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\. rl'EMMUZ 1939 .,) ,... ffer ıUn aa"t;ahlari fzmlrde çwar Siyasi ıazetedir. Telefon No. 2776 lNüahaaı lier yerde 5 kunıttur l 

Danzig mes' el esinin halli için 
Papanın tavassutunn talep 

eyle.miştir 
'-

Amerilia, Japo.nvaya l(arşı Cephe Aldı 
: : :.::a:::a:::::~ • .:... - ....:.. • .:.. • ..: ......... ..:...:. • .:..:...:.. : :. . .:., • .: . !'! • ..: • .:..: • .:. .:::..: : ...... .:.::..~ • ..!.o.= • ..z • .= • .! ......... ~..e:.::.,;:.,....= • ..z.$ • .!!.: .: . .=..-= .:.'~.· ~ .. .=: = ...... ..:.. . .=:~ ... :.....:: .'.Z..: ..... ...,,.,z. • .z..-=...::...:...:....; • ...,,. • ..z..=.:...;:....;:..~. ::..;! .. ...: • ...=.-=. ·: • ..=.· z . .: .. 

S. M. KA.ROL 
Dün saat 20,20 de yatla limanımıza _geldi 

Dost devlet hükümdarı 
~ . 

bugün Ef ese gitti 
Majeste kralı, yatta Vali ve Müstahkem Mevki ko

mutanı hükumet namına selamladılar 

Jevizyon satacaklar 
630 mark mukabilinde te-

Almanlar lngiliz orduları 
Berlin, 28 (Radyo) - Alman A., 2 . d J J 

radyosunun senelik sergisi mutan- gustosun sın e Ve aonanma aO• 
tan surette açılmıştır. Bu sergide bil- k d , k 
hassa televizyon aletleri bulunuyor· uzun a manevralar yapaca tır 
du. Bu aletler 630 mark fiyatla sa
tılığa çıkarılacaktır. B. Göbels bu 
münasebetle bir nutuk söylemiştir. 

o 

Mecidiye köyünde 
Define arayanlar beş yüz 

senelik bir ayazma buldular 
lstanbul, 28 (Telefonla) - Ev

velce lzmirde define bulan bir Bul-
garla Türk arkadaşları, hükumetin ı T Ord:ıu 
müsaadesiyle Mecidiye köyünde de- ngı ız .. . . .. 
fine ararken beıyüz senelik bir ayaz- Londra, 28 (Radyo) - Yakında motorıze kıtaat sevkıyatı goze çarp. 

R · K [ - b · J D • k [ • d k ma bulmuşlardır. başlıyacak kara manevraları. için maktadır. 
omen ra 1, gece )'attan ır motÖr e rasaport lS e esın en ara- 0 büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Or-j Manevralar, ağustosun 2 inci illnil 

ya çıkarak saat yarıma kadar Şehir gazinosunda oturdular Surı·ye'de dugahlarda muzzam bir faaliyet gö- geniş m.ikyas:a başlıyacak ve Lond-
aı kt il k I d l b ra ilzerıne bır taarruz yapılacaktır. 

Romanya Kralı Majeste Karol. O r me e ve yo ar, as er ~ o u u- Ağustosun 9 unda başlıyacak olan 

Balkanlar ve 
lngiltere 

beraberinde veliahd Gran Voyvod rman yangını lunmaktadır. Kamyonlar, askeri müf donanma manevralan, eylUle kadar 
Mişel olduğu halde rükubuna mah- lstanbul, (Telefonla) _Suriye- rezelerle dolu olduğu halde mütema- sürecek ve kral tarafından takip ola• 
sus Luceafarul yatiyle dün akşam nin Demirci köyünde otuz bin hek- diyen ordugahlara akın etmekte, nacaktır. 
saat 20/20 de limanımıza muvasalat tarlık büyük bir orman yandı. Zarar 

00 
ORHAN RAHMi GÖKÇE buyurmuşlardır. büyüktür. 

Yat mendirek açığında demirle-
TUrkiye, hem Balkan devleti, hem miıtir. 

de Balkan pakb akidelerinden biri- Bir Romen distroyeri Luceafarul 
dir. Bu ltiharladır ki, Balkanlardaki yatına refakat etmektedir. 
sulh ,. emniyetle TUrlliyenin ali- Yat demirledikten sonra Vali B. 
lcaaa, .........,a rol oynamak iati7en Etem Aykut ve Müstahkem Mev
.4.~a •• .ltaı7a7a nlabetle çok ki Komutanı Tümgeneral Rasim 
• • ., • •• .... • • • • A ı. ..... ~.. h;.. mntnrlP V.Ata 2idcrek 

o 

l:zmirde spor 
faaliyeti 

istişare hey' P.tinin 
kararları l'Gtki):wia laaUtıere Ye Franaa ile Majeste Krala arzı hoşamedi <etmiş

Japblt •i4et-cla itile, Balkan pak- ler ve cumhuriyet hükumeti namına 
tuıın nah " mabadını müdafaa •e selamlamışlar ve tekrar Orduevine · ~- terbbr~ ~u~u mucibinc.e 

lngiliz gemisi 

Çarşamba günü limanı· 
mızı ziyaret edecek 

muhafaza etmek •ibi bir end; .... var- d" .. l d. teşkıl olunan bolge ıstışare heyetı, 
• ,_ onmuşer ır. d.. k. M. r· J t k ·ı 

dır .• Buıün mücadele aahaamda, Majeste kral, hususi surette se· un saat on se ızde parti merkez bi- lSQt lr uOnanma Q lml 1 e 
lllih•ercilerle sulhperverler ıibi ka· yahat ettik1 . d k d'l . . nasında tolpanmıştır. Bu toplantıda h • 
t-elcterleri ve hedef1erıi tamamen ta- t'kbal ':rı~ en,ı en ı erıne ıs- muhtelif sporlar için izmirde yapıl- mu telıtimiz karşılaşacak 

ı merasımı yapı maınıştır ması t d'l · •J'YUn etmit ail.i iki aurp aörüyoruz. .. . · S. M. Kral Karol asavvur e ı en mşaat mevzuu D .. . I . . .. .. I . 
PttihYe-il ok .h b" kild B 1 Dost ve muttefık devlet hüküm- . h . .. k'be k üzerinde müzakerelerde bulunul ost ve muttefık ngılız donan- şamba gunu saat 10.30 da zmır U. 

.... er, ç aarı ır ıe e a - d . tıra at etmış ve mutea ı n te rar • f'l d ba 1 t · d k · kanlan 1 • k 
1

.. arını hamı} yatla ona refakat eden d'· .. .. muştur. ma ı osun an zı parça arın stan- manını zıyaret e cçe tır. 
• e aeçırme ve evve a orta yata onmuştur. b ı t · r 1 · t d M" t hk k. ld w d 

•• cenalau tarki Avrupa hesemonya- Marest destroyeri, menderek önüne Majeste Kral bugün otoray la Yapılan toplantıda şu kararlar a- ~l v~ ~mır ım:nk aHrınıbezıyalrde w e e- 1 .. us. a . demd mdevbeı .ol u~ul~ an ••ili '--- k • k 1 k d · 1 d'k b. ~ l .d k ' E . lınmıştır· ce erını yazmış ı . a r a ıgımı- zmırın ıstır a ın an rı zmır ıma-
aurma uteme tedirler. Bunun ge ere emır e ı ten ıraz sonra ~e çuğa gı ere fes harabelerini · ·· 1 T 1 · 31500 t l k 'lk d f · ed k ebl 

lleticeat U., Akdenizle Karadeniz Kral Karol, refakatlerinde Veliahd gezecek ve saat 14 de lzmire döne· Sportif hareketler, Kültürparkta :; lgore d'n~ı ız ~rı~. .. .. d ~·n u nını ı De e a ~~?re~ ~:C. ecn 
hlıcimiyeticlir. Bu h&kimiyetten aonra Gran Voyvod Mişel, bir prenses ve cektir. teksif edilecektir. a aya ırı nav u onumuz e ı çar- - vamı uncu aa e -

h-.aai 70la sirileceiini de hatırlatma maiyetleri oldukları halde bir motör- Kral, yukarıda kaydettiğimiz veç- 1 ~ KültO~~arkta. bir tenis kulil- M • • k 
ia hif IUzum yoktur. Yani Balkanla- le Pasaport isk~lesinde~ karaya çık- hile hususi surette seyahat ettikle- bil bınası ve dort tenıs kortu yaptırı- uştere manevra 
tın lauaUnkU Anupa •aziyeti .içinde mış ve otomobılle Şehır gazinosuna rinden, gezintileri esnasında kendi- lacaktır .. 
iti lnevldi, Tllrkiye için olduiu kadar giderek, saat yarıma kadar orada is- lerine merasim yapılmıyacaktır. ~ - !31r. atlı spor kulübü, bir ma-
.4.lcdeaiaı. bayati tekilde alakadar 00- neJ Yerı, hır konkur iplik sahası inşa 
"ii•r demokranter için de büyük bir B d ettirilecektir. 7 ·ı · 118 k d • h 
•laenuniyeti haizdir. orsa a seçim Bu inşaata ait keşif proje ve plan- ıngz iZ • IYılSlr ara, enız Ve aVQ 

lılc defa olar"k Türk • lngiliz dek- lan hazırlnnm.ıştır. İnşaat 25000 li- kV tl • l kl D 
1'.aayonu üzerh1e totaliter matbuat, raya çıkacaktır. ve erı manevra ar. yapaca ar 
liirlciyenin baıh batma bir ittifak . 3 - Eşrefpaşada Talebeçayırında İskenderiye, 27 (Radyo) -15-17 zütamları ile jştirak edeceklerdir. 
!~Ptıfını ve bu ittifakta, müttefikle- Reyler in tasnı·r,· bitmedı·g., ,· ı·ç ·n netı·· k~ antrenma~. sahası. da mü.kemmel ağustosta yapılacak müşterek ma- Hinditsandan gel~cek olan kıtaat . 

11ae clan1tmadan Balkanlara ait b:r T 4 l bır hale getırılecektır. Keşfı yaptı - nevralara, ingiltere ve Mısırın kara, ta bu manevralarda yer alacaktır. 
~ ..... ·~ni~t m~~lelerine dok~n - ce bu gün anlaşılac kt rılmış, pUinları hazırlanmıştır. hava ve deniz kuvvetleri bütün CÜ· 

~~:r~:!7~~:~~: a ır Liseliler Kamotan döndüler 
~7anua ela AYUaturyayı iıaal et • 
"- lautQnmaaı hual.iyle - harekib
~ • .;yaai hilrriyetine bir itidal ve 
~ ı •ermek zaruretinde bulunan 
;::-ı-Yyayı revizyoniıt bir çehre 
it......_ Balsariatan aaflarma çe
"• .._~!·~~~ bir Balkan pakb kurmak 
tı ~ Balkan emniyeti ve pak· 
.__._ • yıkmaktı. ltalya da Ar -
l1.._ cn.n İf•al ehnİf bulunuyordu. 
t.ı.,~le,.ıa o da akla aıra Balkanla 
~·et aibi onlarla birleıecekti. 

il nı plan pek becerikaizce idi. 
~" hWya, lıı:r l:talon ribi mih.erci
~ ._..anıda epeyce ıiıti ve Yu
~· Balaar ricalinin yaptıkları 
~ 8-:lin ziyaretleri haaabiyle 
la._....._ latiaınar olundu. lnıiltere , 
~ d 11 tlzerinde b!nat ve dojru
~ofruya harekete reçmek za - İzmir ~orsası idare heyeti seçimi nemenli ile borsa komiser vekili B. 
~L~ daha bU,.Uk makaadların ta- dün yapılmıştır. Seçim saat 10,30 da Ali Emreden teşekkül eden seçim tef-
~~ bırakmııtı. Çünkü Tür- b ıainıQ k k d d t · · ... anı aş "' ve a şama a ar evam e • tış heyetı, geç vakte kadar çalışmış---._h:- • &flnıf, Romanya ve Yu - · t• S · · 

Türk 

...... _ 

Gencinin Atası Gibi parlak 
Cevheri Kendini Bir Daha 

Ve Asker 
Gösterdi 

ıı1.... ~ 1 ...... -t• • L...1 mış ır. eçım milnasebetıyle borsa tır. Akşama kadar atılan reyler ek-
~ ... ~ ~ ..... ı vermlf "" unuyor- ' s • 
ele, ._~'1aYya ile temasa aelmemeai salonu.bayraklar!~ donatılmıştı. Mm- seriyeti temin etmişse de vakit sre- afda: Genç mektepliler reçit reımınde, Solda: M.üatal,kem Mevki Komutanı Tüm aent'ral Raaim Aktof11 
~" ece, Yuaoılavyanın yeni hu- taka tıcaret rnildUr muavini B. Cev- ciktiği için reylerin tasnifi bitirile- . .. ~ekt.epl~le~~ S~ amlarken 
l -.... •h~rtları içinde ani ve mütkül detin reisliğinde Şerif Riza Halefle- memiştir. Netice bua-Un belli o!a- k l{ızılçul.lu ça.mhğındakı .. askerı l~besı, yınnı gunlfi~ kamp :r1üddeU-ı leri muvaffakıyet çok şayanı takdfl'e 

.,..&ılu 3 !l-cı! --L"f d . d B S lih dd' Hıf M k ampta talımler ~e dersler gormekte nı doldurmuş ve dun evlerınc dön - dir. Türk çocukları ataları gı·bı' ·-
- .. -.&&ı • e ·- rın en • a a ın v~ zı e. ca tır ı kültü E t · ı· ı · · · · · · ' -• o an r, ,ie ve ccım ıse erı ta· müşlerdır. G 'nçlerımızın gösterdik- - Devamı 9 ncu :;ahafede . _ 
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1 Şelhlürr Dalhlöllö halberOeırö 1 
Uoktorumuzun 

1 Köşesi • • 
"Sevdiğ·m Adam,. 

-2-
Aferidenn ruhunda doğuştan bir ol fieleler hakkında özlü, düşündürücü 

gunluk bulunduğunu kabul tmek ve bazan da bir oiir külyası verecek 

Fuar Hazırlıkları 

Komite, davetiyeleri 

Çocok hastanesi Ne kadar vita· 
• 
ınşaatı • lazım? mın 

(." Yazan: Dr. G. A. 
JOn kısım eksiltmeye Bu mevsimin ~·emişlerini, sebzele

lazım. Bir güneı damlası ile kemale kadar doyurucu sözler aöyletmesini, •• d \J 

eren harikulade meyvalar gibi o da jestler yaptırmasıdır. gon ermege 
küçUk ihıas ve tenebbühlerle olgun- Bunların esas entrikle, esas 

cıkarıldı 
başlamıştır ~z~ir b;Iediyesi tarafından inşa 

ettırılmekte olan çocuk hastahane~i 

rini birer birer yazdığım ırada, her 
bidnde bulunan vitaminlerin sayısını 
okudukça, belki düşiinmüşsiiniizdür: 

- Şu yemişte şu vitaıninden şu ka
dar var, iyi amma, her birinden giln· 
de ne .kadar yemeli ki, vücudumuz: 
lüzumlu vitaminler tamam ol~un?. 

Iaııyor. Naaıl ve neden? Bunu bil- tahkiye zaruretleri ile alakası pek 
miyoruz. Zaten muharrir başka yer- sıkı olmasa bile muhtelif mil
lerde do bu gib: izahlar yapmaktan nasebetlerle böyle fikirlerle kıırıılaş
kendini vareste kılıyor. O sadece bu mak kari.i hafif bir filozofik zevkle 
tipi t<ŞÖyle bir tiptir» diye empoze doldurmak oluyoı·. 
ediyor ve biz onu böyle kabul ediyo- Şimdi bu kahramanların müşte· 
ruz. Böyle kabul ettikten sonra da rek bir noksanını mevzuu bahia ede
mesele kalmıyor çünkü o tipin bun- lim. Kahramanların hemen hepsi, 
dan aonrakı: hayatını artık bu güzel- hadiselere hakim insanlar değil .. On
likle daha yakından ve daha içten lar, bilakis hayatın cereyanına ka
takip edebiliyoruz. Muharririn ka- pılmış kimselerdir. Bu sebepledir ki 
çındıJı fakat böyle bir izah yapma- meseli. Aferide bir türlü kendi haya
mak, kazandığı nokta usta bir ita- tını çizemiyor, Hüsnü ağabay iyice 
lemle bize böyle bir empoze yaptık- tanımadığı bir kadın ile bir izdivaç 
tan aonra t.:pini daha kolaylıkla bize yapıyor. Hem de nasıl; mesud olmak 
kabul ettirmek.. hülyaları kurarak .. Sonra trende rast 

Güzideye gelince, romana bütün layıp ta gizli gizli aevmeğe başladığı 
vaka akııını veren hemen hemen Gü- Aferidenin, niıanhaının kardegi ol
zidedir. Roman Aferide ile Hüsnü a- duğunu öğrenince bu izdivaçtan vaz
iabeyin ruh macerasının ifadesi iae geçebilirdi. Fakat Hüsnü ağabay bu
de vaka, entrik bakımından da Gil- nu yapmıyor .. Çünkü o da diier kah
zidenin hayatının tarih.dir. Güzide- ramanlar gibi hayatı biraz da ken
nin aukutları, kendini toplayııları, disine göre yürütmek iktidarında 
tekrar düıüşleri ve hatta nihayet ö- ve isteğinde bir adam değil •• 
lümü Aferide ile Hüınü asabeyin Eserde biraz da Anadolu var .. Da
deruni tahlillerini yapmağa yarayor. ha doğrtısu Ege var .. Zeybeği, hali. 
Adeti. denebiL·r ki, vakayı Güzide ölen kocasını seven dul kadın, güzel 
yaııyor. Fakat roman diğer ikisinin Anadoiu çocuklarını, ağacı, ıuyu ile 
malı oluyor. Onun için vaka bakımın beraber bir Anadolu, bir Ege .. Fakat 
dan muharrir, Güzideyi çok İyi bes- bu mahalli kısmı eserin içi olmak
ledlğj halde eç benlik bakımından tan ziyade esrin bir süııü olmakta .. 
o kadar iılememşitir. Ona vakayı ya- Bu aebepledir ki bu eserlerdeki Ana
§amak kafidir. Bu arada Aferidenin dolu hep güzeldir. Muharrir hazan 
dili ile onun da ruhi hayatının kısa dışarı dünyanın, harici muhitin port
tahlillerine rastgelmiyor değ~iz. Fa- resini çizmeğe uğra§ıyor. Bu sebeple 
kat gene insana öyle geliyor ki, A- baz~n en İnce teferruata bile iniyor. 
Ceridenin dahi Güzide hakkındaki Fakat bu harici manzara tablolarını, 
düıüncclerinde fazla bir aarahat yok ıe'ni alemin reel ve hakiki kıymetle
tur. Bu r.ki kardeı romanın bir çok rinden ziyade, muharririn iç kainatın 
yerlerinde zannettiğimiz kadar biri- daki subjektif telakkiler teklinde 
birin• dUıman gözükmüyorlar. Hat- kabul ~tmek lazım. 
ta hazan GUzide, Aferideye karıı O tabiatı daima ıiir eözü ile görü-
bir ablalık bile yapabilecek vaziyet- yor. 
lere gir.:yQr. Romand'l eoıi~ -~ç' .bi.r üal"be 

N't k. H'" .. w b 1 1 'Ik rastlıyoruz. Bu tam bir tahkiye üslu-
ı e ım usnu aga ey e o an ı .. 
h t . d Af ·d · k 1 budür. Yani neyi anlattığını bilen ve aeya a ın en sonra 0 erı enın a -

b. dol ı k ld' - · • 'Ik h. d bu anlattığının hudutları içindeki 
ı u o ara ge ıgını ı ısse en 

eene G.. id 1 t muhtelif istikametleri zamanına gö-• uz e o muı ur. 
ı c aydınlatan bir üslup. Bu üslubun 

Güzide müteadd:t defalar düşme-
ıenelerce piıtiği anlatılıyor. Fakat 

ğe kabiliyetli bir kadındır. Fakat de- romanın ııiir yapmak ihtiyacı, ara-
d'ik ya, muharrir onu vakalarla aıre bu üslubu faz laca alıp aürükle
süalemiıtir. Fakat onu iç benliğini mese .. 
fasla ele almamııtır. Bu sebeple biz Şimdi eseri bir tarafa bırakalım 
onun bu kadar kolay düıüılerini bi· ve muharriri hakkında konuşalımı 
raz yadırgayoruz. Vakıa biliyoruz Her ıeyden önce şunu görilyoruz 
ki etin ve cinıi zaafların eairi olan ki; Orhan Rahmi Gökçe bir mü tedi 
bir Güzide, ahlaki kıymetleri tered- değildir. O artık çıraklık devresinin 
diye uğramıı bir Namık, bir Sedad yolunu arıyan yalpalanuıl(.lrındnn 
karııaında düşebiL·r. Fakat ne de ol- kurtulmuıtur. Kendisi bu çıraklı ı be 
aa bu düşüşlere, bilhassa ilk seferki- nim okuyamadığım diğer eserlerinde 
ne ıahid olmağa epeyce hazırlanmış mi geçİrmİ§tir; yoksa, olgun doğuşlu 
değiliz. Yalııız şurasını itiraf edelim bir aan'atkar gibi kendi içinde perde 
ki Güzidenin bu sukutlarından sonra arkasında geçirmi§tir; bunu bilmi
Aferidenin kafasını, gönlünü kaplı- yorum. Yalnız son çtkan eserlerinden 
yan tereddüd ve ıstırapları ahlak ça- anladığıma göre o aan'at kalitesini 
tısının zelzelelen'ni, muharrir çok yükaeltmiş ve bir edebi hüviyet ol
güzel lıir tahlile yükseltmiştir. rnak haysiyetini kazanmııtır. Bu ıöz. 

Hüsnü ağabeye gelince: Bu adam }erin, o tekamül zincirinin aon halka . 
en kanıık muhtevalı en zengin kali- sına varm11tır. Artık bu halkanın 
teli biı ıahıatır. Onun mazisi acılıdır. kendisine çizdiği daire içinde kala
Ve o 'P.n küçük hadiseler karıısmda cağı yer, manasında değildir. San'at. 
bedbaht olmağa namzeddir. Nitekim ta hangi ıan'atki.ra bir aon ıınırı var
oluyor da .• Fakat kendı:•İni nihayet dır? 
kurtaracak bir kadın buluyor. Aferi- Hangi san'atkar ise benim tam 
de için o nasıl bir sevd · ği adam ise o- kadrom budur diyebilir ? Ve biz 
nun ief{n de Aferide bir seveceği ka- hangi ıan"atkira nen artık busun, 
dın olrnı.-;tur. senin artık öten yoktur, diyebiliriz. 

Bu sebeple eserin en kuv- Şimdiki Reşad Nuri ile Çalı Kuşun· 
vetli tarafı Hüıınü ağabey - Afer:de daki Reıad Nuri ayn miidir? Sinekli 
münaaebetinin, içli, sempatik ve de- Bakkalın Tatarcığın Halide Edibi ile, 
rin tablilidir. Hatta diyebiliriz ki, Raifin annesi arasındaki Halide E
bunların ikiainin de iç benliklen'nin dip arasında çok meaafeler vardır? 
duygu, intiba, felsefe ve hareket tel- Binaenaleyh Orhan Rahmi Gökçe 
lerj ayni gerginlik derecesi ile mü- de daha zengine doğru tekamül ede· 
savi bir haaaaaiyete aahiptir. Birin'n cektir. Hayat değiıiyor, aan'at telak
üzerinde esen bir hia ve tesir rüzgi- kileri değişiyo'r. Hatta aan'at tem
rı diğerinde de ayni feryadı, ayni e- }erinin veçheleri değişiyor. Binaen
n"ni çıkarmaktadır. lkuinin de ma- aleyh mayası olan her san'atkar gibi 
nevi varlıkları ayni akorda sahiptir. Orhan Rahmi de tekamül edecektir. 
Muharrir bu noktaları güzel canlan- Çünkü onda bu deiiımelerin. bu te
dırmıştır. Bu sebeple ayni ıüpheler, kevvünlerin dinamik mihrakını ken
ıstıraplar içinde yüzen bu iki insanın di benliğinin özü içinden aeçirten 
karşılıklı münasebetlerini hikaye e- bir haa1et vardır. Yalnız bu hasleti 
den sahifelere düıürücü bir zev. bir l'omantizm örtmektedir. 
kin gittikçe ink.ıaf eden berraklığı O bu romantizmi ile, erginlik rü-
ile dalıyoruz. yalarını gören olCuyucularını kaza-

' binasının 85,000 liralık .son kısmı, be-

s • b• d b lediyece eksiltmeğe çıkarılmıştır. 
ergı Sarayı JDaSJ ay S0Dllll a e- Dün toplanan belediye encümeni, bu 

ı d • ı· J k hususta karar almı~tır. Hastahane-e ıyeye tes ım o unaca tır nin dört katı şimdiye kadar ikmal 

Belediye ve fuar komitesi reisliği, mi, 20 Ağustos pazar günü akşamı edilmiştir. 85000 lira sarfiyle bina
fuar davetiyelerini dağıtmağa ba~la- saat 18 de fuarın Basmahane semtin- nın sıva, ahşap kısımları, dahili böl
mıştır. Cumhurreisimiz, Milli Şefi - deki 9 eylı11 kapısı önünde yapıla- meleri, elektrik ve kalorifer tesisatı 
miz İsmet İnönü ve başvekilimiz Dr. caktır. Merasime istiklal marşiyle ile çatısı tamamlanacaktır. 
R~fik Saydam, geçenlerde Ankaraya başlanacak, sonra belediye ve fuar Belediye reisi B. Dr. Behçet Uz, 
giden belediye ve .fuar komitesi re- komitesi ı·eisi Dr. B. Behçet Uz tara- dün çocuk hastahan€si inşaatının son 

isi Dr. B. Behçet Uz tarafından iz- fından bir nutuk irad edilecek ve safhasını tetkik etmiştir • 
mir cnternasvonal fuarın° davet e- başvekilimiz Refik Sa,·dam tarafın Çocuk hastahanesi, Türkiyede ilk 

"' .. .J • defa 1zmirde kurulan bir sıhhat mü-
dilmişlerdi. Ayrıca davetiyeler de dan irad olunacak mühim nutuktan essesesidir. Ve her türlü ihtiyac c • 
gönderilm!ştir. Belediyece hazırla- sonra başvekilimiz kapudaki kurde- \1ap verecek mUk€mmeUiyette 
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nan ~avetiyeler hususi olarak vekil- Ulyı keserek fuarı açacaktır. Bu me- caktır. Hastahane, yalnız İzmir vila

lerimize ve ayrıca mebuslara, fuan- rasim \"e nutuklar, şehirdeki hopar- yetinin değil, bütün Ege bölgesinin 
mıza iştirak eden devletlerin sefir- lörlele her tarafa neşredilecektir. ihtiyacına cevap verebilecektir. 
lerine ve izmir konsolo larına gönde- Fuarın açıldığı gece, kültUrparkta ** 
rilmiştir. Tral<ya umumi milfettişi fevkaliide tenvirat ve mehtap eğlen- A vr p 5 
general Kazım Dirik, Bursa mebu- celeri tertip edilecektir. u aya memur 
c:u İımir eski valisi B. Fazlı Güleç ve Fuar sahasında inşa edilmekte o- gönderilecek 
Kastamuni va!i~i, izmir eski parti lan .sergi sarayı binası, bu ay sonun- Dahiliye vekaleti, dahiliye memur. 
başkanı B. Avni Doğan ile i::;tanbul da tamamlanarak fuar komitesi re- ları kanunu m\ıcibince bu sene staj 
\•alisi Dr. B. Lütfi Kırdar n civar vj- isJiğine teslim edilecektir. Sergi sara- için Avrupaya beş memur gönderlle
layetler vali ve belediye reisleri, n- yı, bu seneki fuarın en güzel. mü - cektir. Gönderilecek memurları seç
jamı mUmassilleri, Türk ve ecnebi kemmel ve muazzam bir eseri olmuş- mek için 15 eylı1lde Dahiliye veka
gazeteciler fuarın açılma törenine tur. 1stiyen ekspozanlara yerleri 1 · d b 

etın e ir müsabaka imtihanı açıla-
davet edilmişlerd'r. şimdiden teslim edilecek ve deko -

caktır :Müsabakaya gireceklerin ha-
Fuarın açılma merasimine ait prog rasyon işine başlamaları imkanı ve-

ram hazırlanmıştır. Açılmn merasi- rilecektir. len kaymakam veya kaymakamlık 

-~---.-=**------
yapmış dahiliye memurlarından ol

maları_. yaşlarının otuzdan yukarı ol-

Böyle dilşilndünüzse yerden göğe 
kadar hakkınız var .. Her yemekte ne 
kadar vitamin bulun.duğunu öğren
mek yetişmez. Vücude vitaminlerin 
her birinden bir günde ne kadar lü
zumlu olduğunu bilmek lazım, insan 
yiyeceğini, hesaplı ve fence yemek 
isterse, ona göre tanzim eder. Bugün 
o eksikliği tamamlamıya çalışaca -
ğım: 

İlkin çocuklara, bir günde: A vita. 
mininden 2500, B 1 vitaminindev 
450, B 2 den 600 ölçüye, C vitami· 
ninden 40 miligram, D vitamniindet 
760 ölçüye. 

Olgun kişilere: A vitamininden 
3000, B 1 vitamininden 400, B 2 den 
600 ölçil, r den 15 miligram, D \'İta
mininden 200 ölçüye lüzum vardır. 

Fakat gebe bayanların vitamin ih
tiyacı l.ıuıılardan çok ziyadedir: İki 
can besliyecek, hem de çocuğunu sa
de besliyecek değil, onun cüssesini 
de büyütecek. Onun için gebe baya
na: A vitamininden 4200 ölçU, B 1 
vitamininden 450, B 2 den 600 ölçü. 
C vitamininden 100 miligram, D vi· 
tamininden 1000 Biçil H\zımdır. Bun
ların arasında, A ile C ve D vitamin
lerinden gebe bayanların ihtiyacının 
çokluğuna elbette dikkat etmişsinizKaza 

Dün fuar sahasında inşa edilen 
sergi sarayı binası üzerinde bayrak 
dir€ğini yerine yerleştrlmeğe çalı
~nn l\lehmed adında bir işçi, yere 
dUşmUş ve b'r ayağı kırılmıştır. İşçi, 
memleket hastnhnnesine kaldmlmış
tır. 

