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MAREŞALIMIZ 
Bugün lzmiri teşrif buyuracaklardır 

Mareşalımız, Ordu birlikle
rini teftiş edeceklerdir 

Ayın sekizine kadar şehrimizde kalacak olan Fevzi 
Çaknıak, Atatürk evinde ikamet edeceklerdir 

Danz \g çıkmazı 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Danzig aerbeat ıehri mütemeddin 
insanlığı ye"i bir badireye sürükle
mek istidadını gösteriyor. 

Bir hafta, on günden beri bütün si
yaaet aleminin heyecanlı gözleri 
Danzige dikilmit oradan ,sulh mü, 
I arp mi çıkacak diye ıstırap içinde 
bekliyor. 

Danzigte birşeyler hazırlanıyor, 

muhakkak 1 ncak bu hazırla-

nan feyin mahiyeti herkeae 
meçhul, hatta idd.:a edilebilir ki 
Alman devlet reisine bilet Çilnkü 

eğer hiç olmazsa ona malum olsaydı Mareşalımış F ev zi Çakmak 
~u ~azırlanan. feyden ı~ctinabı gayri Genelkurmay başkanı, sayın ma-ı rasimle ist!kbal edileceklerdir. tz. 
~bıl surette ~ır harp zu~ur edeceii- reşnlımız Fevzi Çakmak, bugiin İz- mirliler, yurdumuzun kahraman ve 

nı ve hu harbın evvelemırde ve mut- miri şereflendirecekler ve parlak me 1 - Devamı 4 üncü sahifede -
lak olarak kendi vatanını mahvu- * 
h b d .... • J - C'QO O-O'u-------ara e ecegını an ar, onun hazır-

lanrnaınna tnani oludru. En basit Son k" 
mantık bunu icap ettir3r. asırga 

Serbest Danzig tehri haddizabnda 

bir dünya harbine makul mazeret ~!!!!!!!:!-~~~--!!1'!!11--------=--=--=ı.:oı 

tetkil edecek kadar büyük hbı~çr 1/'emalpaşacla 1 mı·l-
ehemmiyete malik midir, bunu ~ı _ 

2annetm,:yoruz. Eğer milletler arası -----------------------
\'aziyet birkaç aene evvelkine benze- ı • 
feydi, birçokları gibi, nihayet bir ıeh- vo n l r a zarar var •• 
rin mukadderatına taallUk eden bu ../._ _____ ıı::n_--=---==------=--=-••---

HadİSe çok heyecanlı geçti. Vilayet, 
zararı tetkik ettiriyor 

nıeaelede ali.kadar iki taraf arasın
da kolayhkla ıöyle veya böyle bir 
h-.ı tekline bailanır, giderdi. Fakat 
bugün it öyle değildir. Bir defa aon 
hadiselerin o hailevi teakubundan Kemalpaşa kazası bağ ve bahçe-1 zarar, bağcılık tarihinde şimdiye ka 
•oma Danzi&' meaeleai alelade bir !erinde son dolu ve kasırgalardan 1 dar görülmemiş derecededir. Hasnr 
§ehrin fU veya bu h~kUmete aidiyeti vukubulan zarar, bir milyon liradan 1 gören, on bir bin hektardan fazladır. 
veyahut ta serbeıt bir ınıntaka olarak fazladır. Bilhassa bağların gördüğü 1 -Devamı 2 inci aahifede-
kalnıası halindeıı çıknuş, taarruzu oo *oou-------
tevkif edecek, boiacak bir aembol 
haline gelmittir. 

Sonra da her tarafta ainir gergin 
liği en azami haddini bulmuştur. 
Bu sinirlerin çatlayıp ta beşeriyetin 
fİrndiye kadar idrak etmediği bir hai 
leye meydan açmaaı İçin ufak, çok 
ufak bir hadiıe kafi gelecektir. Dan
zig bu en ufak hadiselerin birinciıini 
teıkil ediyor. 

lıte, Danzig itinin biltiin ehemmi
yeti haddi zatında keııdisine pek te 
taalluk etmiyen bu iki sebepten doğ
maktadır. 

