
Lıtdılua · 5 1 1 d h ını ye tebligatının posta vastasiyle ya· mekte olan cumlturi'-·etçi irlanda or- tir. 'l'ecrUbeler muvaffakıyetle ne- d kA h b' · ~, b· n sonra ovyet ere e esap 1 k .. tt' - . d k d " f. 1 . t' gitmiş ve kral tarafından kabul olun. an ve er anı ar ıyei umumıyc 
1 t\ ılecec.· k ·d· B. 1 h pı ması ta arrur e ıgın e.ı , ya ın a dusunun faalivetini ispat eden vesaik ıce enmış ır. muştur. reisi general Gamlen, bir hafta evve 

11 •1 "'ıne anı ır. ınaena ev .. .1 · - 1 1 k .J 
aıtc ·ı 1 . . posta muvezzı eJ ı çoga tı aca tı r. . . . . . 1 M .. h d • k } d başladıgw t ft.şl .. k 1 tm·ş v L--

~ea· re ı e an asmış. Japonyayı ga- P . 1 . br 1 k ıle ıhtıcac etmel<te<lır er. u en IS o 'U un a ı e ı erı ı ma e ı e ou 
lır~n; ulacıtırrnakla beraber, yaklaş- dsta.;~stasıy ~ş;~Y~::.:~ ge ece · ' Diğer taraftan cumhuriyetçi 1r · Berlinde gün buraya dönmüştür. 

l\~tadır. - _._ sene en ı ı aren ır. . İaİıda ordusu B. Çemberlayne ve ay- Tay yare mühendiai • General, gelecek hafta da Pirene 

G l t Tav . . . . . ğ. Bır Alman casusunun istihkamıarını teftiş edecektir. 
in .

1 
a 0 asa • ni zamnnrla Ulster başvekili ile tr- yetıştırece 1% 

~t gı tereye gelince: bu devletin • landa ba~\·ekiline, Yat:kana, B. Leh- İstanbul. 27 (Telefonla) - Nafia kafası uçuruldu Alman ya 
lfild~rı ian~~dildiği kadar büyük de- De mır spor runa, B. Ruz,·elte ve B. l\lussolini ile Vekili general Ali Fuad Cebesoy, Berlin, 27 (Radyo) - Frederik • , M 
biti\ ı:sılızler, uzak şarkın büyük M B. . . . d ye bir ryıektup göndermiştir. Bir illti- Samsunda beyanatta bulunmuş ve Loyaş. casusluk suçundan dolayı bu Lıtvanya ya emelde 
tliy0nl ılap geçirmekte olduğunu gö- GÇl ırl .'1Ctteşrın e matom şekrnd~ ka~e~e ~lı~mış o- mühe.n~is mektebinde tayyare mü- gün kafası balta ile kesilmek sure- serbest bir mıntaka 
"çı)~~ ~· ~ 8~ 1 afydon muharebesi ile yapılacak l.an bu mektup, ~ngılterenın ırlanda hendısı yetiştirileceğini söylemiştir. tiyle idam edilmiştir. 
~kil r ıstısmar evri artık kapan- I G arazi:ıini tamamen tahliye etmeisni ayırdı 
da11 ~eredir. Çinde başlıyan yangın stanbul, 27 {Telefonla) - a- talep etmektedir. 1 it Paris, 27 (Radyo) - Almanya ile 
<lı~. Ç~nk~?~rırsa, ingi1tere için ka.r- latasaray - ~e~irapo~ şampiyonluk . Scotland Y ard şefi Canning, dün ·n c •. r a 1 Litvanya arasında imzalanan son bir 
t'ttılJiyet ku Jap.~?ya ~a~nsa da Çın maçın~~ bırın~ı _teşrınde yapılması yiıksek zabıta erlcanından Sir Philip muahede mucibince Lifranyaya l\le-
~a lt~akPerverhgı galıp gelecek olsa takarrur eylemıştır. Gane ve Sir Noman Kendal ile gö- melde serbest bir nııntaka ııyrılmış-
le~cl B~a__rk_ta eski vaziyet iade edi- J • Ü f t d rüşmüş ve onlardan cumhuriyetçi Pi • 1 T G tır. 
r~r ta. ılak1s Cankayşck ani bir za- zmır e er ar- lrlanda ordusunun faaliyetlerini ten- aı y e azı·nosu v·ı,.. . . .k. 
~'t t]i~nıp da irntiy.azlı şehirler tek- lıg"' ına kit için bu zevattan vasi selahiyetler 1 ayet ıstatıstı l 
~t'tttil'aı~ geçse, belkı yapacağı ilk İş . almıştır. Bankalar bayramı için za- Gazino ve lokanta kısımları gece ve Vilayetimiz istatistik müdürlUğll-
cvıetJc ~rı k~tdırmak ve kapitalis t Istanbul irad ve servet ver- bıta memurlarına verilmiş olan bü- nün hazırladığı 1937 -ı 93s istatis-
~~t,;ın alakalannı tasfiye etmek .1 . ··d·· .. t . d.ld" tün mezuniyetler geri alınmıştır. gündüz /nciraltına gidenlerin tiği çıkmıştır. En sahih malOmatı ih-

. gı erı mu uru ayın e ı ı Polis, daha şimdiden milyonlarca h . / k tiva eden bu eseri tavsiye ederken, 
Su İstanbul. 27 {Telefonla) - lrad fngiliz lirası hasara baliğ olacak mü- i tıyaç arına cevap vertce tir bu hususta her sene muntazam bir 

~ttlar altında japonva taral·n- ye servet vergileri müdürü B. Müm- him miktarda infilak edici maddeler Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müşkülpe· say \'(' iht'mam göc;teren vilayeti ve 
fa&tlere doknulmıyacait taz, İzmir <J~ftıtrdN"lıaına tayin edil- yakalamıt ve bir çok tevkifat icra et ıentleri dahi tatnıin edcek ~kilde temin o1unmu$tur. istati~tik mildürlüğunü tebrike şaynn 

istihkamların teftişini 
bitirdi 

~~-.....:..· ~·:--~ 1 görürüz. 
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--~=-=--=--=-=-==-----------------------------------~-H J KAY E: 
(ANADOLU) 

... c - Hataym kurluluş ı B©ır~©ı=Pöyc§l~©l 11 
hatırası - ____ .......,.,.,, __ _.; 

Düşen Eldiven ıı.taykurtuıuşunutesbıt~denh•- ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI Bugünkü 
Amable . tıra posta pulları serisi, bütün posta- ı z 1\ ·1 ı R A N K AR A 

de Saint - l.Irf eyi on altı İlk defa ~lar~~ endışeli bir yüzle I hanelere olduğu gibi İzmir posta ha- 1 V 
yaşında ,evlendirmişlerdi. Düğünü kansına -d~gru J~·ılerek bu uyuyan nelerine de gelmiş, halka tevzi edil- 29 ç. l\!. j. Tnranto 14 14 Sterlin 
1819 da l'3JHlmıştı. çocuk ruzune dıkkatle !bakıyordu. rneğe ve kulhı.nılmağa başlanmıştır. 17 ç. Albayrak 10 11 Dolar 

··:ö H• Madam de Saint- Urle Gen.ç ~adın uyanmıştı. Ve eğer bu Seri 58,5 kuruştur. F. Frangı 
ıS.on derece modern bJr ha:rat geçir- endışelı çehreyi görmemiş olsaydı Liret 
ımektc idiler. Karı koca uzun uman belki 'Onun ellerini tutacak, ve hıç - •• 0 46 

6 93 
126 6575 

3 355 
6 66 

program 
1639 M. 183 Koa./120 V.,, 

Kw. 
T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko ... ııo 

Kw. 
T. A. ?.>. 31.70 M. 6465 Kos./20 

Kw. 
Ja.r biribirinden ayrı .seyahatler ~~a- kırıklarm ötrettig-rj :bir esle ondan Od0miş-Bozdağ volu 6981115 1•2 İsviçre F. 28 575 

- :.T Florin 67 705 T'' ı · pariardı . .DöyJe.ce Amable de :kendi af tnlep edecekti! Vilfiyetçe Ödemiş _ Bozdağ yolu-
698161 112 

Rayşmark 
50 815 

'-'RK YE RADYO DIFÜZYON 
kendim~ yet:ıı;iyordn. Vakıa dersle - Fakat Amable bu endişeli çehrede nun 23 - 25 inci kilometrelerinin kal- No. Belga 

21 52 
_,RP0

1
STALARI 

ıiyfo meşgul olan rnüteatldit mualJim kıskançlığı sezmişti. O zaman bu ço- dmm döşenme ine karar verilmüıtir. Fiat Drahmi ıu K Y.E RADYOSU 
eri ve mürebbiyesi vardı, ama an - cuk, ilk defa olarak hakiki bir kadın Bunun için on bin lira sarf edile~ek- 7 11 50 1 0825 ANKARA RADYOSU 

ne.:>i.'Je babası onu pek nadir görü - oluver.eli. Ve sahte bir dargınlıkla su tir. 8 12 Leva 1 66 12.30 Proğrnm 
yorlardı. .ratını asarak başım ·yatağın öbür ta- ---•saaaaaua--- 9 13 25 Çekoslovak kr. 4 825 12.35 Türk müziği - Pl. 

İşte bu sebepten, .son seyahatin_ .rafına çevirdi. lO 16 lPeçeta 1 4 -035 13.00 Memleket saııt ayarı , njans' 
elen avdet eden .Madam de Saint - Ertesi günü halii kocasına surat Tecı·übe manev· 11 ıs Zloti 23 8425 ve meteoroloji haberleri. 
Ur!e kızım yetişmiş ve güzelleşmiş etmekte devam ettiği halde, diğer er- Zahire borsası PengU 24 4525 13·15-141\!üzik (Beethoven - Piano 
görünce, huyret etmekten kendisini keklere giilümseyor, neşe ve iştiha ile TQ / QT l j f Ley konsertosu No. 5 • Pl. ) 

1 Z~I R o 905 19.00 p 
u.ıamamıştı. Biraz da endişeye düş - yemeklerini yiyordu. Artık kocasının h-;., [ Dinar 2 8925 19

.
05 

rogram. 
müştü. O kızını hala çocuk zannedi- kendısini kısk--andığmdan emindi! ım erin P-mrile durdu 1 vagon Buğday 4 50 5 625 y Müzik (l\Ielodiler - Pl.) 
yordu~ Böyle büyük bir genr kızın İşte o günden sonra 'bu kürUk A _ Berlin, 27 (Radyo) - BugOn baş- 25 ton susam 15 50 t en k 

3
3

0
4 

5
62

6 19.15 TTürk müziği (fasıl heyeti) 
::r ~ l 20 t B ki 3 687:; sveç r. O annesi olmak bir.az da canını sıkmış- mable, dcabettiği zamanlarda oeldive- ıyan hava tecrUbe manevraları, za- on a a v Ruble 23 90 20.. O Memleket saat ayarı, ajans 

tı. nİni yere dOşür.ere'k kocasını 'idare bıta şefi Himlerin emriyle durdurul- ---«««»>>--- ESHAlVI ..-: ve meteoroloji haberleri. 
!şln en fena tarafı da artık<>nu ço- etti!. mu~tur. Alsancak okulu . ve f AHVıLAT 20.15 I\onuşma (haftalık spor ser-

cuk elb.ise]er: içinde gezdirmek ihti- O, kendinden o kadar -emin ve hod * A N K A R A Yisi) 
malinin k mamış olmasıydı! Amab- lbin genç, daimi bir şllphe v.e kıskanÇ- M J 1111 "k İzmir - Alsancak okul binası bin 1933 Tilrk borcu 2. Bugün esham ü- 1-..... -Rüzznm p(.'şrevi. 
lei osyeteye de sokmak icabedecek- lık ıiçinde ihtiyarlı}·ordu. Karısını ah- ] On go • JYI Q Ti Ç l 0 lira sarfiyle taınir edilecektir. zerine muamele yoktur. . 2-Sadi -Segah şarkı - Ru 
ti l. iksız zannediyor, ve b6!rle zanı:ıet - h d [ d humda ölen. 

Az zamanda sofrada kendisine ıtiği :için ıstırap içinde onu delicesine il Uf ar ln Q 3-Zcki Arif - Segah şarkı 
her söylenen sözU yüzü kızarmadan ve günden güne artan bir aşkla sevi- kanlz muh ::ırebaf -Mızrnbı bırak 
dinlem:yen bu bücür, 'herkesin hoşu- yordu. Amable bunu anladığı için , 4-Latif ağa -Susnak şı:ırkı 
na gitmeğe başlamıştı. Salonlarda, hiç yoru1madan onu kıskandıracak - Baıtarafı l inci sahifede - • . . . -Benim yarem gibi yare bu -

muhar b ı · d k - Baıtarafı 1 ncı Sahıfede - \ fmı t 'b" · ·· k'" k l k · · 1 mnhrap ve beceriksiz"halleri ile bile şeyler yapıyordu. Başka tcırlü bu çok e e erı e vu ua gelmiştir. . . . .. A •• •• n nsvı mı mum un ·ı ma ıçın, unmaz. 
etrafmn en parlak erke'kleri toplı -1 rvdiği !koca}'J tutamıyacağmdan e - . 23 temmuz hava çarpışmahırıtla ln~ılız - .Japon ıtılafı h~k~ıntla goruş yalm~ca en ziyade mazharı müsaa- 5 - ....... -Halk türkilsil - E · 
yOTda . Madam de Saint _ Uife, bu mindi. Japon tayyare kuvvetleri, 15 avcı muşler~ır. Hasıl olan ıntıba şu mer- de mıllet kaydının tlenonse edilmesi minen sılada yas tutup ağl:ıt 
'hali gördükçe fena halde sinirleni _ Bu kocanın kıskançlığı o dereceye tay.y~resi, iki bombardıman tayya- kezdedı~:. A • • • kafi idi. G--Latif ağa -hicaz şark~ ni· 
·yor, bUtfln kam Laşına çıkıyordu. gelmişti ki , para ile hafiyeler tuta- resı, ıki keşif tayyaresi ve japon top- Bu ıtıl~fı.~ f\merı~anı~ ~dekı . Şu:ası ~a şayanı kayıttır ki Arne- çin şeb ta seher. 
Amable ilk defa olarak bir baloya rak karısını takip ettirmiş, onlarm çusunun ateşinj tanzim eden bir ba- me~faatle.~ı .uzermde~ı akıslerı fe~· r~~a Bı:J~şık d.evletleri hükumeti, bü 7-1\Iu..)tafa Nafiz -halk tUr -
gitmişti. O geceki muvaffakiyeti ina- verdiği raporlara da inanmıyarak bir Jon kaybetmiş.Jerdir. Bu çarpışma - kalade. muhım olacagında? Amerı- tun tarıhınde ılk defo olarak bir tica- küsü .göğc;Undc açılmış. 
mlmıyacak bir şeydi! çok defnlar Amablc'i döğmilş ve ken tla~ sonra beş :Mogol _ Sovyet tayya- kanın J":Ponya~: k~r§ı ta.kıh et~ek- ret m.uahedesini siyasi mülahazalar 8-AymPtl Rn.fm -hicnz şar-

Bir çocu1c vücudu gı"b" k .... ük - disi de bir çok defa dü llo etm"..+i resı_, hava meydanına dönmüştür. te oldugu hancı lnyasetın yenıden sebebıyle denonse ve fesheylemek· kı -Cnn hn tasıyım. 
ı uçuc go- e ı~. . .. d . ·1 . . b d d' 

ğüc:tü ,.e 'üct·diyle, beyaz till elbige- Düellodan dönüşünü, Amable heye- 23 temmuzda, japon hafif bom- goz en geçırı mesı .ıca ~ :r~ . . te ır. . 9- Artnki • kürd:li hıcrırk!ıl" 
si içinde bir bebek gibj olmuştu. o can ve gözynşlan içinde, penceresin- bardım~n tayyare filosu kumandam . B. Vandenb:rg, takrırının hırı?: yaşı~g~on, 27 (A.A.) - Cum· şarkı -Artık n~ siyah gözle· 
gece güzellikleriyle meşhur olan ka- ele beklerdi. Fakat cınu görür görmez albay lfoYaronun tayyaresi düşürül- cı kısm~nın ~unakaşa~ının tacılı ?urıyetçı. ayandan B. Vaudenberg rhıin 
dınlar bile onun yanmda sönük kal- gözyaşlarını acele ile kurutur, ve he- milş ve kendisi esir edilmiştir. Al- maks~dıyle. Bruks.elde hır .k~nf~rans Japonya ~)~ münn~id ticaret muahe· 10-...... -kürdilihicnrgnt 
mışlardJ. Bütün erkekler genç kızın men gelışi güzel <lirine uzanır, ko- bay Kovaronun ifadeleri, japonla- akdedılmesıne daır ol~n .•kıncı kıs- denamesının feshı hakkındaki mü· şarkı -GülJer açmış bflJbül r' 
etrafını sarmıştı. Amable büyük bir cnsı orla!-·a g'rincc 'ilrnyt bir tazda rın askeri harekatın vukubulduğu mından sarfınn~ar ~tmıştır.. . t?lealarıru beyan ederek şöyle demiş- muş. 

. . . . . . .. . _ Ha, sen misın? Dercll Geldin ahaya, Çangçung, Harabin, Sze- Kongre kolıslerınde lngıltcrenın tır: 21.10 Konuşma 
neşe ıçınde ıdı. Çehre 1 gül gıoı kı - mi? Ey ııu:.ıl oldu b 1 fn ! pingkai, Hailai ve dnha sair mınta- japonyaya yapmış olduğu fedakar- Bu karardan dolayı çok memnu• 21.25 Neşeli plfi.klar - R. 
ltlrm1 b. Annesi bu hali tehlikeli gö- Diye sorarak soğuk bir tnvırln onn knlnrdan gelen mfihim miktarda ha- hkların Amerikayı japonyaya knrşı num. Bu sene U7..ak şarktaki ahval ":?1.30 l\tOzik (radyo orkestrası 
rüyordtı. Diran evvel bu hale bir çn- elini uza ırdı. vn kuvvatl ri tnb lt bni oldultu ha- -ızimkarane bir infirad h ttı hareketi ve şerait 191 ~ senesindeki ~eraite · 

b ı · · · k t r~ L: t~ a b k :ı: Sef : Jiasnn Ferid Alnar re bulmak lazımdı. V.e bu ~areyi ga- Sonra hiç bir şey olmamış gibi .ra er ermı teyıd eylemektedir. a ıp e meK meclJurıyt ın e ıra - nazaran ve Amerıkanın hukukl l-Schubcrt _ Bitmemiş setı· 
yet çnbul< buldu. Kızını evlendirdi. eline bir roman alır, yahut da 0 ak_ 24 ve 25 temmuz tarihlerinde de makta olduğu, çünkü ngiltere bü- bakımından o kadar bambaşka- foni si minör 

Bu damat genç, fakat çok yaşamış arn gidecekleri balo hakkında bir hava ç.arpışmalnrı olmuştur. Bu çar- 'Ün dikkatini Avrupadaki vaziyet dır ki, bence bugünkü realitelere 2-E. Grieg _ 1 inci per Gilnt 
1 ir kont~t1 1 Sen-et '\'C kndın1ar onu şeyler söylem ege başlurdı. pışmalnr, evvela, kUçük avcı :tayya- :·zerinde temerküz ettirmek mecbu- karşı koyacak yeni bir muahede ak· süiti 
fazla şımartmışb. Babası o çok kilçfik Nihayet bir düello kocasının ölü- releri grupları arasında başlamış. riyetinde bulundukça onunla mesai di bir zaruret halini almıştır. Japon 
bir ) nş•a iken ölmüş olduğundan, mil ile neticelendi. bilfLhare eberiyetle büyük hava mu- birliği yapmak imkanının mevcud ya A~erika ile dostane münasebet- 22.80 Müzik (operet parçaları _pi) 
kend'sini çok seven \"e her istedigrini B" b h k d . k k k harebelerine inkilap etmistir olmadığı mütaleası ileri sürülmekte- ler idamesini mühik göstermek için 28.00 Son ajans haberleri. ziraat ' 

ır a a er en en, çıçe o ·an ı. • d' ] ·· ·· · 
\apan bir annenin elinde ~yfimüş- taze bir ormnnda, kalbine gelen bır . 21 temmuz hava muharebelerinde ır. . • .. a.tı.ay duşun~cek vaktı vardır: Şim- esharn, tahvilut , knrnbi~·o· 
tti. kurşunla yere yuvarlanmıştı. Düş- Japonlar 34 nvcı tayyaresi, iki bom- B. Pıttm~n •. B. Vande.nberg e mu dı~ı halde eskı muahedename ıle bir nukut bor.sası )fint) 

Bu annenin yerini tutabileceğini tüğü yerde arkadaşlarına gülümse- bardıman tayyaresi ve bir balon kay zaheret etmıştır. Mumaıleyh, ayan alakamız yoktur. 23.20 Müzik (Cazbancl _ Pl.) 
zannettiği Amnble ile evlenmişti. O vecek ve ş~ sözler· sövliyecek cesa· betmiştir. BugOn 9 Sovyet - l\Iogol ııedisinin kongrenin tatilinden ev- Tokyo, 27 (Radyo) -Amerika 28.55·24Yarınki pro·rnm. 
da tıpkı nn~esi gibi ~endisi sevecek ~eti bulmuştu: 1 

• tan~aresi geri dönmemiştir. :el ?u b~?d.a ~ir karar itt.iha~ edip sefiri, bugün hariciy.c ~a~m Arita •----111!0-=0-ı:ı~•ta.o-:cr _ _..,.."'11 
veyalnız iht yaç oJdugu zamanlar o- _ Bir şey değil... Teliiş etmeyi _ 2? temmuz muharebelerinde de t~ı!ecegını soylemekten ımtına et- tarafı~da~ kab~l edılmıştır Sefir, 
mınl:ı meşgul olacak, ve diğer zaman niz ! 19 Japon tayyaresi ve bir balon dü- tnıştır. Amerıka Japon tıcaret muahedesinin B. Behcet Uz 
ı. r ko e~inde kocasının daveHni bek- Gözleri kararmağa, baktığı her _ ş~.rül~üştür. 25 temmuzda üslerine Vandenberg, gaze~e~ilerc beya- feshedi!diğin~ resm~n ~ildirmiştir. Ç Q C 'u K 
lıyecektı!. . şey karışmnğa başlamıştı. Yerde yat- do~mıyen ~Iogol - Sovyet tayyarele- natta bulunarak takrırıne ~.ongr~ Se~ır, ~esı~w~erfıyetıni bir haka-

Evlen?ıklcrı zaman hemen halayı tığı halde kendisini ayakta zannedi- ırinın adedı altıdır. azası .~ara~m~an sonw derece muzahe- :e.t telakkı :t~ıgını ve bunun izalesi 
seyahatine çıktılar. Amable kocasını yordu. Tokyo, 26 (A.A.) - Toung ordu- r~.t gos.terılmış oldugunu, ancak en- ıçın altı ay ıçınde yeni bir muahede 
çok ~eviyordu. Ve tıp'J.a bir gölge gi- Bir müddet sık sık nefes aldı Son- sunun bir tebliği ( 59 Sovyet _ l\f ogol cumenın bu takriri tasvip edip etmi- akdetmek lazım geldiğini söylemi~-
bi, h:ç bir söz söylemeden onun her ra yarı kapalı duran gözlerini. açtı. tay:·arelesin:n ;\logolistan _ )lan- yec;ğini b.i.lrnediğini, çünkü miizake tir. :. 
arzusuna itaat ediyordu. Böylece bir bir damla gözyaaı solgun yanakların- çurı hududunda japonlar tarafından renın henuz pek umumi mahiyette 0000---

~ok memleketlerde gezdiler. Kocası dan süzllldü. Öl~üştil ! yere d~şürillmüş olduğunu bildir - bulund~ğunu söylemiştir. y U nanı· Sİan da 
ondan bıkmağa başlamıştı. Çok defa Amable kocasınrn olümünden son· mektedır. Vaşıngtan, 27 (A.A.) - B. 
lar yanında oturan karısından başı - ra bir manastıra çekildi. Londra, 27 (Radyo) - Hong- ~uzvelt, dün hariciye nazırı B. Hul- 4 Ağustos bayramı 

hazırlık: arı 
nı çeviriyor, onun yüzüne bile bak- ZABITADA kon~an bildiriliyor: ~u Beyaz saraya çağırarak kendisi 
mak istemiyordu. Şımali Çinde bulunan mühim rnik- ıle uzun müddet görüşmüştür. B. 