Zavallılar 
Kuyuya düşerek 

boğulmuşlar 

ınamsı, Avrupa stajmı müteakip mü- dir. Bunu tabii görmellsiniz: A vitaır 
nıısip görülecek vazifeler sitajın en mini iki canı birden mikı-oplardan 
az iki misli müddetle yapacaklarını koruyacak ve çocuğu büy.ütecek, C 
taahhüd eylemeleri lazımdır. Müsa- vitamini çocuğun kemiklerini kuvıret. 

baka ·mt"ha h k k 'd 1. lendfrecek, D vitamini de kemikleri .. ı ı nı, u u u ı are ma ıye 
Bergamada Kozak nahiyesinde . . • . . ' ' hastalıktaln, çarpıklıktan kurtara · 

ıktısad, sıyası tarıh ve lısandan yapı- k 
Yukarıdağ köyünde Mustafa Ali a- ı nkt E b" d'll · Al ı ca .. ac. ır. ene ı ı erı manca, n- Şimdi, bir günde, lüzumlu olıın 
dmda 4 ~·aşında bir çocuk, evinin av- gilizce ve Franşızcadır. bu kadar vitaminin nereden buluna-

T· 'Wt'l . lusunda oynarken Ozeri açık bulu- -=*=- ,,.,;,., -naoloai lrol• .. fnonn ı. .... nnn 01 .. 

ıre e Y': . . ce!n nnn u kuyusunn dU~erek: "boğul mut- Odalar kongres ne hazJrlık ni şeylerj yiyemez. Sonra da bir tur. 
Tire kazası beledı.resının ~39 yılı tı,ır B' ·· ad tt b . A k d b lü yeme te Lir vitaminden lüzumu 

b ·a , . hh t h k · ır mu e en erı n ara a u- d "t k'l d b 1 ü cesının sı a ve ayır ·ısını, ö-ıemı"şte 1 t' t k. 1 t" d Til k. kadar bulunur a o e ı er en u un. .. hh ı t· t ·u· t \T kA 1 l4 I iraz nahiyesinin Ka - un an ve ıcare ve a e ın e r ·ıye 
"l at ve ç ıma ıuuavene e a e- n1az. Ondan dolavı vitaminlere "'Öre 
..,, d'k d'l · t' d kö d d K b ğ 11 ticaret ve sanavi odaları umumi kong .J • tmce tas ı e ı mış ır. rayur · yün e e ara aş 0 u a- . .J • bir yemek cetveline de ihtiyaç var-

kıma göre de romanın aııl aan'at 
muhtevasının özünil tekil eden felse· 
fi .ve ruhi tahlilci görünüşün muhar
ririn edebi hüviyetinde, her şeyin 
üstUnde, hakim olmasını temenni et
mek lazım. Onun romantizmi şiir 

yapm,ak ihtiyacınclan doğuyor. Fa
kat Orhan Rahmi Aferidenin ve Hiis
nü ağabeyin şahsında az çok yarat
tj'ıı düşünticü, tahlilci ve daha rea
list felsefeci san'atkar tezahürlerini 
daha galip mevkie çıkarırsa bu şiir 
yapmak ihtiyacı da daha hendeseli 
bir bediiyuta yükselebilecektir. 

Bugün Orhan Rahmi, bir idrak 
, e duygu ölçüsünde, alelade halk ta
bakasından çıkıp münevverliğe doğ-

rından Mehmed oğlu dört yaşında resı mevzuları Uzerinde çalışan şeh-
Mu::ıtafa Kocaog· lu, tütün çardağı ö- rlmlz ticnret ve sanayi odası umumt dır. 

A vitamininden 100 ölçü verecek 
nünde ovnarken su kuyusuna düş - katibi B. Turgut Tfirkoğlu, dün ak- kadar miktarda yemekler: En iyişi 

: . . şıımki ekspresle Ankaradan dön-
müş bogulmuştur. Her ıkı çocuğun .. tU B T t Tü k v 1 t" t maydanoz, 0.17 gramda o kadar bu-

muş r. · urgu r og u, ıcare lunursunuz. Sonl'a ıspanak 0.20 gram 
da cesedleri kuyulardan çıkarılmış- vekiUetiuce Ankaraya davet edilmiş 

Sırayla; Karaciğeı· 1, yeşil 'Salata, 
olan diğer bölgeler ticaret ve sanayi 

marul 2. kırmızı biber S, yumurta 
odaları umumi kfıtiplerile birlikte 

tır. 

Mc.hsul nümuneleri 
sarısı 4 gram. peynir 2 den 6 gramr umumi kongre hazırlıkları üzerinde 

çok faydalı şekilde çalışmış, ticaret kadar, tereyağı 5, kayısı 5, havuç ü 

t 1 / d domates lo gram, bu mevsimde mı, ayyar e _er e e ve sanayiimizin istikbal hareketle-
~ır bu~dayı 66 gr~m. süt 44, sığır eV .. d · 7 k rini çizmişlerdir. 

gon erı,ece --=*=-- 200 gram. 
Devlet hava yolları umum müdür· B 1 vitıımininden 100 ölçü bulmaİ 

lüğü, İzmir _ Ankara ve İzmir _ is_ yangın için: 40 gram bezelye, 50 gram yu. 
tnnbul arasında yapılan ve yapılacak Dün Buca civarında bir yangın murta 6'lrısı, 50 gram karaciğer, 50 
tayyare seferleriyle Avrupa ve A- çıkmıştır. Yetişen köylüler ve jan - gram istiridye, 66 gram kuru fnsul
merika için muhtelif mahsul nümu- darmalar tarlarlada bir miktar ot ve ye, 75 gram un, 100 gram mercimek, 
neleri kabul edeceğini ve bunları en az miktar da bağ yandıktan sonra 200 gram pirinç, 250 gram patates, 

ru sivrilenlerin romancıaı kalitesin- ·· d.. ·· J d' 500 m Ut kısa zamanda, süratle yerlerine gön yangını son urmuş er ır. gra s . 
dedir. Bu sınıf okuyucuyu şöyle bir dereceğini şehrimiz ticaret ve sana- r "'\ B 2 vitamininden 100 ölçü veren· 
.ı .... elı'm• Bu ıınıf okuyucu duyat• 1 d 

1 
1 !er·. 10 gram krıracigyer, 80 gram be· -:ıuıun · .. .., yi odası reisliğine bildirmi~tir. Bu su- A " 

zensıinliii bakımından basit halk retle ihracat mahsullerimizn nümu- na o u zelye taneleri, 100 grnm küçük lah-
bassasiyetinin çok üstüne çıkmıştır. neler üzerinden zamanında ve seri na, 200 gram un, 200 grnm ispanak, 
O, inaan gönlünün zeki. ve yeni ce- siparişler temin edilebilecektir. H. b. k f 288 gra myumurta sarısı, 330 gram 
miyet şartları içinde inceleımiı, vüs'- lÇ lT l av.ız Veya patates, 660 gram sUt. 

at kazanmış derinleşmiş, bütün hia Vebayı bakari: mümasil eserfer/e O Vitamininden 1 miligram bul-
lk 1 .. I" b. k 1 "k d '/d. mak için: Yarım grat.n maydanoz, l ça anış arını oz u ır awayış a Bundan evvel ingiliz sudanın da / a a.,. değt ı r 

içinde duyabilen bir insandır. Kafa (1 a • gram kıı·mızı biber, 2 gram limon. 
çift tırnaklı hayvanlarda vebayı ba- tk" seneden~r· cEge kılavuzu>, 1 2 · a 

meselelerine gelince: O belki ağır kari görülmüş ve hükOmetimizce bu cE.,.: almanağı> ~eya bunlara ya- )n·aahku, dl,5pogrrtaakma smuaynud. arı·ngar,a~ gı~:~ 
f lsefi spekülasyonların durgun ve ı k tı d T ki h • 

mem e e er en Ur yeye ayvan kın isimler altında mevzuubahis domate , 2 gı·0 m '-'eşı'lsalata, 2 gran1 
mücerred muhtevasını zihnin kalıp- h \ .. "' 
l rına dökmeğe uğraımamaktadır. \'~ ~y~·an. maddeleri it?ali yas.a~ e- ;olup çıkmış veya çıkacaği iddia olu- Iahna, 50 gram sUt. 

dılmıştı. Zıraat Vekaletınden vılaye- nan eserlerle cAnadolu> gazetesi- n,,1·tamı·nı'nı· ".·emeklcı·den bul " 
Fakat inaan düıünceainin, kafa b'ld' 'ld'·· · d b ' ' 

. te ı _ ırı ıgıne göre şım i ve ayı nin hiçbir alf\kası '"'Oktur. Tavzihe mak rok gUçttir?. Bundnn '-'Uz ölçil 
yormanın her türlü mahaullerıni, ken k - h t l ğ h } .J ı -x " " 

ba ·a.rı 'as a ı ı. ıı.ıısır ~yvan ar~na sebep şudur: bulabı"lmck ı'çı'n 200 gram yumurta di kaf aamm f elaefi tefekkür kımılda- - . 
da sıra) et etmıştır. Vekalet, Mı.ır- j Bazı ı:ıahıslar muhtelif verlerde saı·ısı, 200 gr."m tavuk c:g· erı·, z50 

nıtları içinde bir dütünce ihtiyacı TU k" " ' · •• ' 
dan r ıyeye hayvan ve hayvan •bu eserin gUya bizim gazetemize 'ı uranı tcre."ag·ı vahud 8 lı'tre süt li • 

ile duymak ve yakalamak arzusun- dd l · ith l' d k ld" e ·• .J 

ma c erı a ınin e yasa edi ı- '.nisbeti olduğunu ileri sürmüş. hatta zım olur. Bunları '·emek, ....... hud i.ç-dadır. lıte bu hia ve fikir vadisinde b"ld' · " .J •• 

ğini ı ırmşıtir. ı crekliim ücreti» namı altında para mek çok gu·· ~ olduO.undnn bu vı'tarnııt Orhan Rahmi okuyucunun koluna ~ o 
hafif bir temaala giriyor ve onu bu ece**>» tahsil etmişlerdir. Hiç şüphesiz, bu için en kolayı lıalıkyağıdır. Ringll 
iki aahanın yollarında yormadan, Bir eser hazır~anıyor 'gibi ~ildiselerden d.e herhangi biri balığı bulursaııız, o da balık yağınıP 
fakat duyurarak ve düıündürerek Ulusal ekonomi ve artırma kuru- mesulıyet kabul etm•yoruz. Herhan-1 verini tutar. 
dolaştırıyor. Amma ıunu da itiraf et- mu tarafından cyurı!unu tanı, yurdu- gi şahıs çıkarırsa çıkar~ın. ~azete-l • Bizim yoğurdun vitaminleri he : 
meliyiz ki, muharrir henüz kifayet ım sev» başlıklı memleketi halka la- mizin bu ve emsali eserlerle mi.ina-f nUz tamamı tamamına ölçülmUŞ ~c. 
hiHimizi tam doldurmıyor. Böyle y:kiyle tanıtacak eserler bastıracak- sebeti olmadığını, böyle bir eser çı- ğilse de onda da A ve B l vitamin:rı_ 
noktalara gelince: cBak, bu iyi .. Fa- tır. Bu eserlere dercedilecek maili- kaı ılma$ını memle]\.ete :~yda bakı- den bolca bulunur. Bir de b.ir~ ;~, 
kat daha ilerde daha güç fakat da- mat için yedi mıntaka üzerinden mın~an mU\·afık gördilgUmilz tak- yasının 10 gramı B l vitamının e t 

' ' a· d b ö a b'ld' ği · ·nıe ha iyi bir baıka güzel var. Muharrir memleket dahilinde tetkikleı e baş- 11 e unu nce en ı ırece mzı, 6 gramı <la B 2 vitamininden l 

Eıere hususiyetini ve-ren noktalar- nacaktır. Fakat san'at kaz~nsa daha 
dan birisi de; muhtelif kahramanla- iyi değil mi? Bunun için de, romanda 
ra, muhtelif deı.=aelerle muhtelif me· yer yer kendiaini aöateren, ve bir ba-

onu da bize verebılir» diyoruz:. Ve lanmıştır. Eserlere derccdilmek ilze- m.a~maf h. şi.m?i~ik böyle birşey ölci.i verir. . . B:r 
muharrire haber verelim ki bekliyo-1 re vilayetimizden de bazı mahlmat ı dUşiln.medığım zı okurlarımıza ar- Daha kısa bir vitamin Jistesı · 
ruz 1 istenmiştir. zederıı. - Devamı 4 ncü Sahif~d• -
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ı~:Ş POLiTİKA 
Moskova görüş· 

meleri 
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Amerika, Japonyaya karşı şiddetli 
tedbirler almak tasavvurundadır 

Jıf oskova müzakereleri 
iyi gidiyor 

lrlanda tedhişçileri 

-----ccc***»>-----
Başve kİIİ mİz lngiltere 

Bırg!in Ankaraya Amerikanın yaptığını 

(SAHiFE 3) 

Balkanlar, Ingiltere 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

bir mevkie dü§memesi mülahazasına 
istinad ediyordu. Halbuki vaziyet, 
fayanı dikkat bir süratle yepyeni bir 
s:ma ve inkiıaf göstermiş bulunmak
tadır. 

Bulgar mebusan meclisi Par.is ve 
Londarada uzunca bir seyahat ve e

peyce temaslar yapmıştır. Yugoslav
ya hükumet naibi de Londradadır ve 
bugün, gerek Yugoslavyaya, gerek 
Bulgari&tana, tıpkı diğer lngiliz müt
tefiklerine olduğu gibi, bir kredi a
çılması esası kararlaıtırılmııtır. 

Prens Pol, mihver matbuatının id
dialarına bakılırsa, demokrasilere 
karıı pek İyi bir nazar noktası taıı
mamaktadır. Halbuki hakikat §U mer 
kezded:r ki, Prens Pol, bundan ev -
velki Londra ziyaretinden avdetinde, 
ilk iş olarak, Yugoslavyayı Romaya 
yaklaıtırmak gibi tehlikeli bir siya -
set macerasına ahlan eski başvekil 
Stoyad'noviçi uzaklaıtırmak çarele
rini araştırmış ve bunda da muvaffak 
olmuştur. 

Prens Pol'un siyaseti şudur: 
Tıpkı, bugünkü Yugoslavyanın ha

kiki banisi merhum kral Aleksan • 
drın yaptığı gibi kuvvetli, ıulhper • 
ver, Balkanla ve icabında demokra
siler dostu olmak . 

n:ı<kat edilirse anlaşılır ki, Sto • 
yadinoviç zamanında Romaya kartı 
ibzal edilen fazla sempatinin yerinde 
-Hatta bugünün ağır hudud ıart -
larına rağmen - şimdi ancak ve 
ancak nezaket çerçevesi dahilinde 
bir temkin kalmıştır. Buna ilaveten, 
Londra ile daha yakın ve esaslı bir 
temasın neticesi olarak İngiltereden 
bir kredi temin etmek bile mevzuu
bahistir ve bu bahsin cçindc Bulga
ristnn da vardır. İngilterenin, Bal • 
kanlar mevzuu ilelebed, sadece Tür
kiye, Romanya ve Yunaniatnnla olan 
anla§malar çerçevesi içinde bırak -
ması esasen hntıra getirilemezdi. 
Çünkü total :terlerin Balkanlar üze
rinde muvaffakiyetle başarabilecelt
leri bir harbin neticesinde bütün Ege 
ve Akdenizde, İngiltere hesabına 
yepyeni bir vaziyetin oı·taya çıkma
sı gayet tabii idi. İngiltere, büyük 
kutubların akort ve ahengini temine 
doğru yaklaıırken aon ziyaretlerden 
f.stifade ile faaliyetini birdenbire Bal 

kanlara doğru tevcih etti. ltalyanın 

Balkanlara çıkması hakkında zaval

lı Ar:navudları tedib { ! ) maksadını 

ta§ımadığına, Almanyanın da , Me 

caristanı tahrik ile Balknnlardaı 

Karadenize doğru sarkmağı düşün 
düğü malum bulunduğuna göre, bu 

güııkü İngiliz faat=yetinin evvela Bal
kan aulh ve emniyetine, saniyen Ak-

deniz ve Avrupa muvazenesine tev

cih ettiği malumdur. Bulgaristan, za-

man zaman Bulgar ricalinin yazıp 
aöylediklerıi gibi, kat'i kararını vere 
meği Rus • İngiliz ve Fransız müza• 
kerelerinin sonuna bırakmı~tır. Maa 

dö:ıüyorlar yapacak mı? mafih bu devlet, bizim nazarımızda 
lstanbul, 28 (Telefonla) _Baş- Londra, 28 (A.A.) _ Milletler nncak Balkan paktı esasları dahilin-

\'ekilimiz Doktor B. Refik Sayda•l, cemiyetine müzaheret, fngiliz birli- de mütalea edilebilir ve binaenaleyh, 
bugün Filoryaya gitmişler ve köskü ğinin icra komitesi, bir karar sureti bizce mühim ve asıl olan Bulgaristan 
gezmişlerdir. ~ kabul etmiştir. Bu karar suretinde değil, Balkan paktı akidlerinden bu -

1 1 J Başvekilimiz yarın Ankar h - hükumetten Amerikanın gittiği yo· luna~ Yu.!oslav~~nın yavaJ yavaı, 

ngı. ı·z apon mu··za k • . aya a lagidereklngiliz-japonticaretmua- kendıtabıımevkıınegeçmekteolma-
- • re et edeceklerdır. hedcnamesini feshetmesi taleb edil- sıdır. Bunun alametleri iae kendisin' 

k 13u nevi ihtilaflarda her zümre 00- mektedir. gösterm:§lİr. Demokrasiler, her cep 

t'ra:rıı~İ?i haklı gördüğünden görüş- kerele-ae. ı· devamda Yarın 00 hede totaliterlerin siyasi ve askeri ta-
.... rın d d } k JI. · • G I rizlerini de durduracak sedler kur • ~}' f uzamasın an o ayı arşı a . ... 1 "' 

Sc:.' 1 
rnesul tutmaktadır. İngilizler, M.. k 1 d. .. ··ı b. .. Yeni Jandarma subay- ıp, mag.up mağa baılamıılardır. Onlar bu siya-

du~y] etlerin ince eleyip sık doku - uza ere ~r' na ır goru en ır su- Yerı·ne, kazandı ye- sete «çemberleme» İsmini vermiı 
1 ıt arınd d la b ] larına dı.p/oma bulunuyorlar. Ne çıkar·, çekirge aa-tt S an o yı sa ırsız anıyor - k "' t • • d d • 
kit.k 0 vyetler ise, fngilterenin va_ uoe lÇin e cereyan . e ıyor verı·/ecek nildi denecek hası, elbette ki ateııe çevrilecektir. 
'! a~l'l k b d Al A) A k Çünkü bu aurda , mütecav.:z ve mü • ı, an) rna .ve .~.ara a .. many~ Tokyo, 2~ (A.. - sahi g.azet~- dan 11,30 a adar beşinci umumi Ankara 27 (Husuııi) _Bu Ankara, 28 (Hususi) - Beden learrızı serbest bırakan fazlaca saf 
l'l'ıck a~rnak ıstcdıgınden şuphelen- sine göre Tıycnçın hakkındakı tngı- toplantılarını yapını~lardır. Suat . ' sene terbiyesi genel direktörlüğü bundan 

"~·cdll'ler. ]iz japon görüşmeleri nadir Lir sükfı. 16,30 da tekrar toplanacaklardır. Jandarma subay mektebini bitfren d l bir politika kalmamııtır. 
1 '-'Orü I b 1 böyle kulüpler arasın a yapı an maç- Orhan Rahmi GÖKÇE tt d §tne er devam ederken şart- net içinde devam etmektedir. İki Bu !'labah dört azalı mahdut bir su ay ara pazar günü diplomaları 

a d larda galip - mağlup kelimelerinin - ** kt't . eğişi yor: f ngiltere uzak taraf proaı·amın son noktası .,.ani komite de toplanmşıtır . merasimle verilecektir. Diplomalar l t" . k.a 
.: a J .. " • • _ • • yazı mamasını, ne ıcenın zandı • } 

1
• 

çi nponya ile anlaşmıştır. Ger- . . . h f Domeı aJansının aldıgı mah1mata Dahılıve Vekili B Faik ôztrak ta 'Jd' k ı· l · J ·r d . . l k • z ırre ffil S 
1,., U~ak k . . 1\1 k .. Tıyençınde barış ve nızamın mu a a- .. . · · - 1 yenı ı c ıme erıy e ı a esını a 5. a- ngı 1 b } 
ı;-ı.ı;ıtıeleri:.ınr vazıyetı dos dova.dg~ za~;ı hakkındaki meselelerin ekseri- g~re mese_lenın. esas noktaları ve rafından tevzi edilecektir. darlara tebliğ etmiştir. 
qıtat • • mevzuu ışın a ı ı. , . .. . . bılhassa Tıyençınde barış ve nizamın 
~t) . her ıkı devletin de münase - ) etı uzerınde mulabıktırlaı. muhafazasiyle mükellef irtibat sa-
t}ıjy:~i·bakırnından son derece ehem- Gazete, müzakerelerin bugün bite- bitleri tayini üzerinde anlaşma hasıl 
~a ~ö ~.olan bir anlaşmanın Mosko- ceğini zannetmektedir. olmuşsa da japonya aleyhinde hisler 
l!~t A tk~Şrneleri üzerine bir veya di - Tokyo, 27 (A.A) - japon ve İn- besliyen Çin ticaret memurları ile k" ı:e ıİde .. · l 

l.itı d ~. muessır o maması müm- giliz mümessilleri bugün saat 10,30 belediye meclisi memurlarına yol ve-
fltı dnk >ıl~:Hr. lngiliz dış politikası, rilmeı;ıi meselesinde heııii7. fikir ihti-

~İltatrıe~2'.~ncu asrın sonlarındaki is- Necdetin ikinci talebi lafı mevcuddur. 
898 U2:erine yürümiye başladı. Geng Ciek Kangın katilinin tesli-

•l'l'ıuht eenesinden sonra ingiltere de mahkemece red mi mesele~i ile diğer baz.ı noktalar 1 
i\l'rıJtrı e~rn infirat> siyasetinden d · ı d • .reni bir tetkiki i:stilzam etmekle be- • 
~~t'raa.rı'·a karar verdiği zaman, 0 e 1 ı raber gazeteler bugün öğledPn ~on- ı 
il A.J 

1 
Rusyftya biraz soma İstanbul, 28 (Telefonla) - De- ra ki toplantıdan sonra Tiyençinde 

l>~llıtı18trnanyaya anlaşmak teklifini mirspor kalecisi Necdetin kefaletle nizamın muhafazası hakkındaki an-
'"ı. tahliyesi hakkındaki ikinci talebi de !aşmanın imza edileceği kanaatinde-

ıwevalllı 8 • • h' 1 ıncı aa ıfede - reddedi mittir. dirl~J' 

lnciraltı 
Pıa; Ve Gazinosu 

Gazino ve lokanta kısımları gece 
gündüz f nciraltıncı gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

ve 

- Baıtarafı t inci sahif P.de -
harp gemisi, bu gemi olacaktır. f n
giliz denizcileri hararetli şekilde kar
şılanacak ve lzmirde kaldıkları müd
detçe amiral ve maiyetleri şerefine 
ziyafet ve kabul resimleri tertip olu
nacaktır. 

Malaya gemisi fudbol takımının 
lzmir muhtelit takımı ile Alsancak 
stadyumunda iki fudbol müsabakası 
yapacağı haber alınmıştır 

Mezuniyet 
İzmir mem leket hastahanesi hem-

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müşkülDe· şirelerinden Bn Refia ve Haslete 
aentleri dahi tatmin edcek şekilde tem•n olunmuştur. :"iıll I Sıhhat vekaletince birer ay mezuni
. . . . .• ' t • yet verilmiştir. 
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ni bareme göre Yeni Barem kanunana göre 

Hangi mekteplerden çıkanlar 
kaçıncı dereceye alınacak? 

1 ~©ır~~""Pöy~~©l 1 , 
ÜZÜM ORSASI PARA BORSASJ 

emur ve ücretlilerin 
vergi nispetleri 

I Z 1\1 1 R A N K A A 
Yeni barem kanunun üçüncüm d- Beş yıllık meslek okulu tahsili üze - 127 Ç. Albayrak 12 50 15 50 Steriln 5.93 

deai maqh memuriyetlere ilk defa rine en az iki yıllık daha yüksek bir 8 Paterson 17 50 10 50 Dolar 126.665 
girenlerin menşelerine ve tahsilleri- meslek tahsili veren okullar F. Frnngt 3.355 
ne göre alınabilecekleri dereceleri Ankara kız ertik öğretmen oku- 135 1/ 2 Yekun Liret 6.66 

Ji\11 1 · v k"' l t• " b" t b) • v göstermektedir. Mau{f Vekaleti, lu. Bu okul iki kısımdan ibarettir. 698161 Eski Yekun 1sviçre F. 28.57 
1' a JVe e a e l Uffitlffil lY e !g vaptl mekteplerin bugünkü teşkilatları iti- Kız enstitülerine müstenit olup tah- Florin 67.705 

Bnnkah ve devlet müesseseleri ise, bu memur ve müstahdemlerin '·bariyle barem kanununun üçüncü sil müddeti iki yıldır ve orta okulla- 698296 1/2 U • . YekQn Rnyşmark 50.835 
memurlarının aylıklarının tevhf.t ve ücretlerinden yüzde beşten başlıyan maddesine tekabül edenlerini ayrı rının meslek öğretmenlerini 'Yetişti- No. Fiat Belga 21.25 
teadülü hakkındaki kanunun mev - nisbetler dairesinde kazanç vergisi ayrı tesbit etmiı bulunmaktadır. Ve- rir. Kız enstitülerine müstenit olup 7 11 50 Drahmi 1.082! 
zuuna giren ücretlerin tabi olduğu kesilmesi \"e bir ay içerisinde istih _ kalet, teabit ettiği mekteplerden mü tahsil müddeti 3 yıldır. Kız enstitü- 8 12 Leva 1.56 
vergi niabetleri hakkında Maliye Ve- kakı yirmi lirayı geçmiyen kadro da- bim bir kısmının teık:ıatında evelce leri ile akşam kız sanat okullarının 9 13 25 Çekoslovak Kr. 4.325 
kaleti, teşkilatına bir umumi tebliğ hilindeki müstahdemlerin de kazanç değişiklikler vuku bulmuş olduğun- meslek dersleri öğretmenlerini ye - 10 15 Peçeta 14.03ü 
yaparak vergj bakımından kanun vergisinden istisna edilmesi Hizım dan bu mekteblerden daha önce me- tiştirir. Ankara erkek öğretmen oku- 11 18 Zloti 23.842~ 
hükümlerinin tatbik aure~ni ııeniı gelmektedir. Gündelikle çalışan işçi- zun olanların yeni barem kanununa lu (beş yıllık bölge sanat okulları- Zahire borsası Pengü 24.42~ 
tarzda izah etmiıtir. lerc ait 80 kuruşluk muafiyetin tat_ göre tahsil ve sanatlarını ayrıca tes- na müstenit olup tahsil müddeti üç Ley 0.905 

Kanunun onsekizinci maddesinde 
biki l>ttk.mından devlet müesseseleri bit edecektir. yıldır.) Bölge sanat okullarının mes- 1 Z l\IİR Dinar 2.892~ 
gibi d ~ r müesseselerd çalışanlar lek dersleri öğretmenlerini yetiştirir. 270 Ç. Buğday 5 60 Yen 34.62 

cbu kanunun şümulüne giren mües- arasnı~at; esasen bir fark e mevcud ol- 20 lira maaşa Orta tahailden sonra en az dört yıllık ---«««•n İsveç Kz 80.56 
seseler memurlarının aylıkları ve ~ · 20 lira maaşa alınacakların mezun mealek tahsili veren okullar K ı· d Ruble 23.90 

kk t t · ti . •t·b madıgından mevzutıbahıs banka ve 
muva a azmına arı vergı ı ı a - 1 d 1 bulunmaları meııru olan mektepler Nafıa teknik okulunun mühendis rem ın sarayın a ESHAM ve '"fAHVI.LAT · l d 1 ı il ti . h kk d t t mües.:;ese er e gGndeliklE' ça ışan ve 1' 

rıy e ev e cere erı a ın a a - · · 1.,0 k · · · şunlardır : kısmı. (orta okula müstenit olup tah v; ·ı • fı f A N K A R A 
b.k l l . b ti t"' yevmıyesı - uruşu geçmıyen ışçı- erı en z y e ı o una:ı esas ara ve nıs e ere u- . • • • . ·ı üdd t' 4 ld l a )er n Sk ~ b' 80 k 1 k f Lise veya muadı'lı· mektebler.· sı m e ı yı ır) b·a· d ·ı k t' 1 · d. k ı e ı.ı gı ı uruş u mua ı -

ı ır» enı me sure ıy e şım ıye a- tt . t•f d tt' ·1 . d Resmi liseler, muadı'lı' tnsdı'klı' 30 lira maata , Moskova, 28 (A.A.) - Di.in 1933 ikramiyeli ;Ergani 19.35 d d.ğ t' t t ü 1 ye en ıs . a e e ırı mesıne evam t . 
. ar ~ ;rh~car~ ve s~;a m :ssest-~i olunacak ve gündelikleri 120 kuru- Türk hu usi liseleri, muadeleti tas~ 30 lira asli maaşa alınacakların bahriyeliler günü münasebetiyle, 1 zmır esnaf ve ahali bankası 6.~~ 

r~ m b 5 ~ b~~ er1 gı ı ve~~Y~d a şa kadar olanlardan 80 ile 120 kuruş dikli azınlık liseleri (l'Um, ermeni, mezun bulunmaları meşrut olan mek Kremlinde bahriye kumandanları, R ıı 
0 an u ·a ı memur \"C m 8 em- d k' •kt ·· · d ·· d musevi), Tiiı·kı·~·ede bulunan muade- tepler şunlardır: eiyasi memurları ve deniz inııaatı en- d l h kk d . t kif t b k arasın a ı mı · ar ıızerın en yuz e ., _ 1' ~ 
er da dm 