Alnıanlar dün A .Justuryada, SU.. 
~etlerde ve nihayet Çekoılovakya 
ıl~ Menıel itinde tatbik ettikleri ta
b~Yenin bugün Danzig aerbeat ıeh
~ınde de muvA.f fakıyet Vet'eceğine 
ınanır gibi görüniiyor1ar. Eğer öyle 
olmasaydı -on haftalar zarfında 
Dan • • • zıge &·vıI kıyafette yapılan asker 
•evk' ıyatının, ıerbest ıehre yığılan 
tn"'h" .u ımmat ve eelaha atokunun ve 
nıhay .. t biribirini tl'!kiben Alınan dev
~~~ .adanılan tarafından Danzigte 

Uh\n dünyaya hitaben irad edilen 
ateşli ve tehdidkar nutuklsrın bir 
rnanııı aı olmamak lazım gelirdi.. 

Halbuk: kf!ndi heıaplarına maal-
eıef vaziyet d i" • k • • , e 19m•tı, ço defı1111ı·ı· 
tır. Avusturya ve Çekoslo\'aky• ha-

- l:>ev~a 2 nci Sahifede -

Lelıi tan ordusu 
Pek yakında şumuJlü bir şekilde 

manevralar yapacaktır 

Alman hududu civarında manevra larda bulunan Leh askerleri 
Par is, 3 (Radyo) - Lehistan 

ordusu, yakmda büyük manevralara 
başlıyacaktır. Manevralar, şümullü 
bir ıekilde olacaktır. 

Alakadarların verdiği malOmata 
göre Lehistan ordusunda muazzam 
hazırlıklar başlamıştır. 

I" ' j Milli Şef 
Kapotaj bayramı münase· 
betile çekilen tebrik tel· 
graf ~arından mütehassis 

oldu!ar 
Ankara, 2 ( A.A.) - Kabotaj 

bayramı münasebetiyle Münakalat 
Vekili Ali Çetinkayanın çelmıit ol
duğu telgrafa, Milli Şef hmet İn
önü ap.ğıdaki cevabı telgrafla mu· 
kabele etmİ§lerdir. 

Kabotajın yıldönümü münaıe • 
betiyle hakkımda izhar buyurulan 
samimi duygulardan dolayı ıize ve! 

1kıymetli Türk denizcilerine muhab
betle teıekkür ederim. Bu vesile ile 
de hür ve genit faaliyet sahasına 
kavu§muı olan gayretli denizcileri
mizin yakın bir gelecekte dünya 
denizciliği arasında tarihteki yük-

·ısek ve parlak yerini alacağı hak • 
kındaki in:ınmu tebriklerimle bera

er bildirmek isterim. 
1 Münakalat Vekili Ali Çetinkaya 
nın reisicumhur İsmet İnönüye çek 
mi& olduğu telgraf şudur: 

Dünya tarihinin ve yirminci aş_
rın en büıyük hadiselerinden biri o
lan Lozan konferanaında Türk mil-

1 letinin hayati haklannm ve tarihi 
işerefi.nin kurtarılmuı yolundtt de. 

ı
ha ve varlığın1ZU1 yarattığı büyük 
eser ve hizmetlerden biri de kabo

- Devam1 2 inci ıahifede -
--. -·-" .... 

şaretler -----Buz 
Evvelki gün, ıehirde timdiye ka

dar emsali görülmiyen bir buz buh-

lngiltere Kralı 
Dördüncü orduyu teftiş etti. Bu, ln

giltere tarihinde ilk defa görü· 
Jen bir hadisedir 

ranı geçirildi. Hat~a, hastalar için Londra, 3 (A.A.) - İngiltere mişler ve kalabalık bir halk kitlesi 
buz bulmak imkanı bile olmadı. tarihinde ilk defa olarak kral ~dör~ tarafından alkışlanmışlarôır. 
İzmir belediye mezbahasının ve bi- düncü orduyu> teftiş etmiştir. İn - Gönüllüler büyük bir intizamla 
ra fabrikasının imal ettiği buz, gi~- giltere krallığının her tarafından ge- geçerken kral kırk dakika esas vazi-
tikçe artan sıcağın şiddetine muva- l .11,. . . ... ll .. l . d 20 yetinde durmuştur. 
zi bir tekilde eriyor ve ihtiyacı kar- ~n mı 1 servıs gonu u erın ~n Geçen kıtaat arasında ~.or.dra 
şılıyamıyordu. Bu vaziyet o kadar bın kadın ve erkek .~~deparkta top· f ır~sın•n 180 tanktan , . mürekkep 
ileri gitti ki, bazı müesseseler ihti- landıktan sonra hukumdarlurm ve motörlü kolu bilhassa nazarı dik.Kati 
yaçlarını temin için Ödemişten kam valide kraliçe Marynin önünnt-n geç- celp etmiştir. 
yonetlerle buz getirmek zaruretine ooo*oou-------

dü$::. P•.zar günü g~iği .~~-z lnciraltında banyoların 
buhranı hakikaten çok du§unduru-
cii idi. Belediye, mezbahada gece· • t b • • 
li, gün~üz~ü, çalışma si~temini_ka- ınşaa 1 ıtıyor 
bul eth. Bıze kalırsa, bıra fabrika-

. sının da ayni şekil de hareketi la - - , •.• 

l
zımdır. Vaziyet meydandadır: 

H3yat seviyesinin yükselişi ve 
sıc,.kJ,,nn fazlalığı nisbetinde, buz 
istihlaki de artmaktftdır. Binaen -
aleyh, belediyenin, bu gibi ahval 
karşısında baş vurulacak yeni kay~ 
naklar bulması lazımdır. 

Diln bu huıusta bir cok vatan
daı,lar bize telefon ettiİer. Su:ak 
l?i:n1erde ekmek kadar aranan buz 
idn ayni nisbette fevkalade ted -
birler alınmasını istediler. 

Biz bu dileği çok yerinde bul • 
duk. 

1 
Kışın kömür, yazın buz!. Ekmek 

kadar, bunlar da li.zımc..\ .... 

* r ' I Y. 3 

!
Esrarengiz deniz. 

altı gemisi 
, Aşk, macera ve h"ye
can dolu bir roman 

Valimiz B. Etem Aykut lnc,~r tında tetkikat yaparken 

Vilaye" büdcesinden sarfedilen 72 bin lira ile fnciraltı plajında 
ine:<'- edilmekte olan yi.izlerce soyunma odasını ihciva eden deniz ban
yosu ile gazino bimt~l inşaatı bitmek üzeredir. Bu güzel eser, öni.inıüz 
deki pazar halkm istifadesine açılacaktır. 

Valimiz B. Etem Aykut pazar günü İnciraltı plajına gitmiş, de
niz banyoları ve gl!zİno in~~.tını teftiş etmiş, müteahhid B. Fund ile 
plaj ve gazino müsteciri B. Murad Türkmenoğlundan malumat al-
ını.;.tır 

Turistik yoHardar. bt. sene Güzelyalı - Ağamemnun ılıcası kıamı, 
sc:,ı.ır:-ı da lnciraltı plaj knmı inşa edileceği rna!Umdur. Vali B. Etem 
Ay kut İnciraltı plajın~ yapılacak asfalt yolun ön plana alınmasını 
mllvafık görmüştür. 

Yakında ANADOLU sütunla
rında ok:..ıyacağınız bu nefis eser, 
sizi Akdenizin korkunç dalgaları
nın üstünde ve içinde alaka ile sü

Pazar günü kadın, erkek, çocuktan mürekkep binlerce halk, ln------..1 ciraltı plajmdan istifade etmi9tir. 
rükliyecektir. 
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1 
[J:ınzig çıkmazı 

l i•zr rr• 

-Baş tarafı ı inci sahifede -ARA A [( 
Sevgili Ü$tadım Dr. Ekrem Hayri'ye 

diselerinde olduğu gibi Almanya, 
_.;......;-.ııli:iiı:ıa-.biliııiılW.:...iiiiiimııılilıı--.--·----•+ııliiiıliiiii....ı-ımı.f.t.~==-&&~-.--liiiiiiiii-.~;m;iôiid.,i:ıiı2eıÜ-•1i'1 Danzig ıneae~&inde de kendisin: ha-

Eğit men kurs- la yalnız bir hükumetle ihtilaf ha-
• • eı 

Rindim ezeli me,,,ti garamun meyim eksik 
Bir hal1rni de-. rıma karıştım (ne-y)im eks:k 

r ıtesının en 
Hzel eseri 

linde gibi vehmediyor. Aldandığı 

/arın da en eııaslı nokta buraıudır. Danzig iş.i 
vekayiin sevkiyte öyle bir mahiyet 
alm1Jlır ki, bu meselede Almanyanın 
karşıaında alakadall' devlet sıfatiy)e 
yalnız Polonya değil, fakat bütün 
bir dünya va.rdıı-. 

Manzumei e~yada benim bir ~ey ;.n eksik 
Yol şuşkını bir kör gibiyim değneğım eksik 
Eir perde çekilmiş benim Allahla aramda 
Bir peı.·de ki hem usta::n hem harcı kafamda 

• • * 

Bir ~es geliyor: Tanrıyı göklerde ı:ıanan var 
B"r s0s geliyor: Kör döğüşünden usanan var 

Tahkike giden yoksa da bir hayli kanan var 
Pir a.şkma hP.p ateşi hicranda yanan var 
Bir perde çek1lmi~ benim Allahla aramda 
Bir perde ki hem ustası hem harcı kafamda 

,. ... 
E5rarı hafayi melekutun eri gelsin 
Artık bu çetin yolculuğun rehberi gelsin 
N erdeymiş o peygamber örümcek beri gelsin 
Dergaha götünün beni dönsün geri gels:n 

Bir perde çekilmiş benim Allahla aramda 
Bir perde ki hem ustası hem barcı kafamda 

• 

(1) 

Tire: 1-7 1!)3!) 

M. Kentli 
(lı ·~--------~ 

Bir örilmcek götürür Hakka beni- Tevfik Fikret 

H atayın ilhakı 
Anayurdun bertarafında büyük 

bir sevinç uyandırdı 
Kan, 3 (A.A.) - Bugün Hataym metine sonsuz şükranlarım üade ey

anavatana ilhakı dolayısiyle şehri - lemişlerdir. 

mizde büyük bir şenlik yapılmıştır. Bu merasimi müteakip, halkcvi 
Hatayın ne demek olduğunu takdir bahçesinde milli oyunlar oynanmış 
eden doğu bölgesinin en doğusunda- pehlivan güreşleri yapılmış. Bu su
ki Kara ili halkı, bu millt muvaffa - retle Artvin halkı mesud hadiseyi 
kıyeU bugUn pek coşkun bir sevine; büyük bir neşe içinde tes'id eylemiş
içinde katlulam11 ve bu vufle ile ru- tir. 
hunun pd olmasını dilediii Büyük Kelkit, 3 (A.A.) - Hataym ana
Atasmın adını anarak milleti için her yurda kavuşması dolayıs günler
fedaklrlıiı g5z önüne alan Millt Şe- denberl bayarklarla donanmış bulu
fimiz lnönOye ve mukaddes orduma- nan Kazamızda dün binlerce halkın 
za ıarsılmaz bailılıklarını ve sevgi- iştirakitle bir merasim yapılmıştır. 
Jerini bir defa daha teyid eylemiş.- Bütün gün devam etmiş olan bu tö-

Jnkı ap m .. zesinde kitap sergisi açı
lacak, ressamlarımızıh yüzlerce 

tablo u teşhir edi ec~k 
Kültürparkta inııa ed'len ve (mü

zeler sitesi) nin en güzel binası hali
ni alan inkılap müzesin1n mükemmel 
~ekilde tanzimine maarif vekaleti 
büyük ehemmiyet vermektedir. Bu 

rın eserlerinden akademide jüri he
yeti tarafından seçJmi~ olanların da 
teşhiri muvafık görülmüştür. 

Kitap sergisinin tertip ve tanzimi
ne maarif vekaleti basma yazı ve 
derleme şu besi müdürü B. Selim Nüz 
het memur edilmiştir. 

Dünkü toplantı: 
Şehrimiz ilk okul tedrisat müf et-

tişleriyle ilk okullar baş öğretmen-

Ziraat derelerine ehem 
. ~ . . k m.ye V?rt eee 

Ziraat Vekaletinden vilayete gelen 

bir yazıda köy eğitmenleri kursuna 
ait talimatname hükümlerine göre 

kurslarda ziraat tedrisatına büyük 

ehemmiyet verilmesi, tarla, meyva-

cılık ve sebze ziraatinin ve ziraat sa 
natlarının eğitmenlere öğretilmesi 

bildirilmiştir. Kurslarda bu gibi ders 
muallimlerinin eks~k olup olmadığı 
da sorulmuştur. 

--...,00000---

Çapa 

Danzie i1.:ni bir taraflı bir karar 
veya hareketle Almanya kendi ba
şına halletmeğe kalkar, makul ve ta
bii bir müzakere yoluna girmezse 
bütün dünya onun bu hareketini li
yık olduğu «taarruz» kelimesiyle 
tavsif edecek ve azmettiği g:·bi ta 
arruzu boğmak için derhal harekete 
geçecektir. Bir hafta kadar evvel 
Franııız başvekili Daladiyenin, onu 
takiben İngil" z hariciye nazırı Lord 
Halifaksın ve nihayet bir gece evvel 
lngiliz başvekili Çemberlaynin yek 
diğerini tı!.kip eden nutukları bu r.ck
la üzerinde en ufak bir tered üd b · • Dün 1stanbuldan limanımıza Ege 
le imkan bırakmıyacak kadar ııarih 

vapuru, eski seyrisef ain forsu olan ve kat'idirler. 

(çapa) yı bacasına taknu~ olarak gel Serbest tehirde kat'i bir Alman 

güzel binada kültür işlerimizin zen
gin ve göz kamaştıran inkişafı, eski 

ve yeni mektep ve tedris sistemi te -
barüz ettirilecektir. Dün maarif ve

k§.letinden vilayete gelen bir yazıda 

20 Ağustosta açılacak izmir fuarın
da inkılap müzesinde, geçenlerde 

Ankarada açılan ve çok takdirle kar 
şılanan kitap sergisinin tanzim edile
rek ziyaretçilere teşhir olunması mu
vafık görüldüğü bildirilmiştir. 

leri ôün okullar müzesinde kültür 
dir~ktörü B. Ali Rıza Ôzkutun reis
liğinde toplanmış, 1 7 temmuzda An
kara da toplanacak maarif şurasında miştir. ekaariyeti olma.ama rajmen Alman
İzmir murahhaslarının ehemmiyetle Evvelce çapa forslarının toodili lar bugün ınrf k.,d: hatalı siyaaet-
duracakları meseleler üzerinde mü- için Denizbank 25000 lira sarf et- leri yüzünden orada milliyet prensi-

! d B ad bine istinad etmek aıfatından da zakerede bulunmuş ar ır. u ar a mişti. 

Ayni zamanda cumhuriyet halk 
partimizin geçen sene yurdun muhte
lif yerlerine gönderdiği ressamlara 
yaptırdığı 116 tablo ile muhtelif te
şekküllere meruıup diğer erssamla-

· 1' tn ··r kendi kendilerini mahrum etmiş bu-ilk tedrısat ta ıma ame ve mu re- u:u:oo>»»--
dat programı maddeleri birer birer 1. 1 • h k /d lunuyorlar. M!lryet oremdbini ileri 
okunmuş, tadili muvafık görülen Ilı ecza ane c p(;lfl sürecek ofu ... laı-sa o takd;rde; §U ıstı
noktalar kararlaştırılmı~ ve tertip Şehrimizde bulunan Sıhhat ve iç- raplı ve endişeli günler.i Ya.J!YaA bü. 
edilmiştir. 

-------OOO·kOOOI-------

Bir kaza Tirede konser 

timai Muavenet Vekaleti müfettişle
ri, 1z~.airdeki eczahaneleri teftişe 
başlamışlardır. Bazı noksanları gö

rülen iki eczahane, müfettişlerin te-

tün be~eriyetin vicdanı karşılarına 
dikilecek, 

Bir çocuk ağır Dolaplıbuyu muzik 
Yaralandı kolu takdir edildi 

«Peki ya Çekoslovakya, ya Arna 
vudluk diyecektir. Bu ,:ki mazlum 
milletin de tıpkı Almanlar gibi, ltal-

şebbüsü üzerine mahkeme karariyle yanlar gibi mütakil, hür ve mukad

kapatılmıştır. Maamafih bu eczaha.. deratma gahip yaşamıya hakları yok 

nelerin sahipleri, noksanları ikmal e· 
Dün Karşıyakanın Çiğli köyü ö - Tire kızıl kurumu tarafından kı- derek tekrar açmak için teşebbüs_ 

nünde bir kaza olmuş, bir otobüs, se- zılay menfaatine tertip edilen ve !erde bulunmuşlardır. 
kiz yaşlarında Mehmed adında bir ço cumartesi akşamı verilen konser, cu:oo:u•---
cuğa çarpmış, ağır surette yarala -

~ok muvaffakıyetli olmuştur. Kurum 
mıştır. l - d t" ü . ti 

k l\:I 1 k t h t başkan ıgının ave ı zerme par 
Yaralı çocu , · em e e a.s ane~ 

sine getirilmiş ve suçlu şoförle mua- DoJaplıkuyu mu.siki kolu takdir alkış 
vini tutulmuştur. Hadise tahkikatına ları toplamıştır. Aldığımız bir mek
miiddeiumumilikçe el konmuştur. tupta Tire halkının ve kızılay kuı·u-

Son zamanda otomobil ve otobüs mu idarecilerinin müzik koluna gös
knzaları artmıştır. Bunlara nihayet terdikleri sevgi ve misafirperverlik
vermek zamanı gelmiş, hatta geçmiş ten beyanı memnuniyet edilmekte-
ti~ d~ 

Bele~iye işleri 
Belediye daimi encümeni, dün öğ

leden sonra belediyede toplanmış, 

muhtelif belediye işleri, bilhassa kal
dırım ve kanalizasyon inşaatı için ka 

rarlar almıştır. Karşıyakada Kemal-

paşa - Soğukkuyu caddesinin parke 

döşenmesi yakında münakasaya çı-

mu idi?» 
Görülüyor ki Almanlar, serbest 

Danzig şehr,i hadisesini bugünlerde 
tahrik ediyor gibi görünmekle kim 
seyi değil en çok kendi kendilerini 
bir ~akmaza sokmuı olacakl .... dır, 
Bundan :etinap etmeleri, yalnız kt:ı• 
di hesaplarına değ~I, aulh namına dr 
temenniye şayandır. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

---cu**>»---
Bitaraf/ı~~ 

tir. rende, öğleden önce yapılan toplan-
Arttrin, 3 (A.A.) Hatayın ana- s K 

vatana kavuşması dün burada, hal- tı esnasında başta kaymakam ve be- asır na 
kanunu 

karılacaktır. 

kevi önünde ve bütün halkın iştira- lediye reisi olduğu halde bir çok ha- on 5 
kiyle yapılan büyük bir törenle kut- tipler söz alarak bu milli başarıyl _ Ba,tarafı ı nci Sahifede - ıza merkezinin doğu şimalindeki bağ Londra, 3 (A.A) -Amerikan par. 
landı. İstiklAl marfı ile açılan bu tö- kutlamışlar ve halk büyüklerimize Bunun beş, altı bin hektarı, tama - mıntakaları, Dağ köylerinden Çam- Kız enstitüsü müdürü Bayan Mü- lametonsunun bitp.raflık kanununu 
rende söz söyliyen hatipler bu milli sonsuz bağlılıklarını "izhar eylemiş - men bağdır. Jel, Ansızca, Akalan ve Ekrnek~iz rüvvet Avni İlkiz mezuniy~tle An- kabulti hakkında tefsirlerde bulunan 

Ve Deyi Ekspres ga· 
z~tesinin bir tavsiyesi Bn. I:kiz 

davamızın geçirdiği çetin safhaları tir. Bunu takiben de milli oyunlar oy Dolu, kasırga ve yağmurla ceviz ~öyleri bağları fevkalade zarar gör· karaya gitmiştir. 
ve bui'ün elde edilmiş olan neticenin nanmış öğleden .sonraki toplantıda b .. ··kı····· d d'" ·· d kır nüştür. Armutlu, Aşagwı ve Yukar . . uyu ugun e u~muş, o sıra a _ 00000 

büyük değerini anlatmışlardır. cırı~ oyunları._yapılm~ştır. . da, bağlarda, açık havada çalışanlar (ızılca köylerindeki bağlar afet yli· k J 
Bu Yesile ile kalpleri bir defa da- Gece de, toren münasebetıyle bu- b ı b'ld'kl . kova tahta ve çuval ~ünden hiç kalmamış gibidir. Bura- Lise askeri amp arı 

~ 1 1 
k" 1 .. 1 . . . u a ı ı en , 

ha Ebedi Şefe teveccüh eden Artvin rada top anmı1ş o and bo~· u erı~1ız ı- larla doludan kendilerini koruyabil· ardaki halk, tamamen bağcılıkla ge- Şehrimizdeki birinci ve erkek lise-

c:Daily Ekspres> gazetesi şöyle yazı 
yor: 

halkı cumhurreisimiz Milli Şef İnö- çı.·n h. al.kavi sa onun a ır temsı ve- mı"v., bı'r taraftan esen kasırga ile uç k d l B ha l . leriyle kültür ve tecim liseleri 
~ - -;inme te i i er. u iti r a vazıyet-

nüye ba~lılığını, Refik Saydam hüktl rılmıştır. mamak için yere yatmış, ağaç ve ça· askeri kampları dün açılmışbr. muharip milletlere silAh gönderilme-
----------------------- lılara tutunarak uçup, yuvarlanıp leri feci görülmektedir. Kamplar 20 gün devam edecektir. 

«Amerikan mümessiller meclisinin 
kabul ettiği kanun bizim pek işimize 

gelmyor. Şimdiki vaziyette Amerika 

si taraftarı değildir. Bununla bera-

ber tayyare gönderilmesinde mahzur B • b • tk ca.rpmaktan kurtulmuşlardır. O sıra- Bu yıl Kemalpaşa havalisi zeytin ooo..__ __ _ 

eneşin ır nu U daaynizamandaselhalindeyağmur ·ekoltesideyüklüvebereketli6'.i< • İ · B C d h • • d 
,.. d R k I · .. d 11· . f! • eva se rımız e görmemektedir. da yağmıştır. uyor u. e o tenın yuz e e ısı cı· .. Fakat Amerikan 

Müthiş dolu, kasırga ve sel ha· retten zarar görmüştür. Maarif Vekaleti teftiş heyet~ reisi tayyarecilerinin bize pek faydası do-
lı'nde yagw an yag~ murdan sonra bağ K 1 h 1· . d k" b ~ 1 B. Cevat, dün Ege vapuriyle stan- kunmaz. Bu tayyareler talimler ve 

Çek'Jslovaklar, Avrupada bir buh
ran vukuunda hemen harekete 

geleceklerdir 

ema paşa ava ısm e ı agcı a- b ld h . . 1 - t" B ada 
1'1rına gidenler, kendilerini kış mev- . . . l u an şe rımıze ge mış ır. ur 

·a kredı kooperatıflerı ve banka ar bazı teftişler yapacaktır. siminde zannetmişlerdir. Çünkü as 
arafından yapıldığı gibi rekoltenin 

malarda tek yaprak bile görünmü · ---------------
1 d k d l >ereketli vaziyerini nazarı dikkate ---~111111!!---~~---yormuş. Ceviz iri iğin e i o u, yar M " 4' f 

rakları dökmüş, sel halindeki yağ tlarak bazı tüccarlar da 300 bin lira i ı. ı ye 
mur da onları sürükleyip götürmU, <adar istikrazda bulunmuşlardı. j -Baıtafı 1 inci sahifede -

Nevyork, 3 (A.A.) - Çekoslo - kurtulan ve şimdi Amerikkda
1
bu- tür. Müstahsil müşkül vaziyette kaldı- aj hakkının Türk bayrağına temi. 

vak günü münasebetiyle yapılan me- lunan bütün Çeklerin memle et eri- y 1 baalarda toprağa düşmi1" pndan borcunu ödeyemiyecektir. ıidir. Bu zaferin on üçün<:Ü yıldö. 
rasim esnasında Randall - İslan~'d.a nin i~tiklali1 i~in ı;;~cadeled~n Taz· saik~~~ va;dır. Harmanlar, tütiin -Iatta dün Kızılcalı ve Armudlu köy- ıümünü tesit etmekte olan Tür~ 
bir nutuk söyliyen Beneı demıştır geçmıy~ce erın~ aırd va~a~ ak~ arı- mahsulü, her türlü meyve, hath erinden gelen heyetler, vilayette va-1 1enizci1eri adına minnet ve şükran 
ki: . . . na temı~at .ver~ış ve emıştır 1

: _ zeytinler bile bu afetten mühim za i B. Etem Ay kutu ziyaretle hasar luygularımızı sunar ve tazimlerle 
-. Avrupa yemden vahım hır - Bız şımdı 1914 te bulundugu- arlar görmüştür. Asıl büyük ziya· akkında izahat vermiş, vergi ve ban "!ilerinizden öperim. 

buhrana doğru gidiyor. Buhran es- muz noktadayız. Nazi Pancermaniz- b - l k hasında olmuştur. Bu se- '·a borclarının tecilini rica etmişler- Münakalat Vekili 
d h . l k l . J b . k' . l k p . agcı ı sa 

nasın a eniız meme et erın-..<! u~ mı es ı ımparator u ancermanız- ne Kemal aşa bağlarının çok fa-~lc: lir. Çünkü tabii afetler yüzünden Ali Cetinkaya 
lunan ve ecnebi memleketl:rd~ ya- r:ıinin yürüdüğü hedefe doğru iler- m~hsul ve~eceği, rekoltenin 12 · nahsulu mahvolan müstahsillerin Ankara, 2 (A.A) - Riyaıeti 
şıyan Çekoslovaklar, umumı harpte 1 yor.> ton olacağı tahmin edilmekte :ıorçlarının tecili için kanun vardır. Cumhur umumi katipliğinden: 

kısa bombardıman uçuşları için elve .. 

rişli ise de avcılık için kafi derecede 
süratleri olmadığı g:bi uzun faaliyet
lere imkan verecek bir hareket sa
hası.na da malik bulunma.m:.ı.ktadır-
lar. 

Bu şartlar altmda bizim için yapı
lacak şey burada ve Kanada da daha 
çok miktarda mühimmat fabrikalan 
kurmaktan ibarettir. 
Amer'kanın kararını harp imalatı

nın yeni hızla devamı takip etmekte
dir.> 

----uaauuasa---

B. Tayfur Sökrnen 
oynadıkları role benzer bir "Ol oy- güün münasebetiyle Randall İslan- Afet, rekoltenin üçte ikisini tahrir Valimiz, hasar mmtakasında tetki - Kabotajın yıldönümü münase
nıyacaklardır.> dada söylediği bir nutukta Beneş de- etmiştir. Ziyan henüz tamamen t~s kat yaptınnağı muvafık görmüş ve betiyle reımi ve husuıi zevat ve 

Beneşin bu sözleri Bohemya, Mo- miştir ki: . bit edi]ememiştir. K~ymakamlık, zi ·ilayet ziraat müdürlüğünü tetkika- kurumlardan aldık1an tebriklerden hilratla uğurlandı 
ravya ve Rütenya ahalisi için kısa cAvrupn, gerek memlekctlerı~e ve raat memurluğu ve tıca:et odası •. ı..:ı · ta memur etmiştir. eok mütehaasiı olan reiaicumlmr Antakya, 2 (A.A.) _Anadolu a-

Hataydan ayrılırken teza· 

dalgalarla neşredilmiştir. gere~ dışarıda. bulun~n. Çeklerın u sar mıntaka_lannda tetk~kler.ya;Hıtt . Kem<>;lpa~a ~ağcıl!ğında ~isli .gö-,!ım~t ln.ö~ü ~e:e!kür ve mukabili jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 
Beneş, bu eyaletlerin ahalisine mumı h~rp:-ekı r~llerını oynıyac~k- TBk zarar mıktarını t:sbıt eı:ır~~ ~ ı.ilmemış bır afet dıye tavsıf edıl.:m •ebrıklennm ıbla17,1na Anadolu A· Sabık HLLtay devlet reisi Antalya 

c:vektinden evvel gayri mesul hnre· lan yenı b r vahım buhrana dogru dir. Yukarıda yazdıgımız gıbı zıyan 1m hadise bütün muhitte büyük bir iımsnn mPmUr PtmislerıUr. mebusu TııYfur Sökmen Ankaraya 
kette bulunmamak şartiyle hazır bu- ilerlemektedir> henüz kati şekilde tesbit edilmemi~· 'eessür uyandırmıştır. Bundan 7 yıl . . w• A A • hareket etmiştir. Tavfur Sökmeni, 

B R h M Rü 1 kı b b b . ·ı ı· ·· 32 sene evvel agw ustos ayında gene nı tef.lııt edecegız. Hala zarar rnıkı. 'll . · Ad lunmalarınu tavsiye etmiştir. eneş, o emya, oravya ve · - oma a era er ır mı yon ıra u- . . ... d 
400 

d'· .. b v b.l . z· .. d.. .. .. İskenderun ı~tasyonuncla, fevkala e 
Eski reisicumhur sözlerine şöyle tenya halkına vakitiz faydaız bir zerinden tahmin olunmaktadır. dıseler yuzun eJ

23 
o~um a~ nı ı mıyoruz. ıraat mu urunu ma- murnhhas Cevat açıknlın, albay Şük-

devam etmiştir: harekete ~ürüklenmeksizin hazır bu- Kemalpa~a merkezi, Armutlu, A- ı.,arap olmuştu. senesınde yam hallinde tetkikata memur eylı.!dik. rü Kanatlı. <>ski mecli.:; reisi. eski nıe-
- Avrupa diktatörleri bugün na- lunmalarını tavsiye ediyor. şağı ve Yukarı KızılcaI1 köyleri. ka- 32 sen.e evvel a~sto ayı~da gene Neticeye göre vergilerin ve banka buslar, baş konsolo~umuz Fethi Dcn-

zik bir vaziyette bulunuyorlar. Bun- 00000 bir hadıse olmuş, bbır çdokfakba.glarkm~.h- borçlarının tecili veya yeniden kredi li ve dnhR bir çok zevat ve kalabalık 
lar ergeç du··şu··necekler ve başında bu b /d vam edilmis Besiktaı:ı Fenerbahçeyi volmuştu. Fakat u e 1 pe ~u - .

1 
. . d. d'•' h k . 

1 
d' - - l f .. .. · · k b' k"ld d' ven mesı ıcap e ıp etme ı~ı. mu ta bir halk itlesi teşyi etmış n ır. lundukıarl memleketlerl. ha'""P ede- s an u a 4 - 2 yenmi~tir. Profesyonel gUTf"<ı mullu ve ümıt ırıcı ır şe 1 e ff. • . ... h k d 1 

.... E A k b h k l kurumunun yapm nı 1 Tavfur Sökmen, "l'e etin en eYve, 'l d l ·· b k l Valimiz B tem y ut u u- eme ızı ay a'"' ~ .. ceklerdir. ~ h k t/ • çı er arasın a vapı an mmıa a a ar- . ' . . . ln"n bir l tabccle bulunmuş ve Hn-
B. · t d h b 1 1 _ ..... por re e erı da de. Dinarlı H"\b~:q oehliwmını yen- susa dair dün bir muharririmiz~ şu rap eden yardım derecesının tesbıt ız lJ e o an a azır u unma ı d'l · 'b' k } '1"' ·· .. 4 y n Jrnrtulu c:undan durduğu eviıı-'-"ıZ.> fstanbul, 3 (Hususi) - Dün miş, KarA Ali Bulgı:ı.r cı~mpiyonu ile beyan;otta bulunmuştur: . e ı mesı gı ı na ta ftT' ıu•u11ıwn 

" H _ ,__ d ci bir kı.ınc dnha izhnr ctm 'ştir. Beneş, Alnıan boyundurui!undan sehrimizde tnillt küme maçlarına de- beraber kalmıştır - asar mınt&JUtaını ve erec·!at ru:z 
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1 DIŞ POU1i~ 
S O N H A B ·E R L E R .. 

Düsündüklerim 
' J 

Amerika 
Rus·japon tayya· 

re harbi 

Orhan Rahmi Gökçe · 

A1evı·l Çemberlarvn, radyoda c, ok d~;:i ... ~:r.~::.~n.!:Zu..":::'.: J Y ~ 'J eden dalraları ile yavaı yavaı çal -
Bir kaç gündenberi uzak şarktan kalanmaia ve bitaraflık kanunun• 

ıı-elen haberler, Sovyetlerle japonlar ff h • b • t k • d tt • tadil etmefe baıladı. 
arasında çok şiddetli bir tayyare har mu ı m ı r n u u ıra e ı Bu tadil, tiındiye kadar Avru11a it-
binin devam etmekte oldu&'unu bil- lerine karıtmamakta ıarar ra>aterea 
dirmektedir. Her iki kaynaktan da ve umumi harb müttefiklerine karp 

\'erilen malQmata göre, Mongolis - 1 •ıt h h • b• t •• muk ....ivemet J•Çl•D bu•• tu•• n agv ırlıgv iDi tabii bir aempati taıunakla iktifa 
tan hudııdlarındaki bu harb birkaç ngı ere, er angı ır ecavuze Q eden Amerikada, harp aonraaının en 
hafta evel başlamıştır. Yani japonla • k • h J karekteriatik bir hadiaeaidir. lnsil -
rın Titnçindeki İngiliz imtiyazlı mm- teraztye oymağa azmetmIŞ Ve azil anmıştır terede mükellefiyeti aakeriye kanu-

takaaına karşı taarruza geçişleriyle Londra, 2 (A.A.) - Bugünkü mil- diği feragat ve vatanperverlik zihni- zihniyeti karşısında hayranlığını da faza etmek içindir. Milletlerin hep nu, naaıl büyük bir nı&na taııyoraa, 
birlikte bqlamış bir hareket olma - li hizmet tezahürü münasebetiyle, yeti her türlü takdirin fevkindedir. ifade etmektedir. Kral bu mesajın- birlikte arkadaşca ve abenkdar bir Amerikada bitaraflık kanununun ta. 
lıdır. başvekil B. Çemberlayn, akşam üze- Bir çoklarınız, vatana müessir biz - da, bu gönüllülerin karılarını da u - tarzda yaşamayı öğreneceklerine il- dili de, kendi bünyeainde ve kendi öl. 

Bu müsademenin inkişafı hakkın- ri radyo ile neşredilen bir nutuk söy- met için talim &"Örmek için istirahat nutmamaktadır. Zira bunlar da ko- midimiz vardır. Maamafih memleke çüıünde diier bir mühim hadiaedir. 
daki malQmat ancak resmi japon ve lemiştir. ve tatil zamanlarınızı verdiniz. Ge- calarının kendi yuvalarında geçire - timizin emniyetini temin için hiçbir Demek oluyor ki, Amerika, totaliter· 
Sovyet kaynaklarından verilmekte- Başvekil, evvela, modern harbin, çen her gün sivil müdafaa sahasında cekleri saatleri milli hizmete tahsis şeyi ihmal etmemeğe azmetmiş bulu lerin ihdaa ettikleri tehlikeli vaziye
dir. Tıpkı geçen sene Çakufen mU- mazide, milletlerin yalnız silahlı yeni terakkilere şahid olmaktadır. etmelerine müsaade etmekle büyük nuyoruz. Milli hizmet gönüllüleri tin, yakın bir iatikbalde AVl'Uı>a öte
ıademesi hakkındaki malUmat gibi. k~tlerinin iştirak ettiği an - Başka sözler ilave edecek deiilim, fedakarlıkta bulunmuşlardır. Kral, bu esere, medyunuşükranı olduğu - •İndeki Amerikan menfatlerine de 

Bu itibarla harpler biribirine uy- laşmazlıklarla kıyas edilemiyece - yalnız bu hususta majestenin size herkesin, vatanın emniyetini temine muz bir tarzda yardım etmektedir. çarpacaiını anlamııtır. 
mamaktadır. Eaasen Çankufen hi - ğini ve modern harpte bizzat .siville- hitap eden mesajını okuyacağım. hadim olduğunu vicdanında hisset- Kralın mesajını okuduktan sonra, Eaaaen, bunun baıka türlü olmaaa 
disesinin de naııl çıktıiı, müsademe rin de ilk safta yer alacağını teba- Burada B. Çemberlayn kralın kum ınekle bu fedakirlıklarının mükifat- başvekil B. Çemberlayn bir kaç keli- na da imkan yoktu. Totaliterlerin 
de kiminin zafer kazandıiı ve niha- rüz ettirmiş ve demiştir ki: bir mesajını okumuştur. Kral bu me- Iannı görmekte olduklannı da ayn- me daha söyliyeceğinj bildirmiş ve demokraailer ve mevcud dünya vazi. 
yet meselenin nasıl halledildiji gü- Her vatandaşın vazifccıi, memle- sajında, gerek kendisinin &'erek kra- ca tebarüz ettirmiştir. Kral nihayet aynen şu sözleri söylemiştir: yeti berinde yapacakları her tahrik 
nüne kadar malum deiildir. japon - ketin müdafasına yardım etmektir. liçcnin bugün Hyde - Parktaki muh- yeni vücude getirilen milisi mevzuu- Kritik ve tehllkeli bir devirde ya- ayni saflarda bulunan Amerikada 
lar, Sovyet taarruzuna uiradıklarını, Bu sebepledir ki, sizlerden hepiniz - teşem geçid resmine iştirakten duy- bahis etmiş ve genç efradın girdikle- şıyoruz. Biz sulh seven bir milletiz. da teıir aöıtermeai, 1rayet tabiii idi. 
bu taarruzu def ettiklerini ve neti - den, milli hizmette ne iş yapabilece- duklan büyük memnuniyeti bildir - ri ~erviılerin yüksek ananelerine li- Fakat yanlış anlaşılmasın, ve, lilzu- Ruzvelt, bu mevzu üzerinde, tim· 
cede istedikleri topraklar ellerinde ğiniz ve ne gib: bir rol oynıyabilece- mekte ve bu geçid resminin vatanı yık olduklanndan şüphe etmediiini mu hissedilirse, gerek bize karşı ol- d' k d .. dd'd h 

1 
d 

kaldığını iddia etmektedirler. Sov - ğiniz ıoruldu. Sizler cevap verdiniz her türlü ihtimallere hazır bulundur de bfldirdikten sonra mesajını ıöyle ıun gerek istikllllerini garanti ettik- ıye a ar mutea ı cep e er en 
Yetler ise, japonlan kanlı zayiata ve bir kaç ay içinde müdafaa kuvvet mak için bütün vatandaşlannın az_ bitirmittir: terimize karşı olsun yapılacak teca- mukavemet ve muhalefete maruz kal 
uğrathklannı ve neticede kendi nok- !erini bir milyon 250 bin gönüllü ile mini ~österdiiini söylemektedir. Hepiniz biliyorsunuz ki, bizim vüze mukavemet için bütün sikleti - mııtı. Fakat hadiseler, Amerika umu 
tai nazarlarını kabul ettiklerini söy- takviye ettiniz. Kral ayni zamanda gönüllülerin &'ÖS- müdafaa kuvvetlerimiz bir harp ya- mizi teraziye koymafa hazır olma- mi efk&rını tamamiyle hazırlam11 ve 
lUyorlar. Millt hizmet gönüllülerinin göster terdiii feragat ve vatanperverlik ratmak için değil fakat sulhu mu ha- :htımız aanılmasın. bu efkira iatinad eden partilerin iti· 