Amnl:>le bu hali görerek çok meyus tarda japoh kuvvetleri .süratle l\lnn- Hull, Beyaz saraydan çıkarken ga- Atina, 27 (A.A) - Atina Ajansı 
oluyordu.. Yalnız kaldığı zamanlar Esrar satarken çuriyaya nakledilme'J...'i.edir. Mançu- zetecilere her hangi bir beyanatta bildiriyor: 
başını yastıkların arasına sokarak !kincikordonda Banknaltı mevki- ri - Haric:i Mogolistan hududu üze- bulunmaktan imtina eylemiştir. 4 Ağustos bayramı hazırlıkları 
ağlıyordu. inde İzmirli Rıfat Gündoğdu ile Gi- rinde çok mühim muharebeler cere- Vaşington, 27 (A.A.) _ B. milnasebctiyle, gazeteler, meml-0ke-

Ve bir giln, otelin birinde restoran ritıi Tevfik, esrar satarken l gram yan etmektedir. japonların zayiatı Ruzve]t ve Hu11, dün aldıkları bir tin son seneler zarfındaki inkişafını 
dan geçerken Amable eldivenini ye- esrarla zabıtaca yakalanmışlardır. pek çoktuı·. Harbin şehrindeki has- kararla, Amerika Birleşik devletleri gösteren müteaddid istatistikler neş.. 
re düşürdü. Bir masada oturan bir Dövmek tahaneler yaralılarla doludur. Bazı ile japonya arasındaki 1911 ticaret retmektedir. Bu istatistiklere göre, 
mosyö bu eldiveni yerden kaldırarak AJsnncakta Katipzade sokağında mektepler de dispanser halinde kul- muahedesini denonse etmiştir. 4 ağustos 1936 tarihindenberi Yu-
genç kadına verirken, ona hayran ve Eşmeli Osman Seyid ile Hüsnü kızı !anılmaktadır. 1911 Amerika _ japon ticaret nanistanın endüstri istihsal§tı 700 
nvık gözlerle bakmıştı. Raife \"e Mustafa Parlanan, evlerin- Şimali Çindeki japon kuvvetleri muahedesinin feshini, evvelce ayan- 1:1ilyo~ drahmiye çıkmış ve halen is-

Kont bu nazarları görlince kızar- de kiracı Konyalı Ahmed Halitli, 1comutanı general Su - ji - Yamanın dan Vandenberg meclise yaptığı bir tıhllikın yüzde 78,44 ünü ktırşılamış-

Hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını 11,30 dan bire kadııf 
Beyler sokağında Ahenk matbaııSI 
yanında kabul eder. 

Akhisar Tahrirat kô' 
tibi terfi etti 

Akhisar, (llususl) - Akhisar tı~ 
rirat katibi B. Cemil Özhun, terfi~ 
Geliboluya bağlı Evreşe nahiyesi tJ1 
dilrlüğüne tayin edilmiş \'e muııı'; 
ileyh buradan diln ayrılmışbr. 139

• 

Cemil Akhisar tahrirat kiltipli~1~. 
beş senedir yapmakta. idi. Uzun :rııJ, 
det kaymakam vekilliğini de mu'\" 
:fakiyetle yapmış olan mumai1C1e-
kendisini muhite çok sevdirmişti· 1 
nl işirtde de başarılar dileriz. 

ANAD 
mış ve o adama dik dik bakmıştı. e\·den çıkmadığı için dövmUşlerdir. harici .Mogolistan harekatını idare teklifle istemiştir. Ayan meclisinin tır. Gene o tarihten itibaren işlenen 

Bütiln gün karısına hitap etmemiş, Suçlular tutulmuşlardır. için l\Iançuryadaki japon kuvvetleri hariciye encümeni ise bu teklifin cürüm miktarında da yüzde 57 bir l------------
ve askın bir çehre ile dolaşmıştı. Hakaret komutanlığına tayin olunacağı ha- müzakeresini hafta sonuna bırakmış tenezz~J vardır. 
Akşam yemeğinde de karısına bir Karantinada ::\Iangaltepe sokağın her alınmıştır. tı. Fakat B. Ruzvelt ve Hull'ün al- 4 Agustos bayramına iştirak için 

kelime bile söylemiyordu. Amable ~ da Karaburunlu ismail Hakkı Başlı, Tokyoda müzakerelere başlaması dığı kararla, fesih keyfiyeti bugün- vilfiyetlerden milli elbiselerini Hlbis 
in gözlerı .)'aşla dolu idi. Hıçkırıklar l'ilehmed oğlu B. Zekiyi tahkir etti- Ozerine Amerikanın, uzak şarkta jn- den itibaren meriyete girmiştir. olara.k iki bin grup beklenmektedir. 
boğazını sıkıyordu. Kocasının da- ğinden zabıtaca tutulmuştur. ponlara karşı harekete geçmek için Buradaki ilk intiba, Amerika Atmanın dekorasyonu işine şimdl-
rılmış oJduğunu hissediyordu. Fakat Seni vuracağım demiJ bahane aradığından bahsediliyor. Birleşik devletleri hariciyesinin ja- den başlanmıştır. Kanunesasi ve 
birşey söylemeğe de cesareti yoktu. Karantinada İnönU caddesinde japon siyasi mahfelleri, Amerikanın ponyaya bir ihtarda bulunmak ve muahclenet meydanları ile stadyum 
Yemekten sonra zene her akşamki İzmirli Vahid Doğuş, bir araba için- bu hareketini, japonlara ekonomik Amerika Birleşik devletlerinin muh- caddesinin ve bu caddeye yakın so
gibi kumlukta dolaşmışlardı. Yalnız de birlikte giderken ismail Hakkı sahada bir meydan okuma şeklinde temel hattı hareketi hakkında japon- kakların tezyinatı bilhassa parlak 
bu akşam, karısının koluna girmiş kızı 18 yaşında Neclaya bıçak çek- telakki etmektedirler. yanın her hangi bir §Üpheye düşme· olacaktır. Tezyinat işine bütun ban-
olan kont, hiç lakırdı etmiyor, ve miş ve: Amerikanın uzak şarkta şiddetli sinin önüne geçmek istemiş olduğu- kal ar, sigorta ş:rketleri, büyOk mı:tğa. 
her zamankinden daha hızlı ~·ürü - - Seni vuracağım. bir siyaset takibine devam edeceği dur. zalar vesaire de iştirak eylemektedir. 
yordu. Otele avdet ettikleri zaman Demek suretiyle tehdid ettiğinden tahmin olunuyor. Vaşingtonda bilhassa tebarüz et- Alma matbuatı 
genç kadınla bearber odalarına çık- zabıtaca yakalanmıştır. Çun - King, 27 (Radyo) - Varr- tirilcn nokta, muahedeyi heyeti umu n 
n amıe. : lnız merdivenlerden çıkan Hırsızlık sing civarında Şnkov demiryolu Ü'- miyesi itibariyle Denonse eden hü- Alev himize neşriyat 
Amablenin arkasından bakmakla ik- Alsancakta Cel1i.l Bayar bulvarın- zerinde Çin kuvvetleriyle japon kuv- kumetin bu jestinin sivasi bir mahi-
tifa etmişti. Genç kont, o ııeceyi sa- dn ingiliz tebaasından lstanleyin e- vetleri arasında vukubulan müdhiş yet arzetmes;dir. Filhakika japonya yapıyor 
Luha kadar dışarda geçirdi. Sabah vine evvelki gece bir hn-sız girmiş, muharebelerde Çinliler yeni ve mü- ya ihrnç olunRcak silah ve her tiirlü Paris, 27 (Radyo) _Alman gaze-
erken otele avdet ettiği zaman karı- kıymetli bazı eşyasını çalmıştır. l!Jr- him muvaffakıyetler kazanmışlar, 5 endi•stri mad deri \i;r:ı-rine amhAr 1 tcler·, yeniden Tiirkiye aleyhine ma-

zabıtaca aranı or. şehir zaptetmislerdir. l~o konmasını istiven Pittmnn tC'kli kaleler neşretmeı{e başlnmışlnrdır. 

Sahip ve Ba,muharriri 

RA YDAR R 0ŞT0 ÖK1'E~ 
Umumf M§ri11at 116 ~a.n iıldl 
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HAMDI NOZHET ÇANÇ~ 
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YtllıDı 1.000, Altı a11lı6• 800 
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28 TEMMUZ 1939 CUMA (ANADOLU) (SAHİFE 5) 

illt - -- . •ı Viı-cinio Gayda 

DAN HAiNSiN' Bir buru sıkıdahaattı 
' 

9 
• da~0~;:~:ıe(A.~.·~taliav:ag::;~s~~~ r • çevıren: KAM! ORAL bir yabancı gazetenin Danzig için Çankaya köşkünde Maarif Şurast 

italyanın harbe girmiyeceği hakkın-
Tertip eden: ANT SVOKU -161-

General Jofr, zevcesi casas kadınla hi'ç m{tnasebeti 
sehhetmediği hakkında }·averi Lavreniye'ye temınat 

verdi ve ihtilaf bertaraf edilerek muhakemeye 
a'evam olundu 

Palye - Sayın general! Size tek- (kanaati budur. 1 Casus kadın - Almanlar ve Al-
tar ederim ki, burada erkekçe ko- Lavı eniye - Bu sözleriniz beni man kadınları, hiçbir zaman yalan 
nuşuyoruz. Bu kadınla alkkanıZ ol- tatmin etti. Bundan dolayı teşekkur söylemezler ve hayatlarının pahası
tnuşsa bile sizi tayib eden yoktur. ~derim. General jofr de bana teminat na dahi olsa kimseye iftirll etmez-

d_~ verdiği bir ~abere cevap olarak azasını kabul buyurdul"tr 
sovle demekte dır: . ef d'kk ti t k" tt'k 1\1 'f · ı • · T 'h 1 1. k , , Ankara, 27 (A.A.) - Mılli Ş velnı ı a e a ıp e ı-. aarı aı e-

« arı ece ım i Almanfa)ı \e .ı;·. 1 1 .. .. · ·· k k k ti · · 
•t 1 b Jh 1 k . . rcısıcumhur nönü ve Bayan nonu mız azasının yu · e ıyn e errnı \ e 
ı a yayı çen er a na a ma. ıstı.ren . . . 
d 1 1 Al D 

. . . bugUu saat 17 de Çankayadakı ı·ıya- bilhas a me:.lekl erm~ a kla1'ın1 ve 
ev et er, manyayı anzıg ıçı.ı ve . . • _ . .. .. 
h d h h 

. d ' - b" - 1 setıcumhur köşkünde l\laarıf şurası baglılıklarmı takdırle gorduk. Bu 
ya u er angı ıger ır mese e . . . . - - 'f d 1 • • ~· • • · · h b b d 1 't 1 azasıy1e refıkaları şereflerme bır re:> goruş maarı muca e cm zın aLisı ı -
ıcm ar c mec ur e er erse, ı a ya, . k b . . b' - 'tl 1 d ld d B" ilk ·lk ·· d ·t'b iltt f'k' . mı a ul tertıp buvurmuşlardır. Bu çın ız i umı er e o ~· u. uy • 
ı . · gun en ı ı ar en m t:ı ı ının ya- · . . . . v • 

b d l k 
_ . .1. resmi kabulde B M. Meclisi reisi Ab- Türk mılletmın laJ IK old gu yuce 

nı aşın a yer n aca ve ege• ıngı ız . . · . . . 
t l . .

1 
. Akd . . dülhalık Renda ile dığer vekiller de derecede tebarüz ettırece tE-k va t-

ayyare erı ve gemı erı · enızı . . . . . .. . . . 
- k lk . refıknları ıle bırlıkfe hazır bulunmuş ta onun kültur ve teknık k '\vetıdır. geçmege a ışırsa ıtalyan tayyare 

1 
d 

-1 • ·ı k k ar ır. O da sizin ehliyetli ellermizdedır. ve gemı erı ı e arşılaşaca tır. 
Cünkü, her şeyden e\•vel bir erkek- verseydi, mesele kalmazdı. ler. 

5 siniz. l\bamafih, sual..erlme cevap General jofr - Sizi temin ederim 1 Reis - Görüyorum ki, cibilliyeti-
Vermemekte israr ettiğinizden, dil- ki, hiçbir zaman namusunuzu ihlal nizi unutmadınız ve her fırsattan 
Şüncemi açıkça söylemeliyim.. edecek ve isminizi taşıyan kadınm istifade edeı ek milletinizi medhiise

---·=o 

Rus büdcesi 

Maarif şurası azası, maarif vekili En iyi dileklerimiz ve her suretle 
Hasan Ali Yücel tarafından l\Iilli 
Şef ve bayan 1nönüne birer birer tak
dim edilmişlerdir. 

yudımcı olmak arzularımız daima 
sizlerle beraberdir. Sizi bu duygular. 

la selamlıyoruz.» o 
Reis - (Palyenin sözünü keserek) şahsında haysiyetinizi payimal ey- na .etmek yolundaki takti~inizi ter-

F'ikrinizi söylemeniz için bir sebep liyecek harekette bulunmağı düşün- ketmediniz. Fena değil, fakat, ego
Yoktur. Düşüncelerinizi; şimdi de- miiş bile değilim!. izmin bu derece i her zaman fayda 

Bu sene de varidat 
faz'ası var 

l\Ioskova, 27 (A.A.) - R. S. F. S. 

Resmi kabulün sonunda reisicum
hur İnönü ve bayan İnönü merasim 
salonuna teşrif buyurarak toplu bir 

Bundan sonra reisicumhur ve baı 

~il. karar vermek için müzakereye Lavreniye - Evv.ela reise ve son- vermez. 
) Çekildiğimizde soylemelisiniz. ra da general jofre en har ve sami- Carns kadın - Bu gibi nazariye-s 

R. cumhuı·iyetinin yüksek Sovyet 
meclisi dün ikinci içtima devresine 
başlamıştır. 

halde bulunan şura azasına iltifatta 
bulunmuşlar ve reisicumhur İnönü 
aşağıdaki yüksek beyanatlariyle a
zayı taltif etmişlerdir. 

yan lnönü misafirlerini hazırlamış 
olan büfeye bizzat davet buyurarak 
her birini nyrı ayrı izaz etmişler ve 
memleketin muhtelif köşelerinder 

gelen maarif mensuplariyle bir çok 
maarif mevzuları üzerinde görOş • 
müşlerdir. 

Palye - Düşlineeler'.mi şimdi söy- mi feşekklirlerim' beyana mecburum. Jerle burada meşgul olacak değiliz; 
lentek isterim. Fakat anlıyorum ki, 

- lıu cihet general jofre elvermiyor. 
General jofr - (Ciddiyetle) DU-

ŞUncelerinizi açıkça söyleyiniz de 
- kurtulalım ı 

ll:eis - Bu gibi münakaşaları me
'tıediyoı um. 

Verilen teminat, bir zabit olmaklığım fakat, Almnn1arla Fransızlnrı mu

hasebiyle beni tamamen tatmin etti. I kayese etmek lazım gelse, Almanlar
Artık söyli) ecek sözüm yoktur. daki ha Jetleri Fransızlar da bula-

Reis - Şu halde hiçbir itiraz kal- mazsınız ! 
madı, binaenaleyh ilerliyebiliriz. 1 Reis - Bunları bırakalım. Şimdi 

General jofr - İsticvapta istical bir sual soracağım. Bu hu.susta bana 
·ı C Hakim size bir sual tevcih etti. edil'rse daha iyi olacaktır. vereceğiniz cevaba lrnt'i surette ina-

evap \•ermemc-k hakkınızdır. odn, Reis - bir nn evvel neticeye ulaş- nacağımı temin ederim: General 
iı,tediği gibi dti Onmekte muhtardır. 
-ı-. mağa çalışacağımız şüphesizdir. jofrle liş'krme mlinasebetlerde bu-
r ak at. bu mevzu üzerinde bu tarzda 

' ınunakaşaya müsaade edemem. Reis, müteakiben muhafız kıta lundunuz mu'? 
t ~nın-al jo'fr _ Hakimin sorduğu kumandanını nezdine çağırdı ve ca-I Casus karlın - Aşıkane ınünase-
i· sus kadının salonuna getirilmegini beti erimiz vardı; fakat, aramızda suale memnuniyetle cevap V"erebili-

emrett'. Casus kadın. birkaç dakika bı?.şkaca hiçbir hareket ve cismani 
~ dirtı. Fakat, kendisi beni mahkeme sonra salona girdi. Kendisini ka151ı- bir temas vukubulmuş değildir. l\Ia-

htızurunda teşhir etmek fikrinde bu- yan korku ve hey~can hala bakiydi. amafih. Almnn casus tecıkilatı reisi-
lundukça silk Ot etmek mecbuı iyctin- Reis _ Sizinle daha fazla mec:gul nin de tavsiyesi veçhile kendiı::ini tam 
deyim. olmamak niyetinde bulunduğumuzu bir alet yerine koynb 'Jmek ve ondan 

tteis - :Mahkemenin şnhsiyatla nazarı dikknte almanız rnzımdır. azami surette ic:tifade etmek için son 
• ıtlalbısı olmadığını artık anlamanız Bühtan ve iftirn yolunu terkeden~k. zamanlnrda ona teslim olmağa karar 

lazımdır. Bu itibarla hiçbir hakimin ona göre kat'i cevaplar vermenizi vermiştim . 
aleyhinize düşilneceğine ihtimal ver- isteriz. - Devem edecek -

•
1 tniyorum. Biz, sadece hakikati mey

dana çıkarmağa çalışıyoruz. 
General jofr- Hakikati arama-kta 

haklısınız; fakat, başkalarının zara
l'ttıa rnucip olmamak şartiyle ! 

Bir 
-----ccc***>»-----
Teklif Gen er a ~ Skoblin 

Müebbed l.üreğe 

Yeni bütçe meclise verilmiştir. 

939 bütçesinin varidat faslı, g\:çen 
sene biıtçesine nazaran yüzde 12,G 
fazlalıkla, 2~1 milyar 415 milyon rub 
ledir. 

Halifaks 
Portekiz matbuat hey'etine 

z yaf et verdi 
Londra, 27 (Radyo) - Hariciye 

nazırı Lord Halüaks; birkaç gün
den beri burada bulunmakta olan 
Portekiz matbuatı heyeti şerefine bir 
ziyafet vermiş ve bir nutuk irad ede

rek, ingilterc ile Portekiz arasında 

mevcud kadim dostluk ve ittifakı te-
barüz ettirmiştir. 

---=** 
Hollanda 

Kabinesi işe başlama
dan i.t;f ifa etti 

Amsterdam, 27 (Radyo) - Baş

vekil Kolin, bugün parlamentoya git-.. neiA - Casus kadınla aliiknnız m ah u" m O U "\b t ı ... 1 .. hn<la1• :rnnn ynpn•a.ğt\ s ' don bir -1 oısa 1.:>ıte, şereı ve hays yetınıze ~ miş ve knbinenin beyannamesini oku-
~arar gelmez.. Bu kadının mazisi me"' ı::porcunun, ı;ahada tek taraflı boks Paıi , 27 (A.A) - Seine eyaleti 

" kk k duktnn sonrn itimnd reyi istemiştir. da maçına gfr;c:nıec:i, b;zim taha 1 u- c' nyet mahkeme i, 1937 eylUlür de 
ndadır. Binaenale.vh, diğer aşıkl~ırı K t I'kl rt' · ş f' · b' t k i · tn r.a çalıştırdığımız bugllnkü spor ter- sabık rus muharipleri cemiyetinin a o ı er pa ısı e mm ır a r rı 

ı.}Yanında sizin de yer almanız.dan ı · k b' · · d ·ı 
uı... biyesi ve cen il menliği ile h 'ç te ka- reisi general Milleri yok etmekten üzerıne a meye ıtıma reyi verı -
•Şey çıkmaz. 

1) Lavreniye _ (Ciddb•etıe) mazısı bili telif değildir. Ni'°Pk'm, beden suçlu general Skoblini gıynben, mil- mediğinden, başvekil saraya giderek 
, ne 1 te.rbiyesi ge. nel di.rektör üğ.ü. hacli!':e-ı ebbet kilreğe mahkQm etmiştir. kral'çeyc istifasını vermiştir. 

oıursa olsun, Benimle izdivaç et- d b h ti k 
tikt yı çok :rer·n e ır ngsasıyc e ar- Hatırlardadır ki general Skoblinin *** 
. en sonra vaziyet değişiyor. Zira 1 1 k l N 

şılamış, mec:e eye e atmış, a eci ec , . . . · M } • T •• •• 
~nı:ıni tnşıvordu. Bu itibarla mazi- • t• b dA b k tl 1 d t karısı Plevıtzkaya ısmı ıle meşhur ugv ada utun " ae ı e e ı oy o n ceza an ırmı ır. · 
1~nrn burada mevzuu bahis olmaması Spor işlerinin tanzimi, sporda disip- ı bayan Skobl.in, ayni işte A suç ortağı 

?löid'ır. lin ve cenflmenlik hesabına bu ka- olmak sebebınden 1935 kanunuevve- rekoltesi 
d lleis - KenC:.isini ze,·celikten tar- ı· d 20 kll - hkO d'l e+..... rarı takdirle karşılarız. Ancak, bu ın e sene rege ma ım e ı - Muğla, 27 (A.A.) _ Vilayet tii-
b o..ıneğe kara.r v~rdiğiniz andan it"-
arel\ . maçın tekrarlanacağını düşünerek m'şti. tUnleri bu sene dig-•er ,.111 ... ı·a kıvas: aJt ne mazi 1 ve ne de izdıvacınız ı " .. .ı -

ı. ında iken g.eçirdiği hayat sizi ala- bit teklif yapmak i ledik.. --------------- dilemiyecek derecede milsaittir. 
l'ill.d Maç, diler Anknrada, dilerse ts- de karşılaş~mıar, hntta, hakem c1 

t ar eder! İ . 1. 1 Havalar Hitilnlerin neşviln~masınn 
"a a\lreni"e - Vazi .... et, '.·alnız bu tanbulda olsun, son hadisenin bırak- zmır 1 0 sun. ·• ın " " Esn en geçenlerde mnç hakemli- çok müsait g:tmiş ve müstah:-:illerin 
( .. ,. u. suz kadının cephe inden değil, tığı umumi tesirler ve maçın n 'hai de iyi totiin '"etistirmek için çok iti-

"••d •t'b · 1 b lk" ğine 1zmirden Mucıtnfa Balcı çağırıl- " • lıcı 1 cephemden de tetkik olunma- bir mahiyet taşıması ı ı arıy e e 1 na göstermiş olması dolayısiyle bü. 
~e~r. Zira burada ı ilsvny olan benim. de nahoş bir takım tezahürlere sebe- mış, fnkat meşguliyeti sebeb 'yle gi- tün vilayet için bu sene rekoltesi al
tıı.ır era1 fofr'n bu kadınla aşıkane biyet verecektir. Ve bunu, neticen'n dememişti. Burada geçecek bir maç- b milyon kHo tahmin ediliyor. 

cl\faarif Şurasının sayın azasiyle 
birlikte bulunmaktan bayan İnönü ile 
beraber sevinç hissediyoruz. Şuranın 
on gilndilr devam eden çalışmaları-

** ispanya çehresini I 
göstPrdi 

-Baıtarafı 1 inci aahifede -
Netice itibariyle BÖrülen ,ey ise ,u. 
dur: 

bavetUler bu yüksek samimi ha
va içerisinde geç vakte !tadar knJ. 
dıktan sonra köşkten ayrılmışlardır. 

Kral Kar ol 
- Baştaraf ı 1 inci sahifede -

ahd, saat 12 de İstanbula muvasalat 
eden pederi kral Karola yatta mü. 
lliki olmuştur. 