1
8 •t üvergtıl e

1
v. ta.hı i aldı - beş kazanç vergi · kesilecektir.> !eti tasdikli yabancı liseler, Ankara, Tahsil müddet.: altı yıldan ekıik düstrisi mümessilleri şerefine hüku-

mın an ev e ere er nın a o u- ı l ı ··k k f d B · · k zmir~ stanbul ticaret liseleriyle Ga. o. an yu se okuı __ ıar . . m. et ta. ra .ın an bir kabul res.mi ter- ugun u·· pvograIT. 
ğu hükümlerin cereyan etmesi kabul k 1 J Muvakkat teminattnn alınacak latasnray lisec:in:n ticaret kısmı, Tür. An ara ıukuk fakultesı (Tahsıl tıp edılmış ve bu kabul resmınde ez- .. 
E'dilmiş bulunduğuna gore, Maliye dd t' ı S 
\
' k"l t•. h . d k b verıiler kiyede muadeleti tasdikli yabancı mü t: ı iiç yıldır). Ankara yüksek cüm e talin, Molotof, Voroşilof, 
e a e ı ıza namesın e anunun u lk . • ı·~ 1 · b. . . . . · t titll il ( · t t · hilk ü ü h ü 

1 
tısndı buhran, muvazene ve ha- ı:se erın ırmcı derecede orta ıhtısas zıraa ens s zıraa , ve ermer ve Kaganoviç, Katinin, Mikoyan ve 

ml 'nhnkkandgı. :Al ıbesse1se er me: va kuvvetlerine yardım vergilerin - okulu derecesinde olan ticaret kı ~ orman fakültelerini ihtiva eder, her Eıair ı ükA t t' k"' h 
mur arı a ın a ve un arın ne gı- . . . . ~. . . _ . . . . .. . . ı ume ve par ı er anı azır 

b 
.. t•hk ki t tb·k d'l _. elen teykıfmde ıse bır degışıklık ol - sımları, kız ·;e erkek ögretmen okul- bırının .tııh. sıl muddetı 4 y.ıldır .. ) Sı-. bulunmuştur. 
, ı ı a arına n ı e ı ccegı ve _ . . l b ı ı k 1 (t h ı dd t 

k b h h 
mıyacagı iznnhnamede taımh edıl - !arı ve musiki öğretmen okulu, İs- ~·asa ı g. er o u u a sı mü e ı -=*=-

nzanç , u ran, muvazene ve ava t b ı 4 l<l ) A k a·1 t ·h -
k ti 

. d .
1 

. b mekte ve Aukarada ça Jışnn memur- an ul, Bursa, zmir, Adana Ziraat yı ır. n ar;ı ı ve arı cog - G· 1 I 
uvve Pr ne yar ım vergı erme u ı ·1 kk · okulları, (orta okulla mü tenı·t olup rafya fakültesi (tahsil müddeti 4 aen er h. k 0 1 . 'h ti d .. . ara verı ccck rnuva · at tazmınattan , 
u 111 n ıangı cı e er en muessır kazanç ve iktic:adi buhran vergileri tahsil mUddetleri üçer yıldır.) yıldır.) Ankara Gazi terbiye enstitü- Balıkesir mebusu B. Hacim Ça-

l>ulunduğunu tasrih edilmiştir. Bu kesilmiyeceği, yalnız bu tazminatm Güzel snn'atlar akademisinin re- sii , a) Beden terbiye ve resim - iş rıkh ve İzmir mebusu B. l\Iehmed Al-
miina ebet le umumi tebliğin baş kıs- .. . sim \'C hevt·eltraşlık şt"ı'belerı· mezun- şübelerinin tahsil mUddetleri 3 er demir 1stanbula gitmişleı dir. 

d d l 
.. ti . .b. . aslıııclan ruzde sckız muvazt'ne · ~,.. 

mm a ev et ucre erı gı ı vergıye .. d .k. h k 1 • d Jarı. Gü'7el sanatlar ,ak"demı·sı·nı'n '·ılclır)' b) Edebivat, tarih - coğraf- - -*=--
t
• ı,· 

1 
b k ü 1 . yuz e ı ı ava tı\1\1et erme yar ım ., .. ,, ., 

1639 M. 183 Koı./120 V\f. 
Kw. 

T. A. Q. J9.74 M. 15195 Kos.no 
Kw. 

T. A. P. 31.70 M. '5465 Koı./20 
Kw. 

TÜRKiYE RADYO DlF\)ZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 

avı o an an a ve m essese erın . . . ~ . d .. t b.. · · il fh d"f k · vergılerı kesılecegi ışa!ct olunmak. tezvini sanat:ar şübesi mezunları ya, pe. ago3ı,. a .ı.ıye, rıy.az. ıye ş - raç e ı ece hayvanlar 
hangileri olduğu tnfsiliitiyle zikro • d ki 13 30 tadır. (orta okul veya erkek sanat okulu belerlnın tahsıl mu detlerı ı şer yıl Jiay\• 1 d .... 1 h t 1 . 

ı .. . . . an ar a goru en şap as a ı-

ANK/. RA RADYOSU 
Öile neşriyatı: 
Program 
Türk muziği: veya kız enstitüsü tahsili üzerinde dır; stanbul yuksek ıktısnd ve tica- ğı sebeb' 1 . 1 , tt . i J 3.35 

. • . .. . .. ıy e ıç mem eKe en ızm re 
bu şUbeye gırip de mezun olanlar). ret o)rnlu (tahsıl muddetı uç yıtclır)' getirilecek hnvvanlarla . ı'. ı· 

lunmuştur. 

1 - Ş tar.aban peşrevi 
2 - Dede Şetaraban 
gözümden gönlümden 

Bareme tabi olmıyanların 
Temmuz ücretlerinin vergi 

vnziyeti 
vergileri 

t h el b h
. il Temmuzun bn.;;ında ödenmiş bulu-

za name e mevzuu a ıs m e~ e 
1 d b t

'"b' 1 nan temumz avhklnrının b;:ırem ka-
s er e areme a ı o mıyan memur •. . _ 

il t hd 1 · d d 1 t il tl nunununuıı trmrn ('ylemış olclugu te~ vem s a em el'ın e ev e ere e- . . . . . . 
· ·b· . ·, t"b' t t 1 ki . ö. mınntlı vergı sı~temınden ıstıfade 

rı gı ı vcı gı~ e tı ı u u aca an ş .}- .. 
1
• t• .1 ~. · · h 

1 'k' üt 1 d'l i ti ettırı ıp t ır. m • ec<'gı ıse ızn na -
e zı ır ve m n ea e 1 m ş r. medet hl 1 olu mnktn vo mesele. ü"· 

cBarenı kanunun 15 inci madde - ıe bir miıtalea 'le karara bağlanma~ 

• t " 1 ··k k d · t• t k 1 • c ızm ı ıma-Ankara polıs kolleji (orta okula mü;;- J.Stnn/Ju yu se enız ıcare o u u mn daıı "ıraç d ·ı k h 1 .. . . , İ 11 c e l wCe ayvan ar ıçın 
tenit olup tahsil müddeti üç yıldır) .. <tahsıl. milddetı 3 yıldır)' .. sta.nbul bazı sıhhi tedbirler alınmtş, huıJa-
Bolu ve Bursa mınmka orman okul .. 0.nive_rs.tes~: a) Hukutk :akuitesı .. tah rın uzun müddet tahaff zhancler-
ları, (orta. okula müstenit olup tah- sıl müddetı 4 yıldır. ktısad fakultc- de bulu d 1 l b t 1 
·ı ··d · ·· si tahsil müddeti 4 vıldır Tıp fakül- t f n uru ma arı \'~ ay ar ar 

:H mu dettelerı uçer yıldır) . . . · b : k 
1 

h ara ından muayene edılmderi ka -
Orta tahsille birlikte me lek tah ~ t?sınc bağl.ı dış taba etı 0 u u .. ta : rarlaştırılmışh. 

'li d v r 'l ... n o..ız. QAIJ vıll~\r,tt>l'>ktQb- !'111 müddetı 4 yıldır. Fen faku~esı ~nn ho .. t<>h;;.,,.,, ... .,;, .... _ •• :; ____ ı. .• 
!er: : 11 m d e\.\ 4 \ rr. • ~ l'o. •• tu- lunmnsı ve yeni vnkalar görillmeme-

1~ . ,. .ne bağ! ıeczacı okulu tahsıl mudde- si sebebivle ziraat vekaleti sıhhi 
Ankara, ~tanbul, 1zmır, Kasta - t· 3 yıldır Edebiyat fokültcsi tnhQil . ~ . . '. 

moni, Aydın, Bursn. Edirne, Konya, ı . .. . ' .. ~ takyıdatı kısmen hafıfletmıştır. Ye-
müddetı 4 yıldır. Yüksek ogretmen kalettcn şehrimiz<leki alakadnrlara 

mıyor. 

3 - Sadettin aKynak şetara· 
ban şarkı gecemiz kapkara rı 
4 - Artaki kürdilihicazkfıt 
sar~> neQe ile geç~P. 
' - Muhayyer lHrKu o~mJi 
gün bana benziyor. 
6 - Bedriye hoşgör muha)'' 
ye rtürkü güneş doğdu dartl' • 

inde her ne kadar ta bip, aYukat, tadır: cBu gibi ıniie seselerin ekse. 
daktilo. tahs:ldar, odacı ilh ... bazı r:si ücretleri pesin olarak ödemekte 
memur \'e müstnhdcmlerin bu kamı- olduklarından temmuz 939 ayına n· 
nun hilkumlerine tabi olmadığı zik- •t istihkaklarda bu kanunun meriye· 
redilmiş ise de 18 inci maddesinde tı tarihinden evvel ödenmiş ve o za
bu kanunun hOkiimlerine tilbj olan manki hükiimlere göre vergi kesil -
memu.lardan değil, mües eselerden mistir. ırnaenale~·h kanunun neş
bahscdi.m> olduğundan müessese - rinden e\· ·el ödenmiş olan temmuz 
n·n memurları kanunun hükmüne ta- 939 ayına ait ücretlere bu kanunun 
bi olsun, olmasın, miiessese kanunu - teşmiline imkfm olmadığından bu gi 
nun mevzuuna giriyor a memur ~·c bi aylıkların 11 temmuz tarihinder 
mü talıdemlerinin ücretlerin ı dev- sonraki kısmı için verginin yeni kanu 
!et ücretleri gibi vergiye tiibi tutul - na göre he ap ve farkının reddedil. 

mıntnka sanat okulları, (ilk okula okulu tahsil müddeti 4 yıldır. 
müstenit olup tahsil müddetleri be- 35 1ira maaşa bildirildi~inc göı-e bundan sonra iç 14.00 
ı;;er yıldır. Ankara İsmet paşa, Ada- 35 lira asli maaşa alınacakların memleketlerden izn~ire getirilecelc 

fara e 
Memleket saat .ayarı, Ajafl~ ~ 

ve meteoroloji haberleri. 
14.10-1 s::rn Mi'zik (dans platjfı) na İsmet İnönü' Bursa Necatibey, 1s- mezun bulunmaları meşrut olan mek- hayva~ılarm, sev~_lerınden evvel ma· 

l d 
haJJermde beş gun nezaret altında 

tanbul Kadıköy, İstanbul Selçuk, İs- tebler şun ar ır: . 
b 1 Ü k d ı · c h 1 b 1 .. ~ 't . t f kült tutulmaları hakkındakı kayıd tama-tan u s ü ar, zmır um uriyet, stan u unıversı esı ıp a e- İ . . 

Edirne Elazıg~. Manisa İsmet İnönü , · 1 b 1 .. k k Uh d' k men kaldırılmıştır. zrrlırden ıhraç 
sı, . stan u yu se m en ıs me .. edilecek hayvanlarda ötedenberi 7 

Trabzon kız enst:tüleri. (ilk okula tebı. . 
gün nezarethanede alıkonuluyordu. 

müstenit olup tahsil müddetleri l.>e - 000---

er nldır.) 1 tnnbuJ konservatuvarı- ' Bu müddet, beş güne indirilmiştir. 
nın yntı kısmı. (ilk okulu müstenit O· B:sikfet sür at ** 
up ıahsiı müc1aetıeri beş yıldır.) b~rincilikicri Doktorumuzun köşesi 

Orta tahsiline mü tenit olup en az - Baştarafı 2 nci Sahifede -

ma ı lazımdır.> mlli mevzuubahis değildir.> 

İkramiye ve harcırahların 

3 l I ı iki yıl tahsil veren me,ktebler: İstanbul, 28 (A.A.) - 14 Böl- günde lüzumu kadar A vitamini bul-
ar ern için 1ızır lK Nafıa teknik okulununun fen me- geden 28 bisikletçinin iştirakiyle bu mak için 60 gram yeşilsalatn, 1300 

vergıaı 

Zikrolunan banka ve miiesseselc -

rin memurlarının aylık ve muvakkat k d muru kı!<mı, (orfa okuln müstenit o - sabah Türkiye bisiklet sürat birinci· grama kadar süt, yahud 30 gram ka-
tnzminatındnn maada istihkakları - Ve .. a rO ıup tahsil müddet; iki yıldır). htan- likleri baştan sona kadar çok çetin raciğer, B vitamini için 2 litre süt 
nın ise bu tenzilfıtlı vergi usulünden bul Ye Çorum küçük sıhhat memur - ve heyecanlı cereyan etmiştir. Seç· yahud 200 gram kaı·aciğer. Daha 
. 'f d tt' ·ı . -. t 'h d·1 '-'eni barem kanununun eyliil n -ı tı a e e ırı emıyecegı asrı e ı - 1 !arı okulları, ( orla oku in müstenit o- me müsabaklarından sonra neticede iyisi 40 gra mbira mayası, B 2 için 

· ü l d · ı· ki yında yürürlüğe g recek hükümleri-
mış ve e ..... ın e enmış .r : up tahstı müddetleri iki er yıldır). Ankara bölgesinden Orhan Suda bi- 30 gram bira mayası, yahud 60 gram 

cBu bankalar ve müesseseler ne uymak için biitün devlet daireleri İstanbul iiniversitesi tıp fakültesine rinci, Kocaeliden İbrahim Bozdağ karaciğer. C vitamininin ıçın 30 
memurlarının devlet ücretlileri gib" ~alışmalarma 'c hazırlıklarına de · bağlı ebe okulu, (orta okul tahsi1ine ikinci, Eskişchirden Salih Avgın gram limon, yahud portakal suyu. 

vnm ctnıekt.e.dirler. Bu ~ilmleden ola 
vergiye tfibj olacak istihkakları on~ mü&ten·t olup tal) j} müddeti iki yıl- i.içüncü, Ankaradan Nuri Kuş dör- Her şeyde olduğu gibi, vitaminlerin 

rak bütün Yekuletler \'e umum mü-
aekizinci madde mucibince (aylık clır). Ankara maliye meslek okul11 düncü olmuşlaJl.hr. de fazlası zarar verir. Onun için bir 
ve muvakkat tazminat) tayin ve tah dürlüklerle muvazeneiumumiye;•e (tahsil müddeti iki yıldır). Yalnız - o günde ne kadar vitamin lazım oldu-
dit edilmiş olduğundan bu memurla- dahil \'e.ra mUlhak bildç.e ile idare 'lrtaokul mezunu olarak bu okula gi- T ğunu öğrenmek sadece nazari bir 
rıı ayJık ve muYakkat tazminattan edilen da:reler .mevcud kndroJarını rip te mezun olanlar C fıkrası hük- ~ nefis bilgi değildir. 
gavri verilen fc:;tihkaklaı·, -ikramiye, yeni barem kanunu hükükmlerine münden i tifade edebilirler). Tapu T ahtelbahiri yüzdü• 
harcirah yevmiyelerinin 2417 numa- göre tanzime ve kadroları isimlen - kadastro okulu (tahsil müddeti iki ANA D Ü LU 
ra1ı kanun mucibince vergiye tabi dirmeğe ba~lam1şlard1r. BGtiln dai - yıldır. Yalnız orta okul mezunu o - rülecek 
mihtarları gilıi - gf'ne eskisi gibi ya- reler eski bademde maaşları 12,H, !arak bu okula girip de mezun olan- Londra, 28 (A.A.) _ Thecj.s GtlNT flT{ ~ITA~t GA~ 
ni diğer hususi müesseseler ve tica- 16, ı 75 22, 24 ve 55 lira olan memur- lar C fıkrası hükmiinden istifade e- taht lbah: . . .. ·· k l ı--------------.------11 

c e ırının su yuzune çı arı m J· 
rethanelerin memur ve milstahdemle- lar üzerinde meşgul olmaktadırlar. debilirler). Kızılay cemiyeti lstan - sı ha k•t . d k l z , Sahjp ve Ba!muharriri . • . re a mı ıcra e ece o an e.;o 
rine verdikleri i tihkaklar gibi ver- Diğer taraftan Mnlıye Vekaletı bul hastabakıcılık mektebi (orta okul vapur d k. lAt .h l t '· HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM . un a ı a a ve cı az arın aK-
giye tabi olacaklardır.> divanı muhasebatın birlıkte barem tahsiline müstenit olup tahsil müdde vı'yesı· . ..t k' d h 1 k- Umumi ufri11ııt tıı .-an ülm . nı mu ea ıp, er a mez ur 

kamın unun izahnamesini tnnzıme de ti üç yıldır). tahtelb h. . .. .. k l mildCrl 
1 k d 1 . ·~. a ırın su yuzune çı arı ması l O 

Ay ıiı 20 liraya • ar o an vam E!tmektedir. Haber verıldıgıne 25 lira maa,a ı"şı'ne b l l - h b .1 k HAMD N ZHET ÇANÇAR .. as anı acagı a er verı me -
mustahdemler göre Dahiliye Vekaleti de hususi 25 lira asli maaşa alınacakların tedir. -

Aylığı 20 liraya kadnr olan kadro muhasebeler, beledi)•eler ve bunla- mezun bulunmaları meşru olan mek- Harek-t b 1 k d 'k. . a a as anıncaya a ar ı ı, 
dahilindeki mü tahdemlerin vergıle- ra bağlı daire ve müesseselerde çalı- tepier şunlardır: u··ç hafta b ki ~ k IA l w • t l . e eme azımge ecegı a 1 
ri ile gündelikle çalışan işçilerin ver- şan memurların bareme uyma vazi - L-ae derecesinde bir tahsil j..ize,. min edilmektedir. 
gi yaziyetleri ise izahnamede şöyle yetleri etrafında tetkikler yapmağa rine en az bir yıllık meslek tahsili 

00 
tesbit edilmektedir: Mevzuubahis başlamıştır. veren okullar 
banka ve müesseselerin memur ve Bankalar baremi kanununun tat - Gnzi terbiye enstitüsü B kısmı me-
müstahdemlerinin aylıklarından şim bik şekli etrııfında bir nizamnamenin zunlan. 
diye kadar yüzde 7 ve yüzde 9 nis - hazırlannıaSJ kanun iktizasından bu- Lise üzerine en az bir yal meslek 

Norveç Veliahtı 
Stokholme vprdı 

iDAREHANESi 
lımir Urirı.cf B111ltı" •okal 
C. Halk Partin binuı i#ndı 
Telgraf: İzmir - AN~DOLU 

TEI,EF'ON: t'!7~. Poıtrı k'llf?lsu:.ıo' 

AlSONE Ş~.liAl'fl 
Yıllı4' ı.ıoo, Altı arlığı 80!> 

Kur:u.ftıw. 

Alcşam nesriyatı: ~_.; 

f 8.30 Program 

18.35 Müzik (solo - PI.) 
18.45 Müzik (Küçük orkestra fe! 1 

Necip Aşkın) 
1 - jakob Christ altın yıl 
dızlar 

2 - Ziehrer karmıval çocO~ 
lan t 

3 - Mainzer düğün töreni ( 

4 - Heinz Reinfeld eve f' • 
yavrum 
5 -]. Strauss Polka 
6 - Monti Çardaş 1 

19. 15 Türk rnuziği (ince saz fs!!ı 
20.00 Memleket saat ayarı Ajşf. 

ve meteoroloji haberleri 
20.1 O Neşeli plaklar - R. ~ 
20.15 Türk muziği (3 keıner1) 

saz, lavta ile oyun hava1Bt1 

20.30 Türk muziği 
1 - Bimen Şen hüzznrtl f 

20.50 
21.05 
22.00 

kı sükunla geçen 
2 - Selahiddin Pınar hiit1 
şarkı askınla sürjjnşem. . 
3 - Selahiddin Pmar iiıı11 

ni k.irpiklerjne 
4 - Faiz Kapancı hüdtf 
§arkı büklüm büklüm sı 
saçlı 
Konuşma 
Temsil { 
Haftalık posta kutusO 
nebi dillerde I ) 

22.30 Müzik (hafif müzik - P :rf' 
.23.00 Son ajans haberleri, ıı 

b
. o; 

e,sham, tahvilt, kam ıY 
kut borsası (fiyat) 

?3.20 Mü;zik (cazband - pi) 
23..55-24 yarınki prograJ'l"\ 

--00000-
betleri~de kazanç vergisi kesilmekte lunnıakta olması dolayisiyle bu ni - tahsili veren kuralar Stokholm, 28 (A.A.) - Nor· 
ve aylığı 20 liraya kadar olan kadro zamnamenin hangi daire tarafmdan Tapu ve kadastro okulunun B kıs. veç veliahdi, beraberinde zev:cesi l.'abancı memleketler f~!n !enelıt Te!yİn . 
clah;lin<le1..i mlistahdemler kazanç hazırlanacağı henüz takarrür etme- mıntlan mezun olanlar ( bu okula prenses olduğ\l halde buraya gelm)ş- abone Ocrctl 27 Jfradır. Memleket hastahnne~i .hcrfl;

1 

vergisi kanununun muafiyet hüküm- miştir. Fakat bu nizamnamenin de li~e tahsili üzerine gir:p de mezun tir. Bu e.ym 30 undon itibaren Sand- Günü geçmiş nOshnlar 25 kuru~tur. r 'ndf'n Bn. Me rur 1-0 Jırn 
}erinden istifade etttirilmekte idi. Maliye Vekaleti tarafından !hazırla- olanlar D fıkrası hükmünden istifadejhamcla yapılacak olan yelken y~mş· ANADOTJU MATIIAASINJJ.4 lstanbu Guı· b l n t hn ~i ~ ... 

in Ö x. 1 kt d' 1 d 1 > L J HASlf.MTSTTf~ a·ını ı .. Barem ·nnunu hükümler e i re nacaaı söy enme e ır. ~ er er . larmdıı P..~ır bulunac klardır. ~ www _ ..,.,,. ._ w zıw _ ı·eli,irine nnkil ve t y·n c ı 



29 TEMMUZ CUMARTESi 1939 (ANAl>OLU) -- -- - . . . 
l KUMAN[•AN, HAINSIN!j 

Tertip eden: ANT SVOKU -162- Çeviren: Karni ORAL 

Alman karargahı; casus kadının çalıp gönderdiği bir 
ş;f,.eyi alınca, hava kuvvet!erinitahrik etmiş veFran· 
sız ihtiyatlarını bombardıman ederek bu kuvvetlerin 

cepheye varmasına mani o:muştu 

Dünya Spor Haberleri 
1940 Olimpiyadları Hazr.rlıkları 

Faaliyetle Devam Etmektedir 
Reis - Aşıkane münasebetinizi karlıklara katlandığımı açıkça tekrar bana teslim etti ve güzelce saklnma-

~snasında general Jofr size hediye edersem, sözlerime inanmıyacak mı-ımı ta~·siye etti. . . . o,· . dl u·· naseb t·ı F. ı d. yalnız tayyare 
Verdi mi? ısınız? Reıs - Zevcenızın o esn<ıda ;a- llmpıya ar 11l e 1 e ın an ıyaya 

CasQs kadın_ Ne istedimse hep- Reis - Bu gibi noktalarda gayel nmızda bulunması bir tesadüf eseri ·ı J k} • 21 b• k• • } .,. v t h • d·ı· 
sini yapmıştır. O, bir şeye ihtiyacım geniş düşünüyorum. Sizi bu kadm" midir? l e ge ece erlll lil lŞl 0 acagı a mJD e 1 ıyor 
olduğu zaman derhnl yetişirdi. j bağlıyan, kendi şefkat ve merhame Laverniye - Hiç eksik olrna~dı •• h J J 

Reis - Size verdiği hediyeler için tinizdir. ki, kah odamda ve kah da erkanı Ve Ona gore azır anı ıyor 
kocanız bir şey söylemiyor muydu? . General Jofr - Filhakik:ı ö~le- harbiyei umumiye reisinin odasında Helsinki cHususi> (A.A.) - Kupa bir sene müddetle, yani ikinci J inci, Swceney 9.9 saniye. 

Caaus kadın - Size daha evvel de dır. ~~fkat ve merhamet saıkasıyle bulu~urdu. . Burada yapılacak olan J 940 olimpi- karışlaşmıya kadar İngilterede kala- 200 yarda koşu: 
•öyledi idim ki, bu hediyelerin, A- bu gı?ı akıbetlere n:ınruz kaldık. . Reı~ - (Casus kadına hıt"l-v::~) yadı münasebetiyle hazırlıklara hum caktır. 1 inci, Holmes, 21.9 saniye 
l'tıerikadaki akrabamdan gönderildi- Reıs - Generalım 1 General (L) Şıfrcnın kopyasını derhal almagn malı bir şekilde devam edilmektedir. Umumi tasnifte, 66 puanla İn· 440 yarda koşu: 
iini söyliyerek kocamı kandırmış - n~n ihb~ratından sonra ~u.~ad.ını ta: nasıl muvaffak oldunuz?? . Yapılan tahminlere göre, olimpiyad giltere 1 inci, 58 puanla Almanya l inciPennington, 48.Ssaniye 
tım. O da buna inanmış ve zerre k~? ettı_r~emekle en buyuk ıhmalı Casus ~a~ın - Bu husustakı me· oyunlarını seyretmek üzere önümüz ;kinci, 53 puanla İsveç üçüncü, 26 880 yarda koşusu: 
kadar şüpheye dü§memişti. Alman gosterdınız. . . . . haret ~e ıhtısasımı mahkeme huzu- deki yıl Finlandiyaya 21.000 kişi tay puanla Holanda dördüncü, 25 pu· 1 inci, Brown l. dakika, 55, 1 
ra.sus teşkilatı reisinden mektuplar . Gem~ra.l Jofr - Sızı tem~n ~derım runda ıs~atn hazırım. Ben he!'Tl ı:ıon yare ile gelecekfa·. Bu rakamda tay- anla İtalya beşinci, 21 puanla Eston- saniye. 
Uydurulur ve namıma gönderilirdi. kı, a~nı hısle g:neral <_L) nın ıhhna- der:ce ~uratle yazar.ım ~~ ~.o:m d_e yare ile seyahat edecek olan resmi ya altıncı olmuştur. 1 Mil koşu: 
Bu mektupları kocama gösterir ve tına ınanmak ıste.~:~ım; Bu ço~ fe. har~kul~~e stenog~af~ bıl~rım: Bır ekiplerle, gazeteciler dahil değildir. J inci, Wooderson, 4 dakikn, 
ıı\merikadaki akrabamdan geldiğini n~ old ... u ;eben _huyu~ hır. hata ,,le - dakıka ı~t~~e tekmıl hır sahıfeyı kop- 100.000 kişi seyirci vapurla yolcu- OT OM O B l L 11,8 saniye. 
8oylerdim. Kocam buna tamamen i- dım. lakın bu hır hakıkattır. ya edebılırım. luk yapacaktır. Bunun 30.000 i İs- Paris, (A.A.) - cHususİ> Oto· 3 mil koşu: 
?lanmıştı. Reis - Hakim olan hüsnü :-:iyet Reis - Şifreyi casus teşkilatı rt""İ- tokholm - Helsinki hattına isabet ede mobil sporunun.lıüyük mükafatı lis~ 1 inci, Emery 14 dakika, 8 sa-

Reis _ (Mösyö Lavreniye hita _ dolayısiyledir k~. b~ı. m~sele~e qon &ine derhal mi verdiniz?. . cektir. tesine yeni bir ilave yapılmıştır. nıye. 
ben) zevceniz size bu mektuplan vermek mecburıyetını hıssedıy:ruz. - Casus kadın - Şefımız, 0 wc.sn~ 1940 olimpiyad stadında 61.300 Bu büyük mükafat, 1 O ilk ka· 6 mil koşu: 
(tosterir miydi'? General Jofr - M~hke~enı.n ve da kolayo-.:ı bulunacak y:rde deg~ldı: kişilik yer hazırlanmıştır. Bunun nunda Siyamda yapılacak olan oto- 1 inci, Palmer, 30 dakika 6,4 sa-