Bu MOD&'Oliatan milsademetl de R l ·ı · F Go·· ru·· Imemı·ş bı·r raz dalsalan, yavq yavq azalmai• 
biraz Çankufen hadiıeaine benziyor. us - ngı ız - ransız batlamıttır. 
Fakat vaziyeti anlamak için hidise ha" dı·se! A d d kr ı vrupa a emo at ar cepheainiıa hakkında verilen mütenakız malQ -

1 k k maruz kalabilecekleri her hanai bir 
mattan başka dikkate a ınaca no - k l e Londra, S (Radyo) - Portlandan ric'at ve muvaff k' t . lik b"..::ı.. 
talar vardır: Evveli Mon6oliıtanın mu·· za ere erı bin kilometre ötede evveli bir bü- . a ıye •ız , u,._ 
vaziyeti nedir'! ilk üt k'ı.- b' k kil ilk bır heaemonyanın dofmaaı neticeaf. y ve m ea ı~n ır aç ç 

Bu memleket iki kısımdır: İç ve haceri semavi düşmüş ve bundan do- ni de beraber aUrUkliyecektir. Böy. 
dış Mongollstan, Mo&'ollarla •akin o- layı adeta zelzele olmuştur. Bu ha- le bir heaemonyanm iae, tiddet ve 

lan bu iki memleket bin aene kadar M l f du·· n R k b·ı diııeden husule &'elen zararın derece- kuvvetini, yalnız Avrupa aahaaında 
evvel, Çinin daha dotrusu o zaman. o oto ' usyanın mu a 1 cevaoını 

si henüz tesbit edilmemiştir. bırakmıyarak l'enİf mikyaata bir nli· 
ki Çin imparatorunun hükümranlı - d G 1• } Şimdiye kadar böyle birşey gôrill-
ğını tanımıştı. Mongollar, Çin ile o- Ver İ. İz 1 tUtU UyOr memiıtir. 
lan manuebetlerinin, Mançu saıı - . . 1 · d f · y·1 Seed ·1 F f · 
lesine meıuup olan bOkUmdar ile Londra, 3 (A.A.) - fngilterenin leketlerinin garantıaı .. ?.1~e ~l•!nl en Nırı ı yamV'l s ıSe ranaKız ıe lı.rı 
akted 'lm' b" k 1 d 'b Moakova sefiri Seeds geçen cumar- çıkması muhtemel goruş ıhtı af an- açyarı ve ı yam trangı rem m 

ı ış ır mu ave e en ı aret ' ·ı d · R Davis kupası 

fuz ve mU.temleke aiyaaeti takip .. 

deceii qikirdır. Meaeli uzak tark 
hadiaeai bunun en yakın bir ıniaali 
olabilir. japonya, Çindeki mücadele. Oıd " 'dd' t i 1 d' B' tesi günü Molotof ile yaptığı müla- nı halletmek üzere yakında Seeds ı e sarayına avet etmış ve usyanın 

ugunu ı ıa e m ş er ır. ınaen - · b' "l"k 1 b · · B b 
ıtleyh 1911 sensinde Mançu Sülalesi kat hakkında Hariciye nezaretine bir Moklotof arasında ır mu a at yapı a 

1

ce
1
dva w mı vf:mışdtır.: 'ld'u ~va ın ~e Meksiko, 3 (A.A.) - Davis kupa- ainde bu zeqin pazan ele aeçirmit 

ı:ıı tasfiye tumavasında Avusturalya ,__ ii bü-.ı:'- d kr • n_ fsk t dil' ... 11 ta h rapor ıöndermiftir. ca tır. o ugu ma um egı ır. evap, gız-
a e ınce, ~on.ro s n mu ta - M k 3 (R d ) H · · ı· I riv t" · ·ı• t ·ı· ç· bükü t' Royterin diplomatik muhabiri - os ova, a yo - arıcıyel ı tutu uyor. 

• • 0&&11 ç ,..... emo aaı .... çar-
Meksikaya sıfıra karşı ilçle galıp gel-
miştir. ~ e ını ı an e mşı ı. ın me ı . .. w d' w. B-1 k k · · M l f h .. · ·ı· 

bu 1 k t t kr Qf lt nın ogren ıgıne aöre, ~tı mem· omııerı o oto ugun ıngı ız sc· mem e e i e ar n uzu a ına __________ _::. __ _.:;._ ____________________ _ 

almıya çalışmışsa da muvaffak ola
mamıştı. Yalnız iç Mongoli.stanı pa
muk ipliği ile Çine bailıyabllmiş -
ler. Dıı Monıolistan ise, Rusyanın da 
yardımı ile &'eniş otonomi.sini muha-

Millet Meclisinde 
fazaya muvaffak olmuştu. B 1 d. 1 . ı·stı·mıaA k kanunu muh-

1919 senesinde Rusyanm vaziyeti e e ıye erlll 

Reisicumhur Anka
raya döndül~r 

karıştı. Çin bundan istifade ederek t ı·t ·· havale edildi Milli Şefimiz, lngiliz sefiri ile kumanda-dış Monrolistanı geri almıya çalış- e J eDCUmene 
tı. Fakat bir kaç sene sonra Sovyet- Ankara, 3 (Hususi) -Büyük Mil- ' kinci müzakeresi yapılarak kabul Illfil kabul etmişler Ve kendi. 
ler tekrar nüfuzlarını kurdular. Bun let meclsi bugün B. Refet Canıtezin olunmuştur. 
dan sonra dış Monırolistan sözde baıkanlığında toplanmıştır. Açılınca Askeri ceza kanununun bazı mad- }erile konuşmuşlardır 
Çinin hükilmranlıtı altında, fakat ha Dahliye Vekili B. Faik Oztrak evrak deleri ile Türkiye • Estonya tiraret 
kikatte. Sovyet nüfuzuna tAbi ve arasında bulunan belediyelerin istim- anlaşmasının bazı maddelerinin ta- Ankara, 2 (A.A.) _ Reisicum-'kendilerini vilayet hududunda kar-
llıuhtarıydle idare edilen bir rnem- lik kanunu hakkındaki layihanın tet . . kk d k' k t kl'fl . . hur ismet lnönü bugün saat 11 /40lşılamış olan başvekil Dr. Refik Say-
lek t 1 • M . b' . dıh ha ın a ı anun e ı erının 1 d' M'll" S d A ka l' · N d T e o muştur. Japonya ançurya- kiki için muhtelıt ır encümen teş- . . da şehrimize dönmüş er ır. ı ı e- am ve n ra va ısı evza an-

pqmaktadır. Tien-Çinde bupalük 

yalnız insiltereyi iatihdaf eder aibi 
söriinen laaliyetlerin, japonya mu
vaffak olduiu takdirde, Amerika" 
Franaaya çıkacak alır biaaeleri de 
vardır. 

Amerika, denizler ve kıtalar öt .. 
ainde beynelmilel müaaaebetler için
de, ebedi bir infirad aiyaaeti takip 
edemez. Hadiseler, Amerikayı ka • 
butundan çıkarmııtır : 

Bu kanunun tadili auretiyle, A • 
merika icabında derhal demokratlar 
cepheaine seçebilecektir. 

000 

Koca katili F at• 
ma idam edildi Yı fstfli ettikten sonra Mongolist& - kilini teklif etmiş, teklif kabul olun- ılk müzakeresı yapılmıştır. Devlet fi getirmekte olan hususi tren gara doğan ile birlikte trenden indikten 

na da yakın ıreldi. Sovyetler o za~ muştur. Hususi kanunlarla teşkil 1 şfirasında dördü.neti daiı·e reisliğine girdiği zaman başta B. M. M. Reisi sonra kendilerini karşılamağa gelen Manisa, 3 (Telefonla) _ Koca-
man, Mongoliatan hakkındaki ya - edilmiş devletten bir hak temin eden D. Şefik Yüreklı, azalıklara da BB. Abdülhalik Renda olduğu halde Ve- zevata ayn ayrı iltifatta bulunmuşlar sını boğarak öldürdüw ·· d d l 
kın alAkalannı vazıh surette anlattı- \ e ermayesinin yarısı de\•lete aid İhsan ve Kazım seçilmiş çarşamba killer, parti genel sekreteri Fikri Tü- d idama mahum l gukn en h~ ~~kı 
lar. S . . 1 1 .. .. t 1 1 k .. 1 '-'e son . .. k'l b . k'l' ır. o an ve ararı uyu . talım, bir gazete muharrirıne mües~eseler memurlarının maaş a- gunu op anı ma uzere ce seJ zer, partı musta ı gru reıs ve ı ı M'llA f .. k be . millet meclisince tasd'k ed'I k · •e d'i' S · · ' . . . . Al' R T h h l H · · ı ı şe mtııtea ı n ıstasyonun ı ı ere vı-r ı ı beyanatta ovyetıerin Mon - nnın bareme ircaı hakkındakı kanun veerılmıştır. ı ana ar an, me us ar, arıcı- . . layete gönderile M . il lar 
tol istlklilini bildirmiıı.ti Bundan son ooo*oo ye Vekaleti genel sekreteri Numan ıç ve dışını dolduran hınlerce halkın k" .. a F n anısanın yub 

Y • M · • .. .. ,. k h ·· d ha k'l oyun en atma, yarın sabah ( u-
ra da mesul Sovyet devlet adamları ç J h b• enemencıoglu, buyuk erkanı har- cof un teza uratı arasın a şve ı gün) 'd d'l k. 
aynı mealde s6zler söylemişlerdir. 1• n • apon ar ) bi.~e ikin~i reisi orge~e~~l Ası~ Gün- Re.fik ~aydam il: birlikte otomo~.il- 1 

am e ı ec::_:_tı_r_. _ 
japonya 1936 senesind Mongolis duz, vekaletler ve buyuk erkanı har- lerıne IJinerck dogruca Çankaya koş.. 

tana ta t i h e J k biye ve milli ll'iidafaa erkanı, Anka- küne gitmişlerdir. Elen Kralı 
8 arruz eme e azırlanmıştı. Çinlile>· karaya Çıkan apon uv- ra mevki kumandanı general Kemal Ankara, 3 (Hususi muhabiri - Floransadan do··. 

ovyetler de bu taarruzu def etmeie ' Gökçe, Ankara merkez kumandanı mizden) - Haber aldığımıza göre, 
hazırlandılar. Şimdi japon~:a tek- vetlerini tepe /emekte berdevam ve emniyet müdürü ve bu arada bir cumhur reisimiz ismet lnönü, bugün 
l'ar Mon&'ol hududlarında taarruza .. . . H k dan çok zevatın bayanları peronda ha- öğleden sonra İngiliz büyük elçisi 
•~çmiı aibi &'Örünyor. Mon~olistan Hong - Kong, 3 (Radyo) - Çin buslerı akım k:ıl~ıştır. an ~~ht r zır bulunmakta idi. ile İngiliz tümgenerali Luhuyu ka-

1 - DeTamı 4 llncll aahifecle - ajansı bildiriyor: gelen haberlere gore harbe a.1 a Reisicumhur ve Bayan lnönü ltul buyurmuştu 
Dün öğleden sonra Ven - Çin civa- 40000 Japon süvari ve piyadesı mev- 00°*00 r. 

rına 200 japon askeri çıkmış, fakat kufen TokYoya sevkolunmuştur. A k d 
bunlardan 50 si telef edilmiştir. Fu- Tokyo, 3 (A.A.) - Kuangtung vam amarasın a 

Devlet bankası genel di· Ke-Onun cenubuna da bir miktar ordusunun Psinkingde neşredilen bir 
rektörü çekildi kuvvet çıkarılmışsa da bunlardan da tebliğinde, japon ordusunun hala 

110 ölü vardır. Bir kaç yere daha ih- nehri bölgesinde dün Mogol kıtaatı- ç b } D • d ' b• } 
b.Atina, 8 (A.A) - Atina Ajansı raç edilen J'apon kuvvetleri tama- na karşı muharebeye giriştiği bildiri! em er ayn, anztg e 0 1Up ltefl er 
ıldiriyor: 

Elen 

•• nuyor 
Floransa, 2 (A.A.) - Dük de 

Spoletein düğünü merasiminde bu· 
lunmak üzere buraya gelmiş olan 
Yunan kralı ve Yunan prens ve pren 
sesleri, Yunanistana dönmek üzer~ 
bu akşam hareket etmişlerdir. Bun
lar yolda, bir kaç saat Venedikte ka
lacaklardır. 

00000 

men imha olunmuştur. ihraç teşeb - mektedir. hakkında 1· zahcı."' t Verd 1· Devlet emiııyon bankası &'enel di- S • • • • 
rektör(l B. Tsuderos, ailevi mahiyette A dl k K ı ıya m ıs m ın' 
hususi b ı d 1 • t rnavu U ra } Loindra, 3 (Radyo) -Avam ka men ihtaratta bulunulmasını iste - J . · . 
miştir. ıe ep er o ayıaiyle ıs ifa et- maraıının bugünkü toplantısında mişlerdir. Çemherlayn, hunlara ce- eğıştırıyor 

. Vek~leten .renel direktörlüie ta- Varşovaya vardı. Oradan Gdinya yo başvekil Çemberlayn, J?anzigdeki~vap vermiş ve Hariciye nazın Lord Bangkik, 3 (A.A.) - Resmen 
Yın edılen genel direktör muavini hadiseler hakkında izahat vermiş ve Halifaksın nutkunu hatırlatarak, bu bildirildiğine göre 1 ağustostan iti-
:· ~arbaressos, bu istifa hakkında Juy)e Londraya gidecek alınan malumata göre, Şarki Prus- nutkun sarih bir ihtar olduğunu söy- haren Siam Hailand ismini alacak 
ernıştir ki: yadan Danzige mütemadiyen silah lem iş, Londra, Paris ve Varşova hü- ve Siaınlılar Thai ismiyle anılacak-
B. Tsudero n istifasının devlet Bükreş, 3 (A.A) - Kral Zogo ve saya geçeceklerdir. ve mühimmat geçirildiğini, Alman- kümetleri arasında sıkı temasların lardır. 

maliyesi ile hiçbir alikası yoktur. kraliçe jeraldin yanlarındaki zevat Varşova, 3 (Radyo) - Arnavud- ların Danzigde bir ordugah kurduk- devam etmekte olduğunu ilave ey-
BUtiln mali mesail üzerinde banka ile ile birlikte ltanbuldan buraya gel- luk kralı Zogo ile kraliçe jeraldin, larını, bir hareket yaptıkları takdir lemiştir. hüre uğratan sebeplerin anlaşılması 
hUkOmet daima tam bir mutabakat mişlerdir.Bükreşte kısabir ikametten a-ece buraya gelmişlerdir. Kral ve de hunun tecavüz telakki edileceği- Bundan sonra Moskova müzake- lazım geldiğini söylemiştir • 
halinde bulunmuştur, bugUn de ayni sonra Varşovaya gidecekler ve ora- kraliçe, Gıdinya yoliyle Londraya gi- ni söylemiştir. releri etrafında bazı sualler sorulmuş Çemberlayn, hu hususta izah.t 
lllutabakat mevcuddur. dan da pek muhtemel olarak Fran- deceklerdir. Mebuslardan bazıları, Hitlere rea- ve bir mebus bu müzakereleri tech- vermekten çekinmiştir. 
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Geç k mştm 
Maresalımız 

" 
- Baştarafı 1 inci aahif ede -

cesur koruyucu~u Türk ordusunun 
genel kurmay başkanı ve vatanın bü
yük kurtarıcılarından biri olan ma
reşalımızın yüksek şahsiy~tleri kar
şısında candan sevinç dıJJrgularını 

1 oırsa-Pöy sa 1 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 

l_, __ I 
Bugünkü program 

1639 M. 183 Koa./120 Vw 
Kw. Üç kızkardeş olan sarışın Eleni

dep, kestane .;uçh l\Iarikadan, esmer 
Mariden, beni mtercih ettiğim sarı
şın Elenidir. Eleni bu ayın sonunda 
.} irıni iki yaşuıa ba~aca k ... 

yada en büyük emelim, seni de, Ma
rikayı da mesud görmektir. 

t Z l\1 l R A N r AR A 
T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 

Kw. 

Marika şapkacıdır. Mari de dikiş
çi ... Bunlardan biri gülleri şapkala
r takar, clığeri esvapları dikerken 
bana, kendileriı e mahsus şiveler, 
... üşterileriııin hikayelerini anlatır. 

.ialbuki, Eleni daima düşünür. 
Ay, klı lambanın büyük ipek aba

jürü altından dökülen ziya içind~ 

gür, ta~kın ::;açları, kar gibi beyaz 
rengiyle, Eleni bir mabudeye benzer. 
O, buyük bir mağazada satıcıdır. 
Anasız, babasız kalan bu üç kız

kardeş beraber yaşarlar. Kıiçükler 
-1\ ıka ve Mari- nöbetle evin hizme-

.Mari ablasına sarıldı. Omuzunun 
üstünden de hafifce bana gülüyor -
du. Fakat, birdenbire bağırdı: 

- Ah, makarna yanıyor! 
O, Marikayla mutfağa koştu ve 

biz Eleni ile yalnız kaldık. Genç ka
dın bana hiddetle baktı. Kalbimi e -
zen esrarı açacak saat gelmişti. Fa
kat hayır .. Biraz sonra süylemeği da
ha muvafık gördüm .. 

Yemek yendi. Yarabbi ne cesaret
sizim 1 Acaba gene mi ağzımı açamı
yacağım? 

Geç vakte kadar binlerce şeyden 
bahsettik. Nihayet kalktım. Mari ar
kamdan g idi. Kor:dorda, b:r aralık 
karanlıkta kaldık. 

tiı orürler ve yemeği pi~irirler. Birden, kollal"lmın arasına ince bir 
Eıeııi kıra) ı öder. Jt'akat, yalnız bel hissettim. Zarif bir vücud, vücu

büyük heınşireJ"k ile izah edilemiye- cüme sürünüyor, gµzel kokulu saç -
cek bir imtiy ız şayesinde katiyen lar dudaklarıma değiyordu. 
mııtfağa ya11a;mıaz. Daima gül tır - Şiddetli bir arzu dudaklanmızı 
ııaklarını parlatarak: birleştirdi. 

- Ben hır prensesim, der, böyle l\lari, titriyerek: 
el işreri göremem!.. - Oh, dedi, beni aevdiğini zaten 

izhar için hazırlanmışlardır. 347 Albayrak tica 

Alyoti Bi. Sayın mareşal Fevzi Çakmak, re- 84 
fakatlerinde ordu müfettişlerinden 53 Enaf Ban. 
orgeneral Fahreddin Altay, orgene- 26 J. Kohen 
ral İzzeddin Çalışlar ve maiyetleri 17 İstiklal elbi. 
bulunduğu halde bugün saat onda 
deniz tarikiyle Çeşmeye gelecek ve 
oradaki ordu !>irliklerinj teftiş buyu- 527 
racaklardır. Vali B. Ethem Aykut, 690741 1/2 
müstahkem mevki komutanı Tümge- ----
neral Rasim Aktoğu ve belediye rei- 691278 1/2 
si Dr. B. Behçet Uz, dün otomobille 
Çeşmeye hareket etmişlerdir. , 

Sayın mareşalı Çeşmede istikbal e
decek ve akşam üzeri kendileriyle 
birlikte 1zmire geleceklerdir. 

Genel kurmay başkanı mareşal 
Fevzi Çakmağın bu seyahatleri, or-

No. 
7 

8 

9 

10 
11 

du birliklerimizi tetkik ve teftiş z. Yağı 

13 25 16 
14 15 25 

15 75 16 
15 15 
14 15 

Fi at 
11 50 
12 
12 75 
14 25 
17 50 

maksadiyle yapılmaktadır. Kahra - ' 43800 Kilo O. Muharrem 84 50 85 
man ve cesur Türk ordusunun bu tef-
tişten çok mühim ve Türk milletine Zahire borsası 
has fevkalade neticelerle çıkacağın- 1 z l\IİR 
dıın eminiz. 30 ton Bakla 

Bugün Çeşme ve civarında teftiş .oo Balya Pamuk 
86875 

45 
86875 

45 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dina 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

Kr. 

5 9275 
126 62 

3 355 
6 6575 

28 525 
67 215 
50 815 
21 525 
1 0825 
1 56 
4 33 

14 03 
23 8625 
24 8325 
o 905 
2 8rl25 

34 605 
30 525 
23 8925 

ESHAM ve T AHV1LA·ı 
ANKARA 

Sivas - Erzurum hatb istikrazı t. 
19.80 

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

TO'R.KtYE RADYO DlFOZYON 
POSTALARI 

TORKlYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 
Öğle ne§rİyatı: 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği 

1 - ...... - Kürdilihicazklr 
peşrevi. 

2 - ....... - Kürdilihicazkar 
şarkı - Cismin gibi. 
3 - ...... - Kürdilihicazkar 
şarkı - Çılgınca sevip. 
4 - ...... -Kemençe taksimi. 
5 - Faize -Şetaraban şarkı 
- Badci vuslat içilsin. 
6 - Şemsettin Ziya - Şeta
raban şarkı - E.y gonca açıl 
zevkini sür. 

Sivas - Erzurum battı istikrazı 11. 
19.80 13.00 

Yalnız Eıeıuyı görmek için, bu biliyordum. lerde bulunacak mareşal Fevzi Çak-
mak, akşam üzeri lzmire gelecek ve 
Güzelyalıda tayyare alay komutanlı
ğı önünde büyük merasimle ve halk 
tarafından coşkun tezahüratla karşı
lanacaktır. Vilayet makamınca sayın 
mareşalın istikbaline ait zengin bir 

-------000*000•-------

7 - ..... , - Saz semai11i. 
Memleket saat ayarı, aj~nı 
ve meteoroloji haberleri. 

hemşireleıin oturduğu apartmana Böyle safvetle, hüsnü niyetle tes
haftada iki g ce giderim. Onlarla sa- Hm olan zavallı bir kalbi nasıl ka -
mimiyetim Mari sayesinde oldu. Bu natabilirdim? 1 Demokrasilerin kararı 

13.15-14Müzik (Karııık program .. 
PL) 

Akşam ne§riyatı: 

19. 00 Program 
kızcağızı bir gün yıkılan, bir duvar - Oh )fari... Elbette ... 
altında!l tes üfen kurtardım. İtiraf Ertesi gün, üç kızkardeşin ~pa\'t-
ederim, evvela Mari hoşuma gitti. manına gidince, Mari teklifsizce boy. 
Fakat büyüğü, Eleniyi görtınce Mari numa sarıldı. Marika gülüyordu. E- program hazırlanmıştır. 

Fransa Hariciye Naz1rı, A'rnan sefirine 29.os Müzik (Szymanowski-Var 
yasycnlu Temu - Pl.) 

benim için yok oldu. leni henüz eve gelmemişti. HükOrnet erkanı, daire ve teşek -
küller şef ve mümessilleri, istikbal 
merasiminde jakey atay Hl.his olarak 
hazır bulunacaklardır. Müstakbelin 
ve halk, sayın mareşalımızı karşıla
mak için saat 15 ten itibaren Güzel
yalıda toplanacaklardır. İstikbal me 
rasiminde polis ve asker müfrezele
ri, subaylar, teşrif ata dahil zevat 
hazır bulunacak, selam resmini ifa 

açıkca ihtaratta bu 1 u:ıdu 19.15 Türk müziği {Karışıkprog, 
Eleni o kadar güzeldi ki, onu ba- Nihayet dokuza doğru geldi. Pek 

Paris, 3 (A.A) - Hariciye nazırı 
Bone ile P:ıristeki Alman sefiri ara
sında yapılan mülakatı mevzuubah
seden cl.J~ Temps> gazetesi diyor ki: 

tam garantileri. mekanizmasını ha -
ram. 

zan seyrederken gözlerimin teessür- endişeli ve meşrrul görünüyordu. rekete getirecektir. Bu harekete gel- ı 9.4S Türk müziği (Halk türkü
leri ve oyun havaları) den yaşardığını hissederdim. Anlı - Ona Ankarada iyi bir iş teklif et -

1e, Danzig slatiisünde gerek hariç.
ten silah kuvvet!yle gerek dahilden 
tek taraflı bir karar veya bir kurnaz 
hk vukua gelebilecek her türlü ta -
havvül için muteberdir. 

yorum ki ona hiç bir zaman ilanıaşk mişlerdi. İlk trenle gidiyordu. 20.00 Memleket saat ayarı, ajanı 
edemiyecektim. Küçük kardeşlerine bir çok tavsi-

cBone Almanya hükumetine dip 
lomasi yoliyle Fransanın vaziyetini 
sarahatle bildirmek için en münasip 
zamanı intihap etmiştir. Fransa ak
dettiği itilaflar mucibince giriştiği 

taahhüdleri üa etmeğe azmetmiş bu
lunmaktadır. İngilterenin vaziyeti de 

ve meteoroloji haberleri. 
Eleninin vaktiyle bir sergüzeşt ge- yele.rde bulundu ve sonra bana dön

çirdiğini de biliyordum. Ve kendime dü: 
20. 15 Türk müziği (Klasik prog

ram) 
cesaret verebilmek için, genç kadı- - Rica ederim, mesut ediniz kar-

Devlet idaresi, her şeyi göz önün
de tutmak demektir. Eğer dünkü na
zırlar meclisinde Dauzigte bir hüku
met darbesi yapılacak imiş giui dü

Ankara radyosu küme heyeti 
nın aşk delisi olduğunu; gözleri- deşimi.. 

20.55 Konuşma (Türk kuşunun 
nin, bazan oı:rıuzları üstüne dağıttığı Dedi. Bu bir ima mı idi? .. Gözle -
saçlarının ~ohvet eseri olduğunu ta- rinde yaşlar parıldadığını görür gibi 
hayyül ederdim. Sonra gene dilim tu- oldu~. 

edeceklerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve bele-
şünülerek bu vaziyetle alakadar lü
zumlu bütün tedbirler tasvip edildi 
işe hu böyle bir ihtimalin muhakkak 

surette olacağı demek değildir. Fa.-

4000 kilometrelik memle
ket turnesine çıkan tayyare. 

cilerimizin ihtisasları.) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 

tul urdu. Gülüşhrinde, tenezzül et - Ne yazık! Pek geç kalmıştım. diye teşkilatımızla parti ocakları aynidir. 
Bonenin sözleri beynelmilel vazi

yetin inkişafları için büyük bir ehem
miyeti haiz ve geçen senenin sonun
da imza edilen Fransız - Alman be-

meyen bir gurur gôrürdüm ve arzu Reşat Enis mensupları da istikbal merasiminde 
hazır bulunacaklardır. Halk için de 
yer ayrılmşıtır. l\fareşalımız, ayın 

sekizine kadar İzrnirde kalacak ve 

21.30 Orkestra proaranunın tnk· ile titriyen dudaklarım kururdu. 
Evlerine altı aydanberi gidip ge

h;oı dum. Bana bir kardeş gibi mua
mele ediyorlar. 

Mari, benimle beraber küçük ha
nımeli sigar.JarJ iç.er. Onunla her 
şeyden - edebiyattan, musikiden, ti
yatrodan, modad:ı.n- ba,hsederiz. 

Bazan :M:ari ile Marikanın gözlerin 
de mliphem bir hayret okurum. San
ki: cAca.ba hala ne bekliyor? Acaba 
haıı "m:.Zi . e . or. Ne~e hala kara
rım veremiyor?::& domek isterler. 

;lugün Eleni şu sözleri söyledi: 
-Be~ z:ı.nnederdim ki şairler 

~ı\ntrpaNı11tez haber vereyim ki iyi 
bir şairimdir 1) Daima aşktan bahse
derler! 

Acaba bu bir alay mıydı? Yoksa 
ilanıaşka davet mi'? 

Hemen arzuhmmı söyliyecek yer
de kızardım; kekeledim ve -Cennbı
hak kusurumu affet~n- hemen aşk 
hakkında bir konferans vermeğe baş 
Jadım. 

Nihayet geçen akşam, üç kızknr -
deşin apartmanına girdiğim zaman, 
Mar:kayla Marinin hararetle müna
kaşa ettiklc•ini gördüm. Eleni amira
ne bir tarzda bağırıyor. Mari göz 
yaşlarını s;liyordu. 

Eleninin verd"S-i izahattan anla
dım ki, namuslu, ticaretle meşgul bir 

dimi. 
Dış 

- Ba§tarafı 3 ncü Sahifede - bu müddet zarfında Kordonda Ata- yann~mesinin metnine ve ruhuna ta-

kat her halde bizleri her türlü sürp- 2 ı .45 Müzik (Radyo orkestrası .. 
Şef: Hasan Ferit Alnar) 
Mozart: Senfoni sol min8r 
Debussy: Küçük süiti 
Müzik (Opera aryalan .. 

yalnız tayyare kuvvetleriyle fethe - türk evinde ikamet buyuracaklardır mamıyle uygundur. 
dilebilecek bir memleket deg~ ildir. z

1
• f ti · Bu beyannamede beynelmilel vazi ya e er: 

Bu vaziyete japonların geniş mikyas tzmır· lı"ler sa 1 F yette ciddi bir gerginlik husule gel-• yın mareşa ım~z ev- . . . . . .. ~ 

rizden uzak tutmak gayesini istih -

daf eylemektedir. Alınan kararla -
rın heyeti umumiyesi ile emniyet sis--
temi tam bir haldedir. Bu kararların 22.JO 

ta bir taarruz hareketi için istikşaft:ı zi Çakmağa hasret kalmışlardır. Bu dığı takd.ırde ıkı huku~~t arasın-
mı bulundukları, yoksa bir nümayii itibarla onu aralarında görmekle da n.oktaı. n.ı:,~ar teatısı yapılması en mühimleri şimdilik gizli tutulmak 23_00 
mi yaptıkları henüz sarih olarak bel bü;~tük bir bahtiyarlık ve saadet his- derpış edıldıgı hatırlardadır. tadır. 

Pl.) 
Son ajans haberleri, :zirl'lat 
esh~m. tahvilat, kambiyo .. 
nukut borsası (fiyat) !" cleğJclir. ~edeceklerdir. Fransa hükumeti, ingiltere gibi J our gazetesi diyor ki: 

l\fongolistanın işgalinde japonya Bu akşam müstahkem mevki ko _ Fransanın da Danzig statükosunu de- Almalllnrın hududu aştıkları da-
ıçin bir fuyda şudur: Çin harbi çok mutanlığı tarafından roareşalunız şe ğştirmek ~zere bi~. taraflı olara~ ya- kikayı tayin etmek Polonyaya aittir. 
uzamıştır. japonya bu harbi nihayet refine ordu evinde bir ziyafet verile- pılacak bır teşebbuse veya şarkı Av- Bu dakikada ise Fransa ve ingiltere 
lcndirmek iç.in Ç:ni denizden Ye ka- 'ektir. Yarın akşam vila~yet ve o"bu-·r rupa statükosuna karşı yapılacak istişareye bile lüzum görmeden der-

23.20 Müzik (Cazband - Pi .. ) 
23.55-24Yarınki program. 

bir nasyonal sosyalist tezahüründe 
radan ihata etmelidir. Eğer Çine de akşam da belediye tarafından mare- her hangi bir harekete müsamaha hal otomatik surette bütün kuvvetle-

. d · k d d ı · ·· t · - · · Al f" · · ı ı b d bulu- nutuk söyliyen B. Forster, ezcamle 
nız en ve ara an yar ım ge mesınc şalımız şereflerine şehir gazinosunda gus ermıyecegını m:ınya se ırıne rıy e po onyanm yanı aşın a 
mani olursa. Çindeki askeri harekatı ziyafetler verilecektir. hatırlatmağı sulh için faydalı addet- nacaklardır. şöyle demiştir: 
niha.yetlendireceğ'ne kanidir. Bu se- Mareşalımız Fevzi Çakmağın İz- miştir. Epopue gazetesi diyor ki: Danzingin Alman halkı, Danzin-
beb1edir ki Tiençinde. Fucovda, Sva- miri teşrif edecekleri haberi, bütün Paristeki sefiri tarafından keyfiye- Bazı Alman mahfilleri, hatta dün gin Rayba dönmesi için, mallariyle 
tovda ve diğer sahil şehirlerde taar- !zmirde bir sevinç dalgası yaratmış- yetten haberdar edilen Almanya hü- sabı!h dahi Fransa ve ingilterenin Po ve kanı ile lüzumlu bütün fedak!."
rnza geçt'ği bir sıra.da Sovyet yardı t kumeti Fransa ile ingilterenin Polon !on.vaya yardım için müdahale etmi- lıklan ya.pmağa hazırdır. Danzi~ 

ır. 
mma mani olmak ic'n Mongolistana yaya karş1 giriştikleri taahhtidlerin yeceklerini .;;:ın • yorlardı. Fakat B. halkını hiç bir teY korkutımyacaktır. 

kkatrşMı da h1~~retkete. bas1Jıytabil~. Fka - Rusya 'da kat'i ve ~arihh'olduğundan ve bu ta- hHiktler, bittr kudvv:t darbvesinkin :rı1 ~ha1k- tPoı1ony1 alılar Dandzigte dgUmrük. kodn-
a ongo s anı ı~.r.ra c menın o - uhhüdlerıni mi hacette tamamiyle a sure e oguracagı a su ame - ro ör erinin ade ini aha zıya e 

!r\· bir is olm•yac. ~,ını anlamak için R yerine getirileceklerinden haberi ler üzerinde bugün her halde artık fazlalaştırabilirleı.. Bu ancak Dan-
haritaya bir g·iz ezdiı;mek kafidir. OSSlf Z.a nehri taştı olmadığını iddia edemez. Bone Al- şüphe etme.se gerektir. zigin Almanyaya dönmesini çabuk-
f''tinkü böyle bir teş b üs mutlaka bir Moskovş, 3 (A.A.) - Tas A- manya cıefiriyle pek nazik ayni za- Danzig, 2 (A.A.) - Tietennofda laştır::ı.caktır. 
Rus - japon harl i doğurac~tır. jn- janm bildiri~r~ . . ~anda pek kaVi b~ üade ile konu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~ 
ponyanın, :\1ançurya ovalarına ben - Sovyet hukumetı Rossıtza nehri- ELHAMRA s· d 
zemiyen Mongol çöllerinde Sovyet- nin taşması üzerine felakete uğrıyan muştur.> f JileffiaS\fl a 
terle boy ölçmeğe kalkışacağı da şüp halka yardım için yüz bin leva te- Paris, 2 (A.A.) - Almanların 
helidir. berrü etmi~tir. ' Danzigteki faaliyetlerinden bahse -

Bugün Matinelerden itibaren iki büyük ıaheaer film birden 

delikanlı 11nri ile evlenmeğe talip A. Ş. ESMER 

olmuş. )Iari bunu reddetmiş. Eleni, •---------0-----bu iyi fırsatı kaçırdığı için kardeşini AN A O L U 
---00000--- den Petit Parisien gazetesi diyor ki: 

11.8 J [ • k cHariciye nazırı B. Bonnet, dün 
lYI'anae ln nut U alınanların Paris büyük elçisi ile yap 

TARAKANOVA 
kabahatli çıkarıyordu. 

Mari bir ar:ılık bağırdı: 
- Sevmiyorum, ne yapayım? 
- Başka birini ııevmiyorsan elbet 

bu adamı seversin. Böyle iyi bir par
ti kaçırılır mı? 

Paris, 3 (A.A.) - Müstemlekat tığı görüşmede, Danzigte ve şarkta 
nazırı Mandel, Hindiçinide yüz bin ve bilhassa Polonyaya karşı Alman

______________ _. kioilik bir ordu olduğunu söylemiş- !arın faaliyetleri ile alakadar ingiliz-
Sahip Ye Basmuharriri tir. Fransız hattı hareketini kendisine 

RAYDAU RÜŞTO ÖKTEM İyi bir kumanda heyetine malik bildirmiş, ingiltere ve Fransayı Po-
Vmumı nefriyat 1'f ~·aı illeri olan bu ordunun techizatı mükem- lonyaya bağlıyan taahhütleri hatır-

mfldt:rll meldir. Ve mühim miktarda harp latmış ve bu taahhütlerin zamanın-
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR malzemesine maliktir. da tamamiyle yerine getirileceğini de 

Bü;yük Kateri.nin unutulmaz c!nayeti batrolde: P. Ricbaro 
Wilm _ Anniıa Vernay 

Saadet Düşmanı 
Baırolde: Meıhur Tenor Benjaı:nino Gigili 

SAADET DÜŞMANI 3 - 7 ve TARAKANOV A 5 • 9 da. 
Mariye bu cevabı verirken bana 

baktı. :Mariyi istiyen bu meçhul deli
k.,nlıya karşı knkançhk duydum. Ilu 
nunla beraber. Mariyj sevmiyorum. 
Fakat - gar·ıı bir his- ona karşı büs
büt'"n lf.ı.k:ı; t da değilim .. Binaena -
leyh, hemen zavallıyı müdafaa et -

---00000 ilave etmiştir. 
t D A R E H A N E S t Hakaret: İşte Almanya Danzig hakkındaki , 
lımir ikinci Bey e.r ıolroı. lA l Ye 

• nin 5 ci H!ARİK A fi LMLER haf tast n 1 muvaffakı.yetle dcvıım ediyor 

tim: 
- 4şksız izdivaç budalalıktır 1 
lfnri memnuniyetinden ne diyece

ğini bilemiyo J11 : 

,. Karantinada 302 insi sokakta Os- Hitler P an annı tatbik mevkiine 
C. Halk Partid hinan içüıd• ld v b b · k" man kızı Emine ve Mustafa kızı Fat- konu ugu zaman, iri irıni ta ıp 
Telgraf: İzmir - ANADOLU ma Kazanova, çocuk topu m""sele _ edecek hadiselerin teselsülünden ta-r fJ f,'/<.'FO'fı..': !"'""tf, Poşta kutu81l :40$ "" sinden smail kızı Uyika Celcnk"' ha. mamiyle bugün haberdar edilmiş 

A .U U ~ Jı; Ş E k A l T 1 karet ettiklerinden tutulmuslardır. bulunuyor. Bu suretle e,ğer ihtimaJle-
YıUı6a uoo Altı a11lıiiı 800 w rin en fenası bir gün tahakkuk e -

KurU:Jtur. ! derse hiç kimse ben bunu istemedim 
demiyecektir. - Teşekkiir ederim. Do~uyu söy-

liyece"inize şiiphem yoktu.. Yabancı memleketler fçln seneU~ 
Eleni sUkOnetle konuşuyordu: abone ücrrti 27 liradır. 

Jlasur meme!erini gi~ 

erir, Kuvveti, Erke ~a 

Matin gazetesi diyor ki: 
Dir kerre dnhn h:ltırlııtnlım 

- Kardeş:m ,Mari... Ben kendimi Günü geçmiş nüı1halar 2!l Kuruştur. 
birnz da si ·n ananız farzediyorum. ANADOLU M.\ TB.4.A.Sl.\'lJA 
01 m için öyle söyledim. Fakat dün- •·--m:=::ıl:""lr-,,ı . .=1..=·u ırıı.;rJP 

Danz"g ~tnhlc'i rle 
· h n,,.· bit dn(r'tı · 

Tl , 

= 

2 Tür,kçe Tam ve '(eni Kopya 

MARI,,..OPOLO NUN MüDH!Ş 
MACEl !ALARI 

DtLTGÜ.\J GECE~iıl ( NAŞ/T) 
' 

HARJ.li ALAR C.A)WBAZhanesi 
p ~'.l'" 1 1 1 i5 2. ·ıo-·7,15 te 
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l a, aızıg m ' • 
~~~-.er~- k Teıt;p- eden: •-r VOKU e e ar a - 145 - Çcv· en: KAM! ORAL p er 
c~sus ka::iın, hay mdı: g0 neral Jofr, bü ün kuvvetile beni k 
kan 