Paris, 27 (Radyo) - Romanya 
Ciano, eli, kolu boı olarak geri kralı Karol, !stanbulda iki gün ka

dönmüştilr. Franko, iltifatta hasis lacak ve Türkiye cumhurreisi fsrrı~~ 
davranmamakla beraber Kont Cia- lnönll ile konuşacaktı!'. 
noya, nL'hverin bir tarafına iliştire· İstanbul, 27 (Radyo) - Roman~ a 
bileceği hiç bir alaka ve intisap ma- krali Knrol, refakat'nde veliahd 
dalyası ..-ermemiıtir. Hatta ve hatta, Gı an Voyvod Mihail olduğu halde 
bitaraf kalacağını bile bir nutukla yatla Akdenize açılmıştır. 
ilin etmiı, harp kab!neainin yerine **=---
de, kıamen İtalyan ve Alman ailih p f• • • -
ve bombaları ile periıan olan iapan- eşte ~e lfl ffiJZ 
yhol vaktanb~nı kalkk~n1.dıra1cak bir ıali- Budapeşte, 2] (A.A.) _ Tür-
atçı a ıne tef ı ı yo unu tutmuı· k' b" "'k l · · B B h' E k' t ıye uyu e çısı . e ıç r ın, 

ur. Budapeşteyi terketmekte olması mü-
Esaaen general Frankonun, akıllı b t' 1 d" h "l"l · "b"d · . . .. . . nase e ıy e, un arp o u erı a ı esı 

ve vazıyetı mudrık hll' asker ve dev- ·ı bah · "b'd · • l . . ı e rıye a ı esme merasım e cc-
let adamı aıfattyle bundan baıka bır ] ki k I\1 · d l\1-. • . en er oymustur. erasım e a-
yol tutmasına da ımkan yoktu. Anlı- h"kA · · l · B V" ] 

car u umetını, orta e çı . orn eet 
kom~nter~ pa~ta !irmekle Roma: ile diğer bir çok yüksek memurlar 
Berlın mıhverıne gırmeli: arasındakı temsil etmiştir. 
fark, bugün artık tamamiyle kendi- **=---
•İni göatermiştir. f ı .. 

1 
. ı .. 

lapanya, harap olmuı, kurbanlar 1 s p an y o m l1 t e c 1 e rı 
verm:f, içtimai nizamı, iş teşkilatı B , 2? (AA ) -150 f • 

h d .. · b 1 b' ayonne, . . 5 ve ayat uzenı ozu muş ır mem- .. . . .. 
1 •- t ld kt b k d . k panyol bask multecısı, dun akşam e11;e o u an a§ a, enız ve a· B d k • · · · 

or eau s ya sevk edılmıştır. Burarada, İngiltere ve Fransa ile çok ya-
dan Venezuelaya hareket eden bir 

kın bir münasebete malikti. Mihver-
vapura bineceklerdir. ciler hesabına İspanyanın yeni bir 

t h .. 1.. kt B Diğer taraftan 500 kadar mülte-maceraya a ammu u yo u. una . 1 .. . . 
k b 'J 1 k t' k lk cı de spanyaya donmek ıstedıklerin-mu a , mem e e ın a ınmaaınm 

ht ıd ~ R den Hendaye enternasyonal köprii-mu aç o ugu para, ne omanın f 
sünden spanyaya geçmiş1erdir. 

tamtakır kasasında vardı, ne de Ber- **----
linde .. Franko, mihverciler cephesi-
ne iıtirakten sonra elde edilecek bir Altınlar 
zaferin iapanyaya düşecek hiaseaini 

de takdir etmişti. ispanya, bir ital- 1 s p an yaya iade 
yan müstemlekesi olacaktı. sııı;a~ebeti sebketmiş ise, onun şah- muhtelif şekilde münakaşanın takip 1 ta, seyircilerin herhangi ps'kolojik Bu tütünlerin yüzde yetmişi A _ 

"'a heni dllşünmesi Hlzımdı. etmesi ihtimali de vardır. Binaen- tesirleri ve teznhürl.eri olmıyacag-ı ı 'ka ·· d t Al t· · 
~eı me ·ı · ' yuı c 0 uzu man par ısı Bütün bu mülahazalardır ki, Fran-

C!-1.ı..., 8 
- Zannetmiyorum, tekrar aleyh biltttn bu mahzurları ve muhte- için netice muflaka normal o- ı k , t• t· · t' ıJ· b' h t o!unuvor 

'41:'1 o ara :e ış ırmış ır. ;ııç ır as a- koya bu İspanyol s."yaaetinin ibre-
k"t,f 1\'ı ki,, b.u kadının hiçbir hare- mel tezahürleri önlemek jf'in, biz şu- lacaktır. Beden terbiyesi genel di- ık okt G t··t·· h Paris, 27 (Radyo) - Mahkeme-

" l" ı Y ur. eçen sene u un ma - aini hir olmazsa «b'taraflık» istika-'l'u•-" Ş~refın zi haleldar edemez. r.u teklif ediyoruz: rektörlüğUnün nazarı dikkatini cel- ı .. d h ı d 333 b' k'I ,. nin karnriyle ispanyaya iadesi tekar-"rrtin su un en a en mevcu ın 1 0 metine çevirmek lüzumunu hisaettir-
ederim ki, mahkemenin de Demirspor ve Galatasaray İzmir- IH!deriz. tütün \'ardır. rur eden bir milyar beş yüz bin frank 

• miıtir. kıymetindeki emanet altınlar, bu-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~, e~d~ ~udüf edil~ Ş~efli hlr gali- mnınboğ~ına~k~nndanyağdırd~ Bugün M~kova müzak~e~ri ~gün zabrtanın kordonu altında sa~ 

RARENG•ız DE bıyet ka7.anmış~ardı. ğı mermilerin düştüğü yerleri tesbit na ererken, Akdenizde de yeni bir dıklara yerleştirilmiştir. ....... • y 3 İşte Y. 3 denızaltı gemisinin boğaz ediyordu. Ben ise geminin küçük müvazene unıuru beliriyor. Altınlar, yarın kam• .. onlara tahmil 
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~~·z·•'•••A• ...... L, .... T ...... 
1 
........... G ........ E ...... M ......... 

1 
.. 
5 
....... i ..... :.. ları aşarak Marmaraya giri"'ı· ı'ngı'lı'z ko"pr''su"nd ı d Netfoe •udur· " ~ u en ayrı mıyor um. 

5 
Ih " 

1 
· h . R Ber edilecek ve bir müfrezenin muha-

F ~ansız .ask~ri ve b?hri kuvvetleri - O gün öğleden sonra boğazları . u . pen.:er er c~p es•:. oma - . fazası altrnda Burgo.sa gönderile-
nın hezımetıyle netıcelenen semere- geçmeğe ve Marmara denizine gir- lan mıhverı aleyhıne gun geçtıkçe c kt" ... . h 1 . . b e ır • ....................................................... """'""""' sız ücum arının zamanına raslamış- megwe k d'k B h~d· k kuvvetlenmekte, mihverın atvura-

arar ver ı . u a ıse ışa b · k 

8 Y 
tır ~- kk l b - d . . .. tesadüf ettiğinden erkenden hava ka- cağı aon kapılar da birer ırer a-

l • • yana a e ogazına enızın us - panmaktadır. 
• azan• ** tünden ve altından yerleştirilmiş o- rarmıştı. Fakat sema berraktı. Meh- Orhan Rahmi GÖKÇE 

"' • h . l . . f 1. . . b f J k k t ·11 • d . ~ tabın ziyası oldukça yardımımıza koş Ç t' · d b" r. 3 • • mu rıh erının aa ıyetını ertara et- an or unç orpı ~~ın ve emır ag· 1.T.. l · arpışma ne ces:n e ır 

~Uldiik denizin dibine ebediyen gö - mek lazım gelmişti. Bozcaada ve Mi- ların tarlasını yararak Marmara de- muDştu.. 1 . . . v reme ga ze es l Fransız vapuru battı 
ltı ten b' k .. .. tl d'll' .. d .1 d . l ·1 · · . 'b' l d b' d" enıza tı gemımızden bızden baş- [ b. l .J ~a. cd·ı ır aç gun sonra sura e ı ıye gon erı en enıza tı gemı erı nızı gı ı azı ı ve mer ır uşmanın k 1 f d B _ 1 _ Kontra e ta l tutu ou Londra. 27 (Radvo) _ Bugün le . 1 rnckt 1 d · l · d y 3 . . d d k a on a tı ne er var ı. ogaz arın ag- ,, 
tıtıdc b c o an enıza tı gemı- arasın a . gemısı e var ı. afesi içine girmek ve burada faali- zınd l t' ·ı . l . l . B l d 27 (Radyo) St a· Mnns denizinde Gratezberk adında 

\o ?\ ir d . d . . d" ·ı · Ça kk l bow t b"' · etle a yer eş ırı mış o an maın erın e grn , - oya ı- • 
ia~ ?1\- teber ~neaı enıze ın ırı .m.ış . ~~ a .. e gazı a 11 vazıy e~ yete geçmek kolay bir şey değildi. altından muvaffakıyetle geçtik ve noviçin naşir' efkarı olan (Vrome) İsveç bandmılı bir petrol şilebi, Fe-
?nı ~triltıı· ~uk.en o pnlı gemının rıne go~~ dun:anın en meşhur ve .. Bununla beraber Milner ve arkadaş- esas boğazın içine vardık. Gemimi _ gazetesi, ingiltere ve Fransa aleyhi- niks adındaki Fransız vapuruna çarp 
~ı.t d . 1ftı. zor geçılır bogazlarıdır. Osmanlı hu- larıCeymis , Peterson fedakarlıkları zin berhava edilmek tehlikesi yüzde ne ve mihver devletleri lehine maka- mış ve onu batırmıştır. Hadise esna-

~a~ladı~nı~Itı gemisinin faaliyete kümetini~ elinde bulunan bu ?_~ğaz- sayesin~e bu harikulade hareketi mu d?ksandı.'_ ~ ~ka~ yüzde. on iht!mali- Jele.r neşrettiğin den dolayı kontrola sın da oradan geç~n ingiltere bandı-
11 ~ı.tharetarıh •. Çanakkalenin şiddet- lar, h~r~ı umuı:n pat~ak .verdı~ı za- vaffarkıyetle .b?ş~rdıla~. 'ie bir kaç nın ve~d~gı -~mıtle. t~hlıkeye gırmek tabı tutulmuştur. r~lı 1\~ask~t. adındaki vapu:,. (Fe-
11~ıliı bclerıne tesadüf ediyordu. man ıyıce tahkım edılmış vazıyette Osmanlı gemısını tahrıbe muvaffak cesaretını gostermıştık. -- nıks) ın mürettebatından 25 kışı kur-

l'ıakk"ı • ~ranaız birleıik filoları Ça- olmadıkları halde, Türk askeri mev· oldular. Naara istikametinden Lapskiye ka- Vaziyet arzu ettiğimiz gibi inkişaf tarabilmiştir. On kişi kaybolmuştur. 
~a~ıubi 0iazında uğradıkları feci kiin tabii vaziyetinden istifade ede- Ceims Peterson harpten sonra yaz dar dayanan denizi aşmak için ölüm etmişti. --=* --
ı::~ ile ı::~t~en •onra, Osmanlı ordu- rek deni~den vaki en müthit hüc~m- ~ış o.ld~ğu hatı~atında bu t.arihi ha- k?r~u.sun~n y~ra.~tığı soğuk ter, he- . ~akıa can~varm tam ağ~ı~~ ~~r- B. r köv lü cıl dırdı 
tn •tıe, " a tan rrıüttefiklerin asker- lara çüruk toplarla, noksan mühım- dıseyı şoyle tef sır etmektedır: pımızın vucudunu kaplamıştı. Fakat mıştık ve tehlıke oldukça buyum us- > 

l ~tı ~ afni ıamanda, zaman za- matla göğüs veriyor ve merdane çar- - Seddülbahir kalesinden Naara- bu büyük tehlikeyi aştıktan sonra tü ama geniş olan bu denizde taki- İstan bul, 27 (Tekfonla) - Bu -
~ıtı dorı -1: ardan çıkarak müttefik- pışıyorlardı. ya kadar imtidad eden yolu kolayca denizin sathından on dört metre de- bata maruz kalsa~ bile kurtulmak gün Ankara cadde 'nde 50 yaşında 

t\ ~-;~asına ani baskınlar ya- Bu fedakarlığa mukavemetleri aştık. Milner bizzat teleskop başın- 1 rinli~inde Cod seid di king arkısını imkanları fazla idi. 1 b.ir kôy!il çıldırr-ış \"e yakalanank 
n 1 kruvazör ve torpido sayesinde deniz muharebelerinde da duruyordu ve müttefik donanma. söyliyerek Marmara denizinP arıl,Jı1' -Devam edecek - t marhaneye sevkolunmuştur. 

- =*=-
Deniz faciası 
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Bir Ankete Gelen Cevap,ar 

sevilen devlet En çok 
adamı kimdir? 

Tecim, Kültür Ve Ege Lise. 
lerinin Kampında •• 

Yanık yüzlü, tunç vücutlu Mehmedcik talebe 
Ruzvelt ne kadar seviliyorsa, Hitler

den o derece nefret ediliyor tam bir asker olarak yetiştiriliyor 
İtalya yüzde dokuz buçuk. 

Sovyet Rusya yüzde bq. 
japonya ve İngiltere yüzde iki bu

çuk. 
F ransada bu sual~ cevap venni -

yenlerin miktarı yüzde bettir. 
lngilterede ayni suale ıu cevaplar 

\•erilmiştir: 
Almanya yüzde elli dört, 
Japonya yüzde dokuz .. 
Sovyet Rusya yüzde be§. 
Fransa yüzde bir. 
lngilterede bu suale cevap vermi

yenlerin nisbeti yüzde on yedidir. 
Amerika halkının bu suale ver

diği cevaplar şu nisbetler altındadır. 
Almanya yüzde elli sekiz. 
ltalya yüzde on iki. 
Rusya yÜzde sekiz. 
lngiltere > üzde üç. 
Fransa yüzde bir. 
Amerikada bu suale cevap vermi

yenlerin yüzde on ikidir. 
Sual 3: 
Halen yqıyan devlet eclamJarm 

Bugün Geç~t Resmi Var 

dan hanPini terdh edetıainb? Tlirk ·11 • • ka 

Fransade bu suale verilen cevap- ha:ıet eaerim;ı.::7.•nki, b;,::~~ Kızılçu}}u'dakİ Kampta~~~~= !:=::Pa::~~tı!::':!; 
Iar şöyle tasnif edilmiıtir: denberi aır.ıılar üzerinde didinen, bir uykuya dahnabilecejini tahantU 

Ruzve)t yüZde eJli eekiz. yorulan aençler ukeri diaiplinin N ı G •• d •• ? ettim .• 
Çemberlayn yüzde yirmi iki. en ıiddetlia?1i tatbik ettiiimiz e er or um .. 
Stalin yüzde dört buçuk. halde ufak bar aluülamel sörme- • Kamp mahalllııde hel'f81' yerine 
Eden yüzde üç buçuk. dik.• ' . _ _ _ __ .... ~ yerleştirilmijti. Daha henf1z maUla-
Bunlardan maada Salazar, Beneı. Sıcak ~:r Temmuz günü, Kızılçul- nmıza dönüyorduk ki, boru ~almata 

Papa, Çörçil, üçüncü Reozveld, al- lu çaml~gı~da müstahkem mevki ko- / başlamıştı. Toplan borusu bu .• 
tıncı jorj, Kranto ve Halifaks rey mutanlıgı ıdaresindeki, tecim, kültür Binbaşı Hayri Acarola ıon bfr·--
almışlardır. ve Ege liselerinin kamplarına gittim. al daha sordum: 

Amerika efklrı umumiyeıi bu Ka~p m.~hallindeki çamların göl- · - Kamp mUddetince herhanıf bir 
suali yalnızca Avrupa çerçevesi için- gelerınde oğle paydosundan bil is- müşkülle karşılaftınız mı T 

.. . . tifade, küme kUme toplanmış konu- Ha d di Hi bir ı..&n:. 
B. Hitler de gorerek verdıklerı cevaplarda ıu •urlarken O'ördüm.. - yır, e • ç •aye mWJP 

d ı d ı h k .,. • daf ederek söylemiyorum. Yabus 
Amerikada efkln umumiyeyi tet. ev et a am arını terci etme tedir- Nizamiye kapısındaki bir onbaıu bir hakikati tebarüz ettirmek fit.-

kik enstitüsünü kurmut olan M&- ler. Çernberlayn yüzde yirmi yedi. beni arkaclaflan ile konu • rim: Kıymetli müstahkem mevtf.ko-
yö Gallup yaptığı bir anketin ne- balyada Yill!icle on Od. lall ti'fti oınu ll. nlutanı tumgeneral Rasim Aktotmi 
tiaderini neıretınektedir: Da1adiye yüzde dört. Acarola götordü. Hayri Acarol beni bu kamp için gösterdikleri allka ., 

Möeyö Gallup dört senelik 'bir tet- Mussolini yüzde üç. bilyük bir nezaketle kar~ıladıktan yardım tasavvurun fevkindedir. 
kikten sonra ayni enstitü benzerleri- H' 1 _ ··zc1 'k" sonra yer gösterdi. Konuşmağa baş- Memleketin münevver ldtl. 

F ·1 ed · · ıtaer yu e 1 1
• lamıttık Hayri A 1 daha esaslı yeti•ebilmeleri i .. in Jdta.. 

ni ransa vekingı terw eb_teaıı ektmış Bunlardan maada Kral Güatav B . 1 k tcarl a: w 'JI s 
ve son olara yaptıgı ır an ette ' - u yı omu an ığını yaptıgınız !arın en kıymetli subay erbaı Te er-
Franaa ve ingiltere ve Amerika hal miralay Bek de rey almışlardır. Hal- kamp hayatında gençlerin umumi terinden mürekkep dolrun kadrolu 
kına ıu sualleri sormuştur: kın yüzde kırkı bu suale cevap ver- durumu hakkında düşündüklerim sor Kamp komu tan heyeti bir talim heyeti teşekkül ettirllmlf" 

1 - Hangi yabancı memleketi memiıtir. dum. ' tir. 
tercih edersiniz? Sual 4: Çamlann gölgelerinde küme küme Mekteplerin idare heyetlerinin de 

2 - En az sevdiğiniz yabancı Halen bayatta olan devlet adam- biriken gençlere bakarak anl:ıtmağa gösterdikleri alaka ve yardımı fGk• 
memleket hangisidir larmd I..!-! •• ? başltıdı: ranla keydederim .. 

3 - Halen hayatta olan devlet an en az 11U1111 aevermuz - Türk milletinin kanındaki hu- Talebe, bölük, bölük koıu 1&bUU. 
adamlarından hangisini tercih eder- F ransada bu suale verilen cevap- let eseri olmalı ki, bir yıldan beri sı· çıkmış ve akşam talimlerine bql .. 
ıiniz) lar şunlardır: ralar üzerinde kafa patlatmış, y<1rul- m!ftı .. Komutanla beraber kOf11 ... 

4 - Halen ya§İyan devlet adam- Hitler yÜzde yetmif iki buçuk. muş derslerle uğraşmış gençlere as- hasına geçtik .. 
lanndan en az sevdiğiniz hangisidir? Mussolini yüzde on sekiz. keri disiplinin en şiddetlisini tatbik Kendisinden müsaade alarak tat-

Tabii bu suallere verilen cevaplar Stalin yüzde iki buçuk. ettiğimiz halde, şayanı şükrandır ki, bikatla meşgul bir bölUfQn yanm• 
iıin en enteressan olan cihetidir. Franko yüzde bir buçuk. en ufak bir aksülamel görmedim. yaklaştım. Hava hflcumlann.dan to-

Fransız gazetelerinden Paris - ~oir Kont Ciano yüzde bir buçuk. On yedi gilndil~ emri·~·iz~e bulu- runabilmek için kendilerini aizllJot'-
ingiliz gazetlerinden Nevs Chronıde B l 1 .1• l l nan gençlere tatbık ettıgımız pı og- sıçramalar yapıyor ve karplıklı ~ . u sua ngı ız ere soru mamış- k 1• · ı · · 
ve Amerikada altmış gazete aynı ram ço verm 1 netıce er vernuştır. zilerinde vazifelerini fevkallde W 
günde bu anketin cevabını neşret- tır. . . . G.ötsümü kabartarak sö;liyebilirim necek bir şekilde yapıyorlardı. 
mitlerdir. Amerıkalılar aynı suali Avrupa kı, bu genç arkadaşlar btıgün mem- Baktım, karşı taraftaki b6l~ 

Sorulan l>u dört suale gelen cevap devlet adamları hakkında kabul e- leket müdafaası için veri1"cek vazi- . . . .. SUnaii hilcumu.. birisi istirahat ediyordu. Birkq __. 
lar tekilde hulisa olunabilir: clerek ıöyle cevap vermitlerdir: feleri başarabilecek kabl!iyetc gel- Lır .z ~aha. te.v~ı ettık. Ve but~n mer- aen evvel ~anık yüzlü, tu~ç vücutlu Jebe arkada la örü ebilmek J in tlfl' 

l:_ _ _:. -L• 1 k ti t ih H' l .. d · mişlerdir · kezı s kletımızı muharebe talım ter- ve her türlü askeri mezahıme mUte- 1 il 1 C ~ ....._a ecnevı mem e e ere ıt er yuz e yetmıf. · biyesine verdik hammil bir er yapmak en büyük ra- fınatını bulmuttum. Yanlarına ~:; 
edeniniz? Mussolini yüzde on sekiz. - Yirmi günlük kamp hayatında · . d' B 1 • • 1 

l&ftlm Hararetli hararetlf •ö~ 
B ual F da ·ı . .. .. . Yarının büyükleri olacak bugün- yemız ır. u gayeye vusu ıçın o - · .~ 

u s e ransa verı en ce • Stalm yuzde dort. gençlere nasıl bır çalışma prngramı il 1.w. k dd b" if d k "'"' b" . tatb"k bir grup aözüme ilftti. Dört kiti~ 
'-- ·· le "f 1 · . . . n n genç ıgıne mu a es ır vaz e- u ça a.aÇ ır mesaı programı ı vapllU' fOY tasnı o unmuştur: Çemberlayn yüzde iki. tatbık edıyorsunuz, dedım. 1 . . ler ve içlerinden eli urıh olanı 

Birlqik Amerika devletleri yüz- Amerikalılann yüzde on beıi bu - Emrimizde Kültür-Tecım-Egl? yı tevdı etmeğe ;e onlan her sahada ediyoı:um. Dedi. byordu. Ben yaklqınca, bU7Ul1Dlt 
de yirmi alb, suale cevap vermemiftir. liselerini ikinci devre talebesi var. Ge olgun, müteklmıl görmeğl en büyük Ve ıl&v~ etti: yerek sustular. Yanlanna göktlm 

lngiltere yüzde yirmi üç, -+- . nel kurmay başkanlığının lise kamp- bahtiyarlık telakki eden komutana: - Buyurun sizinle kamp mahalll- - Konuımanıza devam eclia 
laviçre yüzde on bet, f A l l k h lan için tertip ettiği programı tama- - Kampta birinci derecede istih- ni dolaıalım. kadatlar, dedim. 
Belçikada yüzde dokuz, Ce e Safi l ane men tatbik ettiiimiz ribi, gençlerdeki daf ettitiniz ıaıe n,edir? Dedim. Kalktık .. CJı(mlıfın tribün taraf- lımlnin Şahap Çiner olduima9.'~ 
Sovyet Rusya yüzde yedi. Mumcuaade caddeainde Altla)' -. istidat ve hevesi nazan itibara alan Büyük bir emniyet ve samimiyetle lan k&mflen çadırlarla kaplı. Sıcak Uyen arkadaı, eli anlı Demi ~ 
Ve bundan sonra da sıraaiyle ltal- katı 746 cadde 17 numaralı haneı Tümgeneral Rasim Aktoğun direktif 1 cevap verdi: bir günUn zevki çalıfJllalarla geçen rerek: 

ya, laveç, ispanya ve diğer memle • Bir kapıdan Pince iki hane J'11· ve emirleri üzerine bu programlan - Emrimizdeki aençleri herıey- saatlanndan sonra tatlı bir gece ıe- - DeYaım 8 ı.; ......_ _. 
ketler plmektedir. kanda bir bUytlk oda, alb bir oda, 

Ayni suale ingiltercde şu cevap- bir hayat, bir mut'-la, h•m•mı da 
lar verilmittir: içeride, kömllrliik hellıa çimeato 

Amerika birleşik devletri yüzde bahçeli mllkemmel bir eY. Arai ça-
otuz üç, tıU hir hane iki kat 7Qkanda iki o-

Fransa yüzde yirmi iki, ela, hayat &f&iuı da iki oda bir ha- 1 
lakandinavya yüzde üç, yat a71117etea matbalu Ye haYlusa, ·· .,,. """"'"·''· 
Amerika birleıik devletleriden §U heluı, nia arkasuada aiaçlık bir 

cevaplar alınmııtır: bahçe, yanıbaımda bir elam nlerin 
lnailtereye yüzde kırk üç, karıwnda laU:rlik bir balate .. Y&l 
Franaa yüzde on bir, çeıld afaçlar. Aana1-, methar Per-
FinJ&ndi,ya yüzde dört. volaraçl bakkal Mustafa O.ite aittir. 
leviçre. lıveç yüzde dört. Ayni eacldecl• laU,.ak Wr ana ltlr 
Sual 2: dükkan lair bG,.Uk hayat dBkM-. 