Lavreniye - Si~e anlatacağım; burada b~lun~nların sozlerıme ınan- Bu se~ebl~ Alma~ erk~nı ha~bıyeı 26.000 i birinci, 20.300 Ü ikinci, mobil yarışına tahsis edilmiştir. nıye. 
~evcem, bir gün erkanı harbiyei umu malar~nı ısterım. . umum~yesıne kendım gon~erdım ve l 2.400 ü üçüncü 2000 i dördüncü Yarış yeri Bankok civarında olup 1 20 yarda manialı: 
ttıiyede dairesindeki odama geldi. Sır Reıs - Bu ana kadar olup bıte~- kısa bır zaman sonra telsızle (ta - mevl'idir. Avrupadan 11 koşucu i~tirak ede- 1 inci, Brasser, Holanda, 14.7 8a. 
11nda bir manto vardı. Bu mantoyu !eri böylece unutalım da. mu hake· marn) işaretini aldıktan sonra ra - Cihan matbuatının yeri, Şeref cektir. Siyam hükumeti beher koşu· niye. 
ııereden ve nasıl aldığını sordum. Bl-l meye sükunetle devam edelim. Ak- hat ettim. tribününün yanı başında ve bütün cuya 5ÖO lngiJiz lirası muavenettl! 440 yarda manialı: 
rıa, derhal bir mektup gösterdi. Ve si takdirde bu işin altından kalk~.a- Reis - Farkına varmadan ve is-- koşuların finişi olan 100 metre fini- bulunmıya karar vermiştir. 1 inci, Bosmann, cBelçika> 54,9 
t'tı(\ntonun, Am~ikadaki akrabaııı nın imkanı yoktur. General Jofrun temediğiniz halde Fransada Alman şi karşısındadır. qaniye. 
tarafından gönderildiğini söyledi. sözlerine hepimiz inanmalıyız. Bil~ telsizi bulunduğunu da bize haber Bilfiil olimpiyad oyunlarına iş- HAVA C 1L1 K 2 Mil manialı: 
~ektubu okudum. Hakikaten, güzel hassa casus kadının bundan sonrakı vermiş oldunuz. tirak edeceklerin sayısı şimdilik 3000 F rankfurt, (A.A.) - cHusush 1. inci, Chapelle, cBelçika> ! O 
'le kıymetli bir manto gönderildiğin- isticvabında da hazır bulunacak o!an Casuş kadın - Bunun ehemmiye- i bulmuştur. Bu rakam Finlandiya Alman hükumeti burada 28 den 31 dakika 22,4 saniye. 
ien bahsolunuyordu. Bittabi inan- Lavreniyeye söylüyorum. ti yok! Zira, Alman telsizinin yeri- sporcuları hariç, bu güne kadar kayd temmuza kadar devam edecek olan Yüksek atlama: 
dırn. Şimdi ise anlıyorum o manto, Lavrenive - Ben a._rtık miisterih ni ve nasıl çalıştığını bulmanıza im- olunan 45 milletten 19 milletin spor- milli ve beynelmilel olmak üzere J inci, Newman, J .88 metre. 
l)cneral Jofrün cebinden ~ıkan para- bulunuyorum. kan yoktur. cularıdır. havacılık ve tayyare müsabakaları Uzun atlama: 
lı~rlQ alınmıştı. Reis - (Casus kadına hitabl"n) Reis _ O, bize ait olan bir iştir. Finlandiya olimpiyad komitesi, tertip etmiştir. Bu münasebetle bey- 1 inci, Breach 7,2 J metre, 

l\eis _ (General Jofre hitaben) General J~fr, ask~ri harekat h __ akkın- Şimdi, bu şifre Alman erkanı harbi- 1940 oli~piy~dları.na bir. yen~lik nelmil~l !aJ:'yare akrobatları da da- Sırıkla atlama: 
Sı.ı m t b d li · ·z · ··d d"- da kendisınden bır şey şordugunuz· yesine vasıl olduktan sonra neler ol- yapmak nıyetındedır. Komıte, olım- vet edılmıştır. ..1 inci \Vebster 3.73 metre 
. an onun e e nı sı mı o e ı v ı·· .. . d 1 . H ] . k" d R b k'd 1 k 1 h U d tı~ generalim? da ihtiyatlı davra~ma_ga. u~um gor- du? Bize bu hususta malumat vere- pı~a meşa esı .. e sın ısta _ına ;ar- e stoc a yapı ~ca o an ava ç .a ~m: . . 
Ce 1 J f E t B k d meden izahat verır mıydı? bilir misiniz? dıgı anda, bu gune kadar olımpıyad yarışına, bu yıl, İngıltere, Fransa, 1 ıncı Palanırotıs cYunanı> 15.02 

l nera o r - ve . u a ın, k d B"d h l h l l b"" .. 1 l M . 1 . N . k k:- ... :, __ .. t,.~ .... ı. __ ı.: •. _: ··-··-= .. -.J- ,Casue a ın -. -. ı ayette e! su· c~ı:uıı le.adın_ Neticeleri siz ben. oyun arına sa ne o muş o an utun ta ya, acarıstan, svıçre ve 1or- metre «yem re oru> 
1 ~C\irerne seldi. Yanımda başk(I bir alıme cevap verırdı. Zaman geçtıkçe, den iy" bT · • B"lh ' l liinya stadlarına olimpiyad ate~inin veçin tanınmış tayyarecileri de işti· Disk: 

llıadam da bulunuyordu O mada • mütered.did görünür ve zorla bir~ey ]of ı 1,::ı. ırshınızb". ~ assa .s-ene~a. yakılmasını ve Helsinkideki oyun- rak edeceklerdir 1 inci Sillas cı: Yunan> 49 11 
lkıı • •• l d" r, er~nı ar ıyeı umumıye .r-oı I b" . k d kl"f · • • 

, v rı sırtında çok güzel bir manto soy e~ ı. v olmak dolayısiyJe her şeyı bılir. ar ıtı~ceye a a:. yanm~sını te . ı Hava yarışı iki kısma ayrılmış- metre. 
"ardı .. Bu kadın, mantoyu çok be - Reıs - Fakat buna rag~en, .:~ General Jofr - ihtiyat kuvvetle- .. decektır. Buna gore, Atına, Parıs, tır. Biri Göring mükafatıdır ki asgıı- Çekiç: 
-.et'l?nı§. O madam gittikten sonra ha mahrern hususat hakkında ıstedı~ı- rimiz Alman hav ku ti . t - Londra, Stokholm, Amsterdam, An- ri ve azami kuvveti 550 beygir olan 1 inci, Healion drlanda> 49.28 

9 :ı:l ı.. • l... ld v ff k ' a vve en ara S · L · L · · 1 B 
1 vunu söyledi ve kocaıının masraf- nız ma umatı e e etmege muva a fından bombard d'l . vers, aınt ouıs, os anJe os ve er tayyarelere mahsustur. Öbürü ise metre. 
arı d 1 d .. l . '? ıman e ı mıı ve ma- r r . d dl l . . • 

l 0 : a~ bahs:d.erck bö~l.e bir man- 0 ur unuz oy e mı . . alesef, cenup cephesine varamamış· ın ° ımpıya sta arı ateş erını ya- asgar! suratı saatte 140 kilometre ve Gül~e:. 
s labılmek ıçın kendısınden para Casus kadın - Her ~y ıçın rie- tır. kacaklardır. . azamı kuvveti t 70 beygir kuvveti 1 ıncı De Bruyn cHolanda> J 4 
L te:vemediğini ilave etti. Bu v~:tiyet ğil. Ben artık en miihim mest"1e1er R . _Al t l . I İlk defo olmak üzere, İran, Hel- olan tayyareler j.-indir. · metre 79 santim. 
"iltAı d . .. . d d 1.. l . h eıs man ayyare erı, ya nız . k" 1. . dl .. be . l .,. . 
'n k' sın a arzusunu yerme getir • uzerın e urur ve uzum u ızrı. atı h · k 1 "h . sın ı o ımpıya arı munase tıy e Birinci yarışı 23 ikinciye 32 tay Cirıt: 

e istedim ve m~ntonun bedelini almağa çalı ırdım. ~enuptcle~ ~sın_ebsevbodunan ı. tıy~t iştirak edenler listesine gitmiştir. yare kaydolunmuşt~r 1 inci Me Killop 56 87 metre. 
erı.ıht . K uvve erını mı om ar ıman etmış · · 

'·o e ettım. endisi bu esn~da Reis - Laalettayin, erkanı brbi. yoksa başka cenahlara da bomba at- Maraton koşusu: 
trı:ı:sını kandırmak için böyle bir yenin en mahrem bir emrini söyliye- mış mt '? · YE L K EN H F 1 F A T L E T 1 Z M 1 inci D. M. Robetson, 2 saat 3) 

1 tı tup uydurmuş. bilir misiniz? Mesela, ihtiyat kuvvet- G l J f C h ... d Almanyada: Londra, (A.A.) - İngiliz ha- dakika 37 saniye. 
~'eiş - Sayın general 1 Bunları ko lerin cenup cephesine sevki ha1<k•n- b ~ne~ 0 

r -t -. lep e t~~ıs.~~ı b"e fif atletizm şampivonlarına bu vıl 
"l~ 1"~ söylemekle mük~llef olduğu- da mahrem bir emir verildiğinden °~k C\~ ımfn e ~ış ~rl v~· U)~ı ır Kiel, (A.A.) - Avrupa devlet- istirak etmis olan ):abancı milletle;iıı HAF 1 F ATLET 1 Z M 

~:·• ~nnetmiyor muydunuz? haberdar oldunuz mu? P?~ı kus~ e rt~r~ış er ır.d. l.11;~- leri harp donanmalarına mensup 9 s~yısı geçe~ yıla nisbetle daha azdı Londra, (A.A.) - Oksford ile 
'-..ıC:neı-al Jofr - Hayır! Zira 0 Casus kaa n - Bu suaÜnize ce. nt ı pe ço :. ehrall burşunaf d7:1

1 
bı.1- ekibin iştirakiyle yapılan enternas· Buna rağmen. yabancılAr yedi Kembriç üniversitesi muhteliti ile 

1\41 d k . l k k . c,n sonra guç a e ertara e ı e ı - l Ik l d İ .1 {t1:· t e ocası şüphelencek ve daha vap vermek için hıç zoru çe:: mıve- · f yona ye ·en yarış arın a ngı tere galibivet kazanmıc:lardır. H~le, 100 Harvard ve Yale Amerika iiniversi· 
tt~t~ir takım akibetler husule gel•- ceğim. Dedieiniz mahrem errr;, ko- mış ır. D d k ekibi Hindenburg kupasını kazan· vardalık koc:uda Holandalı Osendarp eleri arasında yapılan atletizm mü-
r{. camın yazıhanesinde buldum. Şifre - vam e ece - mıştır. Finişe 5 metre kala ayağı takılıp yu abakalarını lngilizler 9 - 3 kazan-

lııi clıs - Şimdikinden dnha feci idi. Aynen kopyasını aldım. N~fia kad~osu Günlerce süren bu yarışlarda varlanmamış olsaydı, yabancıların mıqlardır. En mükemmel neticeler, 
, ~cıeq<:aktı? R~is- ~asus kadının ~ocası _La- T" • • •W- •• lng;~iz .subayları müke~~el b~r galibiy:t qayısı .sekizi.bulacaktı; 400 ?1etreyi 48,8 sani~ede ko~an 
1 •:ırı lleral Jofr - Ne demek istiyor- vernıyeye hıtaben) bu emır h:ıkıka- \ ılA} et nnfıa müdUdügunc aıd tıp •aktık ıle muvaffakıyetlı hır şekıl- İngıltere hafıf atlehzm §ampıyon Pennıngton cOksford> ıle 880 yar-
( 1~v~~- Bu kadına kar~ı beslediğim ten yazıhanenizde miydi? kadro, Nafıa V.ekulefnce tasdik edil. de yelken kullanarak umumi tasnif larının yeni listesi: dayı 1 dakika 52,4 saniyede koşan 

t<:uht~n dolçı,yı bu derece feda- Laverniye - Evet. Gene?·~l Jofr miş Ve vilayete gelmiştir. neticesinde birinciliği almışlardır. 100 mPtre yarda kosusu: - Devamı 1 Onuncu snhifod,.. -

~~~=========:::::=:..~_..::=----~-------
) .~ŞRARENGİZ DE-
i ~~~·ALTl" ....... GEIVi'iSi" .. : 

························································· ............... . 
Y3 

rik edebilmekti. Çünkü temiz su sto- mıştı. binlerce insanın kaniyle boyanmak- rif bir tablo teşkil ediyordu. 
kumuz gayet mahduddu. Bu vazi- Milner gemimizin küçük güverte- ta devam eden mağmum tepeleri İstanbul boğazının bu latif man
yet asabımı bozmakla beraber bir sinde asabı bozuk bir vaziyette deli arkada bırakarak denizin sakin sula- zarasını teleskopla gördüğüm zaman 
cihetten de beni memnun etmişti. gibi dolaşıyor, sigaranın birisini bitir- rında yavaş yavaş ilerlemeğe başla- cidden kendimden geçmiştim. Bir an 
Çünkü susuzluk vesilesiyle viskiye meden ötekisini yakıyordu. Asıl fe- dık. Açık deniz denize çıkınca T rak- için şaşırdım. Ne yapacağımı bilmi
sarılmak fırsatı elde etmiştim. Mar- laketin en büyüğü Ceimisin de ka- ya sahilleri ile Panorma arasındaki yordum. 
maraya girdiğimizin dördüncü gli- raya çıkmış bulunması idi. Milner en yolları boyladık. Gece olunca telsiz Sulh zamanlarında lstanbuldan 

"""..-;;;ı;İiiiiiiİİİİiiii!iiiiii ... ~~~-.iiiiiiiiiiijijiiii\iii~&i!ii~iiiii;ii~iiiiiiiiiiii::ii::~~~:;;m.;.; nü gece yarısı. süvarimiz Milner ae- sam1mi ve ayni zamanda geminin telgrafımızla Mondros ha amirallı- bir iki defa geçmek nasip olmuştu. 
1 9. Y a • mimizi Gelibolu ile Tekirdağı ara- başlıca elemanı olan Ceimisi, ya - ğından gelen şifreli bir telgrafı ya- Fakat şimdi vaziyet bambaşka idi. 

h • - az fi• ** d k" k k l k t . hancı ve düşman bir memleket ara- kaladık. Harbin ikinci senesinde denizaltı ti ·~rrn sın a ı uru aya ara sev e tı ve . . . ... 
1 1 

... "f b w 
1 

k 
1 ıı~t ilra denizine girdig"' imizin bi- Nihayet malzemenin tükeneceğini d . th kt k O d .1 .zısınde bınbir tehlike içinde bıraka- Yağlı bir levrek Karadeniz boğa- gemısı ı e o atı ogaz arı ap ıyan 

Ve "k· enız sn ına çı ı . ra an su ı e J · l · ·· .. d d • ·1 b ·1 .. k · 

~~~ 
1 ınci günlerinde Türk do- düşünerek bundan sonra denizaltı d 1 d ld kt k bilir miydi? Milner için bu imkansız- zına girmiş, stanbul yollarını tut- mayın erın ustun en egı • ı a ıs 

asın k" "k" epo arımızı o uraca ı . y 3 M d w b' lt d k hasarat "k t t ın eski gemilerinden ve fa. gemimizin prova ve arkasında ı ı ı .. .. . . . dı Fakat onunla beraber bedbaht muştu. . ayestroye ogru ır a ın an geçme ve ı a e -
~ tqffı h k"" .. k k ll w f k Kuçuk tahta varıllerımız hazırlan- · b k . . d mek mecburiyeti canımı sıkıyordu 
I ı\\d arpte iş görebilecek zırhlı- uçu topu u anmagı muva ı d l k" "d .. kk b. f neferler de ne olmuşlardı acaba~ 1- uçu harıta üzerın en prova ver- F k bT d" B k .. 

1
.: 

ı~q an Mesudi eve Barbaros zırh- gördük. Azalmış olan torpillerimizi ı ~e a.tı ışı en mure ep ır ne er k. . d f . pı.işti. Marmara denizinde seyahat a ·at ne yapa. ı ır .. ım. :ş a }u~ ~ 
~ tl1 torpiJl ~ "k fevkalade zuhurat karşısında istimal kafılesı karaya çıkarıldı. Her varil l ıncı e a olarak gem.ıd~n ayrıldbık- etm· 1 d"" yanın hiç bir t f hareket etmek. ımkansızlıgı dag gıbı 

q \ı had· emı tı . d k "k t kk l d N f l . . arı zaman yanlarına vıskı almak u- ıyen er, un ara ın- karşımda dikilıyordu 
ı. t~k .. ıse başta Yavuz diritnavtı e ece tı . o uz o a su a ıyor u. e er erımız d lalı" . l . l d. B ık· d bu da nasip olmıy~n tabiatin en latif G·· .. t l k . ." . d"k.l . 
İıq t \.i~erc Midilli ve dört saffı har Esrarengiz bir şekilde inkisaf eden karaya çıktılar ve zahmet çekmeden a tlgmbı dışı embı~ er kı:ld eT.! k e .. f manzaralarını seyretmekten mah • h o zum e es op uzd7rıned ı 1 hmış, 
~ti . <>rpid . .... . b . } e:d· l .. .. .. ~ . b ld l V .11 . d l sure e a a ca ır şe ı e ur mu - . em manzarayı seyre ıyor um, em 

ıh osu ıle dıger harp gemı- u garıp ıa ıse er uç gun uç gece ı- su pınarını u u ar. arı erı o • l · d b" · · t w rum kalmışlardır. Bu mubarek genis d b w · · · .. ı· l' 
~A a.rck . . . . . . d d l \ ' .. .. .. reze erın en ırının mavzer uzagı- . . .. . :. e ogaz ıçını sus ıyen mermer ı sa-

lt ''~t ete getırdı. çınde geçmıştı. Şu muhakkaktır kı, ur u ar. e g~turup depolarımız~ na mı düşmüşlerdi. Şu hale göre havza ıçınden guneşın doğuşunu rayları sayıyordum. Derin bir dü-
l tı~q ~~ry d~nizi. s~kı bir ko~tro~ t~li~i~ yükse:~ !.ar~ı~ı.muvaffakıye- b.oşa~ttılar. Aynı neferler tekrar va· Milner arkadaşını kaybetmiş ve dün :ayretmek kadar ".ceşe ve zevk uyan- şünceye dalmıştım. 

t tfha. ~zıyetımız çok tehlıkelı tımızın en buyuk amılı oluyordu. rıllerı omuzlarına alarak karaya çık- ya gözü ile onu bir daha görmek ih- dıran bir hal tasavvur edilemez. Gü· Bedhah Ceims belki bu anda biz-
~t i~ k!a. ~~rrnişti. Bununla bera- Marmara denizinin havası oksijen tılar. Avdetlerini saatlarca beyhude timali kalmamış oluyordu. neşin ziyası altında toz gibi görlinen den elli, yüz metre gibi yakın bir me 

'11ir~q~la.Jıfun 8 ?nra t.ekrar bir fır- le doludur. ~~naenaleyh ~u. temiz yere bekl:dik. Sabah olmağa başla- Ümitlerimiz büsbütün kesilmişti. İstanbulun üzerine dökülüyor. Ka- safede bulunuvor ve uykuda ise rü-
t} ~ctniyj d ve zıkre .bıle _de~meyen havayı te~effus eden denızcıler sıh- mıştı. Dogmağa başlıyan güneşin zi. Saat altıyı buldu. Y. 3, karaya ih· ranlığın perdesini yırtan sabah yıldı· yasında su aldıf?ı pınarı görüyor. 
'-ıl~ U) ...._Baha torpılledık. (ANA- hat noktaı nazarından azami istifade yası karşımızdaki dağların yaylalı:ı- raç ettiği neferleri ve Ceimisi bekle- zının parlak ı ığı altında minarele- Diverek kendi kendime söyleni -

l'ıclcn b u kı ~m, bir hayal mah. ederler. rında sarı açık ve kırmızı ile karışık meden o civardan müfarekat et - rin, kubbelerin gölgeleri hayalin da- yordum. 
aıka bır §ey değildir.) Başlıca ihtiyacımız temiz •u tedA- rena&renk. latif bir manzara yarat- mek mecburiyetinde kaldı. Masum hi tasvir e'emiyeceği fevkalade za- - Devam edecek -

' 
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'(SAHiFE 6) 

- ı .... _c_u_ .. _N_ü_' N_ ;; Y_A_s_E_T_i_ı 
Sulh cephesi artık 

yenilemez! 1 
Jorj Bone son nutuklarından birin- maktadır. l\lareşal Petainin ispanya l 

de diplomasinin, askeri kuvvetlerin nasyonalist muhitindeki büyük nü
ortaya konuluşundan başka birşey fuzunudan istifade etmesini bilmek 
olmadığını söylemişti. 14 temmuz lilzımdır. Petainin teklifi ilZPrine is
şenlikleri dolayisiyle Pariste ve müt- panya bankasının altınları Frankoya 
tefik kuvvetlerin de iştirakiyl-0 ya- iade edilecektir. Bu tedbir Fransa 
pılan muazzam resmigeçit bize de- dahilinde birçok muhJtlerde tenkit 
mokrasilerin ne kadar parlak bir is- edilmektedir. Fakat şunu dü~ünmek 
tikbale malik olduklarını açıkça gös- icap eder ki eğer paranın iadesi hak
termiştir. kında Beraret - jordana anlaşmasını 
Şimdi yapılacak şey ittifak poli- imza etmemiş dahi olsaydık Franko 

ti kasını zafere sevketmektedir. 1\tiit- hükumetini resmen tanımış olmamız 
tefiklerimizin askeri kuvvetimizle itibariyle bu paraları iadeye gene 

(ANADOLU) 

Son 

'Müstakbel 
Rolü 

boınbaları, ot om 
bir taarruzda 

Yangın 
reler, 

29 TEMMUZ ÇUM_ARTESl 1931 

ne 
tik top ve mitralyözlerle ıııücehhez ta yya· 
topçu ve tank!ardan daha faydalıdır 

Almanyanın tanınmış askerlerin .1 r~""'!'"~~~:;:~;.-::--:.~';~~1!~~~;;1;; 
den albay Fon Kilandr geçenlerde 1 

lacaktır. Binaenaleyh tayyarelere 
karşı müessir mildafaa piyadecilik
te çok ehemmiyet verilecek bir nokFrankfortta Alman ordusunun ta -

kuvvei maneviyelerini tezyit etmek- mecbur olacnktır. Son harpte Alman- nınmış erkfinıharpları huzurunda 

ten başka onların silahlanmalarına 1ya ispanya~n~ı bit.aı:af~ığı~ıd~n fil~- cispanya harbinden alınan dersler> Nakliyat halinde olan orduların, 
da biltün m-0vcudiyetimizle yardım fade etme"ını P<!k ıyı bılmı,.tı. "\ azı- me\·zulu bir konferans verdi. Bu har- veya erzak ve mühimmatın hava hil-

ta olmalıdır. 

etmek lazımdır. İngiliz ve Fransız yet 1~)14 te daha fena d.eğil<lir. bin, vesait itibariyle çok fakir iki ta- cumlarından korunması da ayrı bir 
tayyare imalatının garanti edilmiş Dahili politika davalarından ev- raf araımıda cere~·an etmiş olduğu- mesele olarak mütalea edilmeğe de .. 
dostlarımıza icap ettiği kadar ihra- vel milli menfaatleri gözeten bir na işaret ettikten sonra müstakbel ğer. Bu müdafaa bir tarafta nakliya. 
cat yapılmasına mü.--aid bir dreceye Fransız reali:-;t diplomaı:ıisi Franko Avrupa harbinde tankların ve tayya- tın yapıldığı sahalara düşman tayya .. 
varmış olduğunu memnuniyetle gö- ile anlaşmak imkanlarmın araştırıl- ıelerin kullanılış tarzı hakkında is- relerinin girmesine mni olmak için 
rUyoruz. Romanyamn fazla mUtered- mn:;ını tabii karşılar. Fakat, tabii panya harb:ndcn istifadeli dersler daimi olarak havalarda dolaştırıla-
did bir politika takip etmesinde kafi Rusva ile bir itifaka varmak şartile .. almak mümkün olmadığını anlattı. cak müdafaa tayyareleriyle temin e· 
derecrde silahlanmış olmasının bü- · Fakat Fran11ız askeri mahafili, al- dileceği gibi diğe1 taraftan nakliyat Fran ız - İngiliz - Rus konuşma-
::ük tesiri olduğu muhakkaktır. Harp larınc.la beni nikLinliğe sevkeden man albayı ile ayni fikirde değiller- kollarını hava hücumundan müda .. 
malzemesi temini hakkındaki taah- umil askeri ittifaklar akdi hususunda dir. faa tertibatiyle techiz etmek icap e-
hiitlerimizi biran evvel yerine getiı- Askerlik füemi, bir bedahet ola - decektir. 

gösterdiği arzudur. Eğer Stalin Ber-
melyiz. Bu ayni zamanda Bükr.eşteki lin ile anlaşmak niyefnde olsaydı bu r ık kabul ettiği esa~ kaideleri ve Bilhassa bu ikinci tertibatın h iç 
Alman polit:kasının kat'i bir surette talebini bu kndnr ehemmiyetle ileri teknik pren-;ipleri pek nadir olarak haleleri tekerrür etmedi. duğu köprüleri tahribe çalıştı. Bir - ihmal edilmemiş olması şarttır. Bu . 
ezilmesi olacaktır. Sulh cephesinin süt mezdi. Ruslar ec:ki Fran!';ız _ Ru:. elde ettiği için bir sevkülceyş si. te- Ancak 1928 de italyanlar hava kaç köprüyü tahrip etti. Fakat, köp- na mani olmak için biraz evvel an .. 
lehinde konuşan birçok insnnlar bu itilafının hatmılaı mı saklamaktadır- minin yahu el yeni silahların vercl:ğ" kuvvetlerinin kara harbine bu tarz- ı·ülerin mühim bir kısmını, bilhassa lattığımız vakayı tetkik etmek kifi· 
politikanın tahakkuku için yapılması . neticeleri mukayese edecek lıe.· han da müe~sir olabileceğini düşündüler aleliicele kurulmuş kauçuk köprüle- dir. Hükfimet üzerine açtığı atet 
icap eden fedakarlığı anlamamış bu- tar. Bu itilaf 

0 
zaman hiçbir askeri gi hakiki bir müsademeyi istifadeli ve }Ju hızmet için tayyareler yaptı - re hiç bir zarar yapamadı. saatlerce devam etmiştir. İtalyan 

ltınuyorıar. Bu dost m ıletlerc ı'cap knydi iht'va etmemekteydi. Halbuki b' d l k k 1 1 d ·v ı R Al l T d üd f k f k d J b 1 
- ır ers o ara a nı e er. ı a.nız lar. Evvela uslar, sonra man ar aarruz an m a aaya geçece ır ·asın a yara anmıyan su ay ar eden ,~·nrdımı yapabı'lmek ı·ç·ın Fran- bugün Dnladiye ve Çemberlayn Rus- Jd · ı · ti k ı l · h ı 1 k "d f h d d t 1 · · d b ld ki ı.. 

" e e edilen netıce erı mu a o ara\: bu çeşit tayyareleri ordulara ıt a o ursa mu a aa sa asın a a ay- ve er er, o cıvar a u u an çu-.u .. 
"iZ vatandaşları daha fazla vergı' ver- larla böyle bir askeri itt 'fak işini mü- k b ld · t k tt 191 h b' · k f d Jd y d · b b 1 • 
.., - ıı u e ısrar e meme şar ır. ettiler. Bu tayyareler ispanya ar ın yarenın ço ay ası o uguna aır ra ve una enzer yer er e sıgınmış· n1eıı·, Fı·ansız amelelerı' daha fazla zakereye hazır bulunuyorlar. <l ı " 'k d k' · ·ı· · ·ı dd't · 11 b l b'l' · 1937 1 11 · d b l 'JAhl 1 hU - harbin en eV\'e .. ~ın a a ı ıngı ız de Frankocuların, cumhurıyetçı e - mütea ı mısa er u a ı ırız. ar, e erın e u unan sı a ara • 
çalışmalıdırlar. Ancak bu suretle l\Iüzakeı-elerin en güç tarafı bilva- Bver harbin sahra mevzilerinin düş- rin ellerinde vardı. Çok işe yaradı martında motörlü bir italyan fırkası kQmet tayyareleri üzerine ateş et • 
~ulh cephesini yenilmez bir hale ge- sıta mütecavizin tarifinde toplanıyor. man taarruzlarını durdurmak hu.su- ve kara harplerinde hakikaten mü- Guaralajara mıntakasına taarruz et- mişlerdir. 
tirebiliriz. İngiltere bu hakikati bu- Fransa ile İng:lterenin bu müzake- sundaki kudretini göstermiş, Rus-ja- essir oldu. mişti. Enternasyonal gönüllülerden Pek basit vesaitten terekküp etmi~ 
gün tamamiyle kavramı~ ,.e dost dev- relerde yanaşmadıkları tek nokta pon muharebesi de mükerrer ateşli İspanyada kara ordusu ile elbirli- teşekkül etmiş diğer bir fırka da bu olan bu kadarcık bir mukavemet bi
letlere verilebilecek kredi miktarını Baltık devletlerinde her hangi dn- tüf eklerin harp kıymetini meydana ği yapan tayyareler, bilhassa, taar- mevzileri müdafaa ediyordu. İtal - le bir kaç hükQmet tayyarecisiniİı 
10 milyondan 60 milyon sterlinge çı- bili bir rejim değişikliöi vukuunda çıkarmıştı . Binaenaleyh bir harp ruz tayyareleri> dir. Bu tayyareler yan fırkası müdafileri bozmuş, mev- vurularak yere düşmesine sebep ol· 
karmıştır. Sovyet Rusyanın müdahalesini müm- cvesait itibariyle çok fakir iki taraf:. zırhlıdır, hafif veya orta büyük - zilerini zaptetmişti. Fakat bu sırada muştur. 