1 ıı mağa ça ışLğını ve hat a bir ,c;:ıbah, yatak odamda 
• 
tıyo 

bile ziyaret Pttiğini te, z:p etsin bakalım! 
ze~f~~ı:<l~adıw~-. Bugi i ıı·ları ·- liı-cmi? . t Generaljofr-(Çokasabivekıp- Çemberlc.vn ile Lor(.1 la ifal"s, Varşovadan oe en 

R ce unı z 11 ener 1 Jofr - Sayın reis! Sayın kırmızı biı· lı.alde) vaz·)·etim c;ok fe- - J o 
1,. ~~;B er ve rei !. \cidir! Cnstıs kadının söyledikleri ile lnQİ.İz sefirini kabul ederek dinl--.diler 
d
' ınl ır ayda mem l el Heis - (Cn us kadına hitaben) o- f=nhidin t:ıkındıgı tavır \e hnr ket, ""' 
aş arınızın rtı Fr t · . . . . D d • ur yer ne adın! eref ve ha) sı) et mı pns mnl ettı nr- Varşova, 3 (A.A) - nnzigte ve eylemektedirl-0r. Şimdiki halde 

rın a. bulunmakd kl ı b ·r z e\ ·el Şnhid - Çok rica cder:m Sayın re- tık! Poloıı) n mümessili bulunan Şodaki, Danzige karşı bir cebir hareketi ya-
kendıniz söylemed niz mi? 1 i 1 Bırakınız ö~ lesin c:;:öyle in de e- P.eis - Bizim \•az·y ti !lİZ daha Marei'al Smigli Hi<lz ve hariciye na- pılaeağına dair ortada hiçb.r de.il 

Casus kadın Oı un içı·n d - il ı · · · · · .., ' - g 1 \ ınun ı ınde cereyan etın:ş olan ı a- az feci d • ·1dir. Çu. kü bur, da her zırı Bek tarafından ayı'! a~·rı kabul yoktur. 
Ben, her §eyden ev,. el il' vermemek mussuzluklara tamamen vakıf ola- iki tnr fı di• !emek \'e l.ıu münakaşa- edilmilltir. Şodaki hususi seHih"yettar Danzigtcki Alman makamları şeh-
mecburiyetindeyim. yım. lnrıı tahammül etmek mccbuıiyetiy- 'e yeni talimat ile Danzige döncek- rin Leh kıtaları tnrnfından işgaline 

Reis - (General jofrn hitaben) Reis - İtidalinizi muhafaza et - Je karşılaşıyoruz! tir. mani olmak üzere serbest şehri ted-
Alman casuslarının. bizden ne gibi menizi rica ederim. Bu kadının mak- Şahid - General jofr - Hnk:lrnt Dolaşan bir şayiaya göre Polonya, rkcn askerleştirmeğe devam eyle-
Pldnlar çaldıklarım zannedersiniz? karşısında bucalıvor 'e ne yapa.en - Fransa ••e 1ngı0ltere, üç memleket ara- mekted rler. V d sadı, herkesi rüsva etmektir. Bunu .J • 

e ü manın, bizden almış olması ~ını bilemediğinden, tehevvüre kapı- ndn fam bir gorüs b"rliği olduğunu Ecnebi müc:ahitlere göre Alman.,·a 
muht ı anladık artık. • '.I' 

eme mnliimat netice inde ne lıyor. Unntu) or ki, bu kadına file+ tcyid eylem k üzere gerek doğrudan hükQm tin"n mak adı Danz·gte ceıe· 

kanisiniz?. ask l k f ·· · 

bah Parise gitmiş olan Fran sefiri 
Corbin bu sabah Londraya a\•det •t. 
miştfr. 

Ta hın ·n edildiğine göı·e hhı'.l\..iye 

komitesi bu akşam toplanr.rnk bey -
nelmilel vaziyeti ve bilhassa ingilte
terenin Moskova sefiri Seedsin Molo
tof ile yaptığı on mülakata dair a-On 
derdiği raporu tetkik edecektir. 

Bu rapor dün Londrnya gt:lmiştir. 

PoJonynnm Amerikn sefiri Kont. 

Potoki bu sabnh Plymoutha gelmiş-
gibi muvaffakıyetler temin ettiğine Şah:d - Bu karının söylediklerini olmakla 1'"'ransanın en yüksek mena- doğruya gerekse Danzigteki millet-ı yan eden hfidi elerin tamamiyle da-

.. er ı şere ve. nanı usu uzer.me fiini dıırbelem "ştfr. Yani Frtmsanın !er cemiyeti yüksek komiseri vası hili bir mnhiyette olduğunu ve Al 
Gener ı · f DU ıı tir. Buradan Londra ve Varşovaya a JO r - şmanın yegune soz vermek suretıyle ,general JOfr ınukadderabnı bu kadının eline ter- tasiyle müşterek bir teşebbüste bulu- manyanın bu işlere karışmadığım 

muvaffakıyeti, 10 inci fırkayı muha- tekzip etsin, derhal iıı1tnacağım. ketmişti.> nacaklardır. hatta Ağustos sonunda Danzig lima- gid~cektir. 
sara alona alarak, onu esir etmiştir. Reis - Her şey anlaşılacaktır. General jofr, yerinden kalkmak ve Bununla beraber ecnebi mllşahit- nına b·r Alman kruvaı:örünUn gele- Mumaileyh A\TUpanın vaziyet~ 

Reis - Yani, erkanı ha1biyei u - Yaln12 müsaade ediniz de, muhake- mukabele etmek istirorsa da, şahid lerin kanaat ne göre Şodakinin Dan- eeğinden Polonya hükQmetini r~ men karşısında Amerikanın hattı hare· 
munılyenin planını tatbik etmek yil- meye devam edelim ı de\•am ediyor. zig ayan meclisine Varşova hükiime- haberdar ettiğini göstermekten iba- keti hakkında hükllmetine izahat ve 
Zünden hataya düşen 15 inci fırka General jofr - B5yle bir kadmcı- Şahid _ Sözümü kesmeğc kalkış tinin bir notasını tevdi etmesi ihti- rettir. ,.ecektir. 
kumandanının sebebiyet verdiği ğı tekzip et iş olmak için askerlik m:ıyınız gerıernl jofr! Sb) ledikleriır mali daha kuvvetlid"r. Londra, 3 (A.A.) - Çemberlayn Ya~ova, 3 (Radyo) - Gazeteler 
nıağ!Qbiyetten bahsediyorsunuz? şerefimi karı trmak nıecbuıiyetinde ayni hnkikattir! Burada söylenenler Notada scıbest şehir statükosunun bu sabah Lord Halifaks de haz1r ol 

General jofr - Kumandanın hata değilim. Şahid, i ter e bana inansın. ~sıl benim için çok ağırdır. Fnkat. .anzigin askcrleştirilmcsini menetti- duğu halele Varşovadan son haberle· 
sı deiil de, 0 gece fırkanın her taraf- Şahid - (Asabi bir tavırla) ken- ne söylenirse söylensin, bu macera ği ha't:ırlatılacak ve son zamanlarda rj getiren ingilterenin Varşova elçi 
tan muhasara edilme idir. disinj kandırmağa çab!'ltığınız za- nm iç yilzü tamamen meyriana çıkn lınan askeri mah·yette tedbirler ~i Kennardi kabul etmiştir. Ba veki' 

Reis - (Casus kadına dönerek) mantarda kadıncık değildi ya!.. caktır. Dana ne oldu ise zaten oldu ak kında resmi malumat istenecek- bu ziyareti mütenkıp Buckingharr 
sevgiliniz, Berline vardığını size bil- General jofr - En ağ r bir suret- Bundan sonrası için d .. şiinecek de ir. Ayni mil ahitler notanın Leh hak- sarayına J?iderE'k kral t rafından kr 
dirdi mi? te tahkir cd"liyorurn sayın reis! MU- ğilim. J.'akat şurası muhakkak ki, ge •arına yapılacak herhangi bir tecavtı- kul edil~iştir. 
l:I__ Casus kadın - Derhal. Hatta, dahale ediniz çünkü.. neral jofr, ze.,.cemi kendi emellerine ziln Polonyanuı i tiklaline karşı ya !ngilterenin Berlin sefiri Nevillr 
"'ransa k.. h b 0 

• • • d · ğl d ires· d ek~ ~nı1. ar. ıy.eı umkkıumısde da- . Reıs - (Çan çalıyor ve fakat şa- imale etmeğe çalışmış ve hatta. onun pılmış bir tecavOz mahiyefnde te- Hendcrson yarın ö e en sonra tay 
Yen~n e 1 faa ~-yetımı~ ha n a a hıdi s~sturamıyo~). . yatak odasına bile sokulacak kadar lak ki edileceğine dair bir ihtarı ih~i- yare ile Londraya gelecektir. 

.talimat gonde:~.ı. . . Şahıd - Hakıkat sıze acı geliyor ileri \•arrnıştır ! va etmesi de mümkün olduğunu ita- Bonnet ile görüşmek üzere dün sa 
Reıs - Gönderdıgı talımat daıre- general 3·0frı G 1 · f T.···ıı· l si d . ? ••• enera JO r - .n.u ıyen ya an sa-

n e hfç faalıyette bulundunuz mu· Reis - (Ayağa kalkarak) ikiniz yın reis ı 
Casus kadın - Bu hususta şüphe- de susunuz! 

nfz olacatını zannetmlı'ordum. 
Rela - (Mildde·umummiye hita.- -------000*°<>u-------

ben) mQdahalede bulunduğumdan p • b 
affınızı dilerim. İsticvaba devam e- QJ .. lS mat Lord Ha:ifaksın geçen hafta verdigw i 
de bilirsiniz. 

Büyük harpte - Devam edecek -

umumiyetle, Pazar günü Danzigte 
yaratılan propaganda havasının si -
.,irleri ö1çınck maksadiyle bir teşeb
büs mahiyetinde olduğunu, Varşova 
1lükurıetinin soğukkanlılığı \'e Fran
a hilkQrnetinin Berlin hükumetine 
aptığı ihtrdan, ingiltcrcnin de bü
ün taahhütlerine riayet edeceği an
laşıldıktan sonra bilttin Polonya hal
':ının fevkalade memnun kaldıkları
nı yazıyorlar. 

Von Hess 
Nutkunda ne 

dem.ş? 
Mttddeiumumt - (Casus kadına söylev kadar a aka.ı bir IlUtUk 

lıitaben) kocanızla beraber oturdu- Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansı, 
ğunu.z biranda, hizmetçi kadının Kral alt J . . t r . d d · 1 • t• doktor Hessin bu akşnmki nutku 
teletoııla arandığınızı gelip habe; ıncz or }Un mesaJl e raı ln- ıra e t.memış ır hakkında aşağıdaki notu neşretmiı-
\'ermeei yüzünden fena vaziyete d Q U Il k l l Londra, 3 (A.A.) - Lorrl Halifak- teriyor. Çür.kil mevzuubahsolan Dan- tir: 
dUştüğUnüzti söyledi idiniz. Sonra, zu lıla a e er yazı ror m nutku hakkında tefsirlerde bulu zigtcki hürr yetler değil Polonvanın D. 4 T. B. ajansının ynbancı memle-
bu gafı yaptığından dolayı kendisini Paris, 3 (A.A.) - Kral altıncı bir harekette bulunacağını zannetmi nan T 0 mes gazetesi, ezcümle ~ôyle ve daha bazı devletlerin istikla!idir. ketler için neşrettiği Iı'railSlzca ser-
neden koğnıadınız. Corcun dünkü mesajından bahse _I yorlar. ) azmaktadır: Bitlerin Danzigteki emelleri ırk1 d~- vislere göre, doktor Hess, bu akşam. 

Casus kadın - İhtiyaç yoktu. Zi- den Bourgues, Petit Parisien gazete~ Jour gazete i divor ki: BU ilk h t b . b. tk ğ 1 sevkulceyşidir. Almanya bir ihtı- ki nutkun~ şu cümle ile bitirmiştir: 
ra, işin iç yüzünü anlayamadan bana sinde diyor ki: Hitlerin Könisberı;e 25 a"'rlsto c y .arp en erı ır nu • nn liifa sebebiyet vermediği takdit ie cAlmanya, istikb~le. süku.netle ~akı-
alet olınuştu n .. 