En u aevdijiniz yabaneı memle- CSnll demir kapı numara 144 •••'-
ket hangiaid"r? acalo satıhkbr. 

Bu suale Fransada verilen cevap- Mlraeaat etmek i~ler ıa•te-
lar 1111nlardır: mbde ttıbıaa _..ttlp Mellmecl ICa· 

Almanya yüzde yetmİf. rakarttan ............. D. 3 T&lelae ıtlnıü malla rebeıl tallmlacle 
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Se:yahat notları: 1_2 

Manisa muallimleri 
H tay yolunda 

(SAHiFE 7> v 

Çirıe'de 

Bir otobüs hen• 
değe devrildi 

Biri kadın olmak üzre 
yedi kişi varalanrlı 

Istanbu, Bursa ve Ke!yserli tüccarlar 
Hataydan binlerce liralık mani

fatura 9Jmışlar. 

Fabrika istıhsa ô:tı her yd bir 
Çine, (Hususi) - Dün saat 19,30 

da Çine yolunda bir otobüs kazası 
olmuş, yolculardan 6 sı ~rkek biri 
kadın olmak üzere ağır ve hafif 7 
kişi yaralanmıştır. Bu müessif h&
disenin tafsilatı şudur: kac misli 

t 
fazla/aşmaktadır 

Şoför Ali Rizanın idaresinde liu
lunan Çine belediyesine kayıtlı 8 
No. otobü~. dün Aydın pazarından 
Çineye avdet etmek isitiyen 25 ka
dar yolcu ile saat 19 da Çine istika
metine hareket etmiştir. Tellidede 
civarında otomobil ve otobüs seyrU
seferini kontrol eden belediye zabıta 
memuru bu otobüste de hattı istia
bisi kadar yolcu olduğunu görmüş
ler ve yoluna devamına mani ola
mamışlardır. Fakat belediye kontro
lundan geçen otobüs şoförü ile, şof3-
riln yanında oturmakta olan otobtıı 
sahibi Osman daha ileride kendile
rini beklemekte bulunan 10 kadar 
yolcuvu da alarak takriben 35 yolcu 
ile yollarına devam etmekteler iken, 
6 ıncı kilometrede rodun çıkmasiyle 
direksiyonun idaresi güçleşmiş ve ma 
vaz~nesi bozulan otobüs 3 - 4 metre 
dernliğindeki hendeğe devrilmştir. 

Nazilli, (Hususi) - Sanayileşme 
siyasetinin muvaffakiyetiyle başarıl 
ma~ında, ~"azilli basma kombinası. 
nın mühim bir mevkii vardır. 

Çünkü Nazilli kombinasında ileri 
dokumacılık sanatı, yüksek kimya ve 
tekniği fle mezç edilmiş ve milli zev 
ke uydurularak inkişaf ettirilmiştir. 

Nazilli basma fabrikası istihsala
tının her yıl artmasına rağmen ihti
yaç ve talebi knrşıhyamıyacak dere-

Avni Altmer ve kardeti Hatayda cede revaç bulmasının sırrını sağ-

~ Şimdi tuhafiyecileri geziy_oruz. için seviniyoruz. Hiç olmazsa Mani- lamlık, zarafet ve kal:te yüksekliği 
Bütün dükkanlar yarı boşalmış bir sadan buraya göz aydına geldik, bu- kadar, renklerin milli zevkimize ve 
halde .. Ufak tefek soruyoruz, Türki- nu olsun söyliyecek bir yer bulaca- desenlerin günliik modaya uydurul -
yeden bahalı .. Hayret ediyoruz.. ğız demek.. masında aramak lazımdır. 

Anlatıyorlar: Bize gene rehberimiz anlatıyor: Fabriknyı son ziyaretimde yemek 
- Burada bir ay evvel manifatu- cŞu bina üsbecilerin, burası Er- salonundaki fabrika mamulatı per -

tuhafiye eşyası ucuzdu. Fakat menilerin merkezi idi. Şimdi inhisar- deler, renklerin imtizacı, çiçeklE>rin 
rlataveb td n Bursadan Kayseriden !ar idaresi. emniyet dairesi vesaire tab:ata uygunluğu ve deseninin mil-

8 n u a ' ' l' k · 'b k b k gelip aldılar. Yüz bin )iralık, elli bin gibi bu yerleri hep resmi binalar yap- 1 zev e ıntı a ı a ımından nazar -
liralık, bir milyon liralık mal aldılar. tırdık. diye iftihar ediyorlar. !arımızı ilzerinden uyırmadı. Bunu 

H b. k 1 k farkeden fabrikanın model servis Simdi esnaf gözünü açtı. Onlar da . er s.en. e ır ço ı-an ar ya an 
• A h k b d şefi, iznh etti. ~ ayda yadırgamadan çekinmeden işi b · "b · · d l F k t olur ne sı re rını seyretme ma a en ta-

ırı ırın en 8 ~yor. a. a ne l bii bir ihtiyaçtır. Bunu hissede:ı reh- -c Bir gün eşim sofraya b11dem eline alıyor, hem de hiç bir arıza ve 
olmaz diye malını evınde sak ıyor. b · · h' · l · k d k" ~ireği koymuş, bunun modelini ora- aksaklığa mc) dnn Yermiyor. lkj se-

erımız ızı ne ıır enarın a. ı mn- :l' 

O · · bı"z de şasıyoruz Herşey k · d n d daıı alclım. neı k tcr:rüho bunu kati olnraı~ mc"-nun ıçın ~ · ez ga7.ınosuna götür ü. ura a J 

h lar k fı 1 d Bu fabrikanın temeli atıldıktan son dana çıkarmıştır. esapsız O a r a 1. kendi alemimizde bir f'P.Ce yaşadık. 
· d ra ecnebi memlek~te staja gitmiş Tilrk tekni~yen ve işçisi elinde işli-

Bir kaç yerde ayni boy aynı esen Gazino sahibi bize, hoşgeldin, dedik- fabrikanın çalı~nrn6 a başl:.r..a.,iyle yen fabrikanın randımanında müte-
ayni mal mendil soruyoru"z. Fiyatlar ten sonra ilave etti: işe girişm ·ş bir Tilı'k genci idi. mndiyen artmaktadır. 
o kadar muhtelif ki, biri on diyorsa, - Ben kunduracıyım, ortağım Fabrikanın yalnız model atölyesi Bırinci senenin istihsali 40.000 top 
diğeri elli, kırk, otuz veyahud beş da .. Burada bize intihap esnasında değil, her ervisi, tek yabancı olma- ikinci senenin 200,000 geçen sene -
kurucz istiyor k k k ld Ahd t 1• Qti"k t dan umumiyetle Türk gençlerinin nın 400.000 top basma ... İplik bup-

ır • ço urşun sı ı ı. e m ~ . - . . . .. . . • . 
Anlıy:oruz ki e•naf pşırmış, ne b .. . b d b . bılgılerıyle yurüyor ve hıç yadırga- dan harıç ... 

• te unun uzerJne ura a u gazıno- d d 1 d T" kü . F b 'k f ı· t t·~· ı sa tedi. ini bilmi or. Çünkü bu men- .. .. ma an sen e eme en ur n azım n rı anın aa ıye e geç ıgı yı a 
Y g Y yu açtık. Burası Turkluk aleyhtarla- ve kabiliyetini cihana tanıtarak iler- kadar Türkiyeye yabancı memleket-

dilin bir ay evvel fiyatı 2 kuruştu. rının merkezi olduğu zamanlar kafi Jiyor, yüksel"yor . lerden ithal olunan yıllık basma mik-
Hatayda Halebin doldurduğu bizim derecede tanınmıştı. Bugün de biz Biz fabriknda bulunduğumuz gün tarı 30.000 topdu. Buna rağmen ilk 
Kilis dediğimiz sun ipek bolluğu var. onu Türklük merkni, Türk sevenle- ler, fabrikadaki lıir İngiliz sigorta Vl: müteakip seneler istihsal olan 
Fakat onların da fiyatı yukarıdaki rin yeri yapmakla zevk duyuyoruz. memurunun bu husustaki takdir ve 40, 200, 400 l.ıin ton tamamen sar. 
şekilde, biribirine uymıyan halde... y H t d 'lk .. b" l hayranlıkla dolu sözlerine muhatap folundu. 
H d T .. k' d h 1 B e a ay a ı gun oy ece geç-

em e ur ıye en pa a ı.. una olmak saadetini bize bahşeden genç- Fabrika bugün randımanını tama-
rağmen Hatay hatırası diye bayan ar ti. • !erimizi gurur ve şiikranla burada men indirecek derecede yükselttiği 
kadaşlar birer robluk ve birer eşarp .. • * anıyorum. halde taleb ve ihtiyaca cevab vere -
gibi ufak tefek !ileyler, biz de mendil, Bugun pazar, her ta_raf kapalı .. 

11' Hemen ilave edeyim ki, fabr:kayı 
Çorap, gömlek gibi zaruri ihtiyaçla- Sade bir kaç Ermeni ve Rumun diik- idare eden gençler, rasladıkları her 
ıımızı gidermeğe çalışıyoruz. kanı açık. Bilhassa bunlardan bir ku- hangi bir güçlük kar~ısmda yılmadan 

Esnaf o kadar tok bir haldeki .. Se- yumcu harıl harıl çalışıyor. Bizim ka çaresini buluyorlar. 
nelerce Beyoğlu mağazalarında mak- filenin bile bir kaç altın bilezik, gü- Bize bunu anlatan bu işlerin kom-
tu fiyat kullanan, . h~r .yerde~ pah~lı müş iğneler vesaire ile yüz liradan petanı bir vatandaş: 
latan mağazalar gıbı hır tek fıyat soy f l ld -c Bu vaziyette yabancı bir milte-
ı·· A b' d .1 "d k" aza parasını a ı. uyor.. mma ır a ım ı erı e ı ma- .. . . . b hassıs olsa işi tatil eder, fakat Türk 
a. .. '9ada b\ı eşya yarı fı'yatta imiş.. T urkıyenın her yermden uraya ·r . b 
eW«. _ ne yapar yapar vazı esıni nşarır . 

Oraya git, diyor. Bunların hepsi akın edenler Hatay kuyumcularının Avrupada bir memıucat amelesi biı 
23 temmuzda Türkiyeden nasıl olsa bilhassa gümüş üzerinde ince ve za- senede yetişir, u tası ona makine em 
kalabalık gelecek ve bu mal bir daha rif işçilik hünerlerinden birer hatıra niyet etmek için iki sene tecrübe -
&elmiyecek, diye hatır icin sattıkları- alıyorlar. . den geçirir. Fakat bizim köylümüz 

miyor. Fabrika istihsalatının istıh -
lak olunduğu mıntaka Ege bölgesi , 
Konya, Seyhan ve Maraş vilayetle -
ridir. Doğu ve şimali Anadolu pazar
larına mal yetiştiremed:ğinden ora
l::mk Rus basmnsı sarf o!unmaktadır 

Üç yıl evveline kadar 30.000 top 
basma istihlak olunan bu mıntakada 
buglin 400.000 top sarfolunuyor. A
~aba Nazilli basmaları hangi cins 
'l1ensucatın yerini tutmuştur. 

Nazilli basmalarının başta gelen 
miışierisi köylülerimiz, köylü kadın-

llı söylüyor .. Ev sahibimiz, bi7.e zor- Bazı evlerde bayraklar asılı .. So-
la öğle yemeğini evde yedirdi. Bun- ruyorum. Bu diyorlar, gavur Antak- ---------------~ ,_ _____________ _ 
dan sonra ikinci okulda toplandık. ya, Arap Antakya hayallerinin sine- f 

Arkadaşlar Manisadan getirdiği - rek Türk Antakyaya kalp olduğunu 
ttıiz çocuk işlerinden mütesekkil ser- içinden dışına kadar göstermek isti
~İyi kurdular ve bu işler hakkında yenlerin günleridir. Zaptedemedik
~ataylı me~lektaşlara lazım gelen leri taşkın sevinçlerini duyurmak, , 
1~hatı verdiler. belirtmek _içindir. Şehri gei'ryoruz .. 

Görüyoruz ki senelerce ana yurd- Biraz sonra l Iarbiyeye gideceğiz. 
dan ayrı düşen ve her şeyini kaybe- Dün meslektaşlarla bir toplantı yap
~cn bu yurdda mektepler acınacak mak istedik. Gece toplanamayız, de
Lalde .. Hepsi de derme çatma bina- diler. Giindüz ancak Harbiyede gö-
14lt... rüşürüz. Anlaşılıyor ki Türk cum -
. Bu toplantıdan sonra Halkevine huriyctinin nurları buraya tamamiy

~ıt~ik, kapalı .. Hatayın biricik gaze- le yayılamamış .. Burada kadınlı er
t~aı bizim geldiğimizi yazıyor.' Bu- kekli bir toplantı yapabilmek için 
tı~ tağnıen karşımızda ne belediye, hiç olmazsa 23 temmuzdan sonra bir 
~e Halk('vi, hiç bir teşekkül çıkmı- ay beklemek lazım .. 
f'or, ve bit gene çarşıda avare, misa- Burada Ermeni ve Rum vatan -
~t oldµğumuz ev sahipleri ile dola- daşlar bile Türkiyedeki kardeşleri 

Y<>tuz. kadar serbest olamamışlar. Ne de ol-
a"Bit burada yalnız kalmaktan ve sa esaret 'onları bile taassubun pen
t:~crdenberi geçtiğimiz yerlerdeki çesinde oırakmış .. 
~~l~luiu bu~~d~. ~ulama~~~t~n İskenderun plajinda bir tek mayo-

1 

~ il U:Yoruz. Çunku bıze geçtıgımız lu kadın gördüm. Hem de pazar ol-
:a:l.:~~a Hataya selam götürme va- masına rağmen .. Ben burasını bizim 
~llti V«;rdiler.. Filuryanın küçük bir kardeşi zanne-

B selamları kime verelim.. diyordum. 20 sene ana vatandan u-
okJ ~-- talihsizlik eseri, cumartesi zak ve türk cumhuriyetinin güne - • 
lar h~ .~çin yarın da pazar .. Arkadaş ~inden mahrum kalmak izlerini her 
~rn tıkurncte lazım gelen ziyareti ya yerde görüyoruz. Muhakkak on beş 
~'n a~llar. Cevad Açıkalın ile Şükrü asrı on beş yıla sığdıran Türk bura-

)' ıyı aradılar, bulamadılar.. da da on beş yılını on beş güne sığ-
~ ::.rın .H<ırbiycye gideceğiz. Ora- dıracaktır. 

~UAllil'l'\ltarle konutacağız, bir an A,~~ Altımı-

İnöntı, (Husu 'i) - Türk kuşunun İnönü nammda, 939 senesi yaz ça
lışmalnrı hararetle devam etmektedir. Gönderdiğim resimler, bir pl:1-
nörü uçuşa kalkrken \'e İnönü kampını teftişe gelenleri göstermektedir. 
Kampta beş YÜ" U"ol: +q loh~ r.ı:ı.lışmaktadır. 

larımızdır. 

Şehirli bayanların çoğu bilhassa 
münevver ve gUzide tabaka bugün 

- Devamı 10 nuncu sahifede -

Kadın erkek çoluk çocuk tıka basa 
yolcu le dolu olan otobilsiln bu ant 
devrilmesi neticesinde yukarıda kay
dett'ğimiz gibi bir kadın 6 sı erkek 
olmak ilzere 7 kişi yaralanmıştır. 

Yol istikmetinde seyrüsefer kont
rol etmekte bulunan belediye seyr11-
s.ef er memurları vak ayı haber alır 

almnz derhal kaza mahalline yeti~e
rek yaralıları Çine istikametinden 

- Devamı 10 nuncu sahifede -

ız:n·u .. ;rD"a·an .. : .. ·0u·n·a·a·ri1 . ........................................................................................................... -~ı 
Tahtelbahir faciası tahkikatı 

yeni saf hada 
1ngiJiz tahteibn.Qfr! Tct~s batalı ve içindeki mCfrettebatı öleli çok ol

du. Fakat ·nzilfa l>iiytlK amirnlhgı bu facianın tnhkikatını henüz bitir .. 
~emiş ~ulunuyor. T~h kikat mütemadiyen devam etmekte, muhtelü şa
hıtıer dmlenmektedir. 

Bir kaç gün e\·vel de sıra batan tahtelbahirin yanına. kazadan 18 sa
at sonra ilk defa inmeğe muyaffak olan bir dalgıcın dinlenmesine gel
miştir. 

Frederik Orton ismini taşıyan bu dalgıç bütün efkilrı umumiyeyi f ev
kaliide heyecana diişüren ve kurtarma işinin başında bulunanları suç. 
lu mevkie sokan çok mühim ifşaatta bulunmuştur. 

Orton, bin bir gülçiıkle kazazede tahtelbahirin, gü\·ertesini nasıl bul
ciuğunu anlattıktan sonra, gilvertedek; cleliğa bir hnva borusu takmak 
imkanı oldu~unu ve bu borudan girecek hava sayesinde kazazedelerin 
uzun bir milddet daha yaşıyabileceklerini ve kendisi tam bu işle uğra
şırken birdenbire sebebini hala bilemediği emirle yukarı çağırıldığını 
söylemiştir. 

Dalgıç suyun yüzüne çıkınca bu emrin sebebini öğrenmek istemiş ve 
muvaffak olamamıştır. Ye artık ondan sonra da tekrar suyn daldırıl. 
mamıştır. 

Orlon, tahkikat heyetine knt'i bir lisanla ( kaznzede gemiye yalnız 
bir haya boı'U"'unu tRkmakls. kalmıyacağını, Tetisi suların basmasına 
sebep olnn bozuk torpil kovanını da tıkıyabileceğini fakat bunlara mey 
dan verilmediğini söylemiştir. 

Gene bu rlalgıcın nnJ:ıttığına bakılır~a Davis iiletlcrinin kullanılma.. 
sına hizmet eti n odunın. kurtulan ilk dört knzazededen sonra işleme
bir hale gelmesinden odanın dış kapağıııın etrafına sanlan bir tel ol 
muştur. 

Tahkiknt beyeti, bı~ iddialar üzerinde dikkatle durmuş ve tahkikatı 
bu yoldan :şletmeğe ba~lannştır. 

Eger. kurtarma işinir başındnki adamların dalgıcı hakikaten lilzum. 
suz yere yukarı çağırdıkları tesbit edilirse kendilerinin şiddetle ceza 
landırılınnsı icap edece.ktir. 

Alman casusu Ingi~ i z gazeteci 
1ngilterecle, Alman ajanlarının son günlerdeki faaliyetleri ve ingı. 

liz polisinin bunlarla nasıl mücadeleye giriştiğini bu sütunlarda muhte. 
lif vesilelerle yazmıştık .. 

Avrupa gazetelerinin bildirdiğine göre, ingilterenin en tanınmış ga. 
zetecilerinden biri olan Rejinald Adamsın da nazi ajansı olarak çalış
tıgı tesbit edilince, bütün İngiliz efkfm umumiyesi hem şaşırmış, hem 
de ciddi bir teessüre knpılmıştır. 

Çünkü şimdiye kadur yakalanan nazi ca uslnrının hepsi de ırken Al 
mandı. Halbuki bu seferki münevver ve mevkii içtimai sahibi bir ingi 
!izdir. Suçu ise, adi b'•· propagandacılık değil, mühim askeri esrarı Al 
manlara sntmış olma ıcır. 
Şimdi İngiliz ağırceza mahkemelerinden biri önünde hesap veren 

Rejinald Adam8, yen· hava dafi topları. bazı istihkamlar hnkkmda bir 
çok malfımat toplamış, hatta vesikalar da temin etmiş, Hamburgda bu
lu~an büro vasıtasiyle Alman cnsus teşkilatına yollamıştır. 

Fakat ingiliz gaz1:ıtecisini asıl ele veren hadise, ingiliz hava üslerinin 
mufas al resimlerini çekip, gene ayni Alman bürosuna yollaması olmuş 

'tur. 
Diğer taraftıın por.;faya da emir verilmiş ve bu adamın bütün muha

brratı kontrol nltına alınmıştır. 
Kır.;a bir zamanda ;ngiliz "azetecisinin Almnnyanın muhtelif yerlerfy 

Je ı:ifreli olaı 1< ,·azılm:ş mektuplarla muhabere yaptığı alnacıılmıc:tır. 
Pol"s epey çah~maJl':n sonra, bu şifreleri çözmiiş Ye bir çok şeyler 

- Devamı 10 nuncu sahifede 
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-Bl\ştarafı 3 ncü Sa'hifede-
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l i~L 
hakkında verilen teminat mukabilin-
de -bu teminat muva'k'kat bir zaman ıyam-:\-t l{Q't) nası 
için olduğunun bildikleri. halde ingi- '· .'"" l .. .. J 

lizlerin japon nufuzunu tanımaları Gazeteyi elıme alır almaz, gozumej 

realist bit politiknnm kabi adôedil c h n r V . r §uMbabkerkli~ti :b. th b .. 
mek lazımdır. ~ e sı aaa ır rasa ane, ugun 

Diğer taraftan bu anlaşmanın in- D:ıst U 
72 

dok.tol' A. Muhtt:1'f'O Cevap (diin) Merih yıldı~ının dünyamıza 
giltetey..i Avrüpada ve Akc!ren"z:.!te çarpacağını .ve kıyametin kopaca -
hayli :rahatlaştıracağına şüphe yok- . (} E ığını h her vermi~. Bu s hrları geç 

28 TEMMUZ 1939 CUMA 

YF7, .RUSYA'DA 

De ır strisi 
Üçüncü beş yıllı kplan devresi bi

tince bugünkü vaziyet çok in· 
kişaf etmiş olacak tur~ lngil ete on bir kaç ay içindf" Yazan: Or'han Rahmı G KÇ. akit kara,ıyorum. Henüz kıyamet 

·----------. kopmadıgwı gibi, hiç bir alameti de be- İnkılaptan evvelki Rusyanın dök- Avrupa ve Amerikanın en_ mük_ em-
A".,.upada ve Akdenizde çok ge'niş k d h · I ·· bi'lm k h l d k Çok sevgili arkadaşım 1 a m çe resı 0 sun gore 1 e ı • lirmedi. Bu saatttih onfa bir ,eyler me istihsali, dünya umumi istihsali- mel siderürji müessese erın e ı en-
taa'hbudl~re girişmiştir. Uzak şatk- Biliı:~m ki, hekimsin ve nihayet tıyatı, günden :gune artmakta.. olursa bittabi bu am1an okuyamı- nin ancak yüzde altı kadarını teşkil deks derecesine yükselmiştir. Metre 
ta japonya ile meşgul iken Avrupa- b"r laborntur kanunları içinde dü- Bir ~ün .. Taktak kapı~: Siy~h ç_ar· yacaksınız ve hep beraber, cumhur eylemekte idi. 1938 senesinde Sov- murabbaı başına alınan çelik miktar, 
da giristiği taahhüdleri yap ... bilece- §ijnürsün.. a1.lar ıçıncıe genç 15ı~ gotge ıçerı~ cemaat, Hitler, Mussolini, Stalin, yetler birliğinin çıkardığı dökme ise ':asati olarak 4,78 tona çt~arıl~ış_tır. 
ğin hakkiyJe şüphe ediyordu. Gene b:Jırim ki, katşılıklı kavgası nyor. -~rkada ı_m şoyle anlatıyo~: Çemberlayn, DalaCliye vesaire, yani 15 milyon tonu bulmuştur ki, bu, En mükemmel stakanovıst ışçı~er 

Filha1'ika ingilterenin ve ftant-.a- ı y..;ptığımız bir ruh ve iç tnrafımız - Guzel, cazıbedar, sehhar bır dost dü~man öbür dünyayı boylıya- dünya umumi istihsalatının dörtte metre ınurabb~ı başı~a hatta_ ı O ıli 
~~ 'h _ ,_ı l • l A, vardır ve senin de bu 'Cephen tıbbın adın.. cagwız Şu dakikada buna hiç de kani birine muadilc!lir. 12 \on kadar bıle alabılmektedır. 

nın uç ıtnı ver '<lCV etıy e - ımanya. 1 .. k hl"l N'h k cı l J ve ilk · ' y··k k S · ·· ·· ·· d · t 
1 