Zaman bizim için çalışıyor. Bunun kün kılabilecek bir formülün tatbi- arasında cereyan etmiş olsa bile bil- lükte bombalar taşırlar. İştialli gül- hükCimetçilere mensup 115 tayyare- Eğer bu fırka bir h ava hücumu • 
için de ben bu yazın tehlikeli oldu- kidir. Müşterek cephe hu cepheyi yük bir harbin teferruatına dair kıy leler atan otomotik toplar, ve mit - den mürekkep bir filo italyall fırka- -·· ___ ,, ... _.. .... •.•• 
ğunda israr ediyorum. te~kil <"dP.n devlctlerd n htçbirlni~ mct\l d~\ r vurebUh. ly<>v:.lc'rl• rnucebl'l zdtr'. ·.ı..·oprat[a sının Uzermde alça.Ktan uçmaga, ÇOk relere dahi müessir o)abflecek SOD 

Bugün için şurası muhakkaktır ki ne seheple olursa olsun başka bır Fransanın ileri gelen erkanı harp- temas edebilecek kadar yere yakın müessir bomba ve mitralyöz ateşi sistem müdafaa silahlan ile teehiı 
1 

Almanya Danzigin ilhakı işini Fran- memleketi ilhak hakkını vermemtı- !erinden binbaşı Rujcron, bu mevzu uçabilir. Düşman müciafnası çok teh açmağa başladı. İtalyan fırkası tam edilmiş olsaydı, bu hava h ücuma 
sız - İngiliz müdahalesine içtinap sidir. üzerinde dikkate değer bir makale likeli bir hale geldiği vakit dik uçuş- bir hezimet halinde kaçmaktan baş- karşısında ricat lüzum görmiyecek, 
f'dilmiyecek bir hakikat haline gel- Fakat Fransız hukukçularının. serisi yazmış, bilhassa hava harpleri lar yapabilir. ka kurt:uluş çaresi bulamadı. Bu ha- müessir müdafaasiyle çok alçaktan 
nıesi üzerine şimdilik tehir etmek Ru ya için Baltık devletlerine Al- tekniği üzerinde ispnnya mücadele- Bu yeni ~ilahların gördüğü bütün va müdafaa3ında italyan fırkası her uçmağa mecbur olan hükumet tayyı 
mecburiyetinde kalmıştır. Fakat de- manya tnrııfından yapılacak bir H- sinden çok istifadeli dersler alınbile- vazifeleri burada ttekik edem~yiz biri 50 kilo ağır.lığı~d~. 500 bom~~ relerini mağlup edecekti. 
rin düşünürsek onların İngli:ı: - Fran- hak tehl:kesini ortadan kaldıracak ceğini isbat etmişti. Binbaşı bu ın:ı- tabii... Biz yalnız bir kaç tanesınde ve 200,000 makınelı tufek mermısı İspanya harbinin meydana çıkar .. 
sız silahlanmasının kendilerini feısah ve ayni zamanda Baltık devletlerinin kalelerinde hava bombardımanı u- bahsedeceğiz. atılmıştır. dığı bu meseleler uzun uzun tetkik 
fersah geçmeden evvel hareket et- istedikleri dahili politikayı gUtmelc- sullerinden ba~hyarak hava harbinin 1937 yılı yazından itabaren milli- Bu bir kaç şayanı dikkat misal, ve mütaleaya layıktır. B u harp biz' 
ıııeleri menfaatleri iktizasından de- rine imkan bırakacak bir formül bu- hudutlarına k;dar olan bütün asker- yetçilerin taarruzlarına tayyarelerin kar~ kuvvetleriyle hava kuvvetleri hava emniyetine taallQk eden mese--
ği) midir? tacaklarına emindir. lik meselelerini tetkik etmiş, bilha5- iştiraki ekseriyetle çok muvaffakı - arasında tam bir iş birliği tesisinin lelerde, zırhlı tayyarelerin alçakta· 

İşte bunun içindir ki bir harp teh- Fransa ile ingiltere Ru~yaya tekrar sa deniz yoluyla hava bombardıman- yetli olmuştur. Tayyareler taarruz- gerek taarruzda, gerekse, müdafaa- uçarak, müessir zayiat verdirme 
lı'kesı' mevcuddur. Bu harbin sonunda b'ırı'ncı' derecede ehemmiyeti haiz bir !arı, karada harbeden kuvvet1er il - larında bilhassa tankların müdafaa- imkanı bulmasında, tayyarelerin kt 

l ı 1 da çok fay dalı olduğunu açıkça gös-demokrasilerin muzaffer çıkacakları sivasi sahsiyet göndermeli ve doğru- zerine tayyarelerin tesiri, hava tabi- ya yardımına mani 0 !!1uş ar, on arı ra ordusiyle işbirliği yapması nokta 
J • 1 D c A · ld kl d d ~ a ya ge termektedir. Tayyarelere karşı mü- . it ı bir hakikattir. Fakat, harbin başlan- dan doğruya Stalinle görüşmelerin! \'esinde adaların ro ü, · · · sıs- ya o u arı yer e urmag ve !Undan bir çok dersler vermiştır. ı 

gıcında Almanya ve İtalya oldukça temin etmelidir. teminde topçu ateşlerinden uzun u- ri çekilmeğe mecbur etmişlerdir. dafaa tertibatı almamış, yahud tty-yan tayyare filosu için hazırlanan ı· 
k ·1 . zadıya bahsetmiştir. Tayuare hücumlariyle tahrip edilen yare hücumlarını mukabil hücum ar- gı-r bombardıman tayyarelerı'nin "~ sert davranacaklar ve demo ·rası erı Sov) et Rusyanın müzahereti her " 

1 
• 

B 'ız burada binbasının büyük bir bir çok tanklar vardır. la defedecek tayyareleri hazır ama.- ner al Duhenı'n bütün harp ve naz&• sarsacaklardır. türlü fedakarlığa değer. • d il 
vukuf ve salahiyetiyle bahsettiği, MalUmdur ki her hangi bir taar- mış mir ordunufnf tkaarrl uz _a vey~dmd' riyelerine rağmen iyi netice vermedi· İngiliz - Fransız hücumlarına coğ- Ruz\'eltin senato karşısındaki mu- hütun mesleleri huliisn etmek niye- ruzu ilk karşı!ıyan· kuvvetler düş dafaada muva a o acag~nı ı ıa ği de bu harpte anlaşılmıştır. 

rafi mevkii itibariyle Almanyadan vaffakıyetsizl'ği Ru. ya ile anlaşma- tinde değiliz. Gayemiz çok daha mü- man hatlarından itibaren 1500 - 200 etmek ne kadar çocukça bır hareket . Ih ut' 
daha fazla maruz olabilecek vaziyet- nın ne kadar lüzumlu olduğunu bir ternzidir. İspanya harbinden alınan metrelik bir saha dahilinde tahaş - olursa taarruz tayyarelerinin kara ts~~nya har~i bız~ su zaman ıı~ 
te bulunan İtalynyı idare ~clenlcr kere daha ortaya koymuş bulunuyor. misalleri göz önünde tutarak tayya- şilt etmiş bulunurlar. lşte hücum tay- harbinin neticelel'ini tayinde doğru- dan ıtıbaren pıyadeyı, topçu~u, tat' 
Danzig yüzünden bir umumi harp Amerikan senatosunu ikna etmek relerin kara kuvvetleriyle teşriki me- yareleri bilhassa bu mukavemeti kır dan doğruva müessir olacağını ka- ları, tayyarelerle bera~er ça ıı~~t· 

k k te memnuniyetle karsıla- Stalı'nle anlasmaktan çok daha zor- if d bul etmek t.e 
0 

kadar mantıksız olur. alıştırmak lüzumunu ısbat etmı ,., çı ması pe 'ıi • sai ederek "alışmasından neler elde mak için çok işe yarar. Az irt a a 
1 

t d taYYP 1 tt 1 gazeteıerl.nde Fran- d ., l Bugu"n şu noktaları kat'i olarak Bu şekil a ış ırm. a yapma an e"'' maz ar. a yan ur. edebileceğini v tayyarler in müstak- uçan taarruz tayyareleri ekseriyet e b k t k 111 ,. 
sa aleyhinde tahkirlere şiddetle baş- Stanialaa de la Rochefoncoruld .

1 
. Ü b T · M 'idafaa mevzi releri kara har ıne arış ırma 

bl bir harpte neler yapmağa namzet pek iyi hazırlanmamış olan bu mev ı erıye s re ı ırız. ı . - fi neticeler verecektir. lanmış, birçok Fransız gazetecisi Ro- -* olduk.18rını izah etmek istiyoruz. zilere bir kaç bomba sallar veya mit- )erinde duran piyade kuv~etlerı her 11 
d k 1 t Fakat dl·g-er ta N • b' d.. t 1 k"'rşı Denı'z kuvvetlerinin tayyareler ma an çı arı mış ır. - Yeni "~rıya t 1914 _ 1918 harbinde keşifler, top ralyöz ateşine tutar larsa ekseriyeti- hangi ır uşman aarruzıy e " - st' 

raftan İtalyan makamatı gayri resmi Y - tı'barı'yle müdafaa mevzı·ı'nde bulu_ !aştıkları anda üzerlerinde çok al - çok sıkı bir surette işbirliii yapnı• 
1 ateşinin tanzimi, harp hatlarının sı- d ğ d · arı! 

bir surette Danzig meselesinin sulhan Ye nı· A(lam ralanması, piyade ile çalışan tayya- nan kuvvetlerin panik yapmasına se- çaktan uçan taarruz tayyare filo!~- na lüzum olma ı ı a gene ısp , 
lıalline yarıyncak bir formülün bu- relerin vazifeleri arasında idi. O va- bep olur. Binbaşı Rujeronun maka- rını göreceklerdir. Müdafaayı takvı- harbinden alınan dersler arasınd' 
lunmasında Fransa ile beraber hare- yeni Adam'ın 239 u ncu sayısı çık- kitler bile tayyareler bir hayli alçak lelerinde serdettiği fikirleri tamamiy ye eden topçu da ayni vaziyette ka· dır. 
ket edeceğini ihsas etmektedir. . tı. Bu sayıda İsmail Hakkı Baltacı - mesafelerden düşman piyadesi, ya - le kabul edersek tayyareler in taar· Bağcılar indinde en muteber ve mergub 

Makyavelin vatandaşlan11.da .polı- oğlunun c:ideal okul> ve <tiyatro> hud topçusu üzerine ateş açabiliyor . ruz hareketlerinde topçularda~ ve L E D E R E R 
tika h issi bulunmadığını ıddıa et- adları yazıları, Sabiha Zekeriyanın cephe ile cephe ger isi arasında mil- tanklardan daha faydalı olduguna 
mek doğru olmaz. Yalnız karşıhk.lı edebiyat anketine cevabı , Yunus naknlatı işkii.l edebiliyordu. Fakat inanmak lazım gelecektir. Çünkü · 
f edakflrhk yapıl~adıkçn . da b.~r Kazım Köninin felsefeye dair ko ... nuş- bu işleri çok nadir fırsatlarda yapa - tayyare, topçunun, tankların iktiham 
Fransız - İtalyan muzakeresı de. du- malar adlı yazısı, Nurullah Kazım biliyordu. Çünkü verdiği zayiat, el- edemediği bir çok maddi müşklatı 
şünülmez. Bina<maleyh s~lh h~lınde Tilgenin Türk filmi yazısı , İlhami de ettiği neticeye değmiyordu . yenmiştir. Alçaktan uçan tayyarele
P aris ve Londradan temı~. edılecek Bek irin Taşlı tarladi ev adlı romanı· Cihan harbi sıralarında cereyan et rin askerin kuvvei maneviyesi üze
hakiki menfaatler mukabılı İtaly~yı mn devamı, sosyoloji metodud un un miş bir vaka bu mevzuda anılmağa rinde vücude getirdiği fena tesir i 
mihver politikasından ayırmak ı~- kaideleri. İç ve dış sosyete, kültür değer, 1918 martında Almanlar şanı maddi zararına ilave edersek tayya
kinsız olmasa bile her halde pek güç. haberleri, haftanın düşünceleri, gibi panya cephesindeki Fransız ve in - renin bilhassa sürati ar~ıkça ?ah~ 
tür. Çünkü fedakarlıkların tek taraf- değerli yazılar vardır . Bu fikir ve sa- giliz mevzileri üzerine tardı imkan- ideal bir harp aleti oldugu netıcesı-
lı yapılması !cap edecektir. . . . nat sz:azetesini tavsiye eder iz. sız büyük bir taarruz yaptıkları va- ne varırız. 

Fakat vazı~:e~, .Al~an tazyıkıne, bl ı Sinir hutalıkları mütehu1111 kit Fransız hatlarında açılan gedik, Taarruz işlerinde bu kadar yardı-
taraf vaziyetı ıtıbarıyle daha faz a de:.hal harekete geçen Fransız hava mı olan tayyareler in cephe ile cephe 
mukavemet gösterebilen İspanya için Doktor filosuna mensup tayyareler tarafın- gerisinin münakalesini kesmek hu -
ayni değildir. Tabii Franko ihtila~i 1 ailZiya T regul dan kapatılmıştı. Tayyareler müte- susunda bir işe yaramadığı da gen.e 
zamanında kendisine yardım etmış sm madi bombardımanlarla düşman as - ispanya harbi tecrübeleriyle sabıt 
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Markalı bağ potasa1arı .. de 
H ükum etim izin tayin ve tesbit eylediği yeni formül dahıl~ıe

getir ilebilen yegane potasadır. Bu sen e gelen varillerin kapakları 

rinde ( 
1939

) markası vardır. Düşkün dereceli ve eıki mallard.ı' 
75 o/o 

1939 ..ti1'' 
k · l varı'llerı·n u"zerı'ndeki ( - ) markasına ~ kaçınma is tıyen er 

olan devletlere karşı minnettarlığı Memleket hastabaneai Emrazı kerinin bu gedikten sarkmasına ma- olmuştur. Hükumet taraftarları ~uv-
g öster ebilecek fırsatları kaçırmıyor, akliye ve asabiye mütehaaaıaı Dok- ni olmuş. Fransız yardım kuvvetleri vetleri ini bir baskın hareke~le.rıyle kat etmelidirler. 
fakat kont Cianonun l\Iadride yaptı- tor lama il Ziya Treıul ikinci beyler gelinceye kadar cephenin yarılması- bir çok noktalardan Ebr nehrını geç 
ğı son seyahatte ispanyanın mihver aoka~ında 25 Numaralı huıusi mua- nı temin etmişti. tikleri vakit mi~Ji::et_?il.e~in A hUc~~ 

75% 

Umumi Acente 
Sabri Süleymanovi' politikasına ta,?'1 intibakını temin e- yenehaneainde hastalarını muaye· Fakat bu tar;hten sonra tan·~re-ı tayyareleri bu yürudu~il ışkal emrını 

dememiş oldugu anlaşılmaktadır. d • 1 f lerı'n kara h~rlı:ne ;;ıu ~ekilce müda· aldı . Kıtaların ıreçmea-e mecbur ol-• . • • 1 ne ve tc avı r y e l". \ • Burada da zaman bızım ıçın çn ış- ,;,;,,;;_.;;;.;..;_,._..;. _______ _ 
26 28 30 



_ __ j...:_TEMMUZ CUM.ARTESI 1939 

Seyahat notları : 13 .. 

Manisa niuallimleri 
Hatay yolUnda 

r 

---------------.....------~--~-----::::::::::::;;;;;;:::::;-'7';;:;-------------------..ııı.ı---
Edirnede 

(SAHIA 7! 

Sinanın eser İeri 
tamir ediliyor 

lskrim müsabakaları 
zevkli oldu 

Doktor 
B. Behcet Uz 
Ç O C ,U K 



(SAHiFE 8 ) 
(ANADOLU) 29 Tl::MMUZ CUMARTESi 1939 

YA Teessürden bayılmı§ 

A ZA r 
1 

• 
1 Za san ÇİMDİKLER 

da Ali o~lu Ali Riza, Gamaşır mes'e- e e aş• ~ya sa aSl 
lesinden Mehmed kızı Akilenin oda- Hitlerin icadı, yavaf yavq bir mo. Italyan aleyhtarları sına taarruz ederek çaınşırları yere k h da halinde ortalığa sirayet etmeğe 
atmış ve bundan müteessir olan Aki- Q C r e V Q r batllldı .. iki gündenberi dinliyorum: 
le bayılarak yere düşmüştür. Suçlu «Hayat sahası» tabiri bir çok itle- lehtarları yak ıanmıştır. Dostum doktor A. Muhtara Cevap re takılmış, alayla l<arışık tekrar edi- V~~ 

Döğülmüş Yazan: Orhan Rahmi GÖKÇE liyo~ir köy muhtarı ile konuşuyor • • ............... , .. p·~~'j'~":"'lVÜdi"g'"'~·~·~·t~'~i~d·~·~~·ı·"""'""L' 
Kahramanlar mahallesinde İbra· .. . . . . - 2 - . . . . dum. Yanıbaılarmdaki bir çiftlik sa. " 

P · ' ı · d F k t d d h l 1 t t 111 Bıze '
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""""'"' him kızı erışan, ev me e esm en ·a ~ • uny~y~ ıra emız ~r~cm- ve sı 1 18 ese 1 erı1"?.ıze acıyı.n. bibi ile köylü arasında bir toprak ih· l\lalum olduğı. UZfıre Kont Ciyano ::;ahibi diye methettiler diye gözden. 
Rizn kızı Refika ve Emin kızı Es- de gelıp gene ıh~ıyarın:ı~~ ~ıırıcınd~ korkul~. u~u.kları gostermeyın .. ~ı- tilafı varmı§; pun ispanyaya yaptığı ziyaret, F ~ düştüler. Bu gazetelerin bundan son 

a tnrafından döğüldüğünü zabıtn- b~r~da~ çıkıp. gıt~e)dı.gım~~ ~~ngı rak~n, ıçımız:n ~ahatı, kafµmızın ~ol- - Bu bizim hayat sahasıdır, rankonun enişte f ve dahflh~e nazırı ra İngiliz başvekilinin cçemberlemf 
ya şikayet etmis, t hkikata başlan- h~dıseyı, hangı hakıkatı de~ıştırıyQr ~esız aydınlıgı ,ıe yaşıy~lım) dedım. Dedi. Şaşırdım,kaldı. ~errano Sunel'in eyvelce Mussoliniyi ısiyıı etinden~ basetmeleri cinaye{ 
mıştır. kı 1.. Haksız mıyım, ne dersm dostum?. .:. ziyaretini iadedil'. olacck. 

Hiç bir kanun, bizim bu masum Doktor, şu hayata, şu zavallı be- Kont Ciyanonun yaptığı ziyaret, BuıulR nbu~ka, Voz de Espana , 
Otomobil kazası .. \'~ i~~desi~ ~elip gidi_şimi~~ acıy~rak, ş~i~ete, şu .. bizi z~vanadan çıkaran Bir boyacıye titiz mü,terisi, ayak- ~·eni lspaııyıının müfrit ltalyım ta- Union de Sevil!a, Alcazar ve daha 

Kültürp rkta Tevfik oğlu mu- h~kumle~ını ve tesırlermı tadı!_ et- hadı~elere lutf~n hır.bakı~.: . . kabının kenar, dikit taraflarını gös- raftarlal'iyle 1tnl.ran ı:ılehdarları a - !JirGok gazeteler ıvııktiyle karlistkea 
teııhh'id B. Şerif Balkanlı ve B. Saba mıyor. Bınaenaleyh, yaşayışı, miim- Ne kadar bıçareyız degıl mı? Bır terdi: rnsındnki ihtilafı had bir safhaya ve (All11h, vııtan, .kı·ıd) dövizini ta· 
h ddin Şenoc:ak, idaresindeki oto- kün o!duğu kadar ser~~iğinden hu~u~ tarafta hastal~: ~'.e hastalıkl~r, b~r - Şuraları da parlat çıknrrnıştır. şırlarken şimdi bu ibııreyi (Allah • 
JT1obili S~lih oğlu Süleymı:ına çarp· net ıve kahrından, zulu~ ve s ddetı~- taraf~.a g·.:tlak ustunden duda_sa .. dog- Dedi. Boyacı, fırçasını rahat rahat Yeni lspnnyadn 1talyan dostluğu- vatan, FrJıı1ko) diye tadil etmiy• 
tmırak s,.,ığ ayağından yaralanması- den uzuklaştırarak, hıç olma.zs? 0 - ru yukse!en sefalet dalgaları. otede salladı ve güldü: nu falanj demagojik cenahı, İtalyan mecbur tijtulmµşlardır. Bugün bir 
na sebebiyet verdiklerinden tutul~ lümle doğum arasını dolchır n za - kuyruğunu kıvırıp bekliyen ihtiras- - A. beyim orası da hayat sahası ııleydarlarmı da eski ananeci kar - çok karJj1:1t gazt?telerle, Arriba Es • 
Jl"uşlardır. manın ve bu zamanın hdd el ,., rini lar. daha ileride harp ve facialar .. Çe- ? ' listlerle eski ~1spanyol teceddüdib panya, yahut Uni!JflP. gibi daha ilk 

olsun, kendi saadet ihtiyacımıza uy- likler, kurşunlar, zehirlerle, mikrop- mı ya·" :. nden alfonscu kırallık mensupları günlerden beri falanjist siyaseti takip 
Bıçak ta§ıyormuş durmalıyız. larla insanlar öldürülüyor. Saniye- temsil etmektedir eden aaz •ftı . d h 'ı. • 

t Ç k 1 b 
l · · d k k d 'h · h . «:> e....,. eı arasın a er ııa.ngı 

Eşrefpaşada zmirli Şükrü Ser- 0 sey ere ge .. olan zaman, er ıçın e çocu ' a m, ı tıyar, as- Gen~ külhanbey tipinde bir ıey- İspanyol milli - sendikalist falanj- sirnsi noktai nazar n:rrılığı göri.il .. 
gelin üzerinde bir bıçak bulunmuş, insan o ·ıu dedi-imiz \ arlıffın pota- ta ıve genç olarak ne canlar gidiyor. :yar su ;~tıcı gördüm. Galiba kaç.J< nın reisi Serrano Suner §öyle sö~· - mC'z. 
zabıtaca alınmıştır. - - sında p~k altı yumu yab"lir ve biz Ahlaksızlık ve bayağılık tn başka .. olarak çah§ıyord\!. Sy}'ll ıatarken Jilyor: Bıı, milliyetçi İspanyol mdbuatın. 

ona, nisbi de olsa arzularımıza yakın Duyan bir ruhla, sokak ortasında bıığmyordu. _ İtalya ile Almanyanın ittif a- da umumi bir haldir. 
Kavga . bir şekil verebiliriz. g?rdüğü?1üz yetim .~e çıplak ~yak}ı - Hayat• aahaıından geliyor, buz kı, sıkı kültürel :ı,•e iktisadi birliği , Y:ılmz bir tnnesi müstesnadır. ~ 

~ayraklıda Tu;a.n caddesmde lb- Bunun iç~~ ~vvelu kafamızın, ru- b.ır_çocugun verecegı ıstırap bıle ka- gibi na§al!. .reni İspanyol siyasetine istinat et- da El Pensarrıienta Navarro gazete .. 
rahım Yazal Hulusı ve Fatma Hun- humuzun sukun ve huzuru lazım 1 fıdır. Ben aramızda mesud olanlara, • rnelidir ·d· B N . . 
cal, birbiriyl~ kavga etmi~lerdir. Zamanın gövdemize her hangi bl; bir garip mahluk temaşa eder gibi ba Eve girdim oiİum tekne içinde N'asy~naljst havacılık reisi general ~a~:·tes~dfr avııBrın çı>k etskı bAJrl kıırlliılt 

k'ld · d' b'I • · d b karım ve onları nas 1 b' · k • ' • " gaze e, man ar oo şe ı e ın. ır~ ı ecegı ar eleri bek-1 d • 1 ır _ıç umaşı- bir göl veya deniz yapmış. Oyuncak Kinde lan da şöyle haykırmaktadır: 1937 d~ Vjyµqaya girip de Don Kar-
} Dış Pof İt ika lcmck, fecı bır .sey olur. Halbuki azizim~ ~k~du~nu anlamaga ~ekme- bir gemi ile bir kaç tahtayı suya at - İtalya ile ispanya bir kıskacın !osun tQrununu hapsettikleri vskit 

. doktorum, senın yaptığın i~te budur. ra ~ erım. a~at!ml:- ma~dı vem~- mıf.. · iki çeneı;idir; Akdenize hakim olma- cAlman jatiluDı, diye yazı yazdı • 
-Baıtara~ı ~ ncü ~ahıfed~::- Beşe~1 aczimiz kafi değilmiş gibi, nevı:.~a~at dnımı bır mucadelenın - Ne bu oğlum -dedim- ne yapı lan. lftzınıclı~. Hatta. Avusturyaya 4,rşidilkü :ı.•e 
O zaman ıngılterenın prestııı hay- kulagımıza yaklaşıyor, ıver~~gı }_orgunl~kla.rla. dolu .... ~~'.et, yorsun? Geııeral Frankonun diğer mü~a - Dor KarJosun piricik oğlu için Na . 

ıi sarsılmıştı. Yeni Almanya ve Çar· - Bu hayide tesellileri bırakınız. ~·· :~ın nıh~yetsı; ~ır ı~rak zugurt- - Burası Akdeniz baba -dedi· \•irleri de şu cevabı veriyorlar: varlıları dµaya dnve tetti ve cAlln· 
lık Rusyası genişliyorlar ve kuvvet- Bir gün, bir aspirin tanesi, terli iken ~gu~e sahıı:'w ?leıugu;1a ıman etsem, halyanlar burada hayat sahası arı - - Mihver devletleriyle ittifak bjr Jun düşm,ımlrının mµrdar ellerine 
le iyorlardı. İngiltere cihtiyarlamış> içilmiş bir bardak su, bir şu, bir bu, e~ e -yedıgı dayaga ve tekmeye }·orlar. çılgmlıktır. Çünkü totaliterlerle de- düşmü~:. decli. Bugun artık bu ııaze-
bır inıparatorluk gibi görünüyor 'u. sizi sağlığınıza güvenerek rahat ve rag~en- o~u ~ıskanır, ona gıpta e- - Oğlum -dedim- hayat sahası ne mokratlar arasında harp nasıl ~ı - te orada da yoktur. 
Cenubi Afrikada Bo~rlerin jhtilali mesud yaşadığınız bir sırada yere de- derdım. Çunk~ ?nun .acıyan tanıfı· dir? karsa çıksııı, bu harpte 1talyan Al - M tb 1 k 
çıktı. Ve koca imparatorluk bu bir virir, hatta ebediyete göturebilir. nın, sadece derı~ı v~ ~tı ol~uğ~nu ~m Yüıüme baktı, baktı: man deniz kuvvetleri derhal ~zile - se el: ~~!r~~ı :• .: k~~trol altında f. 
avuç Boerliyi tenkil edemiyordu. Diyorsun .. Bizim tesellim•ı'z şu 

1
·_ . !ardım. Halbukı hızım, hır vıcdanı- - Denizin dı'bi cektir. 1\Iihver devletleriyle beraber 1 k, . ısti ~bı e _kıallık. taraftar· 

·~ • b. .. • · · b' k f b' " nrı e serıyct tı nrıyle fa~ı~t J hd 
Rusya ve Almanya ingilterenin fade kar~ısında adeta bir gaflet §ek mız, ır yuregımız, ır a amız, ır Cevabını verdi ve onlardan daha zayıf olan 1span- . t d "'~ e a 

teklifini, lfıbii inkişaf ve genişleme· !ini alıyor. Gaiıetlc teselli ayrı ayr: ~itriyen, inleyip kıvranan, düşünüp ·/. ya, İtalya ile Almanyadan tecrid ıt-1' 1 ı ~ıyclnse de .. üd' ~~~lndır. ~u~lar. fikir, 

l 
· l l"kk. 'ki · d 1 . t!'lvan edebilen vahimelere f.k · t ' ·ı kt· z t il .. . erın en on uru ememıştır. erme enge te a ı ettı erm en '!ey edır doktor 1.. Velev ki mahiyet- ~:' ' · 1 rı sa- Evde kavga yapıyorlarmış. Koca ırı ece ır. ..a en ç sen esuren ıç F k ı S · f 1 ·· 1 .· . 

r~ddettiler. Bu aralık Car ikinci Ni- leri bir dahi olsa bizi içimizin bu• bıtlere yakasını kaptırıp bedbaht o· eayet kıskanç Zevce··~'i bin bir taz harbinde İspanyannı mecali kalma- a : ' bun~rrn a ~nJıst eıı caı d· 
kola ile iınparotor ikin~i Vilhelm a- '1uygusu He rah~t bırakmak daha lan bir tarafımız var. Yani kör olası yik ve daire i~inde b~akmıı . mıştır. Bir harlı olursa ilk defa kur- chı mud ~re esıl:. yapar arken.' hunlar 

• b' t f B' b'· 1 b. hl.k ~ .. · t arp e parça anmış v~ magl()p ol. 
rpsında bu mevzu üzerinde yazılar merhametlice bir iş olur sanırım. Be- i~ ~ra ımız .... ız, oy e ır ma u Kız, nihayet babasının evine git· ban gıdecek olan spanyadır. muslıırdır ( :\. de .. d 10 • t 
mektuplar cidden ibret vericidir. 11im maksadım budur ben bunu söy 0 ugumuz muddetçe ve hayat de- mit• Bu mücadelede en çok koza sahip b" .~ . b" · f' r ~- muca ~ ı-::.u a • 

1 
' - d'W · · d h · h · • ~ 1 b" . .1 ırı:.ı ızzat alan3ı gazeteler lm!Jan. 

rıgiltere nihayet 1902 senesinde lemek istedim. ıgımız nesne we §U azın azın. te- - Artık dayanamıy.:um -demi&· 0 an ırıncı erdr. nwı:.•r. ) Faksıt lrrsıHdla,. "" ı,.,.,J,.,ın.., 
j ponya ile tariht ittifakını imzala- Öleceğimi biliyorum. Bu benim mt\Vbsılnı yaptıgdl]T)hız. Hne. nq\ı:n ~~ bir hayat ...ıw... olaun vcnniyor. . lepan:roı - tını~ <lu - Alınan tlirar- .Nıu;nor, Kastil, a~ağı Bask MlYj tı!mal 
d B d a bevnelmı'lel müna d .. t b'A b. . 'd' ret u ununea, a a erıye gıtmıye· • tarları falanjın tek partsi ile bugO- ~ ~· " ı. un an sonr J - oguşumun a ıı ır netıcesı ır 1re k . d . db' I . . l • • . l şark \'ilayetlcrlnde hala ekseri~·et 
sebetler yeni bir istihaleye girdi. . . .. w. . re • ıra emız, te ır erımız ve tese - Bir kaç gece evvel gazinoda Ü niln spanyansınm matbuatı, radyo- halindedir. 
Bu lngiliz _ japon anln masını Rus- mukadderıdır. ve ben olec~gım dak.ı- li~erimizle olsun, her tatlıyı nisbeten kişiye rast geldim. E~eyce i mi le; yu ve neşl'iyatı kontrolleri altrndn . 
• L b' k' . O d kada tıp da hır kenara çekılecek, hıç bıraz daha tatlı, her acıyı da nisb1 şe- irlerind b' . • . kald d ç b§ k' buluudurnvorlar. Bu ~mürtecılcn keza ltal~·nnlıırı 
ı pon par ı ta ıp ettı. n an sonra b' ·s gör ·y kt' B d IA . . -;r en ırı, !flfeYl ır ı ve a . · k B .k. l Ad' ] IO l . 'ka .. ır 1- emı ece ır. u ama um kılde daha az acı bır şekle sokmağa tı· Dahili hnrp zamanında başhyan ço az sever. uııuu ı ı seb.;'bf var• 
uı .ı de er .~.~d";;ı,Ho anh ılsdtı .. m

1
et ~- olan bir şeydir. Fakat nasıl olsa öle- mecburuz. insanlığından utanmağa ·-Va canına -dedı' h ah hikCiye ve makale sansörlü, iç harp dır : 

7erın e yuru \J, er n e oy e go- cek bir adamı yaka1ayıp b Jd w b' d'. y - ayal s ası b·t ı· h ld b k 1 .. .. k' . . . b l - • mec ur o ugumuz ır unyanın kalmamı• bef • ı t.gj a e ıra ı mamış, devam e- -1 Baslıklnl'!ıı Navarhlar totnl i 
runuyor ı, yırmıncı asrın aş angı - U t k. ") k · ş· d' .. d ,. ... d. 1 d k. ·· k ~ ' -

d ıd .. 'b' . d' d b I - n1;1 ma ı, o ece sın.. ım ı ıçın e yaşı;·oruz. ÇfMDJK ıyor. spanya a ı sansor, as erı mn terlerin kendilerine müessir olmasını 
cm {l o ugu gı ı, şım ı e eyne - · Öl" b Ik' b ·· · · k · · · ·ı 1 .. beti . . b' d" gençsın. um e ı ugun ıçın a - · Gaflet te olşa, teselli de olsa mu- 1 k kamlardan başka falan3ıstlerın de hi çistemezleı· Vilayetlerinde .ser. 
~~ e mktnaee ~rı~ te7ı ır 0 - lına gelmiyor, Fakat bir aspirin, bir ayyen (zaman) ı doldurmak için, 

3 ı;~ca tı~. kontrolüne tabi olduğu için daha çok best serbest k~llandıkları baskçımııı 
num no asına geAmıs5 uESunMuEvRoruz. damla su, seni öldürıneğe kafidir. bu hislerimize karşı kıskancız. Onun 

1 
.· ınhaena eyh as~eer çağırılan gen~ ş!dJetlenmi~tir. kaldırılmaiiını hürriyetlerine milni o-

. · o· k d 1 ·ı ... d' k' eı ın emen hepsı kara ordu~una O'J- 'I 1 ~ n· . \' .,;r l E ~----------..--..ıııı1ıııı....ı-- ıyere onu a, yas arının ı en ıçın ır ı, kt' · 0 
•' ese a rnrıo asco, toz c e s- lunınaı:ımı arzu etmezler Fatıi'jt'cri te 

Uo ,,tot f ] . d . d'd -··ı·· .. h A d k . rece ır. Toplanan efrattan 80 000 i .b. t l Ç b 1 . . ı. " '11esa e erın e şım ı en o umun e- - man o tor -dıyorum- yap- 'k d . · pana gı ı gazc e er, em er e)·nın li lH'derler. Ile;rnelmflel 1rur. kt prii-
IA .. w b 1 'h . .. 