1 
. .b. bi Bu kadar mufahham bir şahsiyet içi nhrıber verilen muvasalatı Alman matbuat taıafından bu kadar kuv- ortaya bir ihtilaf çıkmıyacağı bütun yor '* gelecek hadıselerı beklıyor> 

\'azfyet t, · en, sınır en:r. gı. 1 
• r tarafından söylenen ve ingilterenin askeri şeflerinin mümkün olduğu vetli bir ittifaklı kabul edilmesi ilk nlakadnr devletlerce malOmdur. D .. N. B. a~ansının Almanca .. servis

ZUna akın~ını. Koca~, ışın ıç ytl- en mümtaz devlet adamlarının ihtar- kadar uzun ve yıpratıcı bir şekle kıy c1efa olarak göriilüyor. Bu hal !ngi- Almanya insriltorc milletinin Av- le~ın.e göre ıse, dokt_or.Hess, şoyle de
ni a~larnaga !Uzum görmeden be- larından sonra gelen bu sözler ulvilmak arzusunda bulundukları buh- liz milletin·, katlandığı bütün feda- rupayı askeri tahakkilmü altına nJ- mıştır: cAlmanya, istıkbale süktlnet
ka~eskıne çalıştı Ye hatta. hizmetçi bir kıymeti ha.zdir. r~nın b l ·i. de en had dakikasını teş- l.i\rlıklara rağmen hükftmetçe giri- mıya teşebbüs edec.ek olan her devlet le bakıy~r ve bakıyoruz>. Almanca 
a· . ıua bağırdı, evi terketmesini ken- Kralın mesajını, milletin gönüllü-ıkıl edecektir. şilen taahhütlerin ifası hususur.da mukavemet etmek "çin tek bir adam Metne ııore, dokto; He s, «Gelecek 
ı:sıne S()yledi. Hizmetçi kndın. ağ- !ere tahsis edilen askeri §enlikler Populaire gazetesinde Blum ya- rıe kadar azimkar davrc.ıdığını gös- ~ibi siJAha sarılacağını bilmelidil-. ~adiseleri> bahis mevzuu etmemi~ 
re~a,ğa baıladı. Ben, merhamet ede- münasebetiyle okutmuş olması, me- zıyor: uoo*ooo tır. . 
ela~ ;arann.ı geri almasına kocam - sajm kıymet ve şür,rıuliinü bir kat . pün :e evv~lki !Iün tamir ve tela u k ş k Doktor Hessın.b~ nutku, a~et hil!-
kadın ıc~ ettı~ ve o da kabul etti ve daha yükse.l.tme~~~dı~ .. ve ç .. mber- fısı ı~kansı~ hıç bı.~ şey cen7~n e~: z a a r ta f~na olarak, r&d)I o ıle neşredılmemi~ 

Mu hız_nıetıne devam etti. )aynın da so~ledıg~. gıbı, m~~:In AI- n:em~s ~ld .• una gore, ken~ını tabıı tır. . 
nı . ddeıumumt - Demek ki koca- manya Danz1ge huculll ettıgı tak • bır nıkbınlıge ı~aptıran efkarı umu- Kaıserlautern, 2 (A,A.) - garp 
tn \ ~alnıı sizin elinizde değB, biz- dirde ingilterenin bütün ağırlığ°ı rniyelcr arasında sademeden sıınra seddi kongresi adı verilen garbi Al· 
rn~ ~~ ~~dının elinde bile oyuncak ol- terazinin kefesine yüklenmi~ ola - bir yatı ma hisr.edecekler ve c:onra di o M ı· t k ti ·ı M . ~anya poli.~ik~ şefleri kongresinde 

Ja 0 Yle mi? caktır. Bu vaziyet Berlinde takdir ğer bulutlar toplandıkça elektirik te- iŞ Ongo IS an UVVf eri e ançu bır nutuk soylıyen Dr. Rudolf Hess 
çal sus kadın - Ben, vatanım için edilecektir. vettürü yeniden artacaktır. Görin- • j } t t J ft.-lmanyan~n arhk yabancı devletle-
eli~~~Orduın. Kocamın şunun bunun Oormesson, Figaro gazetesinde gin bir seyahati, Göringin, Führerin fi Ve l pOll <l aa 1 çarp1ŞlyOr ar rın oyuncagı o~madığını, yahudiliğin 
hi" a~a~YUncak olup olIJl&ması beni serbest şehir statüsiine göre, dış işle- nutkuna tekaddüm eden bir nutku~ Paris, 8 (Radyo) - Dış Mongo - yapmt.,lar ve Mongollara knl'Şl knt'i v~ tarks~k:u~u~ ~l~anyada parti 
~Iüdd a~ar etmiyordu. rinin Polonya hükümeti tarafından Bu rejimin Hitler kati kararını ve- rstan kıtaatı, dün Mnnçuri toprakla- bir darbe indirmek maksad"yle ha_ yı ay b~~~ l er.m~ b~tu~ çem.ber~~ • 

koca eıu_muıni - (Casus kadının evk ve idaresini temin eden hüküm rince, belki de ynz sonuna kadar mn girm·şıer ve Mançuri kuvvetle - 1 kJa a başlamışlardır ;e te~e uws• e:ını.n hıç hır şeyı degı!~ 
doğ 81 ~~hıde hitaben) casus kadın lere muhalif olmamak şartiyle, Dan- devam etmesini beklemel°dir. Sinir~ riyle uzun bir çarpışmadan sonra zır 1 

• r . · ıreı:ruyelegını hır kere ~aha teyıt 
ş ru. soylilyor değil mi? zig idaresinin Senatoya ait olduğu lf"rimizi bozmıyalım. Sükunun, n .. f. tekrar çekilmişlerdir. Alakadar mehafıl, bugünlerde dış etmış, A manyanın cÇekıstanın or-

k ahıd - Maalesef öyle. Hizmetçi nu hatırlatnl"ak Fransa ve İngiltere- sine hakim olmanın ve azmin b;rles- Tokyodan alınan haberlere "'Öre Mongolistan ve l\lançuri hududların ~dan k~lkmasından sonra kendisi-
ndının k d" · · · b"l 0 

• nı daha zıy d · tt ··rcI•·w·· .. rı hakkı en ısını.~:lefonla a~adı~la n~n hatt: ~~r<"~etlerıni .senat?ya ı - mesiyle diktat?.rl"r~. mesum wyoku.:ıta japon ve :Mançuri kuvvetleri, dış da knnlı muha.rebeJ.er olacağı kana- .. ~ e ~mnıye ego ugu~u 
be . b· nda verdıgı haber uıerıne dırmelerını tıyor ve dıyor kı : durdurmak mumkun olacagını tek- .Iongolistan hudutlarında tahşidat atini beslemektedirler. tebaruz cttırmış ve Roma -· Berlm 
rn ~ı. ~kıskançlık gıcıkladı. Ve biz- Avru la brm~ veva sava_şın bel- rar edel°m. oo•ooo ve Tokyo müsellesi devletlerinin mü 
a·e· Çı adını i t°ntaka çekfün. Ken - ki d 22 D . rn·n ~uuruna Lağlı E.ks l iycw PAZf'tesinc'f"n. kemmel surette silahlanmış bulun-
b:sı~e innnmakhğımın yegane sebe- bulunclt1·unun J-.er t rafta bilinmesi Hitler. pol"fk s rıı l\1°in·h tecrü- Bulgar Başvek·ı· duklarını söylemiştir. 
l~o arımın, .general jofrln daima te- '"OU f k olur Rıı 2? kisinin buna beqine istinat etti m kJ,. büvük bir J J B. Hitlerin muavini sözlerini ~Y-
larn nda konuştuğunu benden hİÇ sak ciddi b0 r sur"tt,. nni bulunmaları da psikoloj: ~atası V<l 1 or. c,.mberlayn le bitirmiştir: 

C anıasıdır. ha az fayc;lalı olm1yncaktır. ve Daladiyer Miinihe evvPlce bir ke- ' - Yabancı memleketler ne ister· 
rek)asus kadın - (Müdahale ede- Umumiyet itibariyle gazeteler J\l re gitmi~ olduklan içindir ki bir ke- Bugün Sof yadan Beri ine mütevec· lerse onu yapsınlar, varsınlar enter-
za f g~ne~al jofr'un bana karşı olan manyanın Danzig üzerine h0 men re dahn gitmiyeceklerdir. nasyonal yahudilik aleminin emir· 
er:~ı OyUktü. Öyle znnnederinı ki, ono*oo0-- cihen hareket ed1.1cektir !erine itaaat etsinler. Almanya istik-
lltn anı ~arb Yci umumiyenin biltiln l1ı p . .. bale sükünetle bakıyor ve gelecek 
ki uru ıdare in· iste eydim, emi11iın on Sofya, 3 (Rndyo) - Bnşvekıl J<o- larında kendisini bekliyecek olan hadiseleri bekliyor. 

·;u tnleb_imi dahi r dde mezdi. Ee lvanof, ynrın mn yeti erk~niyle hir hususi trene binerek Bcı line gidecek v l va d z b ta 
istiy~ncral Jofr - (Bir ey söylemek likte buradan Berline hareket E>de- ve istasyonda karşılanacaktır. l Si 

r n da nıüdd · 1 ıı · ç· J d · t ne 1evanı ~tr·. eıumum sua erı- - cektir. Köse 1vanof, Alman hudud- Bugün MUnihten Berrne dlinen ıngene er en y nı ev• 
Mu ı.ıcınden ükOt ediyor.) Ş • J. d b . d ~ 'il 4 k H0 tl K.. ı k f 

dde'umumi - Terbiyesizl"ğin ım l e rr sev yapar l"''e lf'JOS c- . . . ı er ose vanofu çarşamba glinil ı at ) aptı 
mahkeme huzur d d h f ' • J tayın. her halde, çok kıymetlı hır kabul edecek ve kendh:ivle uzun . . 
vnnı t . un a a a azın de- •• el ·ı k .. f d . d .h . 1 k d .. V d" .. w Vıyann, 3 (A.A) Po Çınge-

e ıne ıne inıkan yokt .. ,aya gon erı ece mıs ersı el tıva ey me te ır. er ı- muddet konm~acnktır. J • • • 
Casu k d ur. <:J • w. •• h'" t k k t "d . ı ne eı nra ıı d ) ı d cvkıf nt lap-
. a ın - (lln'-'k k) b • ı soze urmet e me P" e a etı Paris 3 (R d . ) B 1 b . . llıı, Yok "' rnrn en Paris, 2 (A.A.) - Bir çok Fran- ayırmaktadır. . . . ' ... n YO - u gar 11~,e- m1ştır Büy k bı k IO\ kynh \'C 

b.l't\" k n~i :r;n~n~~ kocamın evin~e sız gazeteleri, bugünkü nüshalnrında Ordre gazetesi, bu şayinlnrdan ol~ıyan Hıtlerı~, .hıç .olmrızsa ~ol: kili Köse 1vanofı n. yarın Roı line Burgenlnndlı ol n bu çingenele. c? t! 

tıyen k :ı . r, m tmck ıs- B. Von Pap nin pek yakında <ne baheed rken ezcümle diyor ki: cvık aleyhtarı fıkırlerınde snmımı harC'k t ed ceği ve '(l-Orçembe g"inü ç1 • R ı i 1 t n ne 
tni ha;~ ız~ ~nrbı.r<'ı umumiye reısi niyetle yapıldı-,.ı tahmin edilebilen> B. Yon Parı~nin An karada 0 ) • olduğu sanılabilirdi. Fakat bu nokta Alman harirıve nnzırı Von R bet op- se !il ı ir. ı ı q· bir rm 
odamda ziy ır · tB.r nb. ~ b ni yntak hu uai bir vazife ile Mo 1~ovaya gi- duğu gibi Moskovadn da muvaffak da da hayal inkisarına uaramak icap Ja uzun b"ı· mUlfıkat l anacnpı oyle- D chnn t l Rm ınn g der 

aro ettığını ınkil.r edebi- deceği §Eıyialnrına sayfalarında yer olarmyacağmı ümit ederiz:. FAkat bulediy,..,r niyor. mistiı 
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Nevyork Fuarında takdir 
gören ikinci Paviyonumuz 

Almanya, Çek milletinı ko
layca ortadan kaldıramaz 
Bir harp takdirinde Almanyanın Bohemyada 

asker bulundurması lazımdır 



4 TEMMUZ 1939 SALI (SAHiFE 7) 

Çal da iki cinayet Var olsun Mani· 
salılar 
' 

1 

HAYAT SAHASI 
Üoyçe diplomatik politik Korrespondanstan 1 
Almanlarııı izahına bakılırsa 

Arazi mes' elesinde n bir köylü 
pusu ile öldürüldü Tayyare cemiyeti· Hayat sahası düsturu, tecavüz pfanlarma karşı esas iti• 

K ne aza yazılıyorlar bariyle bir teminat teşkil etmektedir 
atiJ; Nazmiyi evvela çifte ile yara1a- Siyasette bugün kuvvetle hüküm na ve emniyetine de müessir bir su-'beraberdürüsiltbirsurettediğerali 
mış ölmedı.g"'. . .. .. t b "' süren anlaşmazlıklar bir çok umumi rette dokunacak bir şekilde ve fena ikalıların da menfaatlerini gözetmeli , ını gorunce a ancası nı # mefhumların türlü türlü tefsirlere bir kasıtla her hangi bir hayat saha- ve bu suretle bütün sahaya hizmet 

da üç el a"'teş etmı"ştı·r \ maruz bırakılmasına ve bu yüzden Si dahilinde bozgunluklar ihdas et- etmelidir. Böyle bir hayat sahası hiç 
efkarı umumiyenin aldatılmasını ne- mek imkanı da vardır. Açrk bir su- tir zaman başkalarına karşı kapısı-

Çal (Hususi) - Sakızc } k" B . b l l k f ticelendirecek vaziyetler çıkmasına rette ingiltere~·i vıkrnnk ve tehdı·d et- nı kapamak demek değildir; fakat 
.. • A • • ı ar o- eygır, sa a ı eyin üzerinde an J J 

Yunde fecı bır cınayet olmuQ. Ha · 1 · ·ı } . . 
1 

k d" sebebiyet vermektedir. Bu suretle mek peşinde koşan müstakil bir ir- ayni zamanda al!ikalılrdan her hn· 
.. . ,. ~· • ız erı ı eve sa upsız o ara eve oc- b' h 

san !'Jus~yın namında biri, bir arazi müş, köylüler Nazminin bir felake- hadiseleN başka ır çe re verilmek- landa devleti büyilk Britanya ıçın gi birisinin bir diğerine karşı, bile-
~elesn!dl en ar~sı. açık bulun~n ~e uğradığını anlamışlar, jandarma te ve bunun neticesinde de kendile- nasıl imkansız bir yük olursa-, büyült rek, hariçten gelecek düşmanca ha. 
dür ~.t ~.i u Nazmıyı canavarca ol- ıle araştırma yaparak civardaki çalı- rine muayyen bazı prensipler çizmiş Almanyanın içine sokulmuş ve her reketlere ve bozgunculuk manevra.. 

H~§~Ur. .. . . lıklarda cesedini bulmuşlardır. olan bir kısım mem~eketl~re tama- türlü düşmanlığı yapmağa hazır miis !arına iştirak etmemesini de amirdir, 
adııe ş~yle c~reyan etmıştır: Tahkikat neticesinde cinayecin men haksız olarak hıç ~ır zaman takil bir Bohemya da Almanya için Bu prensip dünyada Monroe doktrı. 

~sa? ~glu Huseyin; Nazminin Hasan Hüseyin tarafından işlen- mevcut olmıyan gayeler ısnat olun· çekilmez bir yük halini almıştı. Esa- ninde olduğu gibi analojik olarak 
vak a günü .J?en~liye gittiğini ha- diği tesbit edilmiş ve derhal tevkif maktadır. Hayat sahalarına doku· s~n Almanyanın coğrafi bünyesinden ne kadar fazla tatbik edilir ve naza. 
her alınca, koy cıvarında bir yolda, olunmuştur. . Rıza A~aalan nulmaması .hakkında Al~anya tara- hır parça olan Bohemyanın siyasi rı itibare alınırsa, devletler araa 
he~en pusu kurmuş ve elinde çifte. ikinci bir cinayet .Manısa, (Hususı) - Mahsulatı fından vakı haklı arzu b~Je yaba~~~ Alman sahası içine alınması ile cha- milnasebetlerdeki ağır neticeli ihtl-
belınde tabanca ile kendisini bekle- Çal H·· . 1 h ll . d arzıyeden alınmakta olan tayynre illkelerde bu mefhumun ıfade ettıgı yat sahası> meselesi arasında d • lafların sebepleri de 0 kadar azal -_ ba I ın useyın er rna a esın e h · · · h . d . 'b ka • dd 1 b' d ogru-mege ş amışbr. t d ~ Ah .

1 
S 

1
. . ıssesının azıran an ıtı aren ldı- mananın taban tabana zı ı o an ır an doğruya hiç bir münasebet yok mış olur Bundan da anlaşılmaktadır 

N . . o uran ogramacı met ı e e ımı- rılmas ü · h "d f . - kt d H - · azını gece geç vakıt hayvan .. .. A 
1 . zerıne ava mu a aasına tefsıre ugramış bulunma a ır. c a- tur. ki havat sahası düsturu, tecavUs 

ü~~rinde yolda görülmüş; katil bir Y.: koyunden Nebı; ormanda koyun ~~rşı ~ılli yardımın zayıflamaması yat sahası> bir milletin kendisi için Müşterek bir hayat sahasında yası- plinla.rına karşı esas itibariyle bir ı. 
muddet yaklaşmasını beklemiş, son- surerler1'en aralarında kavga çıkmış, ıçı~ Turk hava kurumu Manisa ~u- istediği her hangi bir siyasi saha de~ yanların hepsi kentli menfaatleriy.,.le minat teşkil etmektedir, 
ra da çifteyi ateş etmiştir. Nebi tabancasını çekerek Ahmede besınce. her Y~rdd~şa kuruma :-.Za ğldir. Hayat sahası, bir memleket 
. Nazmi, çifte saçmalarının yara- ateş etmiş ve kendisini yaralamıştır. k~y~edılmelerı te.klıf .edilmiş ve k.!"l- halkının serbestçe inkişafı ve vilcu

sıyle attan düımüt; canavar ruhlu Ahmet, vak'ayı müteakip Denizli dılerıne bu~a daır bırer de mektup dünün bakası için o millete her za
adam ölmediğini görünce yanına Memleket hastahanesine kaldırılmış, yazılmı~, _dun de hava kurumu mu- man açık bulunması lazım olan saha
yaklaprak bu defa da tabancası ile ormana iltica eden firari Nebi ya'<a- hasebecısı B~y Rıza Akaslan tarafıa- dır. 
vüc~.dü.~e ~ç ~urıun ııkmı§, zaval· l?~mıştır. Yaralının vaziyeti tehlike- ~kn ~alkevı radyosunda düny~\~~ Anavatanın yüksek yaşayış imkan-
lıyı oldurmuıtur. l1dır. d_ a havay.a uçan ve havadan du- }arını temin eden ingiliz cihan impa-

------~oo*oo şe~ ınsanm kım olduğu, tayyarenin ratorluğu ile anavatan arasındaki 
Den1li el IA d d · doguşu ve tay?'.a~~ye motö~ün ~.lk irtibat bakımından ingiltere için en 

. e V ın a takılışı ve motorlu tayyarenın Tur- b t 1 rt b .. t.. d · 1 .. 
"111iidiiiihiiliilllii k. · · · · B lk I aş a ge en şa , u un enız er uze-

Eı kt ; k f b •k B" h • ıye~ı2;,.e gı.~ışı, a ~n, gene savaş rinde serbest seyrüseferdir. İngilte-e r a rı ası ur anıye kana- ve mıllı m~cad~le_mız esnasındaki renin can damarı olan denizlere ma-
• tayyare vazıyetımızle yapılan feda- tuf her hang· bir hücum veya tehdit 

» ınşaatı lına su ver ildi ~ha~lıklar ve bh~gı·ün tal yyakreye olan ingilizler tar~fından mevcudiyetleri-
• ı tıyaç ve ze ır ı gaz ar onusunda t 'h d'J · b. t hlı'k g"b' te ' • b · k f . . ne evcı e ı mış ır e e ı ı -

D k • ır on erans vermıştır. lakki edilmektedir. İngilizler bu su-
0 uz ay sonra De· Valı, kanalı merasim Kurumun temeltaşını atan ve retle kendi siyası sabalan yani ken-. ı · l k • ,_ hükumetimize ilk tayyareyi hediye . . . . d ' 1 nı.z ı e e tırefe RO- ,·ıe ( ~ tı ed ·ııA .. d 1 . d k .. dı ımparatorlukları ıçın e bol bo 

T en, mı ı muca e emaz e arag11n d 'kt d' . kA 1 d · ff 
VUfOCak Aydın, (Hususi) - Evvelce dostluğu yapan Manisalılar hemen mdevcdu kı .ısa·ı·ı ım·ııant·a= an ıs 1 d~-

.. ·· .. k d 1 - h e e ere ıngı ız mı e ının mevcu ı-
Denizli (Hu ") D . r \) koylu tarafından açılan ve maddi aza ay o maga ve er ay verecekle- t' . h f b k d 

led' .. ' G .. ~usı - enız 1 e- kudretleri yetişmediğinden Cumhu- ri parayı taahhüd etmeğe başlamış- ye mm. mu a azası. a ımın an. ana 

b
. ıyeıının o pınar menbaındaki riyet hükumeti tarafından ele alma- lardır. vatan ıle. serbes~ b.ır rabıta. temın ~-
ın beygirlik sudan istihsal edilmek rak d ı t l' ı B·· h . k d Kendilerine y 1 kt l den tedbırlerle ıktıfa edebılecek hır .. ev e e ıy e ur anıyeye a ar azı an me up ar- , . 

uzere inşa ve tesis edeceği hidro uzatılan Bürhaniye kanalının teknik da taahhüd varakaların kurum me- \ azıyette bulundukları halde alman 

ı L 'k L · · ·· ) · I · · · la ' mu t · ı ld 1 w • milleti için kendi siyasi sahasında ha-c e~trı santra nın yınnı gun evve ış erınıo ınşa ve tamam nmasına ru vası asıy e a ırı acagı ışaret . . ,. . 
d d·1 ki b b · d'I · 1 w h'd ld yati ıhtıyaçlarmı kafı derecede tat-

yapı ve ıu kısmının müteahhide ve- evam e ı me e era er o cıvar ara- : ı mı~ o ma.sına ragmen şa ı o u- . . . A 

rildiğin. t zisinin su ihtiyacını temin için yeni gum hır hadıse beni çok sevindirdi. mm edebılmek ım~a~~ .mefkut bulun-
1 yaşmış ım. kanala şimdiden su verilme · k - Kuruma müracaat eden bir yurd- maktadır. Bu eksıklıgı de, Almanya 

B ·· d b · t .. · · 81 arar d ·ı h 'k. t f f · l k . u~n e ~ tesısa_ ın yuz :ırmı laştırılmış ve açılma merasimi dün aş cBiz bağcı ve rencberiz. Bağımı- ı e e~ ı ı ara ı~~ ne sıne. o ar~ . se~-
yedı bın küsur lıra keşıf bedellı ma- civar köylerin iştiraki ile valimiz ta- za, tarlamıza gideriz. T aahhüdümiiz yal bır eşya mubadelesıne gırışmış 
kine, cebrt boru, yüksek tuter havai rafından yapılarak kanala su veril- ve milli yardımımız geç kalın diye- bulunan cenubu şarki devletleri bir 
hat ve h' d h'I" b k k ··z miQtir rek taahhüd varakalarını bizzat ku dereceye kadar gidermekte ve bu te ır a ı ı şe e e ısmı yu ~ · · . . . . w • .. • • • • • 

on be b' k"' 
1
. "h d. Bu vesile ile Halk rejme olan sar- rum şubesıne getırmış ve dıger yurd- guç vazıyette uı:numıyet ıtıbarıyle 

ı ın usur ıraya mu en ıs d ] d b · · 1 • b. t ü il t · · · il k.. k l Abd w w • • sılmaz bağlılık, minnet ve şükranla- aş arımız a una ımtısa. etmışler- ır ezav z n emınını m m un ı -
urrahman aga ogluna ihale edıl- · h · l d' dir maktadır. Bu devletler arası iş birli-..... • rını ız ar etmıs er ır. · 

·••lftir, ~00 00000 ğinin bozulmasını ve böyle bir iş blr-

Teıiıat ve inşaat doliuz ay son- Mani Sa' da Torbalı' da liğinin gelişmesine mani olmayı is-
ra ikmal ve teslim edilecektir. tihdaf eden her hangi harici bir mü-

Denizli belediyesinin uzun yıllar- '"v*ı·d-·*·-·*·*·b:a k ı d dahalenin Almanyada görecPği mu-
danberi mücadele ettiği, Denizlide ı l lTlm ir İŞİ• JQn arına kabele, ingilizlerin hayati yollarının 
la • J d K d tehdid edilmesi halinde ingilterenin 

nayiin ve iktıaadiyabn inkişafına yı ö dür Ü uman anı göstereceği mukabelenin aynidir. 0-
inıil olacak kurulması mukarrer ip- nun için arazi bakımından siyasi hiç 
lik fab 'k d h' h 1 d Manisa, {Hususi) - Cumartesi Torbalı, (Hususi) - Kazamız 

rı asını a ı ız a mey ana .. k .. f .. k. 'dd ]' . d b·T'k k B bir iddiası olmıyan hayat sahası me-
aetire k b "h' . . 'dd" b. . gun u ırtınayı mutea ıp şı et ı 1an arma o u umandan• ay selesı' esasen ancak husus·ı bı'r kasıtla 

ce umu ım ışı cı ı ır azım w w b d b' d I S b · D · l' · d 1 "Ih k v . yagmur yagmış, u ara a ır e yı - a rı enız ı Jan arma a ay mu a - t 

d~ ıınanla el ~~yan ve başaran bele~ dırım düşmüştür. Yıldırım, Hacı rah- lığına tayin edilmiştir. ehdit edildiği andnu itibaren bir me-
ıye heyet bu m aff-'--yetı k d ı.: 1 d l sele şeklinde tezahür etmektedir. ının uv aıu metler öyün e~ tar asın a ça ış.m takdir b 'k ı· k . L f be Bir hayat sahası ne kadar arızasız 

ve te rı e ayı tır. on beş ya .. şm·d· a .. at·i· e isa t etrr.jş, 'aponya meydan ku· 
-

--ooooo000 il ld Jı O işlerse, siyasi münakaşalarla iddia-- zava ıyı o urmuş tur. 
Balıkesirde Ali oğlu Ali Osman, isminde bir mukta devam edivor }ara da o kadar z bir imkan bırakıl-

çiftçi de yaralanmış ve Manisa ha<j- mış olur. Ren nehrinin denize aktığı 

B k ld 1 Times gazetesi yazıyor: yerlerde hiç bir vakit sun'i manialar 
aponya, ir aç haftadan eri ihdas edilmemiQ olması ve cmüşte-l·r şarap fabrı· kası tahanesine a ırı mıştır. J b k b 

0000 k k t '# uza şar ta ngilizlere meydan oku- rek hayat sahasının> millt hakimiyet 
kurulacak Edirne de makta ve Cindeki tngiliz menafiini düsturu ne pek aıa kabili telif bu1un

tahrip gayesini takip eder görünmek- ması hasebiyle Alman hinterlandı 
Balıkeıir, (Husuei) - lnhiear- Göcmen köy/erin tedir. Eğer japonya, bu meydan oku- için siyasi bakımdan Ren nehrinin 

tar Vekaleti vilayetimiı dahilinde bir .,, masında devam edecek olursa bu mansabı hakkında bir mesele bile ba-
tarap fabrikası kurmağı kararlaştır- de ziraatczlık meydan okumaya mukabele edile- his mevzuu olmamıştır. Bu yüzden 
IXUftır. Vekalet açılacak şarap fahri- ' cektir. mesela Almanların Rotterdam üze-
~n · '-!ka l • Japonya, iktısadi bir tazyik ile rı'nde her hangi bir iddialan ne ka _ 
. a aıt tstıu bn yapı masını şeh- K I k l ki' k rı-· . h 1 öy il ız arımızın zev ı pe mükemmel yaralanabilir. Henüz dar yersiz olursa, her hal ve vazı·'"~et-
•• ,ız ın isarlar başmüdilr üğüne bil- " d' ·ı 1 1 yeni ihdas edilmiş olan sanayii ec- te hinterlandının iktısadi ihtiynçları-
ırı ıniıtir. Bu tetkik.atının yapılma- ça ışına arı nebi idhalatına tabidir ve bu idhala-

•ın h H ") ç · r ı,. • nı karşılamağa hazır olan Danzig 
.... 1 fe rimiz inhisarlar bılşmüdürlü- Edirne, ( ususı . - eşıt ı ~--' .. 1 tın mühim bir kısmı lngiliz impara-

h k l h h şehri üzerindeki Leh arazi iddiaları 
&une bildirmiştir. Bu tedldkler mfü~ polikül.tü.r arc et .er~. emen .. er '~r- torluğunun muhtelif aksamından da 0 kadar hakgızdır. 