. . h sende yarattığı psıko 011 ta ı ve ı ayet, a ın a an aşıyor değilim doğrusu .• Çıkacak her han- İki beş yıllık plan devrelt4ti esna- u se ovyetın uçuncu evresı· 
ta ~a ve J:ponya- bır arad~ .arp ya- görüs temayülünden çok d_a~~ evvel, ~-~ndevuyu alıyor. Dostum':zun kal- qi bir harbin kıyameti koparacağına sında, Magnitogorsk, Kuzne'tsk, Kri- n~n açıldığ~ gün, Zaporo.~stal kom
pabılmelerı, .a~cak ~mer~~an~~ da ı ir A'bdi Muhtar atmosferı ıçı~de te ıı, mu~y~en saatm ~ekleyış hey: • lİÇ süphe yoktur amma, 0 kıyametle voy Rog vesaire gibi muhteşem kom bınasın_dakı 3 numaral~ yuksek fırın 
bu cepheye Jltıhakı ıle mumkun o-ı kevvüne başlamıştır. Ben senın he- ·a~lan_ ı~ınde nerede ıse _kaburga ke- !bu kıyamet kopusu arasında hatırı binalar, siderürji fabrikaları kuruldu- amelesı, • 300 ton ?'erı~e 19!6. ton 
lurdu. Halbuki Amer'ka b=r tak m kim değil, işte asıl bu tarafınla ko- :nıklerını kıraca~ .. Yakıt gece .. Dı· sayılır bir fark bulunduğu da mu - ğu gibi, ayrıca bütün eski demir fab- font elde ederek bır dunya ıstıhsal 
dahili politika entirikalannın tesiri nuşacağım. <'.3rıda kar ve sogu.k var._. Dostumu- hakkaktır. rikaları da yeniden yapılırcasına ta- rekoru bile lkınnışlardı:. . 

it d A ı....,.tt k k Hekim Abdi Muhtardan hoşlan- zu, ne bunlar, ne bır 1tehlıke ve skan Dün gazetedeki haberi okuyunca, mir edilmiı::tir. lkinci beş yıllık plan devresı es-
a m a, vru~ ve na a u~ şar ı d m k 1 .... ı·· ul - ' ~ "' d-k ~ "h ı· 2 5 c..:... r 
· 1 · · madığımı söylersem bana dan mı ya- aı, ne ya a anıp, g~ru up vu~ bir kahkaha savurdum: Bu on sene içinde altmış yüksek nasınaa o me ıstı sa ı · 1111~ ı, 
ış. enne karı.şmaktan yan çızmekte- cağını da bilirim. 'Çünkü hekime gi- ma'k, öldürülmek, r~zıl ?lmak •. ~şten - Ooooh -dedim- gel keyfim gel! fırın, 148 martin fırını, 9'1 laminu- çelik istihsali 3,!2 misli, safi.ha i~tıh-
dır. Bu vazıyette Avtupa~a yapıla- d' . :ı... s vuruşum şu zaval- uzakia tırılmak lehlıkesı tutabılıyor. S la d.. d bakalım daha 9 b"" ··k k d ti' bl · 1 sali 3 misli ince safiha istıhsalı de . , .. . ışım ve ona ıoa~ . •. .. . • • . . duvar- açma r unyasın a, var, uyu u re ı oomıng ve . • 
cak her han.gı bır tecavuz hareketıyle h, biçare gövdemin, mıskın, mute- ıhtıyah tedbırler bır t~rafa,_ • neler yumurtlıyacaklar? slabbing çalışmıya açılmıştır. 3,1 m'islı fazlala~mıştır. 
meşgul olabilmek için İngiltere uzak caviz, ihiç bir tereddüd, hiç bir mer- dan &Üayıp kadımtı. e;ıne gı~ıyor. Havadise inanmamı§tmı. Eıaıen Siderürji müesseselerinin inşaatı- ince çe1ik istihsalinde bilhassa 
şark ihtilafını tasfiye etmeği lüzum- bamet ve hürmet kaygısı taşı.,ı;ııyan . ~an~ _aat gcçmıııktır.:y;\~:d:~ «anca beraber, kanca berabrr» diye n 10.8 milyar ruble sarfedilmiştir. mahsus bir fazlalaşma göze çarpmak 
Iu götdü. bir mikrobun, bir lokma yemeg~n, s~r tıtrıye tıtrıy~ çıkan, or a 0 bir teselliye de sahiptim ve binaen· M t 1 .. ·· .. 1 · · k t' tatlır. 1936 !lene'Sinden itibaren. Sov-

l b' fe lik eerın hır rafına bakraK · l k E • . w e a urJı muessese erının uvvc ı 
ll'lğili~ - japoh anlasması Avrupa- bma sap anmış ır ne s b' All 1 • d t k "lley mese e yo tu.. ve gıtlım, og- el ··h·tn "kt . .J f ı l t yetler Birliği elektro çelik istihsalin-

~ ' ı.;;·• "' sevkı"ledı'r Ayag"'ımı ır tas - a_1ım, sen yar ım e, ya a • c·· d"' e mu ı mı araa aza aşmış ır. • · 
d k• . ,,.. . .. . .. h . ıuzgarın · • iUm un uz, d d'" .-J b't.' · k"" "ı:i 1 

a ı sıyası vazıyet uzerıne şup esız 1 l b mu kırarım lanmıya.yım Halim nice olur! B b w -d d" kı t k Ezcümle Magnitogorsk ve Kuznetzk e unyaaa ınhcı mev ıı ı:iga ey-
müteessir olacaktır. Almanya ve ital- ~ ık. yuva.d "~~ l~;~~e tasıdığı~ Diye mmİdanan bir insan vardır -

3 a~ıgı~ e l· yame o- kombinalarında bugün 1163 ve 118 lemektedir. _ 
k• A d Akd . d e ıme gı en . . . . - d . k f d k f h ::myormu§ ugun.. Üçüncü b~s yıllik devresi esna :. 

ya şar ı vrupa a ve enız e tnide, bağırsak. cığer gıbı men e- Bu msanın a asın a. artı şere ' a - - Evet, cevabını verdim. Mosko- metre mikabı hacminde yeni yüksek . • .. . • . 
ingiltereye meydan okurken, uzak bur ve pis marifetlerden birinin sız- yat, ~stikbal, iş şu ve bu kaygıl~rınır "la - Paris • Londra müzakereleri bit- fırınlar mevcuddur. Zaporojstal ve sında, ae~ır. en~ushısmde ~ehış ~e 
şarkta japonyaya güveniyorlardı İadıg·ını duyar şüphelenir. ya sana hepsı de canlannıştır. O cazıbedar 'ltek üzere olduğu ve lm!iltere ile Ja- A l l'k .. 1 . . f b "k 1 devamlı bır ınkışaf kaydedılecektır. 

· ' "dd' Es d hh k d · · dostuma bahsir '° zosta çe ı torest erının a rı a a- B .. dd f nd "d 20 .. k Otoriter devletler bundan sonta J'a· gelirim, ya Faik Muhı ıne, ya a ve se ar 8 ın ıçın · ".>o~ya anlaftık•arı için !İmdi Roma· . l d b d umu et zar ı a yenı en yu · 
' 1-İ . • h d d b • l.. t b da sormuş ve şu cevab . l rında ıse son zaman ar a un an . f . . d"l 

Pon anlacıması ile vaziyetini takviye atıbo luna. ya u a as a ı~cina anı urasın ~ıa ve Berlınde kıyamet er kopuyor. l b"" .. k 
1300 

"kAb h sek Jırın, 56 martın ırını ınşa e ı e· 
:.- .. b h k" k d ... ~a g• .. _ :ılmıştım · N 1 ı~? da 1a uvu metre mı a ı ac- 3 l . l d"l d b. • 'l ·ı k 1 k gorc su ve u e ım ar a ·~ . , . . . . . , - e o uyor mese a. . .; . .. . cek ve 4 emınuvar ensta e e ı e ~ 

e .. ~n ~r ıngı :ete ı e a~şı aş~a tan tim. Hepinize hürmetim ve sevgim - Çırkın bıt kadındı -declı- nattt• - Mussolini çizmeleri giymiş a- mınde yenı yuksek f mnlar faalıyete '- k . y . .. 1 r bilhassa 
suphesız çekıneceklerdır Dıger ta- · ı~· ı·· · • b" k d w . . .. .. .. . .1 . . cc tır. enı muessese e • 
' • . . . · vardır. Gövdem namına heırnn ıgını- oıs ır a. ın.. vagına, odanın ıçmde Roma yuruyUı- geçırı mıştır. Uralda, Sibiryada ve Uzak Şarkta 
raftan mgılız - Japon a~la~.masınm, ze, fakat içim !lamına, katam ve ru- H~lbukı bu adı=ım , yarın; ~a;~~", '\Ü ile, kendi kendine A1manca ku· Yüksek fırınların umumi hacmi, kurulacakhr. D suretle ki üçüncü 
Moskovatla Sovyetlerle mgıltere ara hum namına sızin, bizzat siz olu§U- velkı adamdır doktor~~ · dıvı ,.ı ı ... n. "liandalar vererek dolaşıyor .. Hitler 1928 senesinde 20 bin metre mikabı beş yıllık plan devresi nihayete erdi· 

d .,,_ ı kt l ·· ·· 1 h .. ti Onu yarım saat ıçm e a0ç;ıstı· .1 k 
sın a Jcıpı ma a o an goruşme er nuza mu tacım.. · ··· l d w·ı b' :ıe.. iken 1937 senesinde 48,600 metre gi zaman, Ural ve uzak şar mıhta• 
·• f • • b" t • h d 5 ·1 k bah d k' ' at nızın t-en sey ht'r hA de zama.n egı • I' owı '"•J." •• ~k} . ~ • ""k . . • ı·v· • ~ 
~zuehıtnee ıyldı. ır esır yal""maması a aghı .}m e ı neşrıy ı başka s;vdir. Yani su öRüzde teşhisi d~ u:',dso ukmtunKsodn:ın~k='t :· mıkabıına yu. sdelmSıştır. l b" l·w• kaları'. ~ovy.et~et ~.ır.~gının umb u~1~ 

me ır. esas ru u şu ıaı: v • -ne ı, oaa an çı ı. en ımı ot uga 1928 senesın e ovyet er ır ıgın- font ıstıhsalırlın yuzae otuz eşını 
A. Ş. ESMER c:Yalnız hastalar değil, herkes, ,; vaotıgımız se~: d h l "\tmıstım ki kafamın içine bir kutt de 100 ton hacmi geçen Martin fırı- vermeğe baslamı~ olacaktır. 

---cuttı.:u tıbbın ve sağlığth (misallerle göste- . F~k<': doktor, ır e tenasu çu ar- füıtü: nı yoktu. Haİbuki bugün memleke:t- ö"'nümüzdeki devre esnasında, bil 

Tecl·m, Ku··ıtu""r ve rilerek) şu ve şu gibi hadiseleri kar- l•T'~V,Plım: \ , _ 1 d w• t' cl•w• Kıvamet kopar mı kopar .. o tak- te 100 ton hacmi geçen 66 m .. ~tin hassa ince çelik istihsaline büyük e~ 
d \ kumalıdırlar Bir ... '"' P"" T" ,,,"' ıcp. • ..., evı" lT ıu,ın • .. ( 1 , d ,. 1 1 l ' ' la '-!\ısın a, ynzı arımı O · 1 , • 

1 
• ~ _ •r ı. tnnt anyı rrinıda n- hom""İyot c.ho unc.on ..tır. n.ILı ptan ):: ı · J • • bardak soğuk su, bir tek as~it~n, bir Pf' d:~ "r. ~cı:, · c:l.,,e~.,.JJ..i rl~ h:· Kalktim. oda icinde dohsmağa ikinci beş yıllık devre esnasında evvel Ru yada hiç mevcud olmayan 

-'ge ıs~ erının az evvel sapasağlam duran bır.ınsant ~t e I ,.n VP ;:ık l':I~ a -.. l b" h• 'r }ıtelım. İkim> büyüyor, kafaml SİderÜrji İstıhsa}5.tının fazJaJaşmasın- bu cins çe}iK İStihealintlC kullanılan 
kampında öldürebiliyor. Mesela terlemış beş nz yanlış olara ka an- şoy e ır 8 

... ki t d B Jk kt t tlaki sebep, yalnız yeni yeni makine- fontu çıkarmak Ü7.ere 108 yüksek fı. 
·· ·· b' bun ,_p d .on a ıyor u. a ona çı ım, e • ) k 1 d • "ld' 'M k. 1 · d d k 1 k insan goruyoruz, ıraz sonra - aıse var ar: f b k N f'l 1 •• l b' er uru ması cgı ır. ı a ıne erın rın an on o uzu ça ışaca tır. 

lardan dött tanesine bir şey olmadı- Sırtında ynpı malzemesi ile metl ra una a ~ım. . a 1 e ···· Şoy e w ır rok rasyonel bir tarzda çalıştırılma- Bu devre esnasında, font ve çelik - Baıtarafı 6 ıncı sahifede -
- Müdhiş şakacıdır, dedi. Siz gel-

meden önce Halil Tolga ile bana bir 
inşaat hikayesi anlatıyordu. 

Anlatmasını rica ctt!m. 

ğı halde, canlı, dipdiri olan beşincisi rese kapısııia gelen bir eşek, bir tür ız uyu~ak 1.~t~.dı~ ... Tam .dalacegım M da istih alin artmasında mühim istihsali bir buçuk misli fazlalaşcak
filan hastalığa yakalanıyor, hamp lü içeri girmek istemiyor. Dayak, sırada bır gurultu ıle yerımden sıç- bir amil roHi oynamıştır. tir. Font istihsali, bu suretle 22 mil
oluyor, berhad oluyor. Neden? E- ta~yik; nafile .. Şair Hayyam oraclan radım. Balkon pençeresinden ııçrı- Fırınlarda faydalı hacim kullanıl-: yon ton çelik istihsali de 28 milyon 
vet, neden~ işte biz bunları araıtıra- geçiyormuş. Hadiseyi görünce, eşe~ yan kedi, kendisine haküti olamaibıf, ma~ındaki endeks. 1939 senesinde tona çıkacaktır. 

l\!atrasını yarıya kadar içtikten cagız.• . . ğin kulağına iğilip bir şey söylemis ayaklarımın üstüne düşmüştü. Ya- "** 
Zannedıyorum kı, yazılatınız, a- ve hayvan içeriye girmiş. Sormuş· h k .. F ı • l l 

h IA ~ va§ yavaş, ev amımın uyruguna f fQ 
- M~damki istiyorsunuz anlatn- şağı yu~a.rı fU u asasım _ yaptıgım lcır, . takılarak beklemewe ba tadım. Rad- ransız gaze e erı -

yım dedı. Evvelce malfim ra kaza- çerçeve ıçınde ba lamıştı. Ve ?en de, _ Ne 0 Hayyam -demışler- sen .g . ! . . 

sonra: 

Jarda kaymakamlar ya bulunur ya - Aman do tum -.detniştım- şu- ona ne söyledin? yoyu açmıştım ki, şıddetlı bır kon· l l l d • l 
bulunmazdı. Gene kazanın birinde rada sağ.ve .. sağlam ol~uğumuza da~r Şair. şu ceva~ı vermiş: . tak old~ ve lambalar ıöndü, alnını ya ar Q Q ay e ıyor ar 
bir kadı varmış.. -velev kı kohne ve bıçare olsun- hır _ Bu eşşeğın kalıbındakı ruh, terlemege başlamı§h. 
Arkadaş sözünü bit:rmemişti bile, teselliye sahibiz. Onu yıkma 1. Kafa vaktile bu medresede çömezlik eden Uzaktan bir güriiJtü geliyordu. 

bölük komutanları düdük çalıyor ve mızın içine, evhamın şifa bulmaz il t,ir hafıza aittir. Simdi, bir eşek göv- Adeta yeri sarsan bir gürültü .• 01-
talebeyi çağırıyordu. letini sokma!. :lesi ile buraya gi~mek istemiyordu. duğum yerde durdum, dinliyorum: 

- Eteme elinin ne olduğunu sor- Dünkü cevabında gördüm ki mev- Yani tenasuhçular zaviyesinden E,ya yüklü dört otobüs kaldırım· 
dum: zu felsefi ölçüde bir chayat> ve . . l ve C"'Y"' da bı"le bı"zı"m ları sarsa ıarsa geçiyorlarmıs. • . . . cansız cısım er ~ c. h . · • , 

Hatay protestosu munasebetile ltal
yanın gülünç vaziyetini anlatıyorlar 

- Hiç; ehemmiyetsiz birşey, kü- czaman:& çerçevesıne gırmı_ş. Yazın ttıh ve hayatiyetimi:r.den birer par- Ra at bır nefeıı aldım, kendımı Pariste çıkan Epoque gazetesınae 
çlik bir yarn, dedi. seve seve okudum. lsmail Hakkının . dı matbaaya attım. Masamın batına M. Donnadieu diyor ki: 

E · · k k · b" b k · ·· ca 'ar r · · t" k" 1 f ld M'kr f k 1 mınım ·i bu Tür gencınin sar- öküz tablosu da ır a ıma göre, gu · Ew b . d ~ . t k geçmış ım ı, te e on ça ı. 1 o o- l\tüsta il Arnavud uğun tnevcufü~ 
it d h k b 1 . . ·ger u nazarıye ogru ıse, ıp ı ld ~ . 

gısı n ınfüı a a bilyil · ir yara o - zeldır hakıkaten. •w• • • nu a ım. Heyecanlı, tela•lı bır ses; yetine nihayet veı·en, Jiabeşistanöa 
muş olsaydı bile "'t!ne I> tebessüm ede- Ök d ·1 . f bahsettıgım dostum gıbı, mezbaha c·· d"" .. .. .. d'" .. ··1 fethetlı"lmı"ş bir memlekette oldugv u v üz, <zaman> enı en ınsa sız· . . .. .. • - or unuz mu, gor unuz mu. 
cek ve: lığın içinde, ayaklarından bağlanıp cıvarındakı o~uzde de. bır duy~n. ta- Diye bağırdı. gibi hareket eden, Almanyanın Avus-

Ne ehemmiyeti var diyecekti. ta yere yıkıldığı ana kadar değil, hat- raf aramak lazım gelır. O takdırde - Neyi gördünüz mü, neresi ora- turya, Çek - Slovakya ve Lit~anya 
. .. _.!.., w ta kasabın bıçağı, üçüncü ~ııyırtmayı ise, senin de, zamandan, yarı~d~n, sı? karşısındaki eşkiyaca muamelelerini 

_Bı: başka. bolükte kayde deger yapıncaya kadar hiç bir şeyden ha - atiden bihaber olarak kapının onun- - Şimdi gökyüzünün üç yerin· himaye eden, dünkü dostu Polonya-
gördüğUm bır ey anlattılar. Talebe- berdar değildir.içinde bin bir ihtimal; den kulaklarını sallıya sallıya gfl(Sen den ağır ağır geçen, kıpkiffilızı ıim- ya karşı Almanya ile birleşen !tal -
~.en _biri i rtlzamiyede nöbetçi imiş. bin bir hadise .. bittabi bin bir felaket- eşeği kısltanmaklığın yerinde olur ekler gibi nesneyi.. ya hak ve adaletin kıskanç muhafızı 
\ akıt gece yarısına yaklaşıyormuş. lcr de saklıyan- zaman, öküz için mu bilmem dostum!.. Hayretle durdum: rolUnü yapıyor. Ne mükemmel şey? 
l:zaktan bir otomobilin kamp ma- malum olan bir nesne olmaktan çok Merhum Tokadi zade Şekip de, - Hayır, görmedik.. Sancak meselesinde fikri alınına -

testoda bulunuyor. Halbuki bizimle 
arasında mcvcud bağları kırmamak 
onun elinde idi. Eski müstemleke -
Jetin Almanyaya Hı.dc.::;i noktai naza
rını müdafaa eden İtalyadır. Halbu
ki, bu suretle, yirmi sene evvel tesis 
edilttılş bulunan rejifflin imhasına 

gidildiğini unutuyor. 
J ournal gazetesinde de İtalyan no

tasını gülünç bulan Saint-Brice İtal· 
yanın gösterdiği gayretkeşliği yersiz 
ve mantıksız buluyor ve İtalyanın 
aciz yilzilnden hiç bir şeye muvaffak 
olamadığını söyliyerek alay ediyor. halline yaklaştığını görmüş. Taksi uzaktır. Yalnız zaman değil, hatta insanın clüşünen, duyan tarafından - işte i et •• Bir daha geçiyor. Pen mış olduğundan dolayı İtalya pro -

nizamiye kapısından içeriye girmek kasabın niyeti, hatta mezbahanın artık isyana gelmiş v~ bir şiirinde çereden balön.. ..;.;lılıı'lıiıiiiı'.-ıİııiıııııiı'-"' ...,._.ılıiiııliiiiWiiöııliiı....ii•ıii.ı!-.....,....., ________ _,. __ ._ 
ir.teyince n~betçi arkadaş önüne ge- mermer koridoru ve daha ileri gide- şöyle demişti: Mikrofonu fırlatıp batımı pençe- B R J s T o L 
çerek durdurmuş. Meğer içinde Tüm- rek söyliyeceğim, hatta kasabın hıça- E§eklik ah, eşeklik ah, eıekl!k reden uzattım. Bir şey göremedim. 
general Rasim Aktoğu varmış.. ğı .. Bir dakika evvel, mezbaha mey- ah e eklik Daha doğrusu hiç b1r fey yoktu. Ge-

Vnzlfe uğrunda temiz asaletlerini danlığında di isinin p~i sıra kuyru- Evet, doğduk ve öleceğiz. Bu iki ni bir nefes daha aldım .. (Sonradan 
her sahada gösteren Türk gençlerinin ğunu kabartarak koşan genç dana- kanundan biri, bizim hayatımızın anladım ki, bu muzipliği bir dost 
ne .k~dar. ü~divar bir nesil olarak nın nazarında, o an için insiyakın, başlangıcı, diğeri de sonunu teşkil yapmış). Boş yere bu saata kadar 
yet ştıklermı bir dnhtı çok yakından kemikleri çatlatan tezahüründen ederler. Ve, hazin olan taraf .şudur: tıkittilarla., seslerle, telefonlarla uğ. 
görmekte gurur duydum. başka, hiç bir şey mevzuu bahis de- Bizim, niçin doğduğumuzu bil~ ra§bm, durdum •. Nihayet kaleme aa-

Şu dnki:kada güneşirt altında yanık ğildir. den doğarız. rıldım .• Bana kalırsa bu haber, me-
yilzleri ile her miişkilata tebessüm Ne zaman, ne kasap, ne mezbaha, Bize, doğup doğmak istemediği- mur kadınlann boya sürmelerinin 
eden bir tavırla çalışan gençler bu- ne bıçakı. mizi ele sormazlar. Sadece doğar v - doğuracağı kıyamet koparmadan ga-
giln Atattirk atıı~ınlla ~npnca~lan Fakat çok kereler, insan da öyle ya doğuruluruz. Muayyen bir müd- lat olsa gerektir. 
ı:mdiçme merasim~ ve geçıt tes.mı?d: olmuyor mu doktor~. Benim vaktiy- det sonra da ölümümüz gelir. Onda ÇİMDiK 
varhklariyle lzmır halkına bır ıftı- le şark vifayetlerinde bulunan bir da gene bizim fikrimizi alan yoktur, _ Q t .. 
hnr vesilesi kazandıracıı.k1ardır.. tanıdığım vardı; o anlath: bilirim. Hatta, oğlum Gündüz dog- pera or 

Orhan METE Kendisi bekar. Şehir tenha .. Bir duğu vakit şöyle bir kıta yazmıştım: Cevdet Mustafa 
~·: h t" • kü ·· ük ... GÖNENDEN Dilnkü nilshnmızda, bir tertip ha- Bir der1n ny e S?e ıt ' cut et t ının 

tası olarak müstahkem mevki ko- N y idim .odiye d"'nya ya figan etmedesin .. 
mutanı Genetal Rasim Aktoğu. kamp Ne g le den. ne e:ide cfen soru orlar ' vr m! 2 inci Beyler sokak furun kar~ısı 

Memleket hastanesi baştatibl 

komutanı olarak yazılmıştır. Tashih Sen de h... .. p;fj· n~ti\,. h"7."V .., P.trn~cıes 
eder, özür dileriz. - M ,•:r.mı y r nki son vnzımd 

No. 26 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki oteliıi mUsteciri Türkiyenin en eski otelciıl 

B. Ömer BenS!Ü .... 
dir . 4 4 . Senelik tecrül:ieli idaresiyle bülün müşterilerine lcendisinı 

• sevdirmİ§lir ..• 
dtelJerinde misafir kalanlar eitl~rindeki talıatı bulurlar .. lstı\n'- • 

olilün Ege ve İzmirliler bu oteUerde bu üŞ\lrlat .. 
Hususiyetleri çoK olan t>u ntellerin fiyatları ôa rekabet kab. 