1 
gecı me en terıtoryal ordunun ha- İ . . .. 

Eakteryolo
o ., u asını gonnege as ıyan ı tıyar- ma, soy eme bunları .. Zaten mesud d k '.. baldızının spanyarı zıyaretı mu na - !'\Üne kadar her tµrafta ıöruten 'ti) 
ıı:; 1 k k d w d . Za va an orunma fırkalarını ve !lahı • t' 1 ç b 1 · k 1 h'k t 

K l 
arın arasına so ma ogru mu ur? muyuz kı !.. ten hayatın tadı var "d f k ' · · sebe ıy e em er eynı a ı Ye ı me üzeilerhıde: .Dura ı lşpaıa·r· İsı>ırn-

A e ~a T B k d' f'k · b. l . . . . mu a aa ıtalarını tamamlıyacaktır · • " onay en en ı payıma, ı rı sa ıt er mı kı, hızı beklıyen mukadderi. ku- B t . .. · yolca kçmuş !> ı·azılı le:vhı:durdnn 
w k .. ·a· Ma .. ıa· d'b' u emmuzdan ıtibaren her uç av. 1 k d t k.1 .. t · d k Bal~ıcı. aatgın bnstııhklar yapmaga ço musteı ım. razı ta- gımızın ı ınde her zaman işitip d 200 000 k" .1.k f d .. J. o an a ro eş 1 mı anzım e ece basklılnr ve Ntnral'lıklar çok inc:n • 

h f · k ı· B · 'b· d · · · ı· k k k b kl' ı· a, · ışı 1 e ra ın dortte bı- 11" l ' t'..:ıt!rmek 
0

"-ı'n bu·· .. r.n 'ıh · · · · · mate asın ra ım,. ço ga ıp.. enım gı ı e ın- tıtrıye ım ve or ara e ıye ım ı . k w 
1 

k mua ım er> e ı.., ı, -u - mektedır. Sankı ana dıllerını konuş-
1 

' 
B 

. 'b l d k. . . .. rı as ere çagrı aca tır fi d b't k .. ilk b·t (Verem ve t"aİre ·, "San ar var... u ıtı ara ır ı, (hayat Sevgılerımle kardeşim doktor. p · d .1.kt t k.1: tiyat sını ar an za ı • uç za ı mak sanki bir cinın•et imiş gibi) .. 

Ba.:nahane polio karakolu ya. 

ııında 7'7 

TP1efon: 4115 

Acele satılık hane 
Mıımcuzade caddesinde Altaay so

kağı 746 cadde 17 numaralı hane: 
Bir kapıdnn eirinc:e iki hane yu

Larıda bir büyük oda, altı bir oda, 
bir hayat, bir mutbah, hamamı da 
içeride, kömürlü!: helası çimento 
bahçeli mükemmel bir ev. Ayni ça
tıda bir hane iki kat yukarıda iki o
da, hayat aıağısı da iki oda bir ha· 
:rnt ayruyeten mutbahı ve havluau, 
1 elası, evin arkasında ağaçlık bir 
bııhçe, yanıbaşında bir dam evlerin 
luır§ısında büyük bir bahçe eııvai 

ceşid ağaçlar. Asmalar, meşhur Pcr
volaraçi bakkal Mustafa Özişe aittir. 

Ayni caddede büyük bir ana bir 
C:ilkkan bir büyük hayat dükkanın 

önü demir kapı numara 144 haneler 
ı\cele sntıhktır. 

Müracaat etmek iatiyenler gazete
mizde çalışan mürettip Mehmed Ka-
akurltan sorsunlar. D. 3 

---Operatör-~··

CevdPt Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastnnesi baştal:.ibi 

2 inci Eeyler sokak furun karşısı 

No. 25 

=** ıya ecı ı e eş ı at yapılmıştır. ve efrat celbedilecektir. Bunlar mil------- 'I t d t 2 - Navar, Ka$til ve Baskda otu. 

1 1 
.ı.t un aza mor uya ve eritorral ordu teakiben ile ay vazife göreceklerdir. • t d suna mahsus mümtaz talim bölükle- • ranlımn ltalrı:ınlım:ı karsı di•şmı:n kc 

ngı ere Or Usu · ·· d t· ·1 · · B •" silmelerinin diğer sebebi de, -ıifsad~ 
rı \'UCU a ge ırı mıştır. u talim bö- lnO'ilterede rütbe sahipleriyle mü-
1 .. kl · f d ·k· l • dır. Ahiak ve mezheplerine çok ılik· 

ugün mühim gayret
ler sarfedivor 

Askerlik yapmak istemiyen bu(3) 
bin küsur kişi ne olacak? 

lııgieterede askere alınacak sınıf- yeni bir emı·c kadar şimali Irlandada 
!arın kontrolünü mesai nezareti de- efrat toplanmaktan çekinilmiştir. 

ruhte etmiştir, Aşker yazılan genç - Tıbbi muayenı..~cn sonra derhal 
!erin sayısı: a kerlik yapmnğa hazır gençlerin 

İngilterede 182,924, İskoçyada da CJayı ı yuvaı-lnk rakam 200.000 dir. 
24.490, Gal memleketlerinde 12 bin l\Ialüm olduğu üzere 1ngilterede 
55 Oki ceman 219,964 dür. gönül rjzasjyJe askerlik yapmak is -

Duna her hangi bir şekilde dal a tiyen gençleri bir nizama koymak 
evel hizmete bağlanmış olan 50.000 "çin, kanun, hususi mahkemeler ;]$:u -
genci de iliive etmek Hizımciır. Yµ - rulmasma seH1hiyct vermiştir. Börte 
vnrlnk hesapla zikrettiğimiz bu 50 askerlik yapmak istemiyenlerin sa -
bin kişiyi, muntazam orduda, tere - yısı 3.779 dur. Bu gibi efradın ne gi
toryal ordudq, hıwud hava ve deniz bi silahsız hizmetlerde kullanılaca
ordularında, mecburi askerlik hiı - ğını bu mahkemeler tayin eder. 
metinin kabulü11denberi ~önüllü ola- .;,. 
rak vazife görmeyi tenhhüt etmiş o - İngiliz hava ve deniz orduları ~ok 
lanlar teşkil ediyor. n zefrad elıyorlar. Çiinkii bu orcluJar-

Yalnız E!Unu hatırım)zda tutalım da şimdiye kadf\r çok gönüllü git· -
ki , lrlnndn serbest devleti ile bir miştir. Ancak fevknlade lüzum hisse
mUşkUlUt ~ıkmnsı ihtimaline karşı dilirse, b uordularn o zaman asker 

u erı e ra ı ı ı ay arını bu ordular- tehassıs teşkili de gözden uzak tutul-
da geçiriyorlar. Müteakip ikj ayları- kat ve jtina eden lnı adamlar. İı;pan· 
nı da 1\Ietropolün muhtelif taburla- mamıştır. .vaıla dahili htlrP devamınca dirsek 
rında vücuda getirilen ihtisas bölük- Kura efradı, iki hafta içinde im- dirsEığ eg,..ldikleri İtalyanları !ıer it-
lerinde geçireceklerdir. tihan edileeek istidat ve kabiliyetle- ham etmektedir. V fldıılaynrada ol-

Nihnyet attı aylarının iki ayını da, rine göre sınıflara ayrılacaklar. Ze. duğu gibi tekra rfirar etmesinler di
bu taburların normal bBlüklerine da- lq askerleri en seri ve en iyi bir ekil~ ye t~bdir alan karJjatler; 
hfl olarak geçireceklerdir. Arızi 0 _ de yetiştirecek tarzda bunların im· cYeni hayat bulnn ltal;·a> eğer 
lnrnk deniz aşırı memleketlerde bu- tihanları sık sık yenilenecektir. İç- b uiıe, tereddi etmiş bir haldeyken 
lunan bazı hazır taburları ikmal ede- !erinden en iyileri seçilerek bunlara nasıl yeni hayat bulur!> demişlerdir, 
cek olan efrat, muhafız piyadecili- askerlik hizmetlrinin aon ki arı zar- cLejyoner güruhu:. nun hast~Jı}(· 
ğinde vücuda getirilecek hususi bir fında takım \'Yıl böiik kumandan kur tan çilrijmüş kıtalarının İsponyoJ toP 
grupa verilecektir. ııu Y~Ptwıl#caktır. rağında bulunması kadar Navarlıla· 

Topçular, iki aylarını srf bu iş için Gençlerden ikinci bir gurup te3kil ra dehşet veren }\iç bir §ey yoktur, 
yapılan hususi talimhanelerde, diğer ı>dilecek, bunlar sivilken ne İ§ ğörü - Sen - Sebestien dergeniz, iıinleri • 
dört aylarını da silahlı alaylara bağlı yorsa, a kerHkte de ona göre müte - ni geçirmek için oraya gelll}iş oıan 
milis guruplarında geçirecekler. İs- hassıs yetiştireceklerdir. İtalyan ?:abitleriniq kötü bir hatıra· 
tihkam sınıfında da ayni şekilde ola- Bu mü~takbel madıln rütbeli as - sını muhafaza etmektedir. Sen Se: 
cağı gibi, nakliyede de ve diğer sı- kerler, talim ve terbiyelerini ikmal bastiene taşınan İspanyol sosyetesı 
nıflarda da hep ayni tarzda yapıla- etmeleri için piyade işe Hyt endnht onlarla temasa gelmemek için çole 
caktır. mektebine dj[terleri d~ kendi sınıfla- dikkat ediyorlar. 

Zırhlı birliklere merbut olanlar, rına ajt mekt~blere göpderi)ecekler- Aristokrasinin sinyoritaları, bl.1 
süvari bölükleri vera ona muadil dir. İki ay .ııırfında havadan konın - adamlarla dans etınek istemiyorlllf· 
muhtelif teşekküllere bağlı bölükler ma kıtalannın talim kamplarında, yünk ühastnlık hazır. ,. 
dahilinde talim ıı.·e terbiye görecek. müstakbel takım kumandanları se - 1şte C!ano il~ Frankonun butunŞ 

SüYari (atlı kıtalar) hiç efrat al. çilecek ve bunlara mütehasgıs na - tukları Sen - Sebestien §ehri, fsparı -
mıyacak. teritoryal ordunun haya - ıariyle bakılacak. Üçüncü aydan iti- nrnm ltalyanlım sevmiyen şelıil'ıe
dan korunmada ihtisas sahibi olan paren bu kuranın efradı, evvelce teş- rinden bir tanesidir. . .11 
ulaylarına girecek efrat ise, kendile- kil edilen havadan korunma kıtaln- Bu §ehrin deniz iklimi .Mus~olın~e 
ri için bilhassa hazırlanan on iki rı ile Londr11nın balondan muhafaza damaclını kabul etmek içııı musa•t , 
kamıHı sevkedilecektir. için mevcut gurupların ;vücuda ge,. edel'se de, manevi iklimi klbul e 

.. •• tirdiğj daimi kadrplara sevkedile - miyor. 
Normal da.lcrolarlşı, v,apılrnwsıcak - Oevamı 10 nun,.u .,.hif,.d11 - Paria - Midi 
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;~;;;=;;;=;;;-;;;;-;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ ~~~, Müslümanlar ve Liseliler Kamp tan 
Çöl Yıldızı 1 Ingiltere Do··ndu··ıer , 

Tavassutumuzla bir 
Nakl~den: ** 

ittifak mı oluyor· 
muş? Salaheddin, cöl )·ıldızının dilber 

b •• ., .. • d ., k f • • V reme gazetesi aşağıdaki haberi . , aşını gogsune ogru çe ı ve ınce- birinci sahifesinde ve fevkalade bir l 

rı,; (n 'k d d k/ d •• fÜ şekilde tebarüz ettirerek neşretmek-
///.;.,·-~ cı u a arın an op tedir: A 

J' ~J. ·" ~ -38- cParis, 22 temmuz.-.. <Hususı 
' . r b muhabirimiz telefonla bıldırıyor) -

- Dikkat et!.. cNureddınl~ ~arşı ayni cezayı görecek' Onun da aradı-ırak yaşıyacaktım. Sana ge ınc·e· . u Bugün Pariste, l'v1ısır, frak, İran ve 
karşıya gelecek ~~ursan ellerını ka- ğı o değil mi? Sehpaya şarkı söyliye saatta b~le arzu edersen evlenebılırız. hatta Efganistanın da İngiltere -
vuştur, h~~~rı~ ı.~ın ona dokunma 1 söyliye ~id~r. . . TamaAm~yl~ sana merbutu~: . Fransa _ Tür ki) e ittifakına iştirak e-
Bırak senı oldursun ne çıkar> demek Selahıddın asabıleştı ve: Selahıddın cevap verece~ı yerde, d ki · · . vetleri deveran tcmek-

H 1 K d. . .. l d k . . l ··1 ld d lb b ece erı r1' a. istemiyorum. ayır en mı mu~ - Bu cevaplarına ne eme ıstı- e ini uzattı, ço yı ızının 1 er a- t d" 
dafaa edeceksin ve merdane mücade yorsun?. Maksadın nedir Latife? .. şını göğsüne doğru çekti. Ve incecik e ·~· mleketler Tiirkivenin ta • 
le neticesinde onu öldürürsen tak- Beni bu fikrimden vaz mı geçirtmek dudaklarına dudaklarını yapıştırdı. ut ":e1 1· ·ı· r:ransvız z'ınciri-.. l . d vassu u ı e ngı ız - . . 
dirimi kazanacaksın. Maksad~m. şu- istiyorsun yoksa!.. Ben kati kararı- Latifenin dumanla nan ~oz erın en ne iltihak etmektedirler. 
dur. Paranıza ve nufusunuza ıstınad mı verdim. Binaenaleyh bütün Ara- parlak iki damla yaş geldı. Sonra bo- E .. l 

1
. h k h l' 

· · · k' k 1 d" . zcum e ran, arp vu uu a ın· 
ederek Nureddının peşıne ta ıp o - bistan aleyhimize ayaklansa ver ı - ğuk hır sesle: d d. h 1 T' k" d d e 
lan çıkartmayın. ğim karardan dönmiyeceğim. - Selahiddin -dedi- şimdiye ka- _ ~ . e: ak ur ıybe"\l'de. ya.r t~m e-Bec ~ 

P k ,.1 .. N dd" · · h · · . · · .. ~ d d 1 l h' b" k - · d gını h.n arava ı ırmıs ır. un - e a a, ure ının ım ası ıçın - Hayır Selahıddın, sızı kararınız dar u a.~ anma ıç ır er egın u- b' l i .
1 

- "k 
· · · · · N - - · · A k t - ınaen ran n~ı tere muayyen mı -çalışmıyaca ıma soz verıyorum. dan vez geçırtmek ıstemıyorum. u- dagı degmemı~tır. ş ına aptıgım d l k B t 

ı F k b . b' I · 1 - · · d d. kl d - ·ı h tt l tar \\ tayyare a aca tır. u ayyare· - nanıyorum. a at ız ır eş- reddinin şerrınden kurtu amıyacagı- Nureddının u a arı egı · a a e · l k . . . 
tikten sonra zuhur edecek vekayii mızı söylüyorum. Bunu da söyle - leri bile cildime dokunmadı, saçları- le: rand_a b_u.luna~ ve ıym~~ı yırmı 
nasıl kor~ılıyacaksın. Çünkü biz ev- mekle vazifemi ifa etmiş oluyorum. mı okşamadı. mılyon ıngılız lırnsına balıg olan 
lendiğimiz gün, Nur,.ddin derhal ha- Ben şahsen evlenmemize razıyım. Süleyman, ilk kaçırmada buna muazzam petrol kaynaklarının mü
ber alocak ve tebdili kıyafetle Kahi- Size karşı da bir muhabbet besledi- teşebbüs etti, hen de canavar gibi dafaası işinin te~kilatlandınlması.1da 
reye gelecektir. Yani her ne olursa ğimi söyledim. Fakat birleşmeden ona saldırdım. . kullanılacaktır. 
olsun peşinize düşecek, gece ve gün- muhtemel olan her tehlikeyi derpiş Nureddin şu dakikada gelse, ve L. Stoykoviç 
di.iz seni bir tarafta kıstırmak için etmek, ona göre merdane tedbir al- beni sevdiğim bir erkeğin kucağında _ oo=---
çalışacak. Tesadüf etmediği takdirde mak, ve bu suretle farzımuhal olarak öldürse yüreğim yanmıyacak .. Ken- T k d 200 b• 
gece yarısı duvardan atlıyacak ;e bir gün onunla karşılaşırsak ölmeden dimi sana o kadar yakın ve içimi o ra ya a ın 
rahat rahat odamızda uyurke? .hı~- kendimizi müdafaa edebilmekliği- kadar değişmiş buhtyorum. k İ h • d t 
denbire karşımıza dikilecek ve ıkımı- miz lazım. Bu tehlike seni korkut- :. as er a Şl e -

___ _..." __ ....-..· --r:- -

~i de öldürecek. muyorsa, beni de korkutmaz, merak Aradan birka~ ay geçti Selahid- • • f 
- Şayet bizi bulabilirse.. etme!. Çünkü esasen Nureddin ha- dinin düğünü mahdud chvetliler a- ffilŞIZ. Oıtte: Bir sub ayımız nutuk söylerken, altta: Genç talebeler 
- T.abii bulacak .. Kör değil ki.. hamı öldürdükten sonra benil'l)le ev- rasında yapıldı. Düğün o kadar ~ade Atatürk hey keli önünde 
- Hayır, bulamıyacak. Çünkü lenmesi imkanı da ortadan kalkmış- olmuştu ki, Seltıhiddinin Kahirede Ç kk } . h - Baıtarafı ı 11ci Sahifede - ne önde müzika olduğu halde kı.,.la-

biz ~~rupada bulunacağız. ... . tır. Bunu müdrik olan bir aşık, sev- bulunan en yakın a:k~da.şları bile h~- ana a eyi ta • kerlik saha~ındaki milli ve ırsi has- da"n hareket eden çocuklar, Cumhu-
Utıfe cevap vermeden Selahıd - diği kadını da, bcşka~ının kolunda ber <ılmamıştı. Selahıddın gerek du- k. d. letleri ile hepimizi sevindirdiler. riyet meydanına gitmiş ve orada A-

dinin yüzüne garip bir nazarla bak- görmemek için öldüre•bilir. Görüyor- ~n esnasında ve gerekse Avrupaya 1 ffi e l yor ffi UŞUZ Yirmi günlük kamp hayatı onların tatürk heykeli önünde mer:ısim ve 
tı: sun ya ben de ölümümü anbean bek hareket edinceye kadar sarayın etra- B d d Al l k cevherlerini işlemek için kafi gel- geçid resmi yapmışlardır. Talebe, 

ı k" b" ' '!Ahi ha h 1 . . . u apeşte e manca o ara çı· At-" k h k ı· t f d ld k - m ansız ır şey.. liyorum. Şu hale göre karınız ol - fını sı a ı zı eş asa çevırtmıştı. k P Ll d t . . 2 l di. u•ul" • ey e ı c ra ın a yer a ı ·-
' - · · k b"] an « ester oy ~ gaze esının . 

- Neden~ samda olmasam da benim ic;n bir- O civardan insan degıl, sıne ı e 1939 "hl" k h * tnn sonra valı B. Etem Aykut ve ' temmuz tarı ı a şam nus a- . . . 
- Beni buradan alacak ve uzak- dir Ancak yasıyacağım günleri re- 11çamazdı. d 11.,1 l f . 21 ta Kampın sona crmesı sebebıyle müstahkem mevkı komutanı tümge-

• ~ A "dd" k 1 ... "f .1 b b sın a n acar te gra a1ansının • 1 . k r· 1 . 1 R . Akt • 
Yerlere götüreceksin hak?: fah ve L.ınclet içinde geçirmek i~te· s1.dela~ı . ın orıdsı .atı bee ı e .. erak e

1
r rihiyle Londradan aldığı bir telgraf- tba _:

1
be

1 
nkı1n as er ıge d~kakn t se,1·gı ~·e nt efrt~ da:..,1·ı~ 1 

d?guK taraflarından 
- Evet Nureddinin ın ve gara~ rim Sül,.ymana gelince felaketıme va ı esmın yanın a on s gun a • .. l d . ag ı ı arını nazarı ı a e n an ız- e ış e ı mış er ır. om utan: 

~ının sök~ediği bir yere 1. seb~biyet veren bu ada~ı hiç bir za- eh. Sonra tedarik etmiş olduğu halis ta şti' ~ ~~yor: . . t"hb t .. mir müstahkem mevki komutanı tüm -Merhaba! Diyerek gençleri se-
- Peki, buradaki emlakin. akra· m~n ı:ovınedirn ve aavıniyecek.tim. Türk muhafızlarla beraber Latifeyi ~··a~! spr:sı~ ıs~ ara. ına go- general Rasim Aktoğu, gençlerimi- lamlnmış, 

h.aların, arkadaşların ne olacak? İşle- Onunla evlenmiş olsaydım, yatağın-ıaldı, otomobile bindiler. ~ 
1 

ur. ıye ~a l~ı a ~nan~s~~n bv_e ze bir muharebe tatbikatı göster- Talebeler bir ağızdan: 
l'lnizi yüz üstüne mi bırakacaksın~ da kadın değil zehirli bir yılan ola· -Devam edecek - ukgarıshta.n u. ut. aBrın ka t S m mek arzu etmiştir. Bu maksadla Kı- _ Sag·oı ı l\IukabeJesinde bulun 

t:'_ K h" d b . f l . ' as er ta şıt etmış ır. u uvve ov- . d E t 1 . 1 · -
- ı:.::ıasen a ıre e enım aza ı- ece***>>> R 1. b' k hl t zılçullu cıvarın a mrez epe erıy e muşlardır Mc,·danda topla a k 1 11" k 8" • k • · d yet usyn menşe 1 ır ÇO Zir l O O· . k"l . d · "' n ll a R· 

~ırn yo tur. ır ış yapma nıyetın e c M d • dd b'll l .. hh d' Hacı Halıl sırtları mev ı erın e balık halk bu hareketi sürekr _ 
d d .... . . . . ba k l K t • mo ı ere muce ez ır.> k ti . 1 t ,_,., a·ı • ı su 

e egılım. Benım ıçın ş a arı ça· on ıano a rı en A . b h h d d topçu uvve crıy c a.r.,ı)e e ı en rette alkıslamıştır Sonra tnlebeler 
] . . ynı gazete sa a nus asın a a . h b t tb"k t • ~ · ' 
ışır. Binaenaleyh ne emlakıme hır , L d ı· 1 f hır alayımız mu are e n ı n 1 ~ ap Atatürk heykeline bir şükran çelen-

gene on ra menşe ı su te gra var· h k t . h b'. h be 
ıarar gelecek, ne de servetim mah- ı d •• d •• ? dır: ~ mış ve are e ~~ ası ır mu .a~e gi koymuşlar, daha sonr:ı müzikanın 
Vol 'd k B d . d'~. h nas 1 on u E . s d d A k d meydanını anclıı mıştlr. Tatlııkatla da iştirakiyle hep bir ağızdan istik-up gı ece . ura a geçır ıgım a • c vcnıng tan ar n ara an mane\ ra mermileri ve toplarda har- ~ .. • . . _ 
Yatı, Avrupada da ayni şekilde ve bildiryor: Türkiye ile yapılan anlaş· tuç ı·ullanılmıştır Kamılta ders gö- lal marşı. so~ lemı~le~dır. Kamp k~-
f ı . . . ·· · t ·1 T '" k" ç " • · mutanı bmbaşı B. Arıf AcaroJ, şu hı-a~ a hır masraf ıhtıyar etmeden ge~ ma uzcrıne ngı tere ur ıyeye a- ren talebeler bu tatbikatı büyük bir . 
,.. b" · p· O · • k } "' } kk 1 · hk" · · · d d ' ta bede bulunmuştur. ~ıre ılırim. Avrupada çok yaşadım, 1yer Qffilill spanyantn yorgun 0 - na n enın ta ımı ısın e YAr ım alllka ve heyecanla takip etmişler- Değerli generalim, 
orada da arkadaşlarım pek çoktur. ' edecek ve bu maksadla harp malze- d'r 
~ d "' ·· · •h ·ı •h k · l · · T"' k" · 

1 
• Savın yurddaslarım erak etme.. UgUnU OVr lSe ffil Vere l tl a mesı ~atına ma~ı ıçın ur ıyeye yır- Tatbikat k:ırc:ı karşıva aynlan iki . :. . - .. 

k 
' 

· ·1 · ·1· l' 1 k b' · "k ' ~ · Buna kamp komutanlıgı gıbı •e - O Avrupa dediğin memle et ' mı mı yon ıngı ız ıra ı ır ıstı raz km~vetin biribirine hücumu tarzında . . . ~ -
Kah· d k k d "' • · } kt' . . . reflj lıır vazıfeyı veren sayın genera-

ıre en ço uza mı? e ece gını yazı \j., or ar verece ır.> cereyan etmış, tnyyarelerımız de hn- . .. - . 
- C l 1 ·· l l h t 1 - 00 . ··t·· b 1 lıme huzurunuzda tcşekkur etmegı ece er e, gun er e seya a e- rekata iştirak eylemış, bu un un ar . . A • • 

deceo.· yük bi renternnsyonal gerginlik anın Z JJ 1 ' J .. l R . Akt ğ bır \'azıfe telakkı edıyorum. 
ıı::ılZ. • ' ava 1 ar say"-~ ı- komutan tumgenern asım o u- v· . .. l'"k k h • tl d· 

- O k d k h 1 O da ortaya atılarak «demokrası· ge,...... ıı n .. . d k t d cereva ı ırmı gun u anıp n) a arın • a ar uza a .. raya na- "' nun onün e Ye ·omu asın a ., n , .. .. .. . . 
•ıl gid" 1 "\ zeleri> ne öyle mE\nevi bir darbe J . t•. outuıı eııerJılerı ıle çalışan ve tan 

ıyor arr. yor ar etmış ıı. b" d' . l' 1 t" 1 . 1 
K . · h b · 1 d K · d' ·1 kd' k" b ı h k k ır ısıp ın e ye ışen genç er sız er t.- ımsenın a erı oma an a- ın ırı ece ır ı, un ar arp çı ar- Tatbikattan sonra talebe, ·arar- . . .: . 