1ş·u·n·aan .. : ... s'lu·n·ara·n1 
................................................................................................................. 1 

Balık mı cambazı taklit etmiş, · 
cambaz mı bahğı? 

Bir zamanlar Avrupada meşhur olmuş bir cambaz varc:ı. Bu cam
baz ayakta mail bir şekilde durarak hatta o vaziyette uyuyarak bütün 
muvazene kanunlarını altilt eder ve herkesi hayrette bırakırdı. 

Uzun müddet bu şekilde numarasında muvaffak olup binlerce lira 
kazanan canbazın niheyet bir gün foyası meydana çıktı. Meier, ı:an
baz kurşundan çok ağır kunduralar giyerek muvazeneyi temin ede
biliyormuş. 

Bugün bu vakanın hatırlanmasına sebep batan Tetis denizaltı i'eml
sinin suyun içinde 45 derecelik bir zaviye ile nasıl durmuş olduğundaa 
ileri gelmiş değildir. 

Tetis vakası yenidir. Canbazın numarası eskidir. Ancak canbazın 
bu numarasının ilhamını tabittan almış ol!llası kuvvetle tahmin olun
maktadır. 

Şimdi şu meseleye gelelim: 
Balıkların umumiyetle suyun üzerinde veya ortasında hareketals 

uyuduğu vaki değildir. 
Ancak Stenarşuş isminde bir nehir balığı bu canbazın hareketine 

uygun olarak yere dayanmak suretiyle yirmi beş derecelik bir meyil 
yaptıktan sonra uyuyor. Canbazın mı oksa balığın mı canbazı taklid 
etmiş olduğu düşünmekte ise de, balıktan bu zeka ümid edilmemekte 
olduğundan canbazın tabiattan ilham almış olduğu daha kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Bir otomobil yarışında kaza 
Belçikada yapılan otomobil yarışlarına iştirak eden meşhur İngilla 

otomobil yarışçısı Rişar Seman yarış esnasında direksiyona hakim ola • 
matlığından otomobil clevriJmi~ ve derhal ateş almıştır. 

Dokuzuncu tura kadar muvaffakiyetli bir yarış yapmış olan Rişar 
Seman, nihayet başn geçmiş bu kere de Alman rakibi Lang ile çekiı. 
meğe başlamıştır. Onsekizinci turda Alman, İngilizi biraz geçmiş oldu
ğundan Rişart Seman :nakin0sine en son hızı vermiş, fakat neticeye 
200 metre kala otomobili birdenbire devrilerek ateş almıştır. Derhal 
yardıma koşulmuş i~e de hiç bir fayda elde olunamamış ve İngiliz alev• 
ler arasında yanmıştır. 

Hitlerin Romaya yolladığı dansöz 
Fransız gezetclerinin bildirdiğine göre mihver devletlerinin iki dik

tatörü arasındaki dostluğa ni~ane olmak üzere Hitler Mussoliniye en 
çok takdir ettiği dansöz Miriam Vemei s~ndermiştir. 

Bitler son zamanlarda operalarda dansözlerin numaralarına çok 
büyük ehemmiyet vermektedir. Son günlerde seyretmiş olduğu cHap
PY journey> operasında danseden Mıriam Vernei fevkalade beğenmiı, 
kendisini bir çok defalar alkışlamıştır. 

Hitle.r _Y~riam Vemeden o kadar memnun kalmıştır ki aziz dosta 
Mussolınının de bu büyük sanatkarı seyretmesini istemiş, dansözil Ro
maya yollamıştır. 

Mis Miriam Amerikalıdır; on dokuz yaşındadır. 

Lakayd tablosu nehre.mi atıldı 
Fransada Luvr müz~sinden çalınmış olan tablo hakkındaki rh•ayet 

ler çoğalmaktadır. Bu kere de bi ramatör ressam esİ<i bir kin yilziln • 
den tabloyu çalıp nehre atmış olduğu bir mektupla polise haber veril
miştir. Tahkikata devam olunmaktadır . 

* Fransada zarafet miisabakası yapılmış, birçok güzel kadınlann it
tirakettikleri bu müsabakayı Matmazel Maille kazanmıştır. 

Finiks veniden inşa edi:iyor 
bet netice .verdig"' 'a takdı'rde fabrı'ka- de genışlıyor. Yen .. ı go.çmen ko.ylet.ın- yapılmaktadır. Japon ordusu, Asya 

d k d k f Diğer taraftan bir milletin iktısa-
nın bu ı · · d f ı· . e işe az topra uzerın e esı Z!ra- kıtasında muhtelif müşkülata ma-

yı ıçın e aa ıyete geçmesı h k I . ·· "I kt d. M diyatından başka siyasi can damarı-
Batan Feniks denizaltı gemisinin ayni evsafında yeni bir denizaltı we

mi~i tezgahlara konmuştur. Bu yeni denizaltı gemisinin de ismi Feniks 
-0-r-.-.jj-~-H-~-.C-.. l ... -U-L-~_ı olacaktır. ınuhte ld' at are et erı goru me e ır. ese- ruzdur. Bununla beraber japon hü-

Sar~pe ~·b 'k k ı la nohut, bakla, ispanak, patates, so- kumetinin işleri fazla ileri götürmi-
a rı asının oru ması, .. h kl' .. b k -

esasen her yıl gittikçe inkişaf etmek- g
1
an, ekre dı .g~hn.e a 

1
·an, mkey\:d·a ahgaJ- yeceğini tahmin etmek icap eder. Şu-

*Fransada büyük ihlilalin 150 ci yıldönmü münasebetiyle büyilk 
Çocuk baatahklan mUtebaaaaaa 

le olan bağcılığı d h f l h _ arı ve en ı 1 tıyaç arına a ar ag- rasını da ehemmiyetle kaydetm~k 
rniyet kaznnmasnı da a ~ah e. ~. larını iki dekarlık bir yere hesaplı !azımdır ki, bir harp vukuunda ja-

.. n an şup eaız Ki k l . . l k d .. 
ınuessir olacaktır. ma ta ar ıçme nası sı.·ıstır ıgını ve ponyanın büyük seyrisefain hatları 

Haıtalannı 11,31) da, 1-ıir1 
kadar Beyler sokağında Ahea , 
matbaası yamnda ka1l:ıl e·l~t' . 

.. .. Vekalet yapılacak tetkiklerde oya işler gibi en çok küdın ve kızb- muhtarava marn~ kalacak ve bu ne
uzumle-rin kemiyet ve keyfiyet ba- rının nası! çalıştıklarını görmek bir ticeyi elde etmek icin halihazıda sındaki münakalat ta kolaylıkla sek
kıınından vaziyetinin, nakliyat ve ih- zevktir. Tavuk, tavşan, arı beslemt>k uzak sarlda mevcud hava ve denİ7 teye uğratılabilir. Bir hal sureti bu
rac?t .iı:nkA nlarmın, işci Ücretlerinin tarzı bir örnek gibi görünmektedir. kuvvetlerinden fazla kuvvetler is- lunacağını kuvvetle ümit ediyoruz, 
Yetıştırılen ü .. . l . . B l d h k .. , . k 1 T h Ik '8ikbte ah zum ç~şıt erının nazarı un ar a n ço Romanya-goçmen- timaline ihtiynç hasıl olmıyacaıdır. la al ngı.ız a ının sabrı tülc.en-

nmaaını bildirmiıtir. lerinde rastlanmaktadır. Bundan başka C:in He japonya ara- mez deiildir. 

bayram yapılmaktadır. 

Avusturvalıiar radyo din;emiyecek 
İsviçredc çıkan Volk:ıreclıt gazetesinin bildirdiğ'ne göre Avusturyada 

oturanların radyo haberlerini ve diğer neşriyatı d nlememeleri için Al -
mnnlnr Avu. turyada 'radyo kullanmağı menetmeği düşünmektedirler. 

* Eyfol kulesinden düşerek ölen Çekoslovak ateşemi!iteri cambaz gibi 
ktılf'niıı teres:ne çıkmak islcı ı~en bir kazaya kurban gittiği anlaşıl -
maktadır 



(SAHiFE 8 (ANADOLU) 

,.fürk "Akdenizde Türkiye bizimledir.,, Halh 1 n Di e:d eri 
B 

••••••• 111111 .ı.r.ı il 11111 ''''' ••••• il ili il····· 
- &Jtarafı 6 mcı sahifede -

§'kısmında ıeıhirinden büyük fay- A } ..., • ı• 1 } Aydın belediyesin-
dalaıh~i~;::::•~~";!:;tleri bakımın· rnavut ugun ışga 1 ta den bir rica 
dan pek takdir edilmiştir. Ancak bun bı•r gafıdır 
ların mühim bir kısmının gümrük ih- yanın .,, 
tilafından dolayı Mayıs sonlarında Koca bir cadde halkı 
gümrükten çıkarılabilmiş olması ve b • kıymetlerinin yüzde doksanına ka- "B "' , ızar vaziyette 
dar güıprük resmine tabi tutulm.ı~ ogazların bekç1si bizimle beraber ol• Aydın-Cumhuriyet hükümetimi-
olmaları dolayısiyle Mayısın son h!l 7- "" zin verimli çalışmaları sayesinde her 
sı.ndaki s~tı~Iar matlup derecede in- <lukça korkumuz yoktur" ?'ü~ bi_:az daha esteti!deşen, iktısadi, 

mahallesi 
(SAHİFE ,ı 

Irk nazariyeleri 
VE 

Almanya ile ltalvanın 
Uzak.şarkta menfaatleri 

V.adimir d'Ormesson yazıyor 
kışaf etmıştır. " ıc;tımaı, ve bayındırlık noktasından 

Bu vaziyet karşısında sergi heye- İtalyanın şarki Akdenize sağlamr 1ta1vn boğazları tehdid etse bile gozleri bir çok defalar çeken, gazete . . . 
timiz, Nevyorkun yüksek ve zengin ııı_ırette yerleşmek arzusu yeni değil- onlara ha.kim değildir. Bu mühimdir, sahifelerinde her gün yeni bir yeni- ~imanlar'.~ 1taly~n~arın «~rk ~ j ~ıştır ve bu mcml~kette s~hıp oldu-
tabaka halkını, büyük mağazaları ve dır. çünkü, bence, Rusya ile akdedilecek lik ve ilerleyişini gördüğümüz şirin ~a.şları soylemelerını, Gobm.e~u g~muz menfa~tle~ .. n hacmı memnu· 
matbuatın bu nev'i san'at işleri.ne Hemen harpten sonra, Roma, pakt, Karadenizden onunla irtibat te~ vilayetimiz §U günlerde toz toprak 11~ V~cherde Lapougeun doktrınm nıyet V"r Cı bır rıtımle artmaktadır. 
ıit sütunlarım idare eden muhar:ir- ~~!kının Rum olma81na rağmen, on sis etmek mümkün olmadığı takdir- kasırgaları ve sıcaklar içinde kıvran- bır dm mertebesine çıkarmalarını, Bu . .c..ltlettenberi Çinde faaliyette 
/erini çarşımızla alakadar etmek içia ıkı adaları ilhak etti. Böylece İtalya de hiç bir kıymet ifade etmez. maktadır. ayni zamanda - muvakkat bazı ka .. bulun n deniz ve hava İtalyan mis• 
te~ebbüslere girişmiştir. Bu tedbi4m tayyareler ve denizaltılnr içi:n mü- İtalya Çanak.kaleye yerleşmeye Her taraftan §ehrimize gidip ge- z:ınçlar temin edecekleri ümidiyle - yoniarına mali karektel'. de ayni de-
iyi neticeler vereceği ümidedilebili-. kemmel bir üa vazifesi gören bir çok muvaffak olsaydı, dar Kronştad pen- len araba, otobüs ve otomobiller be- uzak şarkta kendi ırklarına karşı sa- recede mühim bir üçüncüsü eklen· 

Eti Bank kıamı: adalara hakim oldu. ceresi de Almanyanın kontrolü al- tediyenin son bir karariyle Mitatpa- rı ırkın müdafna"ını yapmalarını , mişth· .... Vs .. :. 
Türk Sitesinde Eti Bank rnad~n- Modeı.n b<\~aryalarla techiz edi- tında bulunduğu için, Sovyetler bir- şa caddesinden geçmek mecburiye- avrupn menfaatleri zararına panas- Çin cumhuriyetinin bu kadar le. 

1erimiz ve maden siyasetimizi tanıt- len on iki ada ve bilhassa Leros ada- liğiyle Avruı~nın rabıtası kesilmiş tine tabi tutulmuşlardır. yacıların menfaatlerine hizmet etme hinde olan bu beyanattan iki ay son 
mak üzere çok muvaffak bir teşhir sı, top menzili dahilinde olmasaydı, olurdu. Ancak uzun yol1ardan do~ Bu caddeden vızır, vızır işliyen !erin: görmek hoş bir şey midir? .... ra, japonya Çinde askeri hareket. 
yapmış~ır. T\,\~ki~~ .:e Yu~~ni~tana k_arşı tehli- laşmak suretiyle Rusya ile temas otobüs ve otomobillerin gelip geçer- Böyle bir durum içinde yüzdüğümüz lere giriş:yor ve İtalya bu devletin 

Penyodik sergilerimiz: kelı bır us ol~bılırdı. Bununla bera- mümkün olurdu. ken kaldırdıkları toz, toprak dalga- rüynnın derecesini gösterir. hareketini, onunla hususi anlaşma -
Sergide memleketimiz ve pav- ber bu ad~lar tecavüzkar bir İtalya- Çok şükür ki, İngiliz diplomasisi ları, olduğu gibi, pencere ve kapısı, Pek zorda kalınca Almanların 1- lar akdedecek derecede tasvip edi

yonlanmız etrafmd&ki alakayı dai- nın elinde tehlikeli bir silah olacak.- Türkiyeyi demokrasiler cephesine vazın bunaltıcı sıcaklarında bir dam- ta1yanlardan daha mazur oldukları ! yordu. 
m~ canlı tutabilmek için tasaVV\\r tır. . . .. . getirmeye muvaffak olmuştur. Unu la nefes almak için açık bulunduru- leri sürülebilir, çünkü uzak şarkta Bu kadar tezadlar, ancak gurur re 
edılen ha.reketli teşhir tarzı ile ala- 1923 de ıktıdar mevkııne gelır mıyalım ki Montreuks konferansı 'an evlerin içine doluyor, ve bu çe- sahip oldukları müesseseleri kaybet- nks!yonlnrmn wya geçici entrika -
kalı tedbırler arasında tertip müd- gelmez, Duçe Korfuya frrle.ıımek A k b ~ 1 hk' k !~ilmez hal koca bir cadde halkını bi- miş oldukları için Asyadan koğulmus lara itaat eden siy:ı.getleri bu kadnr 
detleri de dahil olmak üzere biri ikL, <ıuretiyle şarki Akdenizdeki halyan • n araya 0S"az.arı t~ ı~w .etme 'aT kılıyor.. bir devlet vaziyetinde bulunmakt&: biçare şeyler uğruna devamlı menfts 
diğcrlerJ birer ay müddetle devam h~zırlık~arını tamam lam.ak istedi. in- ~arp zamanında canı ıstedıgme bo- Belediyemiz hı;ılkın bu en önemli dırlar. Fakat bu görüş sathidir. Ha- atler!ni ve ırkt vazifelerini feda ~ -
edecek periyodik sergiler tertibi dü~ gıltere ışe karıştı. fyonıya adalar1nı gazları kapamak ve açmak hPkkmı -1erdini nazarı dikkate alarak ya bu klkatte Almanlar dünyanın bu kıs- d . 1 1 ·· "l ·· ·· y · t · ı d 13 · dd d . . . ' en mem eket ere ergeç pahalıya 
şunu muştur: unanıs ana vermış o. an .oy u. u- verır... . . . ·a e en işlıyen vesaıtı kaldırarak, mında ve bilhassa Çinde mühim ik _ , , 

1 - Müze eşyası ile eski Tfr·k nu ltalyaorayayerleşsındıyeyapmış Turkıyenın hakımane hareket" lıer hususta işlemeğe daha elverişli t• d~ f tl h. ı· 1 mal olacaKtır. ltalJan - Alman ma· 
san·atlan 25 Haziran_ 30 Nisan. • değildi. R~ma boyun eğmek ve ada- sayesindedir ki şarki Akdeniz ftal 0lan arka taraftaki şöseden gecirt- ısa ı me~ aa ere_ sa ıp ır er. Bu, 

0 nevralarmın ister istemez tahrik edı 
2 T 

. . . l zı:. yı Yunanıstana terketmek mecburi- yanın nüfus inhisarından kurtulmuc: vıe!i veyahud da şimdiye kadar~ ta kadar dogrudur kı, Almanya, ken - ceği Panasyaaı ihtirasların boşan -
- urızm sergısı - J temm ız · d k ld " - d' · · · b -

3 
T" k . ,., . . yetın e a ı. tur. Ona minnettar olalım, çünki..i iatin ]ütfünden başka bir dirhem ısını Japonyaya aglıyan mahrem ra ma l karşısında Avrupadaki kavga-

"' ._ ur mımarı serguu 1- .5 İtalya Arnavudluğu almıştır, fa~ Türkiye başka türlü hareket etmic.- u yüzü görmiyen bu caddeyi sık bıtal~ra rağmen, ~inlHerin ihtiyaçla lıll'ımız mnnasız aile kavgaları gil.>i 
agustos. ~at orada Korfu <\dası bir mania ha- olsaydı, yalnız Rusyayla değil, Ro ık sulamak şuretiyle halkı bu toz, rını ıkm.al~en gerı durmamıştı~. ~at kah\tak, ve hatta. Almanya da dahil 

4 - Çini motifleri sergisi 1 · ">5 lınde karşısına çıkmaktadır. Bir in- manyanın limanlariyle de irtibatımız oprak derye.smdan kurtarma! _ ta harbın ılk zamanlarında, Çınlıle- olmak üzere, herkes bunun zararını 
Eylul. giliz - Yunan anlaşması sayesinde kesilirdi. Bükreşe ancak Yunanıs ıata kavuşturmalıdır. ı, ra rin stratejik hareketlerini Alman za- çekecektir. Lord Stoddard « renkli 

5 - Yarının Türkiyesi 1-30 İlk- bu ada İngiliz donanmasını kı:ıbul tan vasıtasiyle varılabilirdi. Eskiyi yaşıyarak acı duyan, ve ye. hi~leri sevk ve idare etmişlerdir. milletlerin çağlıyanı»ndan bahseden 
teşrin. edecek surette ha:ıırlanmı~tı~. . Hic şüphesiz Arnavudluğun i~ iye sevgi ve minnetle bağlı bulu4 İtalyanın uzak ş~rkta ta~ip ettiği meşhur eserinin sonunda der ki: 

Bu hulasa, temas ettiği bütün rarlaınr~ hakJçır~nda verıfec~k son galı, B::ılkan antantı azası olan Tür· 'lan Aydınhların bu dileğinin yerine Avru~a aleyhtarı sıyasete (Japona'.l- e:Uiç bir yerde beyaz renkli ile reka· 
bütün mes'eleler hakkında fazla .. Şarkı Akdenızde, muhtehf stra- kiyenin bu müsbet hareketinde çok ~etirilmesini ehemmiyetle rica ede- rı İngıltereye ve bize karşı fena mua bete girişemez; heryerde şark garp· 
tafsilAtı ihtiva etmemekle beraber, teıık duruml~.r ~rasında r_nuayye.n bir ?ahli olmuştur. Bu itibarla bu işgal rız. meleye teşvik eden odur) gelince, ten daha ucuza geçinebilir. Müthiş 
Türk Sitesinin bir aylık faaliyeti ve ~uvazene gorulme~tedır, fn~ılt~re ltalyanın siyasi bir gafı olmu~tur. Lütfiye Nüıret onun durumu bütün insicamsız bir hakikat şudur: Bütün beyaz ırk iç . 
Amerika matbuatının sergimiz]~ bu ~le ~ransanın Yunanıstan ".~ Tiırkıy~ Boğazlann bekçisi bizimle olduk ooo ş~ydir. Çünkü İtalya galipler zümre- timai kısırlığa ve renkli ırklara ye-
k.ısmı için yaptığı neşriyat hak.kında. ıle ımzaladı~lar.ı ~akt bu muvazeneyı ça korkum~z yoktur. NapoJyODUil 37 ~ıne mensuptur. Uzak şarkta onun da rini terketmiye mahkumdur.> 
umumi efkarımıza müsbet bir fikir kuvvetlendırmıştır. Emıle Roche La Republigut _ büyük menfatleri vardır. O d:ı Çindc Herşeyin bir ters, bir de yüzü ol • 

verebilir. 000*000 mel~tubu yarım husu~i imtiyazlardan istifade eder. duğu için bizim diyeceğ'.miz şudur 
ccctt>u p .. İki seneden fazla oluyor - 13 maşıs ki, Almanya ve italya uzak şarkta 

Almanya' Çek mı• azar maçı •ı f k 1937 de Kont Ciano Faşist mecli!ıin- beyaz ırk mesullyeti hissini kavbet-) on ran ele söylediği bir nutukta şöyle diyor- mişlerdir, buna mukabil birleşik. dev-

i t • • k } Paristen yazılıyor: dn: «Çin cumhuriyeti ile aramızda- !etler bu husustaki mesuliye-ıl:Ieırini 
e ını o ayca or- Üçok 7 - Nazı·ııi su··mer 2 Nopo]yonun geçenlerde bulunan ki münasebetler büyük b~r samimi- ~ünden güne dnha iyi anlamaktadır-

tadan kaldıramaz '7 mektubuna, burada yapılan bir yet havası i~indedir. Uzun zaman - lar ... :mıdafaa edilmesi Htzım geleni 
Pazar günü Alsancak sahasında! bir akın yaptılar. Fakat soliçleı·j a- rttmna çok alakalı bir şekilde geç- dan beri Çinde takip ettiğimiz sıkı müdafaa için başka bir gurup te _ 

- Battarafı 6 ıncı Nhifede _ misafir Nazilli Sümer takımı - Üçok cele yüzünden topu boş kalan üçol- ııi§tir; mektupların çoğundaki me- iş birliği siyaseti tesbit edilmiş proğ- şekkül etmektedir. 
bi kaybetti. İngiltere de ayni şekil~ ile karşılaştı. Hava çok sıcaktı. Ma- kalesine atamadı. Tehlikeyi kolaylık in on satırı bile geçmemektedir. An- rama uygun olarak daha inkişaf et- Wladimir d'Ormee.son 

de Irlanda harbini kaybetmi~tir. Fa- çı seyretmek için sahaya gelen çok la atlatan Üçoklular Saidin gayretiy- ak, bu kısa mektuplar, Napolyona 
000*000

·-------

kat onunki daha kibarca? azdı. le aktılar ve sağaçıklarının ayağın- Jair hatıralar arasında en büyük ned- t 7.1 t • F 
Onun için, Amanyanın da ergeç. Misafir Sümer_t~kımı Doğanspor- dan 3 üncü gollerini kazandılar O- ·~tlerdendir. Bu mektupJar büyük •yan Q'az~ e ~r ~a 

Bohemya harbini kaybedeceğini dü- da oynıyan Macıdı saflarına almış- t k · hır mahremiyetin ifadesi olduğun- '-' 
şünebiliriz tı. Fakat esas kadrosuna dahil olan yun e rar matevazi bir şekilde de- dan, hepsini de Napolyon kendi eliy. 