ıecek derecede ucuzdur. 
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Çöl Yıldızı lbnissuud Ve Hal·f e ik 
NaklPden: ** Bu zatın vücudu kurşundan 

solini kendi kendine 
örülmüş, deniliyor. Mus· 
gelin güvey oldu ~~~ 

Latife, Salô.heddinin evlenme tekli-
fine: "Salaheddin; kendim için de

ğil senide kaybederim diye 
korkuyo,rum,, dedi 

: Sultan ve Kral arın arkasında bü
_ yük Avrupa devletleri çarpışıyor 

Ayda bir babasının .sarayında kalıp 
Yatan Avrupalılar mahallesinde met- -37-
resleriyle hayatını geçiren, işret ve - Belki .. Fakat talihin :•1r o1ma-ı kati cevap bekliyorum. 
ağlencelerle gençliğini perişan eden dı. Mukadderat senin için bambaşka Latife tereddüd ve buhran içinde 
Selahiddin, o günden itibaren uslu bir hayat hazırlamış. Nureddini ar- idi. 

Ibnissuu:l, ben Halife olmayı ne 
Je bunun için uğraştım, 

düşündüm, ne 
diyor 

çocuklar gibi babasının sarayında kal tık unutmağa gayret et ve onu da - Korkuyorum!.. ( c:Petit Pnrisien> • 18.7.939) ga. 
ınıştı. Gezintileri seyrekleştirmişti. ölüler arasında say .. Çünkü sahrada Dedi. zete8 inde okunmuştur. 
Arkadaşlarını bile babasının sara- eşkiyalık yapanların cezası çok ağır- - Kimden korkuyorsun? lbni<:.uud halife olacak mcı? 
:Yındaki selamlıkta kabul etmeğe baş- dır. Bilhassa babanı öldüren bir a- - Fazla saadetin felaketi getir- c:lbnisuu<l ile Führer arasında mu 
lamıştı. l · damla hiç evlenemezsin. Çiinkü ha- mesinden korkuyorum. lavassıtlar vasıtasiyle görü§meler ol 

L..atife pencereye- ne ?aman yak- ban seni Bolad köyünden kaçıran Nu Latifenin yavaş yavaş yumuşa- duğu hakkında muhtelif rivayetlerin 
laşsa Selahiddini görüyordu. Fakat reddinin iııtikamına uğramış ve kat- dığın ı hisseden Selahiddin cesaret - devera~ e.~egeldiği bir za~anda, 'Pu
Selahiddin onu göremiyordu. Çün- ]edilmiştir. Bultıd köyüne avdet ede- lendi: nus ~1~slumanl~nnda~ Elhac ~asır 
kü Selahiddinin selamlıktaki odası mezsin. Farzımuhal avdet etsı!n bile - Latife, sualime dikkat et ve o- Celulının, Suudı Arabııstanda bır se
snrayın esas binasından ayrı olarak bir şey bulamıyacaksın. Nureddin bü na göre cevap ver: Zevcem olmağa yahut esnasında İb~isuuddan aldığı 
bahçe kenarında inşa edilmiş bir yer- tün mallarınızı yaktı, hayvanlarınızı razı oluyor rnusun? beyanatı neşretmeyı en teres.san bul-
de idi. kesti, tarlalarınızı perişan bir hale - Selahiddin; söyledim ya, kor- maktayız. .. . 

Seluhiddin saray halkını taciz et- soktu. Esir veya hizmetçi yaşıya - kuyorum. . Tunuslu arkadaşlarımı.~ı~ soz~_er~-
tneden arkadaşlarını içeriye alır ve mazsııı .. Binaenaleyh halin ne ola - - Fakat bu korku neden ileri ge- nt nak~etmezden enel buyUk ~~slü 
onlarla konuşurdu. Bazan vakit ge- cak? Sana bir teklifim var Latife 1.. liyor? Eşkıya Nureddinden mi) Nu- man ~.u:s~ aras~n.da büyük hı laf et 
çirmek için kağıt oynadıkları da gö· Beni dinler misin? reddin işlediği cinayetten sonra sah- mevkıını ıhraz !çı~ b~ anda v~kua 
rli}üyordu. - Dinliyorum beyefendi. raya kaçmıştır. Alınan tedbirlerle bir gelmekte olan sın~ı mücadelelerı an-

L,. ·f b h · · d k. k f r d ı K h. · .. ·· ·· ·· · Iatmak her halde muvafık olur. 
atı e a çe ıçınd ~ ı a eks dı pen- - Seninle evlenmeğe karar ver- ak1~ Ba. ırenınl yhuzhu~u gorekmıye- 1923 senesinde Türkivede hila -

tereye yanaşınca aıma açı uran d. H t k d l ce tır. ınaena ey ıç mera et - · 
],. . d S ım. aya ar a aşım o ·· fe! ilga olundu. 1937 senesinde Mus 

se t.mlık odasının penceresın en e- L"' .f S l"'h.dd. . .. .. .. me.. . . . . . .. . 1 - h"' 
ı~h'dd. . .. .. h k"'t t k. atı e, e a ı ının son sozunu Sl"'h 'dd' k d. . . k k solını kendısını muslünıan ıgın a-a ı mı goruyor, are a mı a ıp . . . k b' h ld • k Ik - a ı ın; en ım ıçın or - . . . • . .. 
d. d S l"'h.dd" b k ] ışıtınce şas ın ır a e ayaga a tı S . d k b d . d" mısı olarak ılan ettı. Bu suretle mu -e ıyor u ve e a ı ın a ış arını . •. muyorum. em e ay e erım, ıye . . 

ı._ • d • · · ve tıtrek hır ~esle· k k S N dd. . hım bır mesele ortaya çıkmış oluyor. l\&feslı pençercye ogru çevırınce · · or uyorum. en ure mı tanımaz F . .. . . 
16 1 

B 
ı ... ·f · ·· • · d · b. h - Ne so··yledı'nı·z dedı· hayat rk h. b' d k k b' aşızm reJımının ıncı yı ının en ı....atı enın yuregın e garıp ır eye- - • a a sın; o ıç ır şey en or mıyan ır . . . . 

d 1 · . .. .. d. .1 venutto Cellınısıne, bedelı olan 200 tan uyanıyordu. aşınız mı o ayım?.. gençtır. Benı bu tun mevcu ıyetı ese b' 
1
. t T bl 

1
.
1 

• t 
h f · · LA ·f N d ] ... B . d N dd. b' . .k ın ıre ra usgarp yer ı erı ara-Aradan bir a ta geçmıştı. utı e - e en o mayasın r .• u arzu- vıyor u. ure ın tam ır ıntı am f d t . . 1 k .k 1 tt• . 

h d. k · · · d. ? E· k ı 1 dk hAt d k ın an esvJ) e o unara ı ma e ırı-
:Yapayalnız odasında istira at e ıyor- ma arşı nıçın tıtre ın ger at e- a ma. ı tan s~nra ra b urmıyacda • len mahud c:Seyfülislflm> ı kendine Mekke ve Ki. benin görünüşü 
<lu. Birdenbire kapı açıldı ve Sela ~ dilen arkadaşımın karısı olmuş olsa tır. Sız de Suleyman eye yar ım 'th f tt• k . t• 1 ıı.ı 1. . dır ı·hbar etmektedı·rıer.> 
h kd. d ı b k ı · · ş h 1 .. N dd' . . ı a e ırme suıe ıy e .n usso mı , . 
iddin temiz bir kıyafetle, güzel ve idin ° ta ır e mese e aş 8 aşıyor- ehttındız. ~ ahe gl ore kudre ınıdn 1":1· kendi kendine gelin güveyi olmak Hilafet mücadeleleri ba~lamış bu- Makalede lbnisuud hakkında izn-

llsil bir cehre ile göründü. clu. 8 e ecegı §B ıs Bt'\Tl a rosun a sız k bil. d ·· ı·· 1 • h~ · · lunu,·or. Bu mücadelelere gırısmis hat verildı.kten sonr" Tunuslu muhar · · S "l ı · d'"'. · d B · 1 h. b' l"k a ın en, mus uman ıgın amısı ~ • • ... 
Latife, Selahiddinin bu hareketmı u eyman a son gece gecır ıı;nnız c varsınız. enım e ıç ır 8 8 anız , ld H lb k. · l"' · t ' bulunan ve ikinci d. erecede kn.•meti rir ile arasında geı-en muhavere, şöy-h d b'l' z 11 1 d.. b'ld'"'· h ld . . . . d unvanını a ı. a u ı ıs amıye ın ı. 

ayretle kar§ıladı. macerayı a ı ıyorum. ava ı o oma ıgını ı ıgı a e sızın ıçın e All ht b k h "' · · ı y ı haiz olan krallar ve ultanların ar - lece naklolunmaktadır: 
- Sahip 1.. Siz miiiniz? meyusiyet le sarayi::lan çılCtı ve mü· muhakkak intikam hisleri uyanını•- a Mati~b aş. a amısı 0 n.matz. ak-

d 1 
. ~ nız c eşşın unvanını aşıma dında, biribirlcriylc milcndele ha - - Bu itibarla ben de, sırf bir mOs-

Selahiddin odaya girdi ve kapıyı ca e e etmeden ruhunu teslım etti. tır. Zevceniz olduğumu haber alırsa hakkını haiz olnn 1\IuJıammed bile linde bulunan büyük A\•rupn mille~ Himan sıfatiyle İbnisuuda yaklaşabil-
kapadı. Ve ayni zamanda Latifeye Binaenaleyh hala bakire ve masum neticenin ne olabileceğini takdir e- Ieri görUlmektedı·r. d. 1 1 bu unvanı taşıyamaz. ım ve sua lerimi sordum. bnisuud 
Cevap verdi: bir kız oldu2unuzu b iliyorum. O - dersiniz. Milslümanlıg· ın ~Iussolini gibi bir .. b k 

B h 1 kk Ç · · t kIT · V · d _Devam edecek_ .. • Uyü bir nezaketle cevab verdi •• - eni sa ipte a i etmP.1. ün- nun ıçın e ı ımı yaptım. e sız en cha"'mi> ,.i knbul edecer-eiııi zannet- Abdülaziz İbnisuudun hayatı uy-
~.. b J ~ Kendisine dedim ki: 

u sen uraya ne esir, ne de hizmet- oo rnek için psikolojinin en iptidai kai- durma bir srnaryo değildir. 
Çİ olarak geldin.. y k ş kt b• b clelerinuen bihaber olmak Jazımdır. Necid kabilelerinden birine men-

"Selahiddin oda içinde iler1erken, a ın ar a ır a- Bunun için mnhud «Seyfiilislfim> ın sup olan bu prenı. hadiseler kendi - denberi Hicazda mutlak bir asayiş 
latife de geriye doğru çekildi. Mussoliniye tevdii ve lıu münase - gine yardım etmekte devam edecek hükümferma bulunuyor. Hayat ve 

- Fakat sah·p, odama girdiniz!.. • k ı kt betle yapılan merasim muhtelif a- olurf;n, Napolyona münkalip olacak mallarının muhafazası bakımından 
Valideniz sizi burada görürse nedi- r aJ uru aca ır kislerde bulunmuştur. bir Bonaparttır. bütün müminler size minnet borç -
Yccek~ l\Iuslüman dünyasıııın nıukabeledc Bir gün sorulan bir suale İbnisuud ludurlar. 

bulunmasına intizar etmek icap edi - şu cevabı vermiştir: 
- A emin bu z·yaretimden ha - Cenabıhak sayesinde emniyet ve b nn 1 

- C'. l • • k H yordu. Bu mukabele gecikmedi. - Ben krallığımı tevarüs etmedim. 
Cti vardır. Böyle olmasaydı buraya r ransız gazete erının as eri mu- Bugu'n ·100 milyon müslüman ken- Onu fethedebilmek için Arabi.stanın asayiş içinde yaşıyoruz. Memleketi-

~~~lmak cesaretini gösterebilir miy- zak ,, reler etra rında yazdıkıar ı dj kanlarından, kendi akidelerini her parçasında çarpıştım. mizi terakki ettirmek ve medeni 
Ti t lşıynn ve İslamiyet bakımından sn - İbni.suudun vücudu, mahalli tabi- milletlerin ilk safına koymak husu-

Hatta bizi serbest konuşturmak Paristr çıkan komünist llumanite ı kısaca mevzuubahis ederek Türkiye dık ve ferugatkar olduğunu göster- re göre, kurşundan örülmüştür. Vü- sunda, elimizde mevcut vesait dere-
~in bütün hizmetçi kızları selamlık gazetesi İngiliz generali lronsidein ile Fransa ara ·ında Geııelkurmay te- miş bulunan bir halife aramaktadır. cudundaki müteaddit yarnlar yalnız cesinde çalı§mak emelindeyiz. 
ıenıSına topladı. Polonyaya gitmesinden bahis olan maslarının sarih bir şekil aldığını Müslüman rilesası arasında Zil - kurşunlardan değil, Şerif Hüseyin - Hilafet size teklif edilecek olur 

clahiddin odanın bir kenarın- makalesinde Fransız hevetinin Tür ' ltıllalı: Fil',tı]en1 olnrnk hülva.sı ar - \'e Emir Hailin askerleriyle yaptığı 
d J - İngiliz - Sovyet aıılaşma::ıı imza etli- J sa ne gibi bir hattı hareket takip ede 
h..'il. oturdu. Latife metanetini kaybet- kiyeye muvasalatı keyfiyetine te - dından koşanlar çoktur. çarpışmalar esnasında maruz kaldığı 
"'eden karşısında duruyordu. mas ederek bu heyete tefviz edilmiş lecek olur.sa, Türkiye ile yapı.makta Bu ali kuvveti eline almak için kı1ınç ve bıçak darbelerinden vUcut ceksiniz? 

-Mevkii iktidara geldiğiniz gUn-

~ ...._ Otur Latife, ayakta durma.. bulunan vazifenin muayyen olma - olan askeri miizakelerin kuvvet pey- manevralarda bulunan krallar ve bulmuştur. - Bu mesele ile henüz meşgul ol-
onuşulacak bir çok şeyler var.. dığmı ve fakat Şarki Akdeniz hav - da edeceklerini, me.selenir. mühim ol sultanların ekserisi Avrupa otoriter- Sağ elinin küçük parmnğını, kcn- muş değilim. Maamafih size sadece 

tifSelahiddin bu sözü üzerine La- zasında Fransa ile Türkiye arasında duğunu , mihverin her hangi bir te - !erinden şunun veya bunun aleti ol- disi ile ulemn araııında zuhur eden bir müslüman sıfatiyle cevap vere -
~~ b.üyük bir hıcap ve tereddüdle işbirliği meselesini Türkiye Genel - cavüzde bulunmw ı ihtimaline karşı maktan başka birşey değildirler. ihtilaf esnasında kaybetmiştir. birilim. Eger dindaşlarım bir gün bir 
cıt .hıddinin gösterdiği sandalyaya kurmayı ile müzakere etmesi muhte- yakın şarkda bir baraj, yani , Sü - Elhac Nasir Celuli, Hicaza muva - Ulema dini akideleri inhi.sar al - haJife inthiap edecek olurlarsa re~ 

Urdu. mel olduğunu yazmaktadır. veyşten boğazlara kadar bir baraj salat edilir edilmez bu hakikatin far tına almış kim elerdir. Bunlar islii- yimi onların reylerine katacağım ve 
~ ........ Latife 1.. Ömer paşan;n sara - Pari - Soir dahi memleketimize tesisi mevzuubahis olduğunu yaz - kına vaırldığını kaydediyor. miyeti yolundan çıkarmış ve adeta kendimi halifenin hizmetinde bir as-
h~?\dan neden bu saraya geldiğinizi bir Fransız askeri heyetinin gelişini maktadır. Her sene muayyen bir günde Hacı- putperestlik haline getirmişlerdir. ker telakki edeceğim. 
~J1~şündünub"zb~~).:~ Sizi b~.rah:r_a • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111• ı1 ~rmaKnabü~ye dgitmebkte

1
dirletr bve

1 
müs - lbnisuud bu delalete karşı isyan et- -Hilafeti deruhte eder misiniz? 

~ .. uanın se e ını ogrenmegı ıç '= := u r esa an azı arı e a arının miş ve bu suretle islii.miyette, janse - -Ben halife olmayı ne arzu ede-
Ct~k etmediniz mi~ := B o z D A G' D A § p~saportlarını görünce ilmidlerinin niusun hıristiynnlıkta oynadığı rolü rim ve ne de bunun için uğra§ırım. 

~C\k Evet, d:falarca hatırıma ge~di. := § c~uml.nr üzerinde_~i )~ol izlerinin kü oynamı§tır. Bugün putperestliğin her i'ıfodern hayat ~artları içinde hnli-
h at sormarra cesaret edernedım. = = çük hır samum ruzgurından sonra şekli Hicazda memurdur. felik büyilk bir mesuliyettir. 
Q\ıl o = -
~ uahtiyarlıfiı kime medyun oldu- =: • • • := kaybolması:. gibi nihan olmasına şa- Bu kahrnmanane mücadelelerden - Hıriıstiyan devletlerden bazıla-
0.lllu bilmiyorum. Çünkü hakiketen = 1, U R J S T J K O T E l J § hid olmaktadırlar. cKuranda mukayyed olmıyan herşey riyle dostluk muahedeleri ve ittifak-
itrt~cr Pa~a.nın sarayı i_çinde kork~lu ~ g Bu ... hükU~darların hemen h.epsi delalettir> hükmii sadır olmuştur. Iar akdettiniz, değil mi? 
~~ t geçırıyordum. Bılhassa Zekıye = Sabah kahvea/tısı, Öğle yemeği, := ~Rumı:. lerm ayan ve yahut hafı ve- Bunun için ıo muharrem tarihi - Bunları yaparken .kuranın eva. 
~~~ını hakkımda müthiş bir kin ve = § sayeti altında bulunmaktadırlar. Bun İbnisuud için, Fransız ihtilalinde 10 mirine mutabık olarak hareket ettik. 
~ ~ hesJ·yordu. Halbuki evladının :: akşam yemeği Ve yatması dahi[ ( 250) § ların tebalarına verilmi§ olan pasa- Brumaire tarihinin haiz olduğu e- Biz Kurana çok bağlıyız. Bu din bize 

dc!~7a. gelen felaketi ben hazırlamış = lkı· yu·· z eilı· kuruştur. § portlar sultan, bey veyahut emir na- hemmiyet kadar ehemmiyetli olmuş.. dinleri ne olursa olsun biltün komşu 
lıı dun. _ § mına verilmiş ii>eler de lıu pasaport- tur. larımızln dürüst münasebetlerde bu 

l~ ......_'tabii!.. Süleyman bey için ö- ;; B k d § lnr, ancak, An·upa hariciye nezaret :. lunmayı emrediyor. Zaten müslü -
tt~ tnukadderdi. Ben bile, daha ha- § anyosu ve a ar suyu var ır. § lerinden biri tarafından tasdik edil- Kralın huzuruna çıkan bedevileri manlık akideleri dünya işlerini ihmal 

ttıa?\~c gelm~den .önce bu teşeb.b~se §1111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll§_ miş o~maları şa~tiyle ~~teberdirler. takip edelim. etmiş değildir. Bu bakımdan herşey 
it~ ?ltnak ıstedım. Fakat hem dm- ı•- Heı Hac esna:ıında hılafet mesele- :\Hlstebit bir hükümdar olan İbııi derpiş ve hiıkme raptetmiştir. Bu -
tıı ~dı. Bu işi yalnız başına yapacağı . . Uon.tor Si yeniden ortaya atılmaktadır. suud te\•zii adalet hakkını kend'si - nun için yakın ve hatta uzak millet. 
lıı:dl'lcyince kendisi~e yardımda bu 1 Sınır hutalıkları mütehuauı Bugün Mısır kralı Farukun adı ileri nin en büyük imtiyazı addetmekte lerle, istam:yetin hakiki manasını 
4~~ Utn. Çünkü Süleyman, iyi bir i Doktor Bakteryolog sürülmüş bulunuyor. Ağahanm Ka- dir. idrak etmiş insanlar gibi iyi milnnse-
~IU a~~Şltndı. Her 11e ise, Süleymanın I ·ız· T ı A Kemal Tona bireyi ziynreti ve en büyük mUslO - Haftanın müteaddit günlerinde betlerde bulunmak emelindeyiz.> 
ha~lllunden sonra 0 sarayda iyi bir smal tya regU • y ııuın üniversitesi El' El"heriıı l'ektörU l\lı:.kkede veyahut Taifte büyükler •---------·----•• 

"t geçiremiyeceğini anlamıştım . • Bul&flcı. aaJgın haatabklaı ıilesadan i\tustafa Mnregi ile vaki ve küçilkler şult:ı_yın adaletinden is- Eleksİr Şahdp 
cıı.' lialbuki B 1 d k'· .. d k ı ı Memleket haatahane11 Emrazı alltebasıa olan mülilkatı kral Farukun namzet. tiane t'lmektedirler. 
-ca id· a o oyun e a mış . '-. .. h D k l ( V · ) B J • ~ ltn, kuzu} } ~ d'•' ı aklıye Ve aaauıye mute &Hm O " t • ereffi Ve Saire . liğinin muvaffak o}mıısı ihtimalleri- Bİll "tice hükümdar, geniş bir SU· QSUT meme erinı gi• 

biJ~"l'lla daha me::~~.a h ;v ı~ım tor lamail Ziya Treıul ikinci beyler( Baamahaae J"C)liı karakolu ,... ni kuv\•etlendirmektecHr. rettı halk ile trmasta bulunmaktadır 
~rlirıı. ır aya geçıre- , ıokağanda 25 Num"ralı huauai mu•·ı ıunda 

7
.., fün~.enuleyh mih\'or deYlctlerinin Şlki\yetçfler, .~kikatin ısesiııb tıık ':/erir, Kuı.,veti, Erkek· 

· · ümitsiz ve kıraın bir yenehaneai~d• haıtalarını mua7•· Talafon·. 4111 1bnisuud ile fevkalilde bir surette sıkhilkUmdaraıtTZveyUksekrnemur fiili. İstihav 1 art*-ırır. -1"'· ....-. c-- oe alll<ad1\r olmnlarmın scbebleri ııyım- ' rın sUi nııııımelclcrinl efendilerine rc::=:;;::s;;;:;;::;;:;;;;;ı;ı;ı--m:!:l:!:::a:esc:~e":=* ::!l!:~ı:eııss• 
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Snhife: 10 (ANADOLU) 28 TEMMUZ 1939 CUMA 
~--~--~~~--~~~~~~~-~------------------~------------------------------------~~-.~--~~~----------------------------------------------------------------1\J azil t İ kombinası ~ d Bundan tzMtR BELEDiYESiNDEN: ~un an, 1--Itfaiye_için 1 arazoz satın alın- z • r ası r 

- Ba§tarnfı 7 nci Sahifede -
maı·ukeıı krepon gibi lüks ınensucatn 
rağbet ·diyorlar. Mnnmafih fabrfkn 
yakında bu cins ve kalite mensucatı 
da piyasaya arzedeccktir. 

Dün yerli el tetgahlarında doku -
nan alacaya rağbe:t eden köylüleri -
mizin hugün bnsma giymel~rl milli 
servetin izin her yıl arttığına ve u -
mumi refahın yükseldiğine beliğ öir 
misal değil midir . 

- Ba§tarafı 7 nci Sahifo""le -
öğrenmiştir. 

Bu mektupların birisincle Adam~a Şöyle bir emir veriliyordu: 
«Yaptığınız hizmetler mükemmel, faknt mutlak ingiliz ordusuna 

girmeğe çalışınız . .Muvazzaf olarak hizmete geçince öğreneceğiniz ma
lümat çok daha fazla olacnktır. Bunu mutlak yapmız. istediğiniz ka -
dar para var.~ 

Bundnn sonrn po1is r.rtık beklemenin lilzumsuz olduğuna karar ver
miş ve tam bu sırada da Rejinald yukarıda bahsettiğimiz f otografları 
spor re~imleriymiş gibi Almanyaya yollamak için postaya vermiştir. 

Ayni gün cnstı~ gazetecinin evini basan Skotland Yard memurları, ka
ti suç de illerini teşkil eden bir çok ve 'aikle ve şifrelerin metinlerini ele 
geçirmişlerdir. 