11ıted · dif b' ~ · d Al D · ·· d b" .. d re vurt ıçm ne kadar çok umıtvar 
1 en şımen ere ınecegız ve ma an manyanın anzıg uzer n- gahlnrına dönmüş ora a ır mu - . · 
ak d · - d k' l · · ·h H l } . '. bır varlık oldukJannı atacaktan a -ı. en erıyeye varacagız. Oradan da e ı a:ı:zu arını tatmın etmeyı tercı atay Ve ta yan det istirahat etmıştır. d , ·r d . 1 . t kl d" 
llı~i ,.. .. .. ,_ 1 b. ~decekle d" ımıarın ı a esıy e gos erece er ır. "'vrupaya gotureceK o an ır va- . r ır. .. .. ~ 
fllıta. l _ O . ..b . Ataturkun manen huzurunda an. 

at ıyacagız. . ~uore • proteSİOSU ln~irme, bindırme tecru esı: .. da gelen ve MiJli Şefin izindo 
,., .._Al... Demek kı Avrupava va- Jspa , İ ÖgJeden sonra talebe, trenle Ke- .. ü •. uk dd ·r t l"'k 
t-11.ır! . -· . k . - . Il\ı anın vazıye 1 ı ·ı . . . yur megı en m ·a es vazı e e a ·-
.ı a gıdecegız. Nıl oraya adar gı- J c I Popolu d talıa~. cMesele de- mer i~tasyonuna gclmış ve ıstasyo - k' d •en"l . . d .. 
~er • '>- I . . . . · . ı e en g ... erımız en yarın ıçın 

l"rıı) 1936 da Hitlerle Mussolinin s- nızdedır> başlıklı ımzasız hır fıkra· nun kalabalık bır zamanında tren - k b'' "'k 1 ki b ki d h k 
_ H 1 ~ 'f A . . . d l ~ h t 1 . . , . b" d". t _ ço uyu var ı ar e eme e a -

N·ı . ayır 1.. ,ı...atı e, vrupanın panyadakı maksadları ne ıdı? F ran- sın a, skenderun akkında ta ya den ındırıne 'e hene ın ıı me ec Jıyız Ve 0111 • b k ts" , ü ,• 
~·~ ıle alakası yoktur. Denizi daha ·· ·· .. b' h k . tarafından F ransaya verilen notaya rilbesi yapılmıştır. Tecrübe, büyük ·k b ar k~ : ı 'az e' 

1 
ya-

a:{tnedin; nasıl anlatayım. Deniz s~lyal u?unsc·~ ır cep Ke vermeli' ın- dair ezcümle şöyle demektedir: muvaffakıyetle neticelenmiştir. pa~;~~~lsuaşarTa.~ak ardır. 
1 11ra "b· . . F gı z erın uveyş ve ap yo arını C l .. n ur or usu . ka.t gı ı muazzam ve genıştır. a· k kf « enevre veya San Remo o sun, Varols Al T"" k ·ıı f 1 

"a 8a~tayı kebirde nasıl sadece kum esme ı. olmasın. Asıl mesele Akdenizde ve Merasim ve geçid resmi: Alkısl un asıb ur .. ~ı de 
1 

• 

taa, denizde de hep su vardır. Bol bol asker, silah ve makine ve· Fransanın kendisine ait olmıyan Kemer istasyonundaki tecrübeden k"' .. ~ .an~n u ~oy ev en sonra 
......_ A . k F ank k A ff · . . _ . . . . ld - h ı ultur Jısesı talebesınden Orhan Me-ha b-· .~lad~m. ~ahrayı kebı~~en da- r~r~ r. on·uın asFekrı mu~a d~rıfe hır topragı İtalyanın Akdenızdeki sonra önde bando rnüzıka o ugu a te ve Vehbi taraflarmdan birer nu-

t""ı uyuk bır Nıl. Şu hale gore Nu- tını tcmın ettı er. a at şım ı ıse hayati menfaatleri aleyhine ve bu de mektep)· a~kcrlcr, çok muntazam .. . .. 
~di . b h' l k F • 1 T"lkTk tuk sovlenmış ve her ıkı genç, kamp-
~el n ne kısrakla, ne de devesıyle mevzuu a ıs 0 an şey ısaca ran topraklar ahalisinin arzusu hilafına bir vürüyüşle Basmahane, 1 1 1 • t k • b. d k 1 k 

ernez değil mn ko zaferidir. Fakat bu çok güç b r başkasına vermekle ortaya koydug· u Ara~ta Kemeraltı caddelerini takip :ı ~ı~a ıı: z.a~rnn a as ·er o ara ~.e-
......_.,.. · · Ç" k'" · l 'k d' b ' 17 30 k tıstırılmesı ıçın komutanlarının gos-

! ahili . ıstır. un u ıspanyo ı tısa ıyatı o- muvazenesizliktir Ve böyle dü~ü - ile kışlaya gelmiş ve saat • a a- ~ . . ~ . · ......_ B· Kont Cıano l t B d b k · 1 · .,, . . t · ı d' G terdıklerı alaka ve ıhtımamdan şilk· ız nasıl gideceğiz? ... zu muş ur. un an aş a ıspanyo · nen İtalya hükümeti, fskenderunun dar orada ıstırahat e ınış er ır. e- . . . . . . 
......_Yap l 1 Kont Cianomm Frankoya yaptıgı lar Alman ve italyanlar kadar kolay T·· k' .

1 
. h d ran]arım bıldırmışlerdır. Tecım hse-

ur a k' h • ur ıveye verı mesı ususun a en · t 1 b · d s lAh dd' d ......_ N ziyareti nneticeleri hakkında ı a- "dare edilmezler Astu ·1 · d ·ma fl ki b'l' 81 a e e~ın en a a e 10 e aynı 
l'ııi) Ureddin de vapurla gelemez b 

1 
d l . l . hf'll . G 1 

•• .. •• d b. l · rı erı aı etra ı fikirlerini Fransaya bildirmiş- sızlarla ittifa a yaşıya ı ır. mealde bir nutuk vermiştir 
er er o ayısıy e nazı mn ı en · goz onun e u undurulmak Barse- t" R d h' b" · 