(La Tribune dea Nations) Şevki, Rifat, Apturrahman, Kadri gi- vam ederken misafirler, ortadan le yazmıştır; bunların metinleri, Na- saya çatıyor ar 
bi iyi oyunculardan mahrum olarak yaptıkları bir hücumda penaltıdan ')()iyonun, Josephine de Beauhorna-

Doktor gelmişti. Üçok ise birinci devrede ilk gollerini kazandılar. Bu golU 17 İ$ten ayrılmasından duyduğu ıstırabı 
M. ŞEVKi UuUR takımda yer almıyan Said hariç ol- inci dakikada Niyazinin ayağından mutmak maksadiyle başladığı ve bu- 100 bin İtalyanın hakkı çiQ-neniyor ve 

Dahili hutalıkleı mütehaaaıa1 mak üzere en kuvvetli şeklini muha- çıkan ikinci sayı takip etti. Birden- süne kadar bilinmiyen bir aşk mace· ...._, 
1.lwıci Beyler ı k No. 82 faza ediyordu. Hakem İsmail Hakkı- asını ifşa etmektedir. b } • · h · h h 

Telefon No. 3286 bire 2-3 vaziyete düşen Üçok galibi- Bir aile ars,ivinde bulunmuş olan Un ar lÇIIl apıs ane er 3 zı:--· 
nın idaresi altında oyun başladığı t• k Haatalannı Sabahtan itibaren Ye ye ı açırmak ihtimalini göz önüne '-ıu mektuplar, bizzat sevgiliye değ-il , d 1 

gece dahi kabul Ye muayene ed•r. zaman takımlar şöyle dizilmişti. t• k h k \J } k k d P lan ıg-ı so··y·eyc>r' .-,. • "' Nazilli: 1\!ehmed, Hüsnü, Cihad, ge ırere . are ete geldiler ve Sai - apo yonun ız ar eşi renses Pa- ı n. 
Salihli .-liye hukuk mahkemesin- :Macid, Hayrullah, Hamdi, Niyazi, din, Mazharın, ve tekrar Saidin a- ıline Borgheseye yazılmıştır. Na- Roma dan yazılıyor: zaten İtalyanlar namınıı yapılan b!r 

den: Sadi, Enver, Bedri. yağından biribiri üzerine üç gol daha olyonun tesel1i etmeğe çalışmış ve İtalyan gazeteleri son günlerde taviz demekti. Fakat bugün Fransa, 
Salihlinin eski cami mahallesinden Üçok: Muzaffer, Ziya, Halim, Nu- çıkardılar. Son dakikada üçoklulaı .. slen bir halyan olan madam de Fransaya karşı gayet şiddetli bir dn mukabil bir fedakarlıkta bulunma -

Ali kızı Kezban tarafından kocası rullah, Adil, Fehmi, Namık, Mazhar, bir korner kazandılar. Korneri Na_ Mathis ile onu tanıştırmı stı r. kullanmaktadır. dan 1896 anlaşmasını feshetmeğe 
ayni mahalleden olup halen ikamet- Namık, Faruk. mık çekti. Havadan gelen topu Adil Bu mdektuplar, sevgilisinin so- Buna saik olan şey de, Fransız top kılkarsa, bu hareket, bir Fransız lıü-
gahı meçhul olduğu namına çıkarı- Oyun ilk dakikalarda biribirini ta-- -ukluğun an, bitmez tükenmez raklarında yaşıyan İtalyanlara kar-yetiaerek Ççokun 7 ı'nc· ı·· ü k ı l · d k kumetinin mesuliyetini üzerine ala· 
lan davetiyeye verilen meşrubattan kip eden üçokun akınlariyle başla- '.t 

1 go un ay- ı<apris erın en ız kardeşine şikayet şı sistematik bir surette yapılmakta 
anlaşılan Tikveş1i Bekir oğ'lu Ali dı. Ve İzmir takımı devrenin ı inci detti. Oyun da 7-2 Üçok lehine bitti. ooen, sükunet içinde bir saadet ve olan tazyiktir. Tabit, bu hAdiseler, mıyacağı bir meydıın okuma ola· 
hakkında mahkemece ilanen tebli- dakikasına kadar tek kale oymya - Maniaaapor 3 Doğanaopr 2: hakiki bir şefkat arıyan Nopolyonun İtalyanların Fransaya karşı takın - caktır. 
gat ifasına karar verilmiş olduğun - rak Namığın ayağından biribiri ü- Manisa - Bir maç yapmak üzere hislerine tercüman olmaktadır. makta oldukları tavra da tesir etmek Bu mülahaza iledir ki, Roma, F -
dan tahkikatın kaldığı ıs.7.939 gü- zerine iki gol kazandı. Bu dakika - şehrimize gelen Doğansporun B ta- Bu mektupl~r ~rasında en ente- tedir. ransız hükftmetiniıı, parlamento en-
nü saat 9 da mahkemeye gelmediği dan sonra oyun mütevazi bir şekil kımı yeni te~ekkül eden Manisaspor ressan olanı tabıatıyle en yüksek fi- İtalyan gazeteleri, Fransızların bu cümeninin kararına iştirak etmiyece 
veya kanuni bir vekil O'öndermedı"gW1• aldı. takımiyle karşılaştı. Hakem tarafgir vata satılmıştır. Mesela, içlerinde bir . . . . . - . "d' d 

e 
1 

. . klık aza z ğa z w v hareketlerıne bır tahrik gözü ıle bak gı ümı ın edir. 
takdirde tahkikatın gıyabında de_ Bu arada misafirler zaman zaman ° mamakla beraber bılgısiz olduğun k ] k b' ' g,az g,az cResto del Carlino> İtalya buna 
Vam d ·ı v • t bl•w · k · Ü k k ı · k d k ı x. dan sert oyuna müsam•h ·· t a· aç satır 1 ır mektuba 26 000 makta ve ltalyanın cİtalyan avuna e ı ecegı e ıg yerme aım ol- c;o a esme a ar so u maga mu- .. a gos er ı f k ·ı · · O · l ü d t 
mak üzere ilan olunur. • 2333 vaffak oldular. Fakat tecrübesiz ol- neticede İzmir takımı 3-2 mağlllp o- ran 

1 
~e0001f1ır. ç satırlık bir mek- se.bır ve tahammül edemiyeceiini as a m saa e e ıniyecektir ' diyor. r , malan yüzünden seyrek yakaladıkla larak sahadan ayrıldı. tupk b. 

16 0
ra
0
n
0
ga, altı sat~~lık bir yazmaktadır. Zira, İtalya bu takdirde 100.000 

~ · · ı- me tu u · franga, diger altı İtalyana karşı hazırlanan bir sui _ 

S t 1 k E rı bu fırsatlardan ıstlf ~de edemedı- J t b J C ...,, / / 1 satırlık bir mektubu ise 13 OOO f Roma mahfilleri, Fransızların, 
3 1 ) V le.r. Devre 2-0 Üçok lehine neticelen- S an U aga Oğ U ga satılmıştır. . ran- Dair.diyenin meşhur chayınından kast ~arşısınd11 buJunanaektır. Her 

Kızılçullu otobüüı durak yeri 20 dı ... · . . . Sıhhat Yurdu Napolyonun bu kısa mektupları- şimdi timali Afrikada İtalya aleyh - halde, Fransıılann yaptıkları bu 
No. lu ev satılıktır. Müracaat yeri: İkıncı devrede Üçok, Saıdı de saf- S h. .. d·· "M • na verilen yarım mil onun a . tarı bir politikaya geçtiğine işaret e- gösteriler, at?ttosferi dilzeltmeğe hiz 

lanna alarak oy~na girdi. 2 inci da- a ıp ve mu uru anısa- dan fazlasını bir in -~ k 11 yk ~ısın diyorlar. mek edecek ınahiyette d egyildir. 
Kızıl ullu otobüs durak eri 20 k"k d N "11'1 ü · ı b'l k 1 t•• Ü h ·· gı z 

0 
e sıyon-ı a a azı ı er m essır o a 1 ece ı opera or r an Unalan cusu ödemiştir. Buna delil olmak üzere, par lamen- Fastan son gelen , berlere gö 

·~ı~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, I ~ovçe A1~~a~e Sa~unn to encümennin. 1896 Tunus anlaşma re, 400 İtal•an aile~, ı~ızla•tınl 
W stanbulun tam merkezinde bü - .... ' .J .. A. Nihat Fesçiler tün profesörlere en yakm va ucuz Uo1<.tor sını feshetmek hususundaki kararı maktan yakalarını sıyııııınk için Fa-

husu•i bir ha•tahanedir. Erkek • B kt l IJÖsterilmektedir. sı terketmiştir. c.Ciornale d'İtalya• 

A k kadınlara aid her nevi ameliyatlArla a eryo og Halbuki, vaktiyle yapılmş olan bu gazetesi, Fransız ajanlarının, bir n ara idrar yolları, bafaz, burun, kulak, A. Kemal T ana1 anlaşma, Tunusta yaşıy2rn İtalyanla- harb halinde İtalyanların mukadde-
ıöz haıtaık1an ve ameliyatları ha.- Baia~cı. aaı1111 haıtahklar ra kayıtsız ve şartsız olarak milli· rat meselesini ileri sürerek tehditte Yeni 

Mefruşat mağazası 
Yeni Kavaflar çarşısı No. 9 a nakledild:ğinden 

sayınm :,,~erilerime bildirfrim 
T e/Pf o : 2254 

taların arzu ettikleri yüksek mtite- mCt«ıhallll retlerini muhafaza etmek imkanını bulunduklarını ve bu suretle beyan-
haaaıalara yllptırılır. Hiç bir vaaıta- ( V emniyet altına almıştı. nameleri imza ettirmekte oldukları-
!• baı vurmadan doğruca mUeaaese- erem ve ~air~ ) İtalyanlar tarafından artık merili- ıu yazmı?ktadır. Ayni gazete, harb 
mize gelecek hertıJehrilerime aza. Baı~hnne poliı brakolu ya- ~· tanınmıyan 1935 taı·ilıli İtalyan - başlar başlnmaz, ttalyıı ·u·ın kadın 
mi kolaylık göıt,.,.ilir. 2nnda '1.f.7 Fransız anlnşmas1 bile, l!l65 yılına ve ro ·ukla · !e birl!kte h p;;edilecek 

lsta:ıbul Telefor!: 
23165 

T <' '..,.., fn~· '111 ') kadar itnlyan millivetine ait hükiim- ler· kan·?)Tarın rl1\h·ı c; den hazır-
·--------------ıı· _ 1 !eri ihtiva PtınPktru· · '1u ı..·ık· 

ı uiılllılılılllliıilıt 
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Çöl Yıldızı 
~r-·-----Nakl•den: ** 

(ANADOLU) 

ZABITADA 
Y aııkesicilik 

Tepecik pazarında B. Hasan T o
run para çantasını yankesiclik sure
tiyle çalan Kadir oğlu Hasan zabıta
ca yakalanmıştır. 

Araba kazaaı 
Abdullah efendi mahallesinde 

F akatı, makatı yok, ben Allahın 12so inci sokakta belediye temizlik 

(SAHiFE t): 

Beyaz _perdenin gizli 
bazı esrarı 

arabası sürücülerinden İsmail Kara-

İzn İve Peygamberin kavli ile :~!!"Ah::~k~ğ7~a;-;.:,;:t~~y:;~ Gördüğümüz dekorlar nasıl yapılır, oto 
k . . . ı · . . t. orum çarptırarak yaralanmasına sebebiyet b· ıı d "'l d l ? erımenızın e ını ıs ıy vermiş ve tutularak adliyeye sevk mo 1 er ag ar an nası uçar. 

-17- edilmiştir. . ~ 

' 

Latife, bir adım atmııtı. Bisiklet kazası ~ 
saydım, elbette ki, kızımı, sizin g~ ruretini duymuştu: İnönü caddesinde Yusuf Gezer l .. 

Süleyman bey tekrar sormuotu: yüksek bir aile çocuğuna vermeği - Beyzadem, Sen Lat!fe~i n.~ ya- bindiği bisikleti Torbalılı Cah;.Ic 
- Babanızın ismini sorsam? tercih ederdim. Biz bedevilerin söz- pacaksın !. .. O, yarı vahşı bır çol kı- çarptırarak ayağından yaralanma~n-
- Ahmed Hayr... !erine ne kadar sadık olduğumuzu zıdır. Sara:rl~r~nızda yaşı:·a~~z. ~er na sebebiyet vermiştir. 
- Ya 1 ••• Demek ki siz, A~med bilirsiniz. Bu hareketimi babanız biyesi iptidaıdır. Halbukı sızın yük- Metresini tabanca ile yaralamıf 

Hayrin kızısınız.. sek hayatınıza uyac~k ~ir k1zın, mut: Tepecikte teneke mahallesinde 
- Eveti... duyse_, eminim ki • beni takdir ede- laka saraylarda yetışmış, sıu·ay terbı Sabri Toros, metresi kırk yaşında 
- Peki, sizin isminiz? cekti.r. yesi görmüş olması lbımdır. Pertev Güleri tabanca kurşunu ile 
- Benim ismim mi?. Fakat benim Evet, ben fakir bir adamım. Sizin -Demek ki, en küçük bir ümid yaralamıs ve zabıtaca yakalanmış -

ismim sizin için hiç bir kıymet ifade nazarınızda bir hiçim. Fakat namus- beklemeğe de ihtimal yok.. t -
ır. 

etmez.. lu bir ihtiyarım... - Maalesef, maalesef... Emniyeti ıuiistimal 
Ve, Silleyman beyin yeni bir suali- Süleyman, sapsan kesilmişti. .Mü- - Ya ben Nureddini kaı.<lırır ve Karşıyakada Soğukkuyuda Ro -

ne meydan vermeden, Çöl Yıldızı,, teessirdi, düııünilyordu. bu işten vazgeçirirsem.. manyalı manav Mehmed Kuru, öte-
bırakıp ıritmişti. Ahmed Hayr, onu teselli etmek za~ -Devam edecek- den beri yanında çalışan İzmirli Şük-

Süleyman bey, büyilk bir heyecan lllllllJllJlfllJllUf lllflllflllllfllllllffllUlfllllllfllllllllllflllflflllfllllllfllllllllllllllllllllfllfllfl rü Yanbatana haber vermeden ağaç-
la onu, tA uzakta kayboluncaya ka- L •• 1 N 1 }arından kaysi toplıyarak başkaları-

uı tiği görülmüş ve yakalanmıştır. 
Bu ne rüzel kızdı? Bu ne ahu Çöl Bıçakla hi.icum d A .f . 

~a1rşttaı. kip etmiş ve sonra atına sıçra.. uzum u ot ar .! na sattığı ve emniyeti suiistimal et- ~ 

kızı f dl? TELEFON NUMARALARI r aKrşıyakada zafer sokağın a rı ıt.ı:ı-.o. ....... 
Babasının ismini öğrenmiş oldu - Yansın ihban 2222 • 2532, Karıı1a.kaı 6055 imdada aıhht ı 2046 oğlu Şaban ötedenberi araları açık Sinemalarda heye canlı bir aahne 

ğuna göre, kendi aklınca mesele ta- MUddeiumumilik : 2455, Polia : 2463, tehir telefonu müracaat No. olan aHyreddin Kuruoğlunun üze- Sinema san'atı asrımızda yıldırım de çevrilmiş ve filmdeki vak'a bura. 
nıanı demekti. Süleyman bey Ahmed 2200, tehirler araaı telefon müracaat No. 2150, Elektrik tirketi : 2091 rine bıçakla hücum ettiğinden tutul- süratiyle ilerliyen terakkisi önünde da cereyan ettirilmiştir. 
Hayri tanıyordu. !yi, namuslu, mu- Hava sazi : 2326, hava sazi fabrikası : 2294, Karııyaka au idaresi ı muştur. en selllhiyettnr teknikçiler bugünse- Marsel Karnenin (Gün doğarken)' 
hitinde sevilmi§ bir adamdı. 510S, Bamahane iataayonu : 3638, Alı.ancak iataayonu : ~134, Paaa· Tehdid . ferber olmuş bir haldedirler. isimli filmi tamamen sütüdyoda ya. 

Delikanlı, yarı sersem bir vaziyet- port vapur iakeleai : 2854, Deniz!Jank acentesi : 2674. lzmir au ıirketJ T epccikte Üsküplü Hayruş, karı- Milyonları geçen sermayeleriyle pılmıştır. Buradaki uydurma sanayi 
te idi. 3015, Taksi istemek için : 4040 sı Hanifeyi ölümle ethdid etmiş ve biribirleri arasında rekabete giren şehrini, vak'anın geçtiği asıl ~anayl 

Derhal kararını vermişti: zabıtaca tabancası ile yakalanmıştır. muhtelif sinema kumpanyalarının şehrinden ayırd etmenin imkanı yok 
- Ben de bu&'Un kızı babasından KASABA HATTI: Aiır yaralamıt . emirlerinde büyilk ressamlar, büyük tur. 

isterim.. • ı f.i lzmir • latanbul - Ankara yolcu treni her sün saat 6,30 da hareket Kahramanlarda amele lbrahım Kı dekoratörler, mütehassıs elektrik ve Ben, (Son dönüş) filminin o mQt-
Süleyman bey, daha fazla birşey eder. (Bu trende Pazar - Cuma • Çarıamba) ıünleri Ankara için bir nlmaz, iş yüzünden Abdur;ahmanı makine mühendisleri ile en liyakatli hiş otomobil faciasını sütüdyoda 

dUşilnmek istememifti. Babası ve an- yataklı ve Eakiıehir için bir yemekli vason vardır. bıçakl~ kolundan ve kolt_ugu alhn- teşkilatçılar bulunmaktadır. seyrettim. 
nesi, elbette ki bu emrivakiyi kabul l:z:mir • Alatehir yolcu treni her gün aaat 16,40 da Baa~ahaneden dan agır suretet yaraladıgından za- Beyaz perdede gördüğümilz mun- Bakınız, otomobil yUksek kayalann 
edeceklerdi. hareket eder. (Bu trenin M:ıniaada aktarma edilınek suretıyle otoray. bıtaca ~~tulmuştur. tazam caddeler, göz kamaştırıcı vi- üstünden nasıl tepetaklak aşaA'ıya 

Tesadüf, ihtiyar Ahmed Hayri kar la Somaya devam• vardır.) Dovmekl d Ah ed G"l rajlar gökleri tırmalıyan aprtman- dilştü ve parçalandı: 
f • ç L ' c sUnleri aa• Kahraman ar a m o ve ' " . E . JA ütüd Ustil şısına, ayni yol tızerinde çıkarmıştı. zmir. Bandırma aürat tren; Pazarteaı • artamDa uma • • . saı·h G"l k 

1 
. lnr ve cennetasa bnhçeler, denız •vve ıı s yonun ne yarı 

Süleyman bey atını ona dofru aür- at 7,30 da hareket eder. ( nu trenlerle latanbula sidecek yolcular ıçm dkardetyı lı Nı d' 0 kı, çocGu .. 1.mesed~ın- ler' ovalar guruplar ve tul6lar ek- çimentodan ve kartondan yapıl mı, 
8 en an a ır zı u ızarı ov - • • . . . . muo, selam vermişti. andırmadan vapur vardır.) .. l d' seriyet yalancıktan yapılmış dekor- küçük bır kaya parçası yerleştırılmış-

Ahmed Hayr büyük bir nezaket lzmir • Bandırma yolcu treni Salı • Per9embe • Cumartesi ·.Pazar mu§ s:rh~ luk !ardır. ti. Bu k~~amn üstüne basit bir vinçle 
ve tevazu)& ona doğru yürüdü, kan- &'Ünleri saat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle latanbula ııdecek ıc.ııru! la ah ile • d M b Biz bu dekorlan içinde kendimizi otomobılı çıkardılar. Sonra otomobil 
dilli bir :temenna ile, yolcular için yalnız Perıcmbe ve Pazar sUnleri Bandırmadan vapur an r m a am e e • ' k'k~ · · h k.ki t · h k tl 1 

med 0 ö)u AAli Meri,., aarL-- olarak hakiki cadde, ha ı , vıraJ, . a l mun azam ve serı are e er• - Hoş geldiniz, küçük bey, vardır.) • ~ ·~ h k k~ d 
rast geldiği kimselere küfür ettiiin· apartman, hakikt bahçe, a ı ı e- aşağıya düşürülüp tekrar yukan 91-Demişti. den yakalanmıttU'. niz, hakiki ova, hakikt gurup ve tu- karıldı. 

- Hoşbulduk, hoş bulduk ... İyi AYDIN HA 1T: C lQ seyrediyoruz zannetmekteyiz. 
olacak hastanın ayağına hekim, ken lzmir. Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarıamha - uma Rçjisörün emriyle fotoğraflar dur. 

ı 50 d h k d (B t Karakuyuda Gü l bı·r bı·sı.k/et İşte asıl hüner, sinema ressam ve da fotog'"ra' alıyorlardı. Nı'hayet diliğinden gelir, derler, hakikaten .Cumartesi sün eri saat 22, e are et e er. u ren ze 1 . . . ·1 . b ma n 1. 

doğru imiş., Ben de şimdi sizi düşil- Burdur • lspart" ve Eğirdire giden trene mü a 1 0 ur. [ f [ otomo ı e rar m ış ır ız a 1 k . 1 ) dekoratör erının seyırcı erı u su- b'l t k üdh' b' h 
1 nüyorunı. lzmir _ NftZilli yolcu treni her sün saat t5 de hareket eder. ace e SQ 1 ıyor retle kandırabilmeleri ve kartonlar- toprağın jçine knydı .. 

İhtiyar adnmcık, yan telaşlı ona lzmir _ Nazilli otoray her gün aaat 18 de hareket eder. İngiliz Rodge markalı beş h
1
ekygir la, muvakkat bölmelerle, tezyini Ve artık bu sukutt.&ıı sonra ondan 

bakmıştı: İzmir _ Denizli yolcu treni her sün saat 10 da hareket eder. kuvvetinde bir motosiklet satı ı tır. san'atlerle yeni bir şehir, yeni bir 
Paşa oğlu acaba kendisi ile niçin lzmir _ Ödemiş yolcu treni her sün saat 18,10 da hareket eder. L ' Talipler Karşıyakada Kemalpa~ muhit yaratabilmişlerdir. bir hız kalmadı. Beyaz perde de (Son 

l ı · T. Od • ht rt 1 treni her a-ün aaat 5,45 de 0
•- caddesinde Bayi Haydar &lene mu- Du"nya mı·1ıetl"'rı· ı'"inde bu sahada dönüşü) seyrederken tüylerimi ür-n akadar oluyordu? Hatrına &'elen, zmır • ıre - emıt mu e ı yo cu - .... ~ 

şu nıahud hurma meselesi olmuştu. reket eder. racaat etmelidir. en çok muvaffak olan sinema de- perten o facia, işte bu basit, fakat 
Fakat biraz sonra, Silleyman bey fzmir. Tire otoray her ıün aaat 16,30 da hareket eder. 

1 
_ koratörleri Fransızlardır. Onlar, son çok emek istlyen film oyuniyle mey-

lzmir ikinci icra memur uıun- zamanlarda Amerikalıları bile geç- dana gelmı·•tı·. gayet açık ve kısa olarak ona herşeyi d '# 

söylemştt1: KÖRFEZ VAPURLARI ı an: . miş ve Hol:vudda uhdelerine bilyük Sütüdyolarda gördUğünüz o nefiı 
lzmirdea Karııyaka7a Uk Yapur aaat S,30 da Pasaporttan seoe aon Açık arttırmaya çıkarılan ~ayrı işler almışlardır. 

- Ya Ahmed Hayr, bana baba ol- •apur tı,30 !'ia Konaktan kalkar. Kartıyakadan lzmire ilk.Yapur .. 1.:.~ menkulün ne olduğu:. . . . . Şuna dikkat edilmelidir ki, filmde parkeler, o nefis cilalı duvarlar, v& rnak istemez misiniz? ... L '---ı &aa& t k S 
6 da, son vap ... da 24 tedir. Gündüzleri her ,.arım aaatta •lr .... smetpaşa mahallesının ı ıncı a- 1 ız birkaç saniye içinde seyretti halıların hemen mühim bir kısmı ki· 

- Anlat\adım beyefendi! npurlar harelııet eder. karya sokaiı~da .887 ada 2 ~arsel ve ~~~z saraylar ve manzaralar sinema ğıttır. Sureti mahsusada yapılan b\l 
- Gayet basit :Kızınızı gördilm, ŞEHiR D>WILI NAKiL VASITALARI ı • • 2 kütük Sabif~smde Cevahır baddınla kumpanyalarını günlerce ve hafta- resimler, filmde o kadar sahi olu. 

onunla evlenmek istiyorum. Merasi- Tramva•lar 1 '•hahleyin ilk tramvaf Güzelyalıdan 5 te, ikmcı tram yazılı ve 600 lıra muhammen e e - kt d . 
.1 d d' G aon tram•aJ' . . larca meşgul etme e ır. yor ki bunu evvelden kestirmek hiq lllj vesllireyi bıraktım; Yay 6 da harek•• eder. Konaktan 5•20-6,20 • ır. ece 1ı bır bap hane. Her ne kadar bu saraylar ve man- .. .. .. .. 