Vntanın:ı :hunet eden adnm, şimdi bütün bir milletin nefretini üstü
ne toplamış olarak mnhkemı!de kanun karşısında da hesap vermekte -
dir. 

ması başkôtiplikteki ~artnamesi veç
hile kapalı zarfla ehsiltmeye konul- riyasetin 
muştur. Muhammen bedel 8.000 Basm birliği İzmir mıntdrnsı 15 temmuz 939 tarihinden itibaren 
lira olup ihalesi 4 8/939 cuma gü- teşekkül eylemiştir. 
nü saat onyedidedir. 2490 sayılı ka- İzmir mıntaka ına: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antal-
nunun tarifatı dahilinde hazırlanmış ya, Denizli, İsparta, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisar viHiyetleri da 
teklif mektuplan ihale günü azami hil bulunmaktadır. 
saat on altıya kadar encümende riya- Bu vilayetlerin m€ı\·kez ve kazalarında inti~nr eden gündelik, haf 
sete ·verilir. Muvakkat teminatı 600 talık, aylık, yıllık bilumum siyasi ve gayri sb~asi gazete ve mecmua
lira olup öğleden sonra kapalı bulun- lann isimleriylC' idarehane adre lerinin bilinmesine lilzum görülmilş

masına rağmen öğleden evvel iş ban tür .. 
kasma yatırılır. Binaenaleyh mıntaknmız dahilinde inti§ar eden bu kabil gnzete V' 

2 _ Belediye fen heyeti deposu- mecmua sahiplerinin adreslerinin İzmirde Yeni Asır gazetesi idareha
ncsintle «Basın birliğ1 İzmir mıntakası idare heyeti reisliğine~ azami 

na teslim edilmek şartiyle 650 tor- bir hafta zarfında bildirilmesi rica olunur. D. 3 
ba çimento satın alınması baş ka -

Xazilli fabrikası kışlık tek tarafı 
tüylü pazen istihsal ediyordu. Geçen 
yıl lüks pazenlerin gördüğii rağbet 
karşısındtı önümuzdeki kış mevsimi 
için lüks pazen işlemek üzere tedbi
ri almış, faaliyete başlamıştır. 

Şimdi akla şu sual gelirse. 
-----ccc***»n tiplikteki şartnamesi veçniie a~ık ek-

- DUnc kndnr alaca ve yerli do
kumayı geyinen köylü kndınlnrımız 
bugün basma kullandıklarına göre 
her gün inkişaf eden el dokumacılığı 
mız i::stihsallitını nerelerde snrfedi -
yor. 

ş eref sütunu Kumru istiyorlar sltmeye konulmuştur. Muhammen 

Y l 1 b
. f" h . . bedeli 682 lira 50 kuruş olup ihalesi 

. . u·gos a\'ya ı ır ırma, şe rımız / 1939 .. .. • 

• 

Ku-Itürparkta d kılPcek t• t · d il -~ 4 8 cuma gunu saat on altıda-• , ıcare ve sanayı o asına m racacı.v İ . k d . • 
tzmirdeki hayır müesseselerine la Türkiye den kumru kuşu istediği- dır. ~~rad e eceklerk 52 1lırbalık1 temı- Kırkagaç beledyesi elektrik ve su fabrikalnnnın 939 yılı ihtiyacı 

Bunun cevabını fabrikanın müte -
ahhdidinin .. ğzındnn dinliyelim. 

mühim teberrillerde bulunanlar adı- ni ,Almanynda bir firma da kurutul- natı ~~ e en .. ~~~a apa ı1 . ubunmka- olan 350 ton maden kömürü ile 2500 kilo makine ve silindir yağı ve 
nn J{ültürparkta bir cşeref sütunu~ muş elma kapuğu ve ingilterede bir sına ınaen og e en evve ış an a- 15.000 kilo motorin 20 giln müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
dikilecektir. nu sütun üzerindeki iirma da kurutulmuş domuz derisi sın? yatırarak makbuzla encümene lhnlesi 14-8-!>39 pazertesi günü saat 10 belediye dairesinde encümen 
mermerlerde, hamiyetli yurddaşları- istediğ:ni bildirmişlerdir. Ticaret o- gelırler. huzurunda yapılacaktır. 

- İstanbul ve İzmir pazarların 
dan iç Anndolu~·a sevkolunuyor. 

mızın adları ve tcberrüleri okuna- dası, bu firmalara izmirdeki tüccar 3 - Kadastro 1186 ıncı adanın Kömürün muvakkat teminat miktarı 236 lira 25 kuruştur. 
caktır. ve kuşbazların adreslerini göndere- 493,50 metre murabbaındaki 6 sa- l\Iakinc, silindir yağı ile motorin kısmının muvakkat teminat miktan 

- Peki diyorum, fnbrikn istihsaln
tını artırdıkça dokumacılık ne ola -
cnk. 

0 -- cekUr. yılı arsanın satışı başkatiplikteki şart 146 lira 25 kuruştur. 

Tütün rekoltesi 
-Tab"atiyle sönecek, ~akine kar- - Bn§tnrafı 7 inci .snhifede - tahrninle-:i 

şısındn el kuvveti rekabet etmek gelen tenezzüh otomobillerine, Muğ. Ege bölgesinin tütün rekoltesi 25 
mümkün mü? ladan gelmekte olan posta kamyonu- milyon ta hm ·n edilmekte idi. Fakat 

Fı._br'kad_an. - '"azil!iye döner_kc~ na birer ikişer t?ks·~. edere~ me~- yağmurlardan sonra mahsul çok be
fabrıkanın ıplık alan tamdık Dcnızlı- leket hastahancsıne gonderrnış1erdır. reket~i o1mu,., ~ok nefis yetişmiŞtir. 
li bir tuccnrn rastlıyoruz. Şoför Ali Riza ile otomobil sahibi Son tahminldı 30-~5 milyon kilodur. 

namesi veçhile açık artırmaya konul Tnliplerin ve şartnamesini görmek istiyenlerin Kırkatnç belediyesi· 
muştur. Muhammen bedeli 197 4 li- ne müracaatları ve ihale gününde Kırka taçta bulunmaları Uizımdır. 
ra olup ihalesi 4/8/939 cuma gü- 28 30 2 5 
nü saat onaltıdadır. iştirak edecekler 
l 49 liralık teminatı öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğleden !lt!~~:!:::!::!:'::::::I Mehmed Et·man 
~vvel iş bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

19 23 28 2 2566 Terzi ha es • 
f.v i Padır. ın .- ar ;fct Konak caddesi meserret oteli 39-40 

nliscyin adında b:ri, müddeiumu- KA URUN ASLiYE HU -

Bir çeyrek evvel gelmiş 10.000 kü- Osman hakkında zabıtaca tahkikat 
sur liralık iplik almış, parasını ya - yapılmaktadır. 

senelik emsalleri ayarında hatta da- m'.l"ğe verdiği istida ile kaı·ısı Fnt- ~-IUK MAHKEMESiNDEN: Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
h affnkı·vetln "alı'"tırı,·orsa ı"kı· ~,, 'h :] d d b" I 1 · h · h k d o·· Mürterilerimizin bir kerre 0 örmelerini tavsiye ederiz •• 

tırmış faturasını ve fişini almış, kam
yon gelip ipl ği götürecek. 

Hayretle: n Tnll\' • '- Y ~ .J , manın, füe tnccı n ın a ır genç e znur apıs ane ar asın n mer .. 0 

ay evvelisine kadar muhasebede mu gayri tne~ru münasebetini bildirmi J enger aile evinde Karaburunlu Uırıı!D":.'lh... h l 
b metga mızın meç u bulunması 6 elmeniz veya tarafınızdan bir ve rum. avin olarak çalı~an ir genç fabrika ve cürmü :ıneşhud yapılmış, suçlular M · . 1'. ,. ·- • "'.. • • • 

Filhnkikn bir yıl evvel oldukça rcs :rnulıasebesinı, o kadar karışık ve çc- tutularak adliveyc vtı'rilmlştir. ~vet.. hasebıyle oıla teblıg ıade kılınmış gondermenız aksı takdırde hakkın 

- Bu kadar basit mi bu iş diyo -

miyete ve kırta iye rnüşkülatiyle yü- şitli muameleleri tn basit şekle sok - , ·. • a~a!:>urun<la otur~n kocanız il- ve mahkemece ilanen tebligat icrası- da gıyap 'kararı çıkarılacağı, dav 
rüyen fabrıkn muhasebesi bugün tam mak \Te fabrika le muamele vapan- Sall .. C k · S 1i/aı. ı ·h ? - yas oglu Hasan Demırel tarafından na karar verilmiş ve bu baptaki ye varakasının birer sureti mahke 
bir tüccar zıhniyet \'e sürat:yle ted- lara bir mağazadan nlış verış ed 'yor Unhr:bnbrı 'parkında oynnyan ls- ıleyhinize açılan sulh teşebbüsü ve muhakemelerin izin 7 /9/939 per • divanhanesine talik kılındığı gibi t 
vir ediliyor. g bi sürat ve suhuletle işini görmek mail kızı 9 yaşında Ramize Akçaka- boşanma davalarından dolayı namı- şemlıe .günü saat ona bırakılmış ol- liğ makamına kaim olmak üzere 
Şu niktayı da kay'dedeyim ki diln imkanını yaratmıştır. ya, salıncaktan yere düşmüş ve vü- nıza yazılan davetnamelerin ika • duğundan muayyen günde bizzat zcte ~le de ilan olunur. 

fabrıkada mühendis olarak çalışan Nazilli basmn fab'rikası, Türk, e - cadüniin muhtelif yerlerinden yara- ------"'----------"'------
mudür !1 ·ırnıet Sangun bugün mü - nerji, zekii ve kn'bilıyetinin güzel bir lannrak Memleket hastahanesine kal 
dur olarak hnbTiknyı nnsıl 50 -100 ese11d;r. dırılm1ştır. Z Sici ica et Mem rluğ n a : 

1zmir Müstahkem Mevki Satın Ahna Komisyonundan: 

Citısi Miktarı 
Kilo 

Kuru soğan 57487 

Sabun 22500 

Makarna 3 J 611 

Umum Tnhmin tutarı 
Lira Kr. 

3449 22 

7200 / 

6322 20 

ilk Münakasanın 
Teminatı Şekli 

Lira Kr. 

259 / Açık ekslltme 

540 / Kapalı zarf 

475 / < c 

ihalenin tarih gün ve 
Saatı 

l 4; 8; 939 Pazartesi S. 

9 
14/8/939 Pazartesi s. 

11 
14 / 8 19 39 Pazartesi S. 

15 
1 - Tümen Birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı şartnamelerde yukarıda alınacak miktarı umum tahmin 

tutarı muvakkat teminat ve münakasaların şekli ve ihalelerin tarih gün ve saat1arı yazılı (Üç) ka
lem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 

2 - Bu üç kaleme ait şartnameler her gün Bornovada askeri Satın Alma Komisyonunda görülür ve 
okunur. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak Sabun Makarna icin istekli ihale !aatından bir saat evvel teklif ve te
minat mektuplarını makbuz karşılığı komisyona vermiş olmalıdırlar. 

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

5 -- istekliler yukarıda her kmemin hizalarında gösterilen tarih, 
kat teminat ve teklif mektuplariyle birlikte Bornova Askeri 
nan olunur. 28 5 1 o 13 

gün ve saatlarda bildirilen muvak
Satın Alma Komisyonuna gelmeleri 

(2719) 

İzmir Müıtalikem Mevki Sa tın Al~a Komisyonundan: 
Çınakkale Mst. Mv. Birlikleri ihtiyacı olan aşağıda miktarları yazılı sığır etlerinin kapalı zarfla 
eksiltmelerinae 24/ 7 /939 Salı günü zuhur eden taliplerin teklif ettikleri fiatler Komutanlıkça pa
halı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 macWesine göre bir ay müddetle uz.:..tılarak pazarlı
ğa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlıkları 10/ 8/ 939 Perşembe günü aşağıda hizalarında gösterilen snatlerde Mat. Mv. Satın Al
ına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muayyen gün ve saatlerde ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki vesaik ve 
muvakkat teminatları ile birlikte Komisyona müracaatları. 

Garnizon 

Erenköy 
Ecabat 

Kilo 

119000 
95500 

Muhammen bedeli Tutan M. Teminatı 
Kuruş Santim Lira Kuruş Lira Kuruş 

25 
27 

00 
00 

297.50 
25785 

00 
00 

2231 
1933 

25 
87 

(2712) 

lzmir Müstahkem Mevki Sa tın Alma Komisyonundan: 

İhale saatleri 

10 da 
11 de 

1 - Çanakkale Mü!>tahkem Mevki Birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktarları yazılı sığır etleri kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 22/7 / 939 Cumartesi günü yapılan eksiltmesinde talip çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 40 maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 7 / 8/ 939 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Mst. Mv. SA. AL. KO. da yapı
lacaktır. 

3 - isteklilerin muayyen gün ve saatlerde belli belgeler ve teminat akçaları ile birlikte Komisyona mü
racaatları. 

Muhammen bedeli Tutarı M. Teminata ihale saatleri 
Gaınizon Kilo Kuru~ Santim Lira Kuruş Lira Kuruş 

Geyikli 63000 25 00 15750 00 118 J 25 ıo da 
Gey;k!i 95500 25 00 25785 00 1933 87 11 de 

(2713) 

Tescil edilmiş olan ve hali tasfi- ı T-0plantıda Tıcaret Vekaletı ce-pçin nizamname ve kanun hukum 
yede bulunan lzınir ve civarı telefon lilesini temsilen lzmir mıntaka Tica- rine göre vaktinde ilanat yapıld 
Türk Anonim şirketinin 25/ 7 / 939 ret müdürlüğünün 19 temmuz 939 ıve hissedarların da ayrıca haber 
~arihinde toplanan umumi heyeti za- tarihli ve 51/438 sayılı tezkeresi edildiği görüldükten sonra kom~ 
Jıtnamesi Ticaret kanunu hükiimle- mucibince lzmir mıntaka ticaret mü- mumi içtimam açılabileceğini t 
'"ine göre sicilin 255 7 numarasına dür muavini Cevdet Arikut bulun- liğ etmekle müzakereye başlandı. 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. nakta idi. Hissedarlaradan İzmir Tasfiye memur lan raporu 

lzmir Sicili ticaret memurluğu 3e)ediyes: namına Belediye reisi ınürakip raporu okundu, hazır 
resmi mührü ve )okter Behçet Uz ve lstokholomda 1unan hissedarlar okunan tasfiye 
F. T enik imzası kain L. M. Ericsson şirketi namına yeti raporunun ve merbutatını 

1 -
2-

Z:~bıtname 
Hissedarlar 

cetveli 

Zabıtname 
Hali tasfiyede İzmir ve civarı T e

lefon Türk Anonim Şirketi heyeti 

umumiyesi bu gün 25 temmuz 939 
Salı günü saat dokuzda Tasfiye me
murlarının vaki daveti üzerine İ::mir 
Belediye salonunda içtima etti. 

Hükumet Komiserı 
Cevdet Arıkut 

lskockholm noterliğinden tanzim bilançoyu ve murakip raporunu 
!unmuş lstanbul umuru hukukiye mamen tasvip ettiklerini ve bu 

-nüdürünün tasdik mühürünü havi retle tasfiye memurlarının zimm 
ve Beyoğlu dördüncü Noterliğince ni ibra ettiklerini ve mevcudatın 
22 temmuz 939 tarih ve ~ 0030 umu- porda gösteril ~n şekilde 31 tem 

i
mi ve 2257 hususi numara ile ter- 939 tarihinde taksimini ve sirke 
cümesi musaddak vekaletname ile henüz tahsil edilmemiş matlubatı 
Kari Erik Atmar hazırdı. Mumai- teklif dairesinde devir ve temli 
leyh ayni zamanda hissedarlardan ve ~irketin evrak ve d.r-fterlerinin 
Bernarc1 Alfred ve Antuvan Strene- fiye 1;1emurları tarafından vaki 
·in vekilidir. cak müracaat üzerine mahkerrı 

Hazır buluan hissedarlar, heyeti tayin olunacak bir yedi adle tevd 
umumiye riyasetine Belediye reisi kabul t>,!"tiklcrini bf.'yan ettiler. 
Bay Behçet Uz't.ı ittifakla intihap RuznamerJe-. görü~ülecek ha 
ettiler. madc11-- olmndığından toplantıy' 

Heyeti umumiyenin toplantısı haye~ verildi. 
25/ 7/ 939 

L. M. Eriosson şirketinin 
Vekili 

Kari Erik Atma. 

Umumi hcy<"'t rcısı 
Dr. Behçet Uz 

1zmir ve civarı T.~lefon Türk Anonim {iirketi mührü 
imzalar okunamadı 

On kuru§luk Damp:a pot 

Tasfiye halinde bulunan lzmir ve civarı telefon Tü 
anonim Şii ketin den: 
25 Temn1uz 939 Salı günü saat dokuzda lzmif· 6eie ye salo 

t Sıra 
jNo. 

1 
2 

3 
4 

nunda toplanan hissedarlar cedtı:!li 
Hissedarların 
Adları ikametgahı 

Hissedarlar vekillerinin Temsil ettikleri 
Adları ikametgahları Hisse adedi Rey 

lzmir Belediyesi İzmir Dr. Behçet Uz İzmir 
İstokholm 
(İzmir Pa
lasta mi
safir 

L. 1\1. Ericsson Ş. lstokholm Mühendis Atmar 

Bernard Valgist 
Nils Antuvan· 
Strener 

« « « Mühendis Atmar 
< « < Mühendis Atmar 

« « « 
« « c 

Hir .. ıe yekunu .•.....• 
Hazır bulunan rey yekunu 

HükOmet Komiseri 
Cevd t Arikut 

lzmir ve cıvan T leı'on 
imzalar 

(2692) 

21998 
17998 

39998 

10 
10 

.... 20 

lJmumi heyet re"si 
DR. B. Uz 
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§i~"1l1" levazz .n ,,q1nil'Lı~i ~utL i Aıi.ııl : 

i Komisyon..ı ilanları i 

lzmir fevabn amirliği satın alma komisyonundan: 
( 1 2Ô5820) bit mılyon ik\ yüz beş bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot 

alıfüıcaktır. 
K~palı -zarfla eksıltmt-si 9 8 939 çarşamba günü 'Saat onbeşte Top

han!de hıtanbul ~evazı'rtı dmir~iği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

T~\1m'in lJede,i 37380 Hra 42 kuruş ilk teminatı 2803 lira 53 ku -
tuflür. 

~a'rtna'mesi komisyôn~a görülür. 
isteklilerin kanuni •ef:İktılc.ıtı ile beraber teklif mektuplarını ihale sa-

:,!ın~aVı '01ı, Mr1 'e~Ve1 \'pmisyon~yerm~l~tj, 25 5~8 2 7 26~3 
DOmova asteri satın alma komisyonuna n: 

Aydın birliginin ihtiyacı için 86000 kilo sığır eya keçi ve koyun 
eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Hangisi ucuz olursa "O cins e 
tin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cins ete her talip tarafından bir 'Zarf 
İçinde olmak üzere her üçüne de ayrı ayrı fiyat teklif edileceği gibi 
bir cins ete de fiyat teklf edlebilir. ihale 14 ağustos 939 pazartesi gü
nü saat on beşte Ardında askeri satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 21500 lira, keçi etinin 21500 lira, 
koxun etinin 34400 'iradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 1612 lira 50 kuruş, keçi etinin 1612 lira 5 O 
kuruş, ko:yun etinin 2580 iiradır. Şartnamesi Aydında askeri komis
Yonda Ankara ve lzmir levazım amirlikleri satın alma komisyonların
da görülebilir. Taliplerin teklif mektuplarını kanuni vesikaları ile bir
likte ih&leden evveline kadar makbuz mukabilinde komisyona ver-

!!!..~c;rj. i1Şg9gl.lfıl,1J!J;; 1 ı ı ti? r .. Uf 22 287ıt 2 ntı 1 ?' 7 ç 26J 8 
lin\ir ılıe\ azni\ amir1iği aatm alına komisyonundan: 
.1 - Afyon kor merkez biriklerinin yılhk ihtiyacı için 1 2000 kilo 

ndeyağı kapalı 2arfla 8-'8-939 &ah günü saat 15 <!e ihale yapıla 
caktır. 

2 - Sade.yağının beher kilosunun 105 kuruş filtt tahmin edilerek 
muvakkat teminat 945 liradır. 

3 - Evsaf \'e şeraitini görmek istiyenler her gün ve istekliJerin de 
teklif ınektupiarırtı ktınunun tarifatı dahilinae ihaleden bir 
saat ~vvel Afyonda askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

23--28--7-2~- 2639 
.... iifiHt ie"zütt l~~rliği satın alma komisyonundan: 

t - fm'ir müstahkem mevki birliklerinin 18500 kilo zeytinyağı 
ihtiyac1 kapalı zarf üstilü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lhelesi 4 ağustos 939 cuma günü 'Saat on 'altıda kışlada İz-
mir !e\.azırh i\mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

.a - Tahmin t!dilen tutah 85 t O liradır. 
'lf - Ttıninatı muvakkate akçası 638 lira 25 kuruştur. 
6 -- Şaıtnamesi her gün komisyonda gönilP-bi1ir. 
f> - 1st~1'liler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair ves:1-3 

göstehhek mecburiyetindedirle. 
7 - Eks:!tmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

cüncü maddelerinde ve şartname~inôe yeııdlı vesikaları ile te~ 
~in3t v teklif mektuplarını ihale !iaatındah ~n az bir saat ev
vel komisyona vermiş bulunacaklardır.. 18 23 28 2 

lzmir levazl Wmirliii satın alma komisyonundan 
l lzttıır m6ati1Hkem mevki me Kez öırliKierının 36~00 kilo 

~ketna ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul -
muştur. 

2 İhalesi 4 ağustos 939 cuma günü saat on allıda kışlada İz
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yaoılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 61'34 liradır. 
4 - Muvakllal teminat akçası 50t> liradır. . 
5 - Ş8rtnıim~si her gün komisyoncfa görülebilir. 
f:J - f stekliler ticaret odasıncla kayıtlı olduklarına dair vesika 

~6st~tmek mecburiyetinde8irler. 
7 - Eksltlhiey~ iştirak edecekler 2490 ıayılı kanunun 2, 3 ncü 

rrtaddeJerlnde ve şartnamesinele yazılı vesikaları He teminat 
ve teklif mektuplarını fhsle iaatından en az bir saat evvel 

""-. kofriisyötta ı.rerıtiiJ bulpnacakla~. , 19 _ 2 3 
3 

28 zr+ 2 
lzmir levazım amirliğiğ satın alriıa komisyonundan: 

.1 - Afyon kor merkez birliklerinin senelik sığır eti mukavelesi fes. 
hedilmiş oldtiğlındarı müteahhit nam ve hesabına 40 ton sığıı 
eti açılt eksiltme iİe 9-B-939 çarşamba günü saat 14 deAfyon 
As. Satınalma komsiyonunda ihalesi yapılacaktır. 

ı - 811ir etinin kilosunun muhammen bedeli kutuş olup temi · 
nah 600 liradır. 

j - Sığır etinin evsaf ve şeraitini öğrenmek istiyenlt"r her gün, 
iıteklilerind~ teminat makbuz ve mektlıplariyl~ ihale günü 
belli saatte Afyon As. Satınfllma komisyonumı gelmeleri. 

'-r 
2 0 

23-28-3-8 26 38 
f zmiı- levzım amirliği satın alma komisyonuhdan: 

~ 'tlnisa tümefl birliklerinin sen~lik ihtjytlcı olart 21400tl kilo odun 
tan ve evsiif Hah ilinfü.~ sııtı:ı r.lınacaktır. 
~tık ekisltme ile ihalr.si 4.Ağustos-939 Cuma gilnü saat 10 dflıiır. 
..-•Psinin tutarı 3210 liradır. 
tı• t~mlhali ~40 lita 75 kuruştur. 

ttnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
, ' klilefin ilk teminat makbuz veya mekttiplar'yle 2490 c:ayılı ka-
~~ 1, 8 UneU maddelerinde yazılı vesikalariyle be. aber belli gün 

•aatte Manisa tüm sahn ı>lma komisyonuna gelrtıelerı. 
'--- 20 2s 2s a 

ııı;;ir Levazım Amirliği Satın Alına Komiıyonunden . 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birli~leri için aş~ğıda cıns ve 

miktarları yazılı mevadlar açık eksıltme suretıyle satın alı-
nacaktır. · 

2 - ihaleleri 3/S/ 939 perşembe günü hizalarındaki saatlarda 
Çcmakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya-

3 pılacaktır. 
- isteklilerin ihale kanununun 2, 3 Üncü maddelerindeki ve

saik ve gösterilen muvakkat teminat akçaları ile birlikte belli 
~ gün ve saatlarda komisyona müracaatları. 

- İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda evsaf ve 

titı,· 
§artları parasız görülebilir. 

Muhammen bed. 

~ Miktarı 
tı; l>tin" ~ 
ır J agı 10000 kg. 
l~ç s 16000 kg. 

'atları 

'--=-
lt d~ 
16 da 

Kuruş santim 

48 kg. mı 
24 kg. mı 

Tutarı 
Lira krş. 

4800 00 
.3840 00 

t9 25 28 1. 

M. Teminat 
Lira krş. 

360 00 
288 00 

(ANADOLU) 
~~...::...:~~__::..:._~~~~~~~..;_~~~~~~----~~;.-;;~::=;:~~~-

l zm i r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: Mürakıp alınacak 
1 - Koşum takımlarmm tamiratına sarf edilmek üzere muhtelifül-

cins 2s kalem saraci)e, mutabiye malzemesi sı temmuz 939 pa- p T T uh.\ " ·· d ·· ı ·· v •• hd 
ZRrtesi günü saat 14 te pazarlık suretiyle satın alınacaktır. • • i 'IU.Umı mu ur ugu en: 

2 - !Bunlara a·cı mühürlü nümune, evsaf ve şartnamesi her gün ko- 1 - fdarefu1z münhallerine alınması kararlaftırılan ve maaılan 
misyonda görülür ve okunur. 30 dan 55 liraya kadar olan mürakipler için müsabaka imtihanı ya. 

3 - 1 teklilerin yukarıda bildirilen vaktinde Bornovacla askeri satın pılacataır. 
alma komisyonuna gelmeleı i. 2718 2 - İstekt=lerin hüviyet cüzdanı mektep şahadetnamesi sıhhat 

._-=-_;,,;;;,:;:;~;.:.:,:.:.:.:.;~~~~:""-::--.;...:....-:--r~-~~~..;;.;;.;.....:.-:-....--..-- raporu aşı kiiğıdı zabıta ve adliyeden musaddak hüsnü hal kağıdı aı· 
fzmir Leva7.ım Amirliği Setin Aıma Komisyonundan: kerlik vesikası 4 fotoğraf ve bir dilekçe ile halen memur olanların zatı 

l\Ianisa tlimeıı birlikleri içln uşnğıda cins ve miktarı yazılı müt:.ıbiye 
sicil cüzdanlariyle dilekçelerini 18 ağustos 939 akşamına kadar Anka· pazarlıkla satın alınacaktır. 
ra, f stanbul, İzmir, Konya, Seyhan, Sivas, Kastamoni, Trabzon, Erzu-1h n l csi 2 ağustos 939 çarşamba giinü saat (10) da isteklile1·in mezkur 
rum, Diyarbakır ve Ea·rne vilayet P. T. T. Müdürlüklerine mUracaat saatte Manisa 'Nim Sa. Al. Ko. gelmeleri. 
etmeleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesin-Adet Cinsi 

900 Timar süngeri 
1120 Gebre 

110 Katana kıl kolan 
25 Hayvrın çulu 
30 Keçeli belleme 

150 Zincir yular sapı 
100 Kn) ;ş yıılar na-ılığı 
150 Yeı li yem torbası 
30 Katana kıl kolan 

2717 

İ?mi .. l.f"va71m Am1rlio1 Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Diynrbakır kor birliklerinin (9850) k:Io sabun ihtiyacı pazar-

lı\ suretiyle satın alınacaktır .. 
'2 - thalesi 31 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 te kışlada İzmir 

levazım amirliği satın alma kom ·syonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmir~ilen tutarı 3125 liradır. 
4 - Teminatfkati'ye akçası 472 lira 80 kuruştur. 
5 - Şartname i her gün komisyonda görülebil:r. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler teminatı kntiyeleriyle birlikte ihale 

satından evvel komisyona müracaatları • 2744 
-----:-------------------::~~~ 

fzrrıir Levaz,m Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - tzm' r müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için pazarlık sure

tiyle 10 adet fıçılı ve yaylı saka arubası .satııı alınacaktır. 

2 - İhalesi 29 temmuz 939 cumartesi glinü saat onda kışlada İzmir 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 102 lira teminatı kafyeleriyle birlikte ihale saatın-
dan evvel komisyona müracaatları. 2715 

_._,... __ .~--~------·~-------
fzm ir levazım amiriiği satm "'"'a kornisyonund'.ln: 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlık suret!yle 8550 
kilo ayaktan sığır eti satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 29 temmuz 939 cumartesi günii saat 11 de kışlada İzmir 
levazım am·rliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muayyen saatta komisyona müracaatları. 2716 

lzmir Eşrefpaşa Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

İzmir Eşrefpaşa haslnnesi için alınacak olan ccins ve miktarları 
hastanede mcvcnd listede gösterilen 6642 lira 74 kuruş muhammen 
bedelli 159 kalem muhtelif eczayı tıbbiye 1617 / 939 tarihinden itiba
ren on beş gün miiddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Eksiltme sartnnmesini görmek ve ilaçların cins ve miktarlarını 
öğrenmek istiy~nlcrin her gün hastane heyeti daresine müracaatları 
ve ihale günü olan 31 /7 / 959 pazartesi günü saat on birde taliplerin 
kapalı zarfların? vilayet encümenine vermeleri ve verilecek kapalı 
zarfta muhammP-n hedelin teminatı muvakkate mukabili olan 498 
lira 21 kuruşluk banka mektubunun veyahud paranın muhasebei hu
susiye veznesine yatınlclığına dair alınacak makbuzun ve teklif mek
tubunun ayrı nyrı znrflar içerisine konularak her ikisinin bir zarfla 
vazile zarfın üz-:rine isin neve ait olduğu ve talibin sarih adresi yazıl
nıak RU,.Ptivlr ,,..,.·\\mrni v:!avl"ı .. tevdii il?n olunur. l 6 20 24 28 

Bağcılar indinde en muteber ve mergub 

LEDERER 
VE 

LFIPZIGER 
.1arka'1 b1c; potasa~arı 

("') 

Hi.ikumetimizin tr.yin ve tesbit eylediği yeni formül dahilinde 
getirilebilen y gane pota.sad r. Bu sene gelen varillerin kapakları üze-

1939 
rinde ( -- ) markası vardır. Düşkün dereceli ve eski mallardan 

75 t;(; 
1939 

kaçınmak istiyenler varillerin üzerindeki ( -- ) markasına dik-
75 o/o 

kat etmelidirler, 

Umumi Acente 
Sabri Süleymanoviç 

deki §artları haiz olmakla beraber devle\ memuriyetine ilk defa gire-
ceklerin 30 yatını geçmit bulunmamaları. 

3 - Mürakjpliğe alınacakların en az lise mezunu olmaları lazım· 
dır. Hukuk mülkiye yüksek iktıaa«ı ve tJ

0 caret mektebi mezunlariyle 
müadili dlan ecnebi mekteplerinden mezun olanlar ve bunlardan da 
ecnebi lisnnı bilenler tercihan alınırlar. 

4 - Müsabaka adı geçen vilayet Posta Telgraf Telefon müdür, 
lüklerinde 21 ağustos 939 pazar günü saat 14 de yapılacaktır. 

' 3 - Müsabakada muvaffak olanlardan Lise mezunlarına 20 ve 
yüksek mektep mezunlarına da tahsil derecelerine ve 3656 sayılı tev• 
hjt ve teadül kanunu hükümlerine göre asli maaş verilir. 

6 - Başka da/relerden naklen gelecek olanlar müsabakaya talip 
olmakla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaı ve· 
rilir. 

7 - Müsabaka İmtihanında muvaffak olup ta mürakipliği tayin 
ed.Jecckler teşrinevvel 939 bidayetinden itibaren Ankarada on beş gün 
kura görecekler ve bunun neticesinde yapılacak imtihanda kazananlar 
mürakip ııfatiyle vilayetlere gönderilerek alaka<larlara tedriste bu
lunacaklardır. 

8 - Kunta muvaffak olmıyanlardan hariçten gelenler memuri • 
yete kabul edilmiyecekler ve naklen gelenler iıe idarenin tena:p ede
ceği diğer vazifelere tayin edileceklerdir. 

9 - Mürakiplerin makar ve mıntakaları idarece tensip olu• 
nur. 25 28 1 (2645) 

inhisarlar umum müdürlüğün. 
den 
1 - Keşif, şartname ve plan mucibince idaremizin Kastamoni

de yaptıracağı idare binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. · 

il - Keşif bedeli 23.692,45 muvakkat teminatı 1776.93 liradır • 
111 - Eksiltme 7 /Vlll/939 pazartesi günü saat on beşte fstanbul

da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis· 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif, şartname ve planlar her gün levazım şubesi vezne
sinden ve lzmir, Ankara, Kastamoni başmüdürlüklerinden 
118 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni 
vesaikle yüzde 7,S güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ve şartnamesinin F. fıkrasında bildiri· 

len vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatından 
bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz m\Jc 
kabilinde vermeleri ilan olunur. 21 24 28 31 5305/259! 

Veteriner müdürlüğünden 
Buca ay~u deposundakı damızlıkların Ödemiş, Tire, Torbah 

Aşım duraklarındaki eşek aygırlarının bir senelik ihtiyacı olan 45000 
kilo yulaf 26/ 7 /939 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksilt· 
meye konulnluştur. Yulafın kilosunun muhammen kıymeti S kuruş
tur. 10/ 8/ 939 per;rmbe günü vilaet daimi encümeninde ihalesi yapı
lacağından taliplerin ~artnameyi görmek üzere her gün veteriner mü
dürli.tğüne ve eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 10/8/ 939 per -
şembe günü vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

28 29 2674 

Istanbul belediyesinden: 
Temizlik işleri için alınacak 20 adet çöp kamyonu kapalı zarf 

ek1'iltmesine konuluştur. İhale 28/8/ 939 pazartesi günü saat on beşte 
lstımbul belediyesi daimi' encümeninde yapılacaktır. Muhammen be
del: 54 bin lira ve ilk teminatı 3950 liradır. Şartname 270 kuruş mu
kabilinde İstanbul belediyesi fen işleri müdürlüğünden alınabilir. Ta
liplerin 939 yılına r.it ticaret Odası ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacak
ları ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
numaralı konuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü 
saat on dörde kadar lstanbul belediyesi daimi encümenine verme-

1 
leri. 28 7 14 22 (5503/ 2648) 

mıııııiiıır~eafiiıııiİllll ...... mm .. ıliııılıili .. •;2•611iıı.•2s ... 30._ ..... ıliiıiıııi~P " k.l M 1' 
-~~~~~~~~~~~~~~ SigaraTirya ıerine üjde 

T'ras Meraklılarına 

2 Acun lizerinde mevcud traş bıçaklarından üstiln olan Sahta Gbld 
traş bıçaklarını mutlak tecrübe ediniz. 

1 O adedi 60 kuruştur. Her yerden arayınız. 
SATIŞ YERİ: 
Kemeraltı karakolu karşısında MAZHAR ÖNGÖR sıhhi ağızlık ko

lonya v~ pipo pazarı. 

Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptıjı tahrihattan 
hlÜ§tekidirler. Doktorlar kendilerine her daima ıigarayı terk etmeyi 
tavaiye ettikİeri halde terketmemektedirler. 

Halbuki D p } 'ın son 
Alman. r · er icadı 

Sihhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
iıtedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızhğın içerisindeki 

, yedek kısunda bulunan kimyevi lnadde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 dereceıinde ıüzer, ağız, ciğer ve 
yürek temi:z kalır. 

Fiati her Terde 150 kuruetur . 
Toptan, perakende satıf: Kemeraltı Karakol karıısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 
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T Bankasl'nın ~ vante L·nie Vapur acentesi 
~ G. M. B. H ADRIATICA. s. A. Dl 
~ NAVIGAZIONE 

ı ~ ;::\ Ham !lr Citta Di Bari motörü 27-7 saat • 
.._. de gelerek ayni gün saat 17 de istan· 
,. DEUTSCHE LEVANTE LINIE bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ceııo-
ıı... G. M. B. II. HAMBURG vaya hareket edecektir. 

• 
asarruf lkramı"ye 

• .. A cU Lero motörü 27-7 saat 12 de gel• 32,000 L J R A M U K F A T ~ . «Milos:. vap. 20 temmu?:da bekle· rek ayni giln saat 19 da Patmo, Le-

------:=:::===::===.=;:=:==::===:::===. Z nıyor, 22 temmuza kadar Anvers, ros Kal' . t k" R d •• 11 , ımnos, ıs an oy ve a o-
R.~terdam. Bremen ve Hamburg için hareket edecektir. 

K 1 )i b f 1 M 26 A )G. J E / .. / 1 /k · · yuk alacaktır. L tö .. 31 7 t Sd 1 k Ur' a!ar: • U a , . a'r~·. ~ • • ~U~f'!,$, • t .~ U ı ınc! c.Heraklea~ > vap. 3 ağustosta bek- l-S :::tmlo7 ~: Pi;e ~:rfo ~::.:::a 
o er am remen ve am urg ıçın . . lKRAMlyleErLrnEtRarıhter .. 1_.~ ç2 ... _. _: ::!.~.!r Rlentıyodr, 5 Bagustosa kaHdarbAnve:-4.' Brindizi, Valona,D~aç,Ra~oza,Sp.: 

~11111 vük 1 kt Iato, ara, Fıyume, Trıyeste ve Vene· 

~ ,.. "'lllll \OmAllt llllllllllllllllllllllllııt:::ı::::ıınmımııııııı11111111111111~: . Ta~l~;:: ır. !i~; !~ı;k~~~~~ANDAISE KUX· 

= 1 Adet 2000 liralık 2000 fir:ı = ' c!thaka> vap. ıo ağustosa doğru . PANYASI 
- 5 " J 000 " 5000 " . ~ bekleniyor, Hamburg, Bremen ve Tıtüs vapuru elyevm limanımız. 

- · Anversden mal çıkaracaktır. da olup Rotterdam, Amesterdam, v• 

--
8 

16 
" 
• 

60 • 
95 • 

500 .. 4000 " = ARMEMENT DEPPE Hamburg limanları için yük alarak 
" - cEspagne> vap. temmuz sonlarına hareket edecektir. 

250 .. 400 0 = doğru bekleniyor, Anvers (doğru) Pygmahon motörü 3.S tarihinde 

1
00 • 6000 " için yük alacaktır. gelerek yükünü tahliye ettikten son· 

- ra Burgaz, Varna, ve Köstence liman 

50 47 5 D - Mevsimin en y~nilih· AR. IEMENT H SCHULDT ları için yük alarak hareket edece&.. 
" 62t:O " cDuburg» vap. 26 temmuzda bek- tir. , 

250 11 25 ,, .., ,, = ferini bayan kumaş- leniyor, Anvers, Roterdam, Bremen Hercules vapuru 7-8 tarihin~ 
- / k /i k ve Hamburg için yük alacaktır. beklenmekte olup Rotterdam, A~ 

- - 4~5 32000 - arının er e umar DE~NORSKEMİDDELHAVSLİNJE terdam, ve Hamburg !imanları Jçüa 
:.:: - f arl'lln en eyisini cBalkis> mot. 26 temmuzda Dün- yük alarak hareket edecektir. 

-llllllllllllllHllllllllil ımmıııım1111111111;111mıııııııııııııııı111111111111ııımm11111111111111111ım11111111111mııırııııııııı11 mırmıı Ib r ahi nı Kara kaş kerk ve Norveç için hareket edecekr SVENSKA ORIENT LINlEN 
·ı. l ş Bankasına para yatırmakla, yaLıız para b r.ktirmiş olmaz, ayni tir. Vasaland motöril 2S.7 tarihiııd•' 

d t l°h" • · d d · ] 1 tan af ıntz. cBosphorus> vapuru 30 Ağustos - gelerek Rotterdam, Hamburı vt 

•----- zaman a a ı ınızı e enemış o ursunuz 1 tan ı eylfille kadar Dieppe ve Nor- Skandinavya limanları yük alarak. 
• Odu.1 pa:ıar1 Na. 1 Z l' 1 · · · k 

1 lllllllll Ilı il il lll ııııı - veç ıman an ıçın yü alacaktır. hareket edecektir. r 
sf»1111111111111111111111111111111111 111 111 111 llllJllllllllllllllllHlllllllll 1 H ~ ... lflllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll... cBalkis> vapuru. 25 eylCUden 28 SERVICE MARITlME ROUMAlN - T T • J T eylUle kadar şimali Fransa Anvers KUMPANYASI 
~ Alsancak vapur iskelesi civarında ve = - aze J emız ucuz ve Norveç limanları için yilk alacak- Alba julia vapuru S-8 tarihinel• 

§ deniz spor/arı gazinosu karşısında - - ) ) = tır. gelerek Malta, Cenova ve Marallya 
_ 111 A - cBosphorus> vapuru 25 birinciteş- limanları için yolcu ve yük alarak ha 

--=-- Yeni Hayat Aile Gazinosw - = 1 L A ç rinden 28 bir:nciteşrine kadar şima- reket edecektir. ~ _ ::.- = - li Fransa ve Norveç limanları için Not: ' 

~ : _ yük alacaktır. tl!ndaki hareket tarihleri ne na.,. 
- - • lunlardaki değişikliklerden dolayı 

=- = Her türlü tuvalet çeşitleri = AMERıCAN EXPORT LİNES, İne. acentemiz mesuliyet kabul etmez. _ =- cEk.3moon vap. 23 temmuza doğ Daha fazla tafı:ıilat için ikinmcikor-
---

_
=_ -_ Hamdi Nüzhe Çan çar ru bekleniyor, N'evyork için yilk ala- donda FRETELLİ SPERCO vapur. 

cıt'ktır. centesine müracaat edilmesi rica .o-

- - "" hh h . - D. T. R. T. lunur. 
- wl al ecza anesl = cTisza> ıııot. 27 temmuza doğru Telefon - 2004 - 2001 İ - = Ea('dorak BOyllk ~ulepçio~lıı hsnı k~rşı•nn l \ bekleniyor, Tuna limanları için yük 

- ... llllllllllllllllllll!llll!illlllıllllllllllllllllllllf lllllllllllll!llllllllllllllllll:lllll .. i alacaktır. Oli • 
cKa~Sa> mot. l~ ağustos? .doğru 1ner ve = f z r at bankası ;.~:;;~;~,~._Tun• hmnnln .. '"" yill<I Şürekü 

= • • «Kas~'l> mot. 27 temmuza doğru . L1MiTE·r = KURULUŞ TA P.lHl 1888 lıekleni:.·or, Beyrut, İsken deriye ve = Sermayesi: 100 ,000,000 Tür :l lirası Şub. Portsaid limnnları için yük alacaktır. Vapur aeentaıt 
- ve aı·an a .J~dı' 262 Birinci Kordon RE.ES binui = u·~ SERVİCE MAR1TlME ROUl\IAİN TEL 2443 = Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri cOituz• vap. 28 temmuza doğru LONDRA HA rn ------- ----- ------- --- = - -- = -------- -- -

E -
5 Sahibinin Sesi ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete= 
;§ mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Seıi plak-_ 
5 larında meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-= 
~ turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf-= 
~ feri lstanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekle şeref duyar. = 
~ Mevcud yüksek saz ve 1ecmiye ile Mualla gibi tanınmış oku-= 
~ yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğ ence= 
!§ ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yegane aile gnzinosu olan= müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. := 

Para biriktirenlere 28800 1'.ra ikramiye verecek ~ Sayın müşterilerimizin bu fırsatı § := . d . := Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplal'ında en 
~ kaçırmamalarını tavsıve e erız. = az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
:= .1 := plana göı e ikramiye dağıtılacaktır: 
5111111il111111il111111111111il11111il11111111111111111111111111il111111111111 lllll llllllllllllft il ili 11111111~ 4 Ad et ı, o oo Liralık 

Deviet Limanları lzmir şu-
besi müdürlüğünden 

Dairemizin kapalı bulunduğu mesai harici zamanlarda gece cumar
tesi, pazar ve lntil giirılerinde müracaatları karşılamak ve işleri yiirlit
mek üzere şubemiz bina mm zemin katındaki puvantörlük dairesinde 
bir nöbetçi fimiıi bulunacaktır. Telefon numarası 2440 tır. İşlerin sek
teye uğramaması için alınmış olan bu tedbir sayın alakadarlara ilan 
olunur. 28- 20-30 2711 

Istanbul belediyesinden 
Temizlik işleri için alınacak on adet arazoz kapalı zarf eksiltmesine 

konulmuştur. lhale 28-8-939 pazartesi günii saat 16 te ı~tanbul bele
d iyesi daimi encümeninde yapılacaktır. Muhamm{?n bedeli 55000 lira 
ve ilk teminat 4000 liradır. Şartname 275 kuruş mukabilinde İstanbul 
belediyesi fen işleri müdürlüğilnden alınabilir. 

Talplerin 939 yılına aid ticaret odası ve ihal~den 8 giin evvel f en 
işleri müclürlüğilne müracaafla alacakları bu gibi işlerle i~tigal ettik· 
lerine dair vcs kalan ve ilk teminat mkbuz veya mektuplarile 2499 
numaralı knnuna gört! hazırhyn.caklan kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar İatanbul belcdiyeıi daimi encümenine vermeleri. 

28-6-15-19 5504-2647 

4,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 « 4,800 c 
160 « :?O c 3,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fuzlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylill, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Gördes belediyesinden: 
Musadd3k projeli 41 beygir kuvvetinde dizel motörü ile müte

harrik Gördes kasabasının elektirik tesisatının yaptırılması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Keşifnnme 14197 lira i~e de bina in~aut tndil bedeliyle ağaç di
rekler belediye tarafından temin edilecğindn bunların kesif bedeli ten
zil edildikten sonra 12597 lira keşifli kısmı eksi1tmf've konmuştur. 

Şartnameler parasız Gördes be ediyesince ver'lecektir. Eksiltme 
11 ağustos 939 saat on birde Gördes belediye dairesinde ihale edilecek
tir. Muyakkat teminat 630 kati tem'nat 1260 liradır. 

Teklif mı.:ktuplan 1 O nğustos 939 saat on dö,.de b.dar G ördes be-

bekleniyor, Köstence, Galas ve Tur.a cAd.iuatanb vapuru 10 temmuz.-
liman lan iç in yük alacaktır. da gelip Londra için yük alacaktır· 

cDuroston vapuru 4 Ağusto~a doğ LİVERPOL HATTİ 

ru bekleniyor, Köstence Galas ve Tu- cALGERlAN • vapuru 20 tanı• 
na limanları için yilk alacaktır. muzda Liverpoldan ıelip yük çıka

Vapurların hareket tl\rihleriyle 
navlunlardaki değişikliklerden acen-

racak ve ayni zamanda Liverpol içlS 
yük alacaktır. 

te mes'uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentalı" 
Daha fazla tafsilat almak için ı ğına müracaat edilmesi rica olunut· 
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GÖLCÜK 
Gölcük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konfo~ mev· 
cuddur. Yemekler VP. otel çok ucuzdur .. ~. 
Akhisar Türk Hava Kurumu 

şubesinden: · 
1 - Yazlık ve kışlık kısımları ve sigara salonlarını muhtevi ve sine

macılığın son tekemmülatına uygun şekilde techiz edi!mi~ .Jlan 
(Akhisar tayyare sineması) (3) sene (8) ay müddetle kiraya 

verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. · 
2 - Teklif edilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 31-7-9S9 

tarihinde saat 11 de Akhiı-ıarda Türk hava kurumu .~ubesind• 
kat'i ihalesi yapılacaktır. 

3 - Senelik muhammen kira bedeli (1800) liradır. :Muvakkat temi· 
nat parası (4fJ5) ljradır. 

4 - Şartnameyi gormek ve tafsilat almak isteyenler An karada Tilrk 
hava kurumu genel meı kezine, İstanbul, İzmir, Eskişeh ·r, Bur
sa, Balıkes:r, Manisa ve Akhi:mrda lrnrum şubelerine mürıı~·nııt 
etmelidir. 1•1-19-23-28 !N82 

A r bel_ ·y n: 

1 

6480 lira ke!'lif bedeJli Akhisar belediyesi elektrik fab ·ikası lol\O oo
b 'linin mayıs 940 nihayetine kadar ihtiyacı olan tnhminen 540 ton 

1 

maden kömiirü eksiltme ine talip çıkınaclığından 21 agu tos 93!> pn
zartesi giinü .'ant 11 de pazarlık suretiyle talibine ihale olunacağı flall 
oluıı r. 28 5 12 2cı 26!14 ·ı 18 28 2 25 ~ 

~~~------------~~~~~~~~~~~~__ı--