......_ l' b"" . . . . Frankonun hiç değilse ağustosta Ro- lon ve bütün bü ük ehirleri akın· ır. Serrano Sune.:, .?ma an .ıç ır - Bu merasimden sonra talebe takım 
~~~ .~ ıı gelebılır. Fakat onun ıçın . M r .. 

1 
I . Y .ş Y lskenderun demek oluyor ki, he- şey vermeden dondu. Kont Cıano da kolu nizamına geçmiş ,.e birincikor-

bile rrı.uşküldür. Sonra vapura binse maya gelmeyı ve . usso mı 1 e s • dan nezaret edılmek ıster. nüz halledilmemiş( 1) ve binaena - İspanyadan her halde hiç bir şey al- dond:ı Yali ile komutanın önünde bir 
........ ~~eceğim!z yeri ~ulamaz. . panya. müzakerelen e~n-asında ka· .. Bugü~. ls?anya sükun ve ~ollu~ lcyh halledilmesi lazım gelen( 1) bir madan d~ııecektir. . . . . .. geçid resmi yapmıştır. Geçid resmi 

lıebi)· adamkı Nureddın vapura hı~ bul edıle nmuahedelerı ımzalamayı ıçınd~sJcgıldır. İspanyayı muzlım hır mesele olarak kalmaktadır. Bu hü- Kont Cıanonun gıdıp gelmesı bızı çok parlak ve muvaffakıyetli olmuş.. 
~~IC\ır. Ceviz kabuğunun içine bile vadettiğini iddia ediyor1ar. fiyevri yakıp kavurmaktadır. küm, f talyan milleti denilen icrai o kadar alakadar etmez. Herkes tati- tur. Halk, gençlerimizin yüksek mu-......._ tiak bizi bulur. Bu anlaşmalar kısmen, alen kıs· Kont Ciana İıpanyada tabii bun· kuvvet O!) tarafından icrai bir hale lini istediği yerde geçirebilir. vaffakn·etlcrini alkışlamışbr. 
~ı.ı§ tdarn seni adamakıllı korkut- men gizlidir. Ve kati olarak İspanya- ların hiç birini görmiyecektir. O 1<onacak O) olan ve milletler cemi- İspanya bize karşı harp yapamaz. ı.---··------,-----
~rı ~a ~b~ı.. Latife bizi bulmak im- nın mihverle ittifakını tayin etmek- Mussolin.iye, yalnız şaşaalı bir kaç vetinin kararlarının fevkinde bulu- Bize karşı gelemez. Eleksir Şahdp r 
l" b~I~ın~edir, diyorum. Fakat tedir. . .. . .. . kelam, hır alkı• gilrültUaü ile isp~n· nan İtalyanın hükmüdür( 1?) Kardeş boğazlaşması yüzünden 
......._ H :Iı~den fenalık gelmez. Ecnebı mu~ahıtlere gore, Hıtler ve yol alaylarının manzaralarını getıre- zaten yorgun ,.e bitaptır. O kanlı top 

tlt l'a.p b~ .1kımizi de öldürüree ona etrafındakiler şimdilik lspanva ile cektir. Muısoliniye daha bazıları da yadan bitaraflıktan başka hiç bir §CY rakları üzerinde şimdi istirahat edi· 
'Da ~ırler) mihver arasındaki bu ittifakı gi7li ispanyanın hemen her yeri henüz l:>eklem~mesini söyliyer.eklerdir. yor. Yarasını tedavi etmek i~in ona 
......._ ~r al asarlar. tutmak icap ettiği fikrindedirler. Bu 1 uzaklaşmamıf, yatışmamı§ olduğunu Çünkü ispanya, ancak Pireneler- iyi bir şekilde yardım edece w iz. 

ten Kahirede de yakalarlarsa anlaşmalar, en müsait zamanda. bü-1 italva hir lıarn cıktığı "taman ispan den ve deni7rlen, yani İngiliz ve fren P\ene Dominipue 

Basur memelerini gi· 
derir, Kuı,veti, Erkek· 
li~i. istihavı arttırır. 
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ı ya sp r 
- Baştarafı 5 nci Sahifede - Paris, (A.A.) - Fr nsa turunda M b me aber eri 

Amerı·ka-Japon m uahedesı'nı"n res- bu güne kadar eUmine olanlar şu ko-

Al b t ., •• •• .,,. d T ~ WetHered temin etmiştir. şuculardır: 
man ZQ l QSlnln gozl•t onun e h · · b b r J Helsinki, (A.A.) - seoo ve Deparda çıkısını üç defa hat&lı 

h ana 1 
ı sıyasi ir se ep alto unuyor 1000 d Dolfüsün mezarına celenkler koydu metre ünya rekormeni Fin- yapan, Bramard, 

_ Paris, 28 (A.A.) - Amerikan -jıı- karşıalmaktadır. landiyalı Maeki, İskoçya federasyv- Birinci etaota: Reant. 
Viyana. 28 (Radyo) - Kalabahk man

9

zabıtıısı, seyirci kalmıştır. Halk, pon ticaret munhedesinin denoııse e- Gazeteler, Amerikanın bu har:.ı - nunun daveti üzerine 5 ağustosta ikinci etap~ta: Leısen, 
bir halk kütlesi, bugün Dolfüsün öl- müteakiben başvekil Şuşniğin müte- dilmesini mev:.::.uual>ahseden Pietri, ia:tinin japon hükumetini LonJra ile, Glasgovda yapılacak olan enternas- Üçüncü etapta: Dubois. 
dürOldfiğü günün yı)dönümü müna- vcffn zevcesinin mezarına da gitmiş jour gazetesinde diyor ki: vapmakta olduğu müzakcrelerclo da yonal müsabakalara iştirak edecek- Dördüncü etapta: Garciu, Virol, 
sebetiyle ihtıfal yapmış ve Dolfüslin ve çiçek buketleri bırakmıştır. « Bu tedbirler, her şeyden evvel ha uysal davranmnğa sevketmemiş tir. Bu meşhur sporcu eylulde Paris- Daran, Bouffier. 
mezarına çelenkler koymuştur. Al- siyasi sahada ve yalnız siya.,,i saha - Jlmamasına teessüf etmektedir. te koşacaktır. Beşinci etapt~: Mithouard, Jais· 

1 C 
• dn mütalea olunmalıdır. Filhakika, Gazeteler, Çiııdeki menfaatlerini li, Gross, Bidinger. 

Zı ay e Y 
ticaret bakımından muahede, Ame- miidafaa etmek için Amerika ile in- F U D BOL Altıncı etapta: Taeron, Gom· 
rika birleşik devletleri lehinde idi. gilterenin :yap&cakları mesai birliğ!. Paris, (A.A.) - cHusush Bu mers, Majerus, Maestianzi. 

Y d d h • d h B. Ruzvelt bu muahedeyi feshet- nin ticaret muahedesinin feshi au- yılın ilk baharında yapılması muknr- Yedinci etapta: \~lyss, 
Ur a İ IIl e Ve arİCİ de muzla- meklc, kendisine. bir tesir vasıtası rak altı ay &-Jnra katiyet kesbedcce- rer iken talik edilmiş olan Almanya- Sekizinci etapta: Me!seh, Lowie, 

• hazırlamıştır. Filhakika lıugün, ja- ğine lıiııaen, daha seHimctbnhş bil" Fransa milli maçının 17 mart 1940 Maye, Maes, 
rıp ere yardımlarda bulundu ponyanın başı üzerinde damoklesin tc:ir icra edeceğini, japon makama- tarihinde yapılması derpiş edilmekte- Dokuzuncu etapta: Litschi, y,,.r. 

Ankara 28 (A A ) -Ald ... 1 l d l . 
2400 

knsta- kılıcı asılı bulunmaktadır. Amerikan tına düşiinmek ve garp devletlerine dir. vaecke, Strome, Meulenberg, De 
' · · ıgımız sun sey apze e erme • " a tl k b l t • ·· ·· · k h tt h k t· · t d·ı t l La h Y 1\1 · G 1 malumata go" K 1 · t• . l d l . "OO H Ş r armı ·a u e rnege gorsun, Ja· ·arşı a ı are e mı a ı e me ~ t ouwer, van arıe, outa , 

re • ızı ay cemıye ı u- monı sey apze e erme .J , ataym . h . . . A h . .,, . . B 1 S f K L E T 5 
mumi rnerke· · t f d · · d b R h . h .kz d l . 7 7 ~ 1. pony a, emen derhal ıhtıyacı oldu- ırnkanını ba şeylıyecegını ila'\'e et - yer,. 

zı ara ın an ıçın e u- ey anıye arı· e e erme J ıra. • · t·d . . . · 
lundug"' um t f d B d b k B l . gu ıp ı aı maddelerı kayl>edecektır. mektedır. 

uz eromuz ayı zar ın a un an aş a u garıstan sey- Bu ·pf d • dd 1 • · · 
yurdun muhteJif yerleriyle hariç lapzedelerine Bulgar kızılhaçı vası- baş~a ~naı ~a 

1 
e erı ~seİ Ja~~nynnın 

memleketlerde semavi afetlerden tasiyle 1 500 lira ki ceman 6635 lira kad ' 1 'rad arc aılı ve e edmı '~erk:r- lngz./tere .• •. 1 ı ~ . aş arın an amasına a ım an or .. usu 
zarar gormuş o an ara aşagıdakı yar- para yardımında bulunulmuş ve iki- kt 
dıml l ı k d b k k yo ur. - Ba§farafı 8 nci Sahifede -

ar yapı nuştır: . si ·a ın iri er e. üç malul vata~· Nihayet, bu tedbir, bitaraf kaide- cektir. 
Darende sey pzedelerıne 460, dac:a da altmı~ar lıra kıymetinde bı- · · t dT d • b. d d K 

Gerede seylapzedelcrine 1000, Sam- re; sun 'i ayak yaptırılmıştır. sın.n a ı me ogru ır a ım ır. on Şunu da ilave edelim ki, bundan 
gre ve ayan azalarının en güzel ve sonra daimi bir hazır nüva teşkil et-

A ,,,,am kamara Sl cazip nazariycleı·i, bütün Amerikan mek için çağrılacak olanlar, teritor-
u halkı tarafından memnuniyetle kar- yal ordunun evvelce talim ve terbiye . S şılanan bu tedbir karşısında ifHi.s et- görmüş olan efradıdır. ~ 

.._) 1 r a mu el H o ar' p rop,., g an d 1 n o z a ~ e _. mlşti:. F~lhakika Am~rik~ efkarı u- Bunlar, on dört glin birliklerin he-
• .. • • , • mumıyesı, çoktanberı, Japonyanın yeti mecmuası olan, bir ay da Lon -

tı'1ın sebebı ıhdasını ızıh ettı faz~a gelmeğe başladılar düşüncesi- dra mıntakası balon himaye gurup-
ne ıse geçmek pek kolaydır. !arı için alınacaktır. 

Londra 28 (Radyo) - Avam teşkil edileceğini, hnrp esn,fbda bu Epopue gazetes:ı.de Donnadieu • 
~amarasmın bugünkü ceLesinde da- nezaretin, yalnız ist~hbaratı idare e- diyor ki: İngiltere ordu~~ ·bugün mühim bir 
hiliy e nazırı S r Samuel Hovar, ih- deceğini söylem istir. Arita - Oraigie anlaşmasının imza- gayret sarf etmektedir. Bu gayretlere 
dası düşiı ··ıen propaganda nezare- Sir Samuel Hovar, devletin mat ı, Amer:ka birleşik devletlerinde veçhe vermek için akıl ve manbk da
f nden bahsederek izahat verrni ve buata sansör koyll"_::ık niyef nde ol çok derin intibalar hasıl etmiştir. B. hilinde tedbirler alınmıştır. Faydası 
Lu n•zaretin, sırf lngiliz kiiltüriinün madığını ve çünkü böyle bir hareke- Ruzvelt, denon e etmek kararını al- sonra yapılacaktır. Ayni zamanda da 
~ünyaya yayılması ve yalan yanlıs tin lngilterenin prensipleriyle uygun makin, b:taraflık kanunun değiştiril- görülen tadiller ilk tecrübelerden 
propagandaların karşılanması içiıı bulunmadığını ilave eylemiştir. mesine rağmen, Amerikanın dilnya- Jilzu molursa çok efrnd alınacaktır. 

«<<***>»- daki roltinti oynamaktan fariğ olma- Pariı • Midi 

ara bük C • LJ. •• L "' • dığını \ c dıktatörlüklerle dem okra-, ln nı111.umetı iler~ ayni seviyede tutmadıt:rını gös- ----------------

Fabril-:a!a--ının ı~ok Japon nıanEv:as:na termek i trmi~t:r. Acele satıh~· bir ev 
l f 1. k Bayan Taboui;; de Oeuvre gazete- Hastahane caddesi Ifaranhk so-
f~ts n1~ ra ıyete o-eçti a:·şı tedbir c:'dt c;inde di'l·or ki: 

F- - - "' kakta 20 numaralı ev satılıktır. Alt 
Ankaın, 27 (Hu:-usi} - Karabük Jiong _ Kong, 28 (A.A.) _ Cheki- Öğrendiğ·mez göre. B. Ruzvelt, katta iki oda üst katta iki oda mut-

demir çelik fabrikalannın kok kıc:;- ai aJ· ansın dan: ingiltert>nİn jnponya ile müzrıkerele- bnk, bahçe koridor ve çok havadar-
mı perşemb ... günündenber· faaliyete japonların U~ünC'ü bir şahıs va- re gir:.,tiği bir andn, ingiltereye yar- dır. 
ge.çmiş bulunmaktadır. Fabrika her sıtnsi"·le Şangho ... · ve 1Ion('J' _ Kon('J'da dım etmek ve mihverin tahriki tize- T ı· 1 ı "' "' .. .. a ıp eı·in gautemizde B. Tayyip 
gün muntazaman kok çıkarmakta - ecnebi dövizleri tedarik etmek için rine gittikçe daha ziyade fnzlal~şa- Akyurdaşa veyahud ayni eve müra-
dır. geçenlerde mühim m!ktarda - 50 mil cağı muhakkak ollan jnpon taleple- caat etmeleri menfnntleri iktizasın

Al111an fiiosu 
Riga. 28 (A.A.) - Dört torpi

do rraıhribinden mürekkep olan bir 
Alman filosu, Letonyanın V cntapils 
limanına gelmiştir. Ayın 31 inde 
oradan müfarekat edecektir. 

' on dolnr - Çin parası sabn alm1ş ol- rlne ingilteı- nfo mukavemet edebil- dandı~ 
dukları istihbar edilmiştir. Bu mali me~ini mumktın kılmak için. bu ka-

maııevmdan haberdar olan Çin hü- rarını almşıtır. l · 
kumeti, bütün Çin h nknlarına satı- .ıyevyork, 28 (A.A.) - Sabah ga- Zffilf i.içü. 
şı tatil etmelerini en et miştit·. zeteleri, japonyn ile mUnnkid 1911 } 

I/. l v d tarihli ticaret muaheclenamesinin ':er iğin e: 
l Il Z e 1 e Y ll fe~hini büyük bir memnuniyetle kar- Tebliğ isteyen taraf: İzmir Bnhçe-

c!.ı No-

B . hf • j şılamaktaclırlar. Gazeteler, Çinlileri liler han 14 numarada Abdülkadir E ston J a a r tP. ı e a · rrttı mukavemete teşvik maksaai.rıe Çin Şemiıı. 
Londra, 28 (Radyo) - Belkasa b k h c: t f h / harbinin idayetinden Ameri a ü- Tebliğ ed;Jecek taraf: İzmir Kes-r lr ına ar ma Sll a ~l g:tmek üzere lıugün tayyaresiyle bu

rndnn harekc>t eden hava nazırı Kinz kfımetinin ittihaz etmiş olduğu en telli caddesi Başturak halk oteli 
n.alıv '!tti ley \Yud, ha\•anın muhalefetinden müh:m kararın bu fesih kararı oldu- Kayserili Hnli] Ôztürk. 

Tallin, 28 (A.A.) _Şimali Es- Ken Sin İ{enyola :nmeğe mecbur kal' [runa işaret etmektedirler. l\Iüdafaai milliye vekiHeti ile ak-
tonyada zuhur eden iddetli bir fır- mı,.tır. Tayyarey~ \'e hava nazıriyle Gazı>teler. bu kararın hhtün neta- dettiğ;m mukavelename ve ona bağlı 
tına rekolteleri tahrib etmiş ve bir- refakafııde bulunanlara bir zarar yicini kr.tiyyen zaafa kapılmaksızm şartnamede yazılı şerait ve evsaf da
çok evleri hasara uğratmıştır. ı ! gelmemiştir. göze a 'ması lazım okluğunu ilfiv(; hilinlle (F) tipi hangar sıva işlerini 

etr.ektcrlirler. tarafımdan kabul edilen 2-1-939 ta-
.~-k-- Nevyork 'fimes gazetesi diyor ki: rihli ve imzasını taşıyan mektubun-

' «Hükumet kıırarını tam zamanın- da münderiç şartlarla yapmağı mu-ya ya •la vermiştir.fi hatap kabul ve taahhüd etmiş ve ben 
japon lıükfımetinin bütün Ameri- tle kabul etmiştim. 

knn milletinin, hariciye nezareti ta- Bu defa muhatap işi ·yüz üstü bıra-

apo • er a, 
"-' a 1 rafından ittihaz edilmiş olan kara- karak terketmiş olduğundan işbu 

ra tamamiyle milznhir olduğuııda.r:ı ihtarnamenin tebliğinden itibaren 
- Ba tarafı 3 ncü Sahifede - 1 Tokyo, 27 (A.A) - Verilen ma- ~tiph" etm;si için hiç bir sebep yok- 24 saat zarfında işe başlanması ve 

nmba~go konması. lfimat:i g6re hariciye nezaretinin .A-1 tur.> şeraitimiz dairesinde ikmal ederek 
V~şıngton, 28 (A.A.) - .G.azete-1merika iş 1 cri şubesi diretörü Yosiza- Nm·yor Herald Tribüne, yazıyor: teslim etmesini ihtar ederim. Bu müd 

arşı ce 

cilerı .k~bul eden B. Hul, hnrıcıye ne- va Amer ka maslahatgüzarına ver- «Amerika efkarı umumiyesi, jn. det zarfında işe başlanmadığı tak-
zaretının japon - Amerikan munhe- diği cevapta, japonyanın ticaret mu- ponyaya caniyane teşebbüsünde bir dinle işbu sıva işini muhatap nam 
den~z:ıe~ nln_ feshine takaddüm et - 1 ahedesini fesih Hakkında Amerika ~urdım olmak ti zere silah verilmesi- ve hesabına diğer ustalara yaptıra-
mesı ıcap enen evvelden ihbar mild- . . k1 b b · r"k arada h 1 ı k f' t f k ·1 tarafından verılen karan Japonyava ne muarız olma a era er Japony!?-· .. ası o aca ıa ar ı ı e 
dctinin ikincikanundn inkizasına ka- karşı ekonomik sahnda meydan 0 (u. yn bir ultimatom gönderilmesini ve bu yüzden ihtiyarına mecbur ola
dar uzak şarktaki vaziyeti dikkatle ma mahiyetinde tefsir edebileccğhıi diplomasi münasebetlerinin kesi!nıe> cağım bilcümle masraflarla maruz 
göz önünde tutacağını ve ondan son- kaydeylemiştir. sini kabule amade değildir. kalacnğım zarardan dolayı kendisi-
ra ne gibi bir hareket icra etmesi Amerika karannın tebliği rc~mi Amerika htikQmeti kararının Tok- ni mesul adderim. 
Hilım olduğuna karar vereceğini be- mahfillerde elim bir int.ba ha~ıl et- yoda tevlfd etmiş olduğu aksülume- Üç nüshadan ibaret olarak 
yan etmiştir. miştir. Bu mahfiller Amerikanm in- le 1Jak1lırsa japon ordusu nıukabelei tanzim kılınan işbu ihtarnamenin 

jı!pon - Amerikan muahedename- giJiz vaziyet:nde ha ıl olan zayıfla- hilmi<ıll tedbirleri almak hususunda bir nilshasının dairede alıkonularak, 
!;nin yerine başka bir muahedename mayı tavzih için bundan sonra uzak geçikmiyecektir. O zaman hariciye diğerinin muhataba telıliğini ve ü
iknmesi mak adiyle müzakerelere doğuda daha ş:ddetli bir politika nezaretinde japonya ile yeni bir ti- çOncU nüshasının da musaddnkan ta
girlsmek niyetinde olup olmadığı su- takibine başlamasından korkuyorlar. cnret muahedesi tanzim edecek hiç rafına itasını rica ederim. 18-7-1939 
retinde bazı gazetecilerin sormuş ol- Tokyo, 28 (A.A) - Domei ajan8ı, kimse bulunmıyacnktır. 25 kuruşluk damga pulu 
duklan suale cevaben B. Hul, harici- hükumet namına söz söylem eğe se- Londra, 28 ( A.A.) - İngiliz matr Abdülkadir Şemiıı imzası \ 
ye nezaretinin altı ay müddetle inti- lahiyettar bir zatın, japon _ Ameri- :matı. Amerika ile japonya arasın ela- Umumi No: 1527 
zar vaziyetini muhafaza edeceğini kan ticnr.et muahedesini Denon e ki ticaret muahedenamesinin feshi Hususi No: 2,lJ.1 
SÖ) lemş!tir. eden Amerika notası hakkında aşa- haberini, Lüyük bir hayret ve ayni İşbu ihtarnamelerrlen bir niısha-

Amerikan diplomasi mümessili - ğıdaki beyanatını neşretmektedir: zamanda büyük bir memnuniyetle sının muhatabına tebliğ edilmek bir 
rı in 'rokyoda japon hariciye nezarc- Amerika notasında ileri qüri.ilen nüshasının alfikalıya musaddakan 
~ ı.e yapmış olduğu ziyaret hakkın- sebepler, Amerika birleşik devletleri rafından tanınacağını uzun müddet- verilmek bir nüshasınm daire dosya
' • sorulan quale cevap veren B. Hul, },üki.imetinin ticaret muahedesinin 1 ten beri ümid eylemektedir. sın da saklanmak üzere tasdik kılın
t :ı ziyaretten mUsbet bir netice çık- feshini bu derece süratl! bir tarzda Ameı·ika birleşik devletleri hüku- dı. Bin dokuz yüz otuz dokuz sene
n w·nış olcluyunu söylemiştir. bildirmek lüzumunu neden dolayı meti, uzak şarktaki bu yeni vaziyete si temmuz ayının on sekizinci salı 

,:aşington, 27 (A.A> - Japonya hissettiğini anlabyor. \uygun yeni bir muahede ıaktf'ylemek günü 18-7-939 
ile tica·et ve seyriscfain nnlaşma ı- Uzak Şarkta yeni bir vaziyet in- arzu ettiği tnkdirde, japon hükQme- İzmir üçüncü noteri mühüril res-
nın feshi, kongre mahfiJlerir ... ~ ~'l°\s- k:şaf etmektedir. japon hükOmeti, ti, bu nrzuyu karşılamakla bittabi misi ,.e Süreyya Olcay imzası. 
, ·ı, c · ·ı. !+-edir. bu vaziyetin diğer memleketler ta-, kend.sini bahtiyar hissedecektir. (2727) 

• • 

1939 
Çok bozuk \•e fena döşemeli yollarda-

BiANKİ Amortisör eri 
nin temin ettiği konforla hiç sarsılmadan ve f.Üratle seyahat ed~ 
bileceğiniz rakipsiz motörlerdir. 

SPO 
Sarsıntıyı tamamen yok eden. Üstten süpap. İhtizazı yok eden 
Hidrolik amortisör elastikli direksiyon. Ayakla değişen dört vitez. 
4 tip üzerine spor ve seyahat modelleri. 

Türkiye Umum acentesi 

Avni Nuri 
Meserretçioğlu 

Telgraf lzmir Avni telefon 3513 

Mehmed Etima 

Terzihanes· 
Konak caddesi meserret oteli 39 -40 

Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Müıtcr~erimızin bir kerre görmelerini tavaiye ederiz •• .... 

lzmir iskan Müdüriüğünden: 

1 

1 - Urla kazası merkezinde en fazla 20 şer adetlik parçalar h11 

linde ihale edilmek üzere 100 adet göçmen evinin inşaası açık eks'ft 
meye konulmuştur. 

2 - Beher evin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 kuruştur. 8 
husustaki keşif ve ~artname ve saire evrak her gün iskan dairesi11° 
görülebilir. 

3 - F..ksiltm~ 12/8/939 Cumartesi günü saat 1 O da iskan da.İl'~ 
sinde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. , 

4 - isteklilerin talip olacakları ev adedine göre )cı de 7.5 daJl t~ 
tarı olan teminat makbuzu ile 2490 numaralı kanunda musarrah ~: 
saikle bera}wr ınürncaatları. 29 1 5 9 (2728) 

uz.../ 
M. M. V. Deniz levazım .::;a ın 
Alma Komisyonundan. 
1 - T ahın in edilen bedeli 1 7. 1 81 lira 5 O kuruş olan 3 5. 000 filtd • 

patiska 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 1 
kapal; zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. .. 1'0 

2 - ilk teminatı 1288 lira 62 kuruş olup şartnamesi her gurı 
misyondan parasız olarak alınabilir. . eO 

3 - İsteklilerin 2490 savılı kanunun tarifatı dahil" nde tanzıfil 1 t 

cekleri kapalı teklif mektu~larını en geç belli gün ve saatten bir ~et' 
evveline kadar koınisycn başkanlığına makbuz mukabilinde 
'nPJ .... ~ 15 19 23 27 (5055 ZJ84) 

.... 



-

~9 TEMMUZ CUMARTESi 1~ ..... 
·• . ••ı•ı··· ,,., ., •••••• , ,, ••••••••••••••••••.•••. ' ••••..••••••.•...•..•.••.•••.•••••.••••••••••••••• ' •••••. 
E••mır Levazım Amirlı&i .:,at,,ı ~"na ~ . , -
i Komisvon·ı fldnfarr § 

lzmir levazım amirliği satın alqıa korpisypnµndan; -
1 T"7 ifu~la l\f arın&ri· - Ç rnizonJprı için 20000 kilo, Mila", Kül

lü~ \'e ~odrurn gamizonJarı içjn 19000 kilo sadeyağı kapıı,h 
nrf .µ ul;yı~ cl<siltemeye konu,muştur. 

~ ~ ll qleleri 3l-temm1ızl03fl P.uzartesi günü s~~t l5 de yapıla
~aktır. 

0 
-- Mıı&ln gnrnizpnuna qit oh\nın tutarı 22000 lirn ve muvakkat 

teminatı l650 lırrıdır, Milih garnizonuna ait olamn tutarı 
20900 linı ve mu ·nkkpt teminııtı (1568) lira olun toptan !la 
v(:;r·ı bilir, 11' klif mektµpları ihale ::ı.aatinden bir snnt evvel 
kotr.isyonn :re.rilmcliclir, Şartnnmclcı· komisyondadır. 

4 - Kanuni vesaiki haiz olım1arın komutanlık satın almn kom!s-
f \lnunn münıcaatlnn ilUn oluqur.. 15 22 26 29 .25~0 

Bernova Askori Satın Alma Korniıyonundan: 
4 

' - Tümen Birliklerinin senelik ihtiyacı için { 54645) kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 2/ Ağuıtos/ 

939 Çarsamba günü saat 1 1 de yapılacaktır. Umum tahmin tu
tarı ( 54645) lira olup ilk temfmıtı ( 4099) liradır. 

2 ~ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekliler §aftna· 
meıini 2 lira 73 kuru~ mukabilinde alabilirler. 

3 - l~teklılerin Ticaret odalarında kayıtlı olduklerına dair vesika 
göstermek meı:buriyetindedirl~r. 

4 - .f~ksiltmeı:ine i tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Uncii mnddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı muvakkn· 

U.l.-riyle teklif mektı.ıplarmı ihale günü ve ihale saatından bir 
aaet evveline kftdar l~mir Bornova Askeri Sotın Alma ko
misyonuna m<ıkbuz karşılığı vermeleri ilan olunur. 

11 16 25 29 (2~48) 

~~--~~~~~~---~~~~-------] 
Rornova Askeri Satın Alına Komiıyonundan: 

1 - Gazieı- :rdekı Birli~.leı• ihtiyacı için (81600) kilo sığır eti k•· 
pah zarfla l!lcsıltmey~ konmuşttlr. 

2 -. Ih,,Je~i 2/AğuFtotd939 Çarşamba günü saat 15 de yapıta· 
cak.tır. 

3 r- Umum ~nhmin tutarı 16320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S _. lstGltli!~r Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika ib· 

raz ~tmek mecburiyetindedirIJr. • 
~ - isteklilerin 2490 şayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya

zılı vesikı:ılarlo teklif ve teminat mektuplarını ihale giinli iha· 
lesi saatından bir ~nat evveline kadar makbuz kar§ılığı İzmir 
Bornovada Askeri Satın alma komisyonuna vermeleri ilan 

' olunur. 11 J 6 25 29 (2449) 

l.Zmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
l - l\f ugln, Marmnris, )Iilas, Küllük ve Bodrum garniıonları se

nelık ihtiyncı oi{ln 350000 kilo ıırpa ile 360000 kilo yulafa ta
lip çıkmııdıB-ından tekrar kapalı zarl u:rnliyle ekailtmeye ko
nulınuvtur. 

2 - İhaleleri 2-ağ,ıstos-939 tarihine tesadüf eden çarşamba i'ilnıl 
saat 15 de yapıJACaktır. 

~ - Arpunın tutnrı 19250 lira ve muvnkkat teminatı 1444 lira YU· 

falın tutarı 201215 lira ve muvakkat teminatı 1509 liradır. 
4 - Tek!if mektupları ihale saatindt!n bir saat evvel komisyona 
• verilm~lirlir, Şnrlnnmolor lcomiı;:yondtıdır. 

k 11 
- Kanunf :ve.saiki hniz olan isteklilerin komutanlık satın alma 

•Oınisyonuna müracaatları ilfin olunur. 15 22 26 29 2521 

'--
Jzmir levsım amirliği satan alma komiayonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihf yacı ıçın 
kapalı zarfla eksiltmeye konulıın 64600 kilo sığır etine jhale 

24 tarihi olan 7-7-939 Cuma günü saat 16 da talip çıkmadığından 
90 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre 7-7-939 tarih 1nden itiba .. 

ren 7-8-939 tarihine kadar bir ay müddetle uzatılarak pazar
lığa bırakılmıştır. 

2 
- MezkQr etin beher kilosu 30 kı.ıruştan 19850 lira kıymet tnk

ı dir edilmiştir. Muvakkat teminatı da 1451 ı ·ra 25 kuruştur. 
- Talipleıin ticaret vesikaları teminatları ile birlikte her on gün· 

de bir komigyo1ıa maracaat edebilirler. 
' - Son pazarlık günü 7-8-939 pazartesi saat 17 ye kadardır. 

llilracaat günleri: 

1'7/ 7/939 
2717/989 

7 / 8/ 939 

Pazarteai akşamına kndar. 
Per§embe akşamına kadar. 
Pazartesi günil saat 17 ye kadar. 
20 25 29 4 '--~ fzıair lev~ı .. amirliii ~tın alma komi;onund~n. 

- Çanakkale :\Iüstahkem mevki Kilitbahir garnizonu için kapa
lı zarfla ek.siltmeye konu!ım 80 ton sığır etine 6-7-939 Perşem
be a-UnU saııt 11 de yapılan eksiltmesinde zuhur ed,:?n bir tarp 
nıezkCır ete ao kuruş fiat teklif ettiğinden ıve bedeli muham-

~ menine müsavi olduğundan komutanlıkça gali görillmOşttir, 
.,..._ İhale kanunun 40 ıncı maddelesine ıröre b'r a~· müddetle uza

tılarak pazarhA"a bırakılmıştır. 6-7-939 tarihinden itibaren is-
a ~kliler her iÜJl jçin komisyona milracat edebilirJer . 

...._ Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 24000 lira kıymet takc!r 
« edilmiıtir. Muvakkat teminatı da 1800 Uradır. 

T•Upler son pazarlık gUnü olan 7-8-939 pazartesi a-Unil saat 
l 1 e kadar ber giin ticaret vesikaları ve teminatları ile birl:k. 
te müracaatları. 

Müracaat ıünleri: 

17/ 7/939 
27/'l/ 939 
7/8/939 

Pazartesi akşamına kadar 
Perşembe ak§amına kadaı. 

Pazertesi akşamına kadar. 
20 25 29 4 

' 1 ~ .. Müstahkem Mevki Satın Alına Komiıyonundan: -
........_ Diyarbakırdaki Birliklerin Hayvanlarının ihtiyacı için 

~ (523.400) kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
........_ Eksiltmesi 16/ Ağs./939 Çarşamba günü saat 1 O da Diyar

b<lkır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapı· 
3 ......_ lacaktır. 

Muhammen bedeli ( 18.319) lira olup muyakkat teminatı 
4 ......_ ~ 1373) lira (92) kuruştur. 
S ......_ l ar~namesi her p,iin iş zamanında Komisyonda görülebilir. 

alıplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar 
terninat ve teklif mektuplarını kanunun 32. inci maddesine 
'Uygun olarak Komisyona teslim etmeleri şarttır. 

29 3 8 13 (2732) 

,ANADOLU) 

lımir Miishıbkem Mevki Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - 28/ Temmuz 939 Cumartesi günü saat 1 O da Kışlada İzmir 

Levazım Amirliği Satırı Alma Komisyonunda pazarlıkla satın alına· 
cağı Anadolu gazetesinin 27 7 / 939 tarihli niishFlsında il&n ~dilen Di
yarbakır Kor Birliklerine a;t 9850 kilo sabun sehven 28 Temmuz/ 939 
Cumartesi günü saat J O da denilmiştir. 1 / Ağustoı/939 Salı günü saat 
15 d,. yapılacağı tashihen il&n ol4nur. (2729) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alına Kpıniıycmundfll: 
Miktarı Cins.i 

J 0000 Kırmızı ınerçimek 
8000 Toz şeker 

1 0000 Makarna 
5 000 Şehriye 

- Çaııakkale Müstahkem Mevki Birlikleri i'in yukarıda cins 
ve miktarı yazılı dört kalem erzak pazarlık suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - ihaleleri 7,' Ağustos 939 Pazartesi günÜ Çanakkale Müstah· 
kem Mevki Sntın Alıpa Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Vermeğe isteklj olar.lar ihale günü komisyona müracaatları. 
(2731) 

lzmir levazım amir]i~i satın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri iht!.racı için (100000) 

kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Sığ:r etinin beher kilosu 28 kuruş 60 santimden 28500 lira biçil 

miştir. 

3 - İhalesi 1-8-939 salı gün~ saat 11 de Çanakkale miistahkem mev
ki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihale kp.nununda gösterilen vesaik ve muvakkat te
minat ak~ası olan 2137 lira ~ili kuruş ile birlikte ihale saatından 
bir saat e\'vel komisyona müracaatları. 

5 - Postada vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 14-19-25-29 

Memur alınacak 
P. T. T. Umum müdürlüğün .. 

den: 
1 - İdaremiz münkallerine alınacak memur ve müvezzi için mu· 

sahaka imtihanı yapılacaktır. 
2 - İsteklilerin hüviyet cüzdam mekteb tphadetnamesi sıhhat ra

poru aşı kağıdı zabıta ve dliyeden musaddak iyi hal kağıdı 
Askerlik vesikası dört fotoğrafı ve bir dilekçe ile halen memur 
olanların sicil cüzdanlariyle dilekçeleri 1 1 ağustos 939 ak· 
~amma kadar vil~yet P. T. T. müdürlüklerine müracaat eyle· 
meleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun 4 ncü mad. 
ce&indekişartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş bulunmamaları. 

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

4 - Müsabaka vilayet posta telgraf müdürlüklerine J 5 ağustos 939 
sf\h günü saat on biı-de yapılacaktır. 

5 - Musab<ıka<la muvaffak olan lise mezunlarına yirmi orta mek 
tep mezunlarına P. T. T. memurin kanununun hükmüne gö· 
re: ııimdilik on lira müvezzilere de yediden on liraya kadar asil 
maaş verilir. 

6 - Süvari miivezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et· 
mekle beraber bir hayvan tedarikini teahhüt edeceklerdir. 
Bunlara !:>eş lira yem l:iedeli verilecektir. 

7 - B:ışka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabnkaya tabi ol· 
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş 
verilir. 

8 - Musabaknda muvaffak olanlar idarece teklif olunacak her 
han'?İ bir y~ri bbul Ptmeleri sarttır. 2~-26-29- 2631 • tramvay ve elektrik 
anonim şirketinden: 

iz mir 
Türk 

Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın Ağustoı ayı zarfında aşa
!ıda gösterilen gün ve saatlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek 
J.zere ilan olunur. 

l - 6 ve 20 Ağustos 1939 Pazar günleri ıaat 7 den l 7 ye kadar: 
Y Çar§ı sektöründe XI Gazi Bulvarı saktöründe 

YI Bahribaba c Xll Mezarlıkbaşı c 
Yii Karantina c Xlll Asansör c 
VllI Güzelyalı « XIV Gazi Bulvarı c 

X Konak c XVI Gümrük c 

2 - 1 3 ve 2 7 Ağustos l 9 39 Pazar günleri saat 7 den 1 7 ye kadar: 
1 Darağaç sektöründe C Bayraklı sektöründe 
il Tepecik « D Turan ~ 

IlI Alsancak « E) 

« 
) Karııyaka 

f) 
c 

iV 
IX 
xv 

Basmahane 
Eşref paşa 
KültürJ>'1rk 

Bornova c _,.,. c Buca c 
Kızılçull:.ı c 

M. M. V. Deniz Levazım -Satı11 
Alma Komisyonundan: 

Cinsi 
Mik~rı 

Kilo 

Tutya beyazı J Z.000 
Kristıl bezir 29.000 
Neft 7.000 
Ham bezir 1 5. 000 
Kaynamış bezir J .000 
Kurşun üstübeç 2.00C 
Kaba üstübeç 9 .000 
Sülyen tozu 26.000 
Glotelin 40 
Helyogen blao 40 
1 - Tahmin "dilen bedeli 44 320 lira olan yukarıda cını 'le mik

tarı yazılı on kalern boya malzemesi 1 5 Ağustos 939 tarihine 
rastlıyan Salı günü şaat l 4.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmustur. 

2 - llk teminat 3324 lir; olup şartnamesi her gün komisyondan 
222 kmus bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - l st<'klilerin 2490 tmyılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ecfo. 
cekleri kapah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş· 
kanlığına vermeleri. 29 3 8 13 (2720) 

Hidro Eİektrik tesisab 
Muğla belediye reisliğinden: 
1 Kapalı zarf usuli»le eksiltmeye konulan iıı iki nıırcadan 'ba-

t
. 1 ~ • ı 

ı et ır. 

A - Kanal, snntral binası, traıısfor binaları. 
B - &00 KV A türlJoalternatör, cebri isnle borusu on ndi bu
çuk kilo.metrelik »µksek roltluk havni hat ve tı·ansfol'matör 
tesisatı şehir şebekesi hariçtir. 

2 - İşin muhammen bedeli te~:satı 476rn,27 lira inşaat 17344,58 
lir~dn-. 

S ~ lst~klller teıtisnta ait evrakı iki lira otuz sekiz kuruş mukabi
linde beledireden alabfliı·Jer. İnşaat jBi bedelsiz \'erilir. 

4 - Eksiltme: İnşaat kısmının ı 5 Ağu. tos 939 Snlı 
Tesisat kı-:mını11 l?O Ağustos 939 Salı gilnü saat 16 da 

belediye daiı e inde belediye encümenince ynpılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iç:n iste}dilem: 

A - 2490 sayılı ~qnunun 16 ve 17 nci ınııddelerine göre inşa
at için 1300,84 lira tesisat için 3571,45 liralık muvakka~ te
minat. 
B - Kanunen tayin ettiği ıvesikularla inşaat için mühendis 
veya fen memuru gö3termesi lazımdır. Tesisat içinde 50000 
liralık elektr:k işi yaptığına dair nnfia vekaletinden müteah
hitlik ve3ikası göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan ihale günü saat 15 ~ kadar makbuz muka
bflfnde belediyei re isliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların teahhürle ~elmesi nazarı itibarn alınnııyacaktır. 

22 29 ö 12 2611 

lzmir vilayeti Nafia müdü.ılü. 
ğünden: 
EksUtemııre konulan if 

Keşif bedeli 
Bu iie ait evrak 11şağ1da göste
rilmiştir 

İstekliler 

': Kız enstitüsü birinçi kısım ikmali 
inşatı. 

(27718) lira (6) kuruş. 

'• A) Kapalı eksilteme şartnamesi, 

B) ?ılukavele proj~si. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna
mesi. 
D) Keşif cetveli, hususi §artname, 
umumi - fenni şartname, ve pro -
je. 

Bu e\•rakı İzmir, Ankara, ve fstan
bul nafia müdürlüklerinden görilp 
inceleyebilirler. 

Ek3iltmenin yapılacağı yer, ta
rih giln ve saati lzmir nafia müdürlüğü eksiltme 

komisyonunda 11- Ağustos. 939 
Cuma günü saat 11 de kapalı zarf 
usuliyle yapılacak. 

Eksiltmeye bireb;Jmek için 

Muvakkat teminat 
Teklif mektuplan 

İzmir viJiyet mak_amından bir eh·
'iyet vesikası almıı olmak, mühen

ls veya mimar olmak, ~'eya bu 
tlahiyette kimselerle teşriki me
ai edeceğini noterlikçe musaddak 
Jahhütname ile tevsik etmtık, 939 

yılına mahsus ticaret odası wesika. 
sını haiz olmak lazımdır. 
(2884) liradır. 

t: Yukarıda yazılı satten bir saat ev
veline kadar İzmir nafia müdür. 
lüğünde müteşekkil komisyon re -
islifrine makbuz mukabilinde veri
lecek ve postada waki gecikmeler 
kabul edilmez. 20 29 5279 

Bası~ Bi .. llği Izmir mıntakası 
riyasetinden 
Basın birliği İzmir mıntakası 15 temmuz 939 tarihinden itibaren 

teşekkül eylemiştir. 

İzmir mıııtakasına: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, )tuğla, Antal
ya, Denizli, f sparta, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisar vilayetleri da
hil bulunmaktadır. 

Bu vil&yetlerin merkez ve kazalarında intişar eden ~ündelik, haf
talık, aylık, yıllık bilumum siyasi ve gayri siyasi gazete ve mecmua
ların isimleriyle idarehane adreslerinin bilinmesine lüzum görülmüş-. 
tür .. 

Binaenaleyh mıntaknmız dahilinde intişar eden bu kabil gazete ve 
mecmua sahiplerinin adreslerinin lzmirde Yeni Asır gazetesi idareha
nesinde cBasın birliğ'! İzmir mıntakası idare heyeti reisliğine• azamt 
bir hafuı zarfında bi!dirilmesi rica olunur. D. S _.., _ ~,. 

inhisarlar Umum Müdürlüğün-
den: 

1 - Şartname plan v~ keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı mad
delerin nakline mahsus tekneye konacak bir adet motör kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 -M?Jhammen bedeli 17957.50 lira muvakkat teminatı f 346.8t 
liradır. 

3 - Eksiltme 24/ 8/ 939 Perşembe günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve mübavaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname• plan keşifnameler her gün Levazım §ubesi mü
dürlüğii veznesinde 89 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanunt 
vesaikle ,~~ 7.5 güvenme pc.rast makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatından bir saat evveline 
kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
Ja:z::ımdır. 29 4 8 12 (5563/,2695) 

lzmir Vakıf /ar M•1dii.rliiğün· 
den; 
Karııyakadn J<,emalpaşn camiinin imamet ve hitabet vazifesi açık

tır. 7 Ağustoı 939 pazartesi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Ta· 
lip olanların saat 1 O da Vakıflar müdürlüğünde müteşekkil komisyo-
na müracaatları ilan oJunur · (2726) 
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Tasarruf ikramiye Planı 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 
~~--==================·==================-~-

Kur'alar! 1 Şubat,_ ı JVI.: ··, '?B ~ğııs~~~, ı ,E!lul, 1 İkinci 
te; ··1n tarıhler ... ı -~ : eRt. .~~:!Rlır 

IKRA MlYf. LER '•1111 ı ııı• 11111;1111111111111111111111 i:;::: :ı ~ 1111: :ııı ı 11111111111111111, 

1 Adet 2000 liralık 2000 lira s 
,mıw· 
= ?J § . ' 
-

5 " 1000 .. - 5000 " ------- -
8 ., 500 .. 4000 " ------ ----16 • 250 • - 4000 .. ·-= --- 60 • 100 ---- • ----

• Deutsche Le
vante Linie 
G. M. B. H 

Hamburg 
- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

G.M.B.H.HAMBURG 

29 TEMMUZ CUMARTES ıssı 
t . • .. 

Fratelli Sper.co 
Vapur acentesi 
ADRIA TICA. S. A. Dl 

NA VIGAZIONE 
Citta Di Bari motörü 27-7 saat & 

de gelerek ayni gün saat 17 de lstan• 
bul, Pire, Napoli, Marsilya Y• Ceno
vaya hareket edecektir. 

. Lero motöril 27-7 saat 12 de a-ele-
. d1ıll'S> vap. 20 temmu~da bekle - rek ayni gün saat 19 da Patmo, Le-

nıyor, 22 temmuza kadar Anvers, ros Kalimnos istanköy ve Radosı 
R.~terdam, Bremen·ve Hamburg için ha;eket edecektir. 
yuk alacaktır. L t·· ü 31 7 t 8d ı k 

w ero mo or - saa e ge ere 
cHeraklea > vap .. 3 agustosta bek- 1 8 t 17 d p· K rf s d 

ı . w - saa e ıre o o aran a, 
enıyor, 5 agustosa kadar Anvers , . . . ' ' 

Roterd B H b 
. . Brındızı, Valona, Draç, Ragoza, Spa-

am remen ve am urg ıçın 1 . • 
Y

ük 1 • kt ato, ara, Fıyume, Trıyeate ve Vene-
a aca ır. d'· h k Tahl' • ıge are et eder. 

ıye • ROY ALE NEERLANDAISE KUM· ---
c!thaka> vap. 10 ağusto~a doğrn . p ANY ASI • 

bekleniyor, Hamburg, Bremen ve Tıtils vapuru elyevm ·lımanımıs -
Anversden mal çıkaracaktır. dn olup Rotterdam, Amesterdam, ye 

ARMEMENT DEPPE Hamburg limanları için yük .alarak 
cEspagne> vap. temmuz sonlarına hareket edecektir. , 

doğru bekleniyor, Anvers (doğru) Pygmalıon motörü 3-8 taribl~de 
için yük alacaktır. gelerek yükünü tahliye ettikten son

ra Burgaz, Varna, ve Köstence Uman 

95 • 50 
6000 
4750 
6250 

,, Mevsimin en yenilik· ARMEMENT H SCHULDT lan için yük alarak hareket edecek-
cDuburg:. vap. 26 temmuzda bek- tir. 

------

250" 

435 

25 

32000 

/erini bayan kumar !eniyor, Anvers, Roterdam, Bremeıı Hercule~ vapuru 7-8 tarihinde 
farının erkek kuma•· ve Hamburg için yük alacaktır. beklenmekte olup Rotterdam, Ams--

y DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE terdam, ve Hamburg !imanlan içb 

-
----- /aTlf'lln en eyisİni cBalkis> mot. 26 temmuzda Dün- yük alarak hareket edecektir. 

=llllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllilll .110Ullli.;; Ibralıim I(ara kaş kerk ve Norveç için hareket edecek- SVENSKA ORIENT LINIEN 
r. l§ Ban.kasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayru tir. Vasaland motörü 28-7 tarlhiıld• 

'hi • · d d · fan alınız. cBosphorus> vapuru 30 Ağustos - gelerek Rotterdam, Hamburi' ve 
zamanda talı nızı e enemış olursunuz 1 . tan 1 eylülle kadar Dieppe ve Nor- Skandinavya limanları yUk alarak 

-~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O~np~anN~lZ veçl' 1 ·· '"k l k . · ---------------- ıman arı ıçın yu a aca tır. hareket edecekbr. · 
'lllllllllllllflllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJHllllllllllllllUlll~ ~llllllllflllllrlllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!lllllfllllllllllll!... cBalkis> vapuru. 25 ey!Ulden 28 SERVICE MARITlME ROUMAlN 

~ ~ ~ & u -: eyhlle kadar şimali Fransa Anvers KU:\f P ANY ASl 
~ Alsancak vapur iskelesi civarında ve - aze l z : ve Norv-0ç limanları için yük alacak- Alba julia vapuru 3-8 tarihinde 
- d • l · k d - J MJJ --·· tır. u ·ı ~ enız spoı· art gaztnOSU arşrsın a = _ gelerek Malta, Cenova ve ~uarsı ya 
- - • A cBosphorus> vapuru 25 birinciteş- limanları için yolcu ve yilk alarak ha 
§ Yeni Hayat Aile Gazinosu = = 1 L ç rinden 28 birinciteşrine kadar şima- reket edecektir. 
E ... ,,,. = = := li Fransa ve Norveç limanları için Not: ' 

::: .. ,, i ' = = ' yilk alacaktır. İlil.ndaki hareket tarihleri ile nav• - = - - lunlardaki değişikliklerden dolayı 
§ ;; = Her tu··rıu·· tuvalet çeşı·tı • = AMERİCAN EXPORT LİNES, ine. acentemiz mesuliyet kabul etmez. = erJ cEksmoon vap. 23 temmuza doğ Daha fazla tafsilat için ikinmcikor• 

~- = = Hamdı· Nu·. zhet Çan çar - ~:~;~le~iyor, Nevyork için yük ala- donda FRETELLİ SPERCO vapur .. 
- centesine müracaat edilmesi rica o 

~ ;; = Sıhhat eczahanesi = ~Ti;;a~· :~t. 27 temmuza doğru lunur. Telefon - 2004 - 2006 
_ Bafdurak Bftyftk ~lepçioğltı hanı kar,"ıadı = bekleniyor, Tuna limanları için yük = llllllllllllllllllflllllf!llllllllllllllllllllllllllllllllllllfllfllllllllflllllllflllllllll .. i alacKaktır. oı• • 

- « assa> mot. 12 ağustosa doğru ıvıer ve 
~ . . z. ank ~~~=kk:.r. 1'11nll 1im~nı~r1 ;~;~ J•iİlr Şüre üi 
= ası cKaspq, mot. 27 temmuza doğru LÜ'.iıTE't 
- ~URULUŞ TA R1H1 1888 bekleniyor, Beyrut, İ!'kenderiye ve _ 

---
== Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şabe Portsaidlimanlarıiçinyükalacaktır. Vapur acentası 

Birinci Kordon RE.ES binalİ - ve ajan adedi 262 SERVİCE MARİTİME ROUMAlN TEL. 2443 --- -- --- ----- ---- --- ----- = = = -= ---
§ = 
::::: ---- -
_ Sahibinin Sesi ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete= 
~ mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Seıi plak= larındn meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-;:: 
=: turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf
§ feri 1 tanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemckle şeref duyar. = 
~ Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmış oku--
5 yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğlence= 
~ ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yegane aile gazinosu olan
§ müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. :S 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 Era ikramiye verecek :: Sayın müşterilerimizin bu fırsatı = = . . ~ = Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en = kaçırmamalarını ta vsı ye ederız. E§ az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki = = plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
~lllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftlllllllllllll=: 4 Adet 1,000 Liralık 4,000' lira , 

4 « 500 c 2,000 c 

·Urla tahaffuzhanesinden: 
4

4
0 

: 
250 

c .... ı.000 - c ' 100 « 4,000 c 
Yerli teahin Sömi kok kömürü alınacak. 
Tahaffuzhane kalöı iferi ve sair ihtiyacı için açık eksiltme ile 50 

ton yerli Sömi kok kömürü alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 102 lira 12,5 kuruıtur. 
Açık eksiltme 10/8/939 Perşembe günü aaat 11 de Urla tahaffuz. 

hanesindeki huausi komisyonda yapılacaktır. ŞarUameyi 1rörmek is
tiyenlerin mezkur komiayona müracaat etmeleri ilan olunur. 

25 29 2 6 (2642) 

..... .. 
Veteriner müdürlüğünden 

Buc• ayg'ıt deposundakt damızlıkların Ö.de~i~, Tire, Torbalı 
Asım durakhnndaki e<>ek aygırlarının bir senelık ıhtıyacı olan 45000 
kiİo yulaf 26 7 ı 939 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. Yulafın kilosunun muhammen ~ıym~ti S ~uruş
tur. 10/ 8, 939 per~<'mbe günü vilaet daimi encümenınde ıhal_esı ya~~
lacağmdan taliplerin §artmımeyi görmek üzere her gün veterıner mu
dürlii.ğüne ve eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 10/ 8/ 939 per -
sembe günü vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 
- 28 29 2674 

100 c 50 c 5,'ooo· c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 70 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylO.l, 1 birincikanun, l mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Urla tahaffuzhanesinden: 
• Tahaffuzhane elektrik tesisatı için muhammen bedeli 847 lira 

olan 6 ton makine yağı ele 1 ton mobiloyl A. ve B. Ul"la tahaffuzhane
si aatın alma komisyonunca 10/8/939 Perşembe günü saat 11 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

İateklilerin muvakkat teminatı olan 63 lira 50 kurt.~~ ve 2490 
sayılı kanunun 2inci 3 üncü maddelerindeki vesaikle şartnameyi 1rör
mek iç!n her cün Urla tahaffuzhaneııine müracaatları ilan olunur. 

1 25 29 2 6 (2641) 

cOitUZ> vap. 28 temmuza doğru LOI\URA HA rn 
(bekleniyor, Köstence, Galas ve Tuna cAdjuatanb vapuru 10 temmuz. 
limanları için yük alacaktır. da gelip Londra için yük alacaktır. 

cDuroston vapuru 4 Ağustosa doğ LtVERPOL HATT1 
ru bekleniyor, Köstence Galas ve Tu- cALGERİ.A N"> vapuru 20 tenı" 
na limanları için yük alacaktır. muzda Liverpoldan gelip yük çık• 

Vapurların hareket tarihleriyle 
racak ve ayni zamanda Liverpol içiJl 
yük alacaktır. 

navlunlardaki değişikliklerden acen- -----------
te mes'uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentab· 

Daha fazla tafsilat almak için ğına müracaat eclilmcıi rica olunuf 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. TELEFON: 2007/2008 

1 

GÖLCÜK 
Gölcük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konfor mev· 
cuddur. Yemekler VP. otel çok ucuzdur 

Devlet Limanları lzmir 
besi müdürlüğünden 

/' 
şu-

Dairemizin kapalı bulunduğu mesai harici zamanlarda gece cumaf' 
tesi, pazar ve tatil günlerinde müracaatları karşılamak ve işleri yürUt
mek üzere şubemiz binasının zemin katındaki puvantörlük dairesind• 
bir nöbetçi amiri bulunacaktır. Telefon numarası 2440 tır. İşlerin sek• 
teye uğramaması için alınmış olan bu tedbir sayın alakadarlara jlall 

olunur. '28-29~0 2711 

lzmir hususi muhasebe-mü-
dürlüğünden · 

Mchmed Fafaki oğlu lerzi Giritli İbrahimin müterakim yergi bott 
cundan dolayı hc:-çiz olunan Keışıyakada Donanmncı mahallesinin ~d: 
dılbey sokağında kain 24 eski 20 yeni numaralı binası 21 gün mu. 
detle satılığa çıkarılmıştır. f't'y sürmek ve tafsilat almak istiyenlerıl'l 
İzmir rnuhas-eb~i !rnsusiye dairesine müracaatları ilan olunur. ...: 

16 20 25 29 .. ~524 ~ 