Talebi, bizzat yapıyorum... GUzelyalıdan 24,1\5 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet İşbu gayri menkul açık artırma zaralar kartondan mamul bulunmuş- te Smilmkun gol runmuyo~. 
ı • dakikada bir tra.-. .. y vardır. suretiyle ve peşin para ile satılığa . k d'kk tl· b' on zaman arda, tabıatte mevcut htiyar adam; h T ik Alaancak hat• lar olsalar dahı, ço ı a ı ır ça- b 

1 
. .. 

Otobüale : Buo•, Bornova, Baama ane, ~pec Y• çıkarılmıştır. Jah' tr .. ü 
1 

.. ht· u unup ta, sınenıamn sutüdyoda 
- Fakat • fakat ,.. ... tma her l'iln muntıızam otobilaler iılemektedır. Birinci artll'ma 2-8-939 tarihine lışmayı ~elt:ı. se dıye ı ıror ş erı ı ıva taklid edemiyeceği birşey yok aribl-Dı'y k k l · · 1 etmelerı ;dtm ır. d' 6 

e e emıotı... HAVALI KATARLAR ı milsadif çarşamba gilnil saat 11 de 
1 

. . ır. Fırtınalar, kasırgalar, uçsuz bu-
- Fakatı makatı yok ı.:en A.1 I • B il! 25 7-8 05-9 38-12,04-14,45-16,20-17,44-19,10 2 . . . d . . d 1 kt Eg'"reti surette yapı an şehırlerın k .. 

11 
d d k t 

• .. • u • - zmır- uca ı o, - • ' 17 ıncı ıcra aıresın e yapı aca ır. .. eli .. ca sız ço er, ve on urucu u up-lahın izni ve pey&'amberin kavli ile lzmir • Bornova : 6,30-6,46-S,O?-lO,lS·t2,40-l3,l2-l4,40-l6,tS. ' Bu artırmada yüzde 75 nisbetinde planlan, mutlead d musveddelerle lar, üç beş metre murabbaı dahilin-
kerimenizin elini istiyorum.. 15-18,50-20,10. ıo.l2,l0. verildlği takdirde müşterisine ihale hazan y?zl~r~ bali~ .01u.r: ~u müs- de sütiidyoda mükemmelen yeniden İhtiyar, şaşkınlıktan kendlsini to- lzmir • Karııyaka - Hacıhüaeyin1er ı 5,43-7,38-8,30-10, edilecektir. Aksi halde en çok artı - veddelerın ıçınde .bırıncılığı kaza- yaratılmaktadır. 
~arladıktan sonra cevabını vermiş- 13 03-14 50-16 50-17,47-19,30-21,28. ranın taahhüdü baki kalmak şartiy- nanlar derhal tatbık sahasına sevko- Yüz elli metre tulünde resmedilen 

A.. 'ızmir '. Men~men ı 5
•
48 (Yalnız Cumarteai f1inleri :l

3
,0

3
) le ikinci 17-8-939 tarihine müsadi! lunurlar. . . . . bir yol, beyaz perdede kilometreler-

- İmkanı yok paşazadem, maale perşembe &'llnü saat on birde ırene Herhangı bır senaryo resmının ce süren hakiki bir yol olarak görUl· 
sef... DENIZYOLUlll ı 20 .m çok bedel verene ihale olunacak- müstakilen çizilerek hitam bulması mektedir. Kutuplar sütüdyoda çok Süley b b b' Çarıamba ..iinlet; aaat 12 de latanbula ıUr'at poataıı. Pertembe ff k t l B . 

man ey, aşına ır muşta .- 12 tır. · muva a ~ye sayı maz. u resmın ı'şe varamaktadır. En muhayyel abf· vurulm . i t de -•apoataaı. Çarıamba ıo da Meram .Ur'at poataSL Pazar sunu. 'l ld ~ " uş gıbi sendeleın ş i .. lııbu gayri menkul üzerine hak ta- mevzu ı e o ugu kadar objektifler- deler ve ı'rtifalan yüksek binalar ta. N' · de lhrain poataaı (Radoaa da ufrar.) Karaburun poatuı Puarteaı •• '# 

1 
, 

- ıçın, niçin? le binde bulunanların ellerindeki res- e de ahenkdar olması gerektir. biatte mevcud olanlardan daha arilzel 
- Çünkü söz verilmiş, ben onu Pert..-ıbe sünleri aaat 

9 
da. mt vesaik ile birlikte ilAndan 20 gün Bazan herhangi bir mimari eserin ve daha alakalı bir tarzda sütüdyo-

Nureddinle evlendiriyorum. Sizin gi l I za.Jında müracaatları lazımdır. Ak- beyaz perdede gösterlmesi ciddi bir da '"·apılmnktadır. bi b · d ,_EMLEKET HAR C ı . n ., 

!r amada malik olmak saadeti- ı ç L t t7 d Pıre sı· takdirde haklan tapus sicilleri ile ~alışmayı icap ettiler. En seiahiyet- Bevaz perde, ekscrı·,_·etle tabiati ni All lta~"'an yapurlan muntazam poata ar : artamDa aaa e ' ., ., 
dınız, ah benden esirgemiş .. Geç kal- BrencWai, Venedik, Triyeate. Pertembe aaat 17 de Radoa, Adalar. sabit olmadıkça yaplamadan hariç tar fen adamları bile filmlerdeki değil, sütUdyonun yalancı tabiatinl 

bırakılacaklardır. kurnazlığı güçlükle anlıyabilirler. bize göstermektedir. tin~enç delikanlı, biran için hidde- N~BETCI ECZANELER 1 Artırmaya iştirak etmek istiyenle- Parise, Londraya, Nevyorka, Berli-
en deli aibi olmuştu: Pazarı kemeraltında Hilal, Karatqta B. Habil, Keçecilerde Yeni Is· rin kıymeti muhammenin yüzde yedi ne aid seyrettiğimiz filmlerdeki man- "S d•"'. Ad 

l. .. - Geç mi kaldım?·· Demek ki lr 1 d d Aart buçug~u nisbetinde pey akçası veya zaralardan pek az kı~ımlan haiki ev Jglffi am,, '"'Uredd' d b' . . m , raa pe,arm a · 
cı edıy ö l '? I{' bil' aza eaı K 'h . ın namın a ırını bana ter- p rt • 1 Kemeralbnda Şifa, GilzelJ"lıda Gilzelyalı, Tilkilikte B. milli bir banka teminatı irae etmele- dir. Fakat onların mühim kısımları R 
nasıl orsunu~ Y e mı ım ır Faik, lkiçeımellkte lkiçeımelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada emer. ri li'zımdır. sütüdyoda imal edilen sun'i filmler- oman 

bir serserıdir ! Salı • Kemeraltmda Şifa, Karantinada B. Etnf, Kemerde Kemer, Al- Müzayedeye iştirak edenler şart- dir. 
kı; Kızma paşazadem, ne yapalım, aancak~a B. Ahm"41 LUtfi, Etrefpafada Etrefpa... nameyi görmüş ve lüzumlu maHlma- (Şimal oteli) adlı filmle (Havr) e 
birrnet .de yokmuş .. Nureddin de iyi Çartamha ı Ba'4urakta Sıhlaat, Kvataıta B. Habil, Tilklllkt• Yeni tı almış ve bunları tamamen kabul et dair çevrilen filmlerin kısmı aza-

delikanhdır. Hem de yaluşıklı, lsınir lrl'adpazarı.n~a Aari. miş ad ve itibar olunur. mı sUtüdyonun malıdır. Bu filmleri 
cesur, orta halli bir çobandır.. Pe;.•m'be: Kemeraltında Hilil, Karantinada B. Etref, Tilkilikte B. Şartname 29-6-939 tarihinden iti- seyreden Havrli ve şimalli insanlar 

- Demek ki, bir çobana tercih Faad lfrefpapda Etrefpafa. haren herkesin görebilmesi için açık- bile, filmdeki hileleri bir türlü ayıra-
diltyorum... C..;._a 1 Kemeratında lttihad, CUzel1ahda GOsel7alı, lrıadpuarmda 
.- Hayır, tercih filin yok ... Veril- Aart, lklr-ımellkte lk!çepnelik, Alıancakta B. Fuad. tır. Fazla malQmat almak lstiyenle- mamışlardır. 
' ş bir ıöz, bir haysiyet ve ııeref var- Cwnart-.l 1 Baıdurakta Sıhhat. rin 989-5012 dosya ile memuriyeti - MeselA Sen Marien kanalı, siltüd-
'· E~er, böyle bir ıöz vermımit ol- llllllllllll1111111111111111111111111111111!111111111111111111111111Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll mize müracaatları UAn olunur. 2S6ıl yoda açılan uzun bir dehlizin için-

' 

YAZAN 
ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Fiatı 50 kuruş 
Yeni çıktı. Çok nefis, edebi bir 

eserdir. Bütün kütüphanelerde 
bulunur 
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edis faciası Mas ili Çörçil, mutlak~ B R j s T o L 
Jor j Bone tarafından kabineye girecek 

kabul edildi Londra, 3 (Radyo - Viston Be yoğ l un da -

Muh1keme dün başladı ve gemi kap-
ta:ıı uzun uzadıya izahat verdi 

Paris, 3 (Radyo) - Hariciye na Çorçilin kabineye girmesi muhak-
zırı Jorj Bone, bugün Fransanın An- .kak sayılmaktadır. Başvekil Çcm
kara sefiri Masiliyi kabul etmiş ve berlayn de bu ıhususta muvafakat et-

Londra, 3 (Radyo) - Geçenler- dürülmesi için sarfolunnn 
de batan Thıt:s adındaki tahtelbahir boşa git iğiin söylem:ştir. 

mesainin uzun müddet konuşmuştur. m·ştir. 

tahkikatı :ıona ermiş ve evrak bugün Bir harika kabilinden kurtulan 1zm· Asi' Mahk . İk. . O • 
m:ıhkcmeye ver.imiştir. İlk duruşma gemi kaptanı Oran; mürettebatın, ır . ~ye emesı ıncı l1v1°er Ve 

Hukuk Daıresınden: 
da müddeiumumi evrakı okumuş ve son dakikaya kadar ümidini kesmi- 1 
tahtelbahirin üstündeki kapağın ta- yerek gülüp oynaştığını ve o anları zmir - Damlacıkta Mangaliye so- Şürekcisı 

kağı 7 numaralı hanede Ahmet kızı 
mamen kapanmadığını, geminin dal- hiç unutmıyacağını söylemiş, facia K d . t f d 1 . B • ı~.,TE r ·· · ı h.. tt•w · · h kk d t f . 1 ~ . . a rıye ara ın an zmır ornova ._.uu 
ma::.ı uzerıne .::ıu arın ucum e ıgmı a ın a uzun a sı at V"rmıştır. At t•• k dd · 23 1 d 

•• •• w ~ a ur ca esı numara ı ev e , ... 8 u enta:1. 
ve butun gayretlere ragmen kapa - Muhakemeye yarın da devam oluna- k. o wl İ il L·· f• p r ac ~ı mu ım sman og u sma ut ı a-
ğın kapatılamadığını, geminin yüz- caktır. ı h. ı b d ·· ey ıne açı an oşanma avasına mu Birinci Kordon REES binası 

TEL 2443 
LONDRA HATTI 

-------
000*000 tedair dava arzuhal suretiyle d:wcti-

Arna vu dıar Kral ye varakası müddeialeyh İsmail Lüt-
fünün ikametgahının meçhuliyetine 
mebni fzmirde çıkan Anadolu g-uze- cBELGRAVİAN> vapuru 5 tem-

ç b ı } b• · · 9/6/939 ihl h muzda gelip yük çıkaracak ve ayni 

lstl.kla"" .. 'sı·z yaşı· em er_ıayn a ır tesının tar· i nüs asile ila-nen tebliğ edildiği ve tahkikat gü- zamanda Hull için yük alacaktır. 

t k d k t nü de bildirildiği halde müddeialeyh cAdjuatanb vapuru 10 temmuz-
)'Q maz Saa a ar OnUŞ ll tayin olunan gün ve saatte mahkeme da gelip Londra için yük alacaktır. 

Bulgarist nd ki Arnavutluk fcde- Londra, 3 (Radyo) - Kral al- de hazır bulunmamış olduğundan LİVERPOL HATTİ 
h kk d l · b. · cALGERİAN> vapuru 20 tem-

"asyouu r~is· Adil Ali Serezi, birkaç tıncı Jorj, bugün başvekil Çe,rnber- a ın a muame eı gıya ıye ıcrası~ 
.ründenberi şehrimizde bulunuyor. laynı kabul etmiş ve bir saat kadar na ve tahkikatın 1 1 /9/939 pazartesi muzda Liverpoldan gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda Llverpol için 
yük alacaktır. 

Arnavutluğu tekrar istiklarne .ı-a- kendisi ile konuşmuştur. günü saat onbeşe talikine karar veri-
vuşturmak makndiy)e kurulmUJ l)}an R d lerek bu bapta tanzim kılınan gıyap 
bu tcşekkülUn reisi, evvelki ak~am u sy a a ihbarnamesi mahkeme koridoruna 
Romanyaya ha l"ket eden eski kral asıl_mış .. ol~u~unda~ müddeialeY.h ls- dirde bir daha tahkikat ve mahkeme~ 
Zogo ile görüşmüştür. Bugünlerde v • f""" maıl Lutfunun tayın olunan gu:-ı ve ye kabul edilmiyerek gıyabında hü-
Sofyaya dönecektir. a gon 1 ffia a İl saatte ~ahk~n:ı~?e hazır .bulurımas, küm verileceği tebliğ makamına ka~ 

S ı d 
.. d ı·k ,.. veya hır vekıl gondermesı, aksi tak- im olmak üzere ilan olur.ur. 

Adil Ali Serez", dün gazetecilere ovyel er e gun e ı vasatı va-
şunları l>ylemiştir: gon tahm li, 1933 den 1938 e kadar 

«- Bütün Arnavutların ikinci vn- .> l ,2t;U d n Bti bine çıkmıştır. Şebe
tan olarak bildiğimiz memleket.nize -e Ü:.lerinde hareket faaliyeti de he
kralıwız Zogo ilL: görüşmek için r.-el- men hemen 2,2 misli artmıştır. Bu 
n.ıştim. !dadı tah ilimi lstanbulda ik trakkiler, bitta biavgon adedinin faz
mal ettiğim içİP bu vesile ile şehri lc:ı.Iaşması ve lokomotif adedi ile ku
tckrar gö: mPkl ğim beni çok sevhı vetinin çoğaltılması neticesinde ka
dirdi. Fakat h<.>~E"1 şunu SÖJ'lemek i.->- ::ıil olmuştur. 
terim ki, bliv .. ' ı rdeş Türk milleti- Son beş senC' içind , lokomotif
n ·n bizlere k u acı giinlerimıı- rin kuvveti 'ü .. ' ot z beş yukarı 
de gösterm · ş 1 c1 w ı yakınlığa ve bi\- kmıştır · Y ni .o otifler de 
Ytk sulhçu T · cumhuriyeti hil 1ş~· olunmu ~ · N·te'."m 1931 se-
ldi inin rverliğine kar es nde Voro lof fob ·.knsı, kuvve-
şı dP .m ve mütehnssi~ _i Avrupq.Jnki e arnd ıı iki P-1isli 

bl uzla y .. z lir ı FD ti i lr:ıkomo-uyo .. ı 
Kralın Zogo ile mi.ifrarı .f ·n P halen bu tip. 

dit görilş pbk. Majesteniı , ı ~ lokomotİfi 
f\ l 

Paris ve Lorı yahati ha1':k\ncl' Yolcu tr nJ rıır utad Iokomot.i 
bir şer sö.rli..vece1{ Yaz:yette değilim · Kolomna fobrikas\nın ·ık defo 
Yalnız şunu un l'" mak lazımdır ki 932 insasına basla lı9ı JS. makiue
Arnavutlar hiç b:: zaman vatansız idir. Bunun kuvveti 3 bin ilô 3200 

>e.ygir sürati sa<ı •ta 1 "O 140 kilo-
kalmazlar. SoP-una kadar uğraşmak d. y -netre ır. oroşilof fabrik-..sının son 
bizim en büyük vazi,femizdir. yaptığı Aerodinamik lokomotif ise 

Esaret devrı çoktan geçJniştir. 20 180 yapmaktadır. 
frlci asır milletleri hiç bir zaman Sovyet endüstrisi, yolda su al • 
esı.aret zincir' }tında ilelebet yaı1a _ :adan 1000 kilometre giden yeqi 
yamazl.ar. ~ bır ekonomik tip lokomotif te yap _ 

_ . rn ştır. Üçüncü beş yıllık plan esna-
B~gün Arnavutlugun ıtalyan çiz- S\.nda bunlardan 42200 tane inşa e

mesı altında inlemesi ile ümidimiz dılecektir. Başkaca, eski makineler 
kat·yen kırılmamıştır ve hiçbir za- de yenileştirilmistir. 
man kırılmiyacaktır. Arnavutluk er- Sovyetler, bugün, lokomotif inşa.
geç gene Ar;na:vut.ların olacaktır.> sı~da ön saftadır. İkinci beş yıllık 

Eski Arnavutluk kralı Zogo da, plan~_a 6.000 yeni makine Yil,pılmış
Arnavutluğa ait bazı düşUnceleri do- tır. puncu. beş yıllık planda da 8.000 
layısiyle seyahate çıktığını söylemiş yenı makıne yapılacaktır. 
ve: Sovyet endüstrisi, 16-20 tonluk 

c- Sağ bulunduğumuz müddetçe vagon inş~atından ,Boggisli büyük 
Arnavutluğun istiklil.lini istirdat e _ vagonlar ınşasına geçmiştir. Halen 
nıelini terkedemeyiz.-> Demiştir. Boggi3li ':'a~on i~şaatı, yekunun yüz 

--ooooo de 48,2 s:nı te~kıl etmektedir. İkinci 
beş yıllık ph1n deresinde in§a edilen 
vagon adedi ise 170 dir. Otomatik 
tahliye terti4atlı vagonlarla birç-0k 
hu~usi vagonlar da yapılmaktadır. 

Hollanda 
Moskov:ı müz ıker~le

rine karışmamıs 
Paris, 3 (Radyo) - Hollanrta 

hükümeti, ne~rettiği resmi bir teb
liğde Moskcrva müz~kerelerine ka
rışm4lodığını ilan etm~tir. 

---0000~--

Heyec n ı mu-
h..t .. me 

Varşova, 3 (A.A.) - Bydgoszez
clc heyecanlı br muhakeme cereyan 
edecektir. Hakimler Polonyalı mü
neccim Nieccim ~icolas Copernicin 
nslen nereli o?duğuna dair hüküm 

Ezcümle 50 tonluk mayi vagonları, 

30 tonluk izotermik vagonlar :ve 50 
ilii 60 tonluk platform vagonları bun 
lar aragmdadır. 
Üçğndi beş yıllık plUn devresi es

nasında, yeniden 225,000 e,ııya ve 
lG.000 yolcu vagonu Y{lPılacaktır. 
Fabrikalar, 25 metre uzunluğµnda 
tarnamiyl t metalden yolcu vagonları 
da çıkaracaktır. 

Henderson 
Tayycr2 ile Berlind,n 
· Londraya gidecek 

vereceklerdir. Pairs, 3 (Radyo) - İngilterenin 
Pomeranyanm bir çok şehirlerin- Berlin sefiri Henderson yarın tay -

de Copernicin resmini taşıyan kart - yare ile Londraya gidecek ve hükü
I o::.tallar dağıtılarak müneccimin al- metine bir rapor verecektir. 

man kültüı·ünün en kıymetli mümes- AJ Jt J 
f llerinden biri olduğu iddia edilme· lı1anya ve a ya 
F; üzerine bu ~nh~k:menin yapılma- Yagoslavyaya kredi 
f.ın t karar \:enlnııRtr. 

Polonya makam1nr1 bu kartpostal- GÇ7:.lş!ar 
J ın dağıtılmasını menetmişlerdir. Paris, 3 (Radyo) -Almanya ile 

· Iuhakemenin Polonvadahi Al- İtnlyanın Yugoslavyaya kredi aç _ 
m .. ak ır t· d b" · P ı • a ıve: n en m o onyah tıklan Bdgraddan hr:ıber veriliyor. 
b.r nvnkata karşı Alman noktai na- Almanya, §İmendifer malzemesi için 
z r 'I m "idnftıa edecektir. Bu dava 600, İtalya da elektirik tesisatı için 
B 1·'lrrnszeıde büyük bir alB.ka uyan- 500 milyon dinarlık kredi verecek-
(! • • lerdir. 

Dev et Demiryolları iş etme umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Devlet demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üze
re müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A - Tüı k olmak 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş ol-

mPk 
C - Yaşı 18 den "'l~ağı ve 30 dan dahil yukarı olmame.k. 
D - Asgari bir sene için a8kerlikten mu~f olmak. 
E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenele

rinde fonl serviste ça1ışmağa mnni bir arıza ve hastalığı ol
mamak. 

2 - l\1üs::-bakada kn7ananlar 61 lj a ile t y' ı·ı,.ceklerdir. 
Ecr,...hi lisuıılardnn birine va' f olm ın.r (,7 lira iicretle alına
caKk.rdır. 

~ - Askt:rliğini bitirmi~ lise mezunları inı ihnnsız olarak ayni 
şartları dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doğ 
rudan doğruya umumi n;ıüdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Mü~~beka imıiham 1 5 temmuz 939 cumartesi günü saat 
on dörtte Hayclarpa~a, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, 
Malataya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum işletme merkez
lf)rinôe yapılacaktır. 

5 - En son mi.iracaat 1 O temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 - 1 n1iplcr i~letmelere ve istasyonlara istida ile müracaat ede

c~~erdir. 
7 - Kt:ıbul şerait ve evsafı hakkında fazla malumat almak isti

y~nler .i~letme merkezlerine ve istasyonlarına müracaat ede-
bilirler. 15 l 9 24 29 3 7 8 2309/2059 

lzmir ' i ; ı 

İcar No. 

502 
503 

504 

505 

506 
507 

508 

509 
810 

511 

612 

513 

51~ 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

Salhane Vapur iakeleai 
Birinci Kordon Balıkhane altında 23 taj 
No. lu Dükkan 
~ehiller M. Süv.ari _ 14$)5 No. lu Sokak 
19 No. Ev. 
Mirali M. Topan noca 1057 No. Ju So~ak 

36 

135 

48 

63 No. hı Ev. 36 
Karııyaka Boıtaolı Yalı aokak 145 Numaralı Ev. 12 
Gaziler M. Kemer Ca.d. İtçi Sokak 208 den 
müfrez 222 No. lu 'Arsa. 10 
Gaziler M. Kemer Cad. 208 den müfrez 
220 No. lu A.raa 51 
Şehitler Altın Sakak 23 Taj Numaralı Ev. 60 
Kızılçullu Günetderesi Şimea4tife, Cad. 15 
if aj No. lu Ev. 
Halkapınar Kağıthane caddesinde 
ıNo. lu Ev. 

250/2 

Kasap Hızır M. Balurbedeateninde 41 yeni 
No. lu Dükkan 
Ahmetağa M. Y olbedeateni büyük Bidayethanı 

24 

52 

72 

içinde 45 yeni 49 Taj No. lu Dtikkan 52 
Oruç reis mahallesi Kirpi Sokak 19 Taj 
No. lu Ev. 65 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 
Yukar1 1 yazılı Emvalin bir sene müddetle icarları 29/6/939 

tarihinden haren 15 gün müddetle açık artırma usuliyle müzaye
deye konulmuştur. ihalesi 13/7 /939 tarihinde Perşembe günü aaat 
15 de Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muham
men bedelleri üzerinden o/0 7.5 depozito akçesi yatırarak yevmi 
mezkurda Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak olan ıatı4 komis-
yonuna müracaatları ilan olunur. 29 8 (2Z80) 

Akh;sar belediyesinden: 
6480 lira keşif bedelli A~isar Belediyesi elektrik fabrikası lo

komobili için bir yıllık ihtiyacı olan tahminen 540 ton maden kömü
rüne yapılcm on:C!rlık neticesinde de istekli çıkmadığından 1 5 gün 
müddetle temclid edilmistir. 

İhales! 3 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 dedir. 
İstel:li!erin Akhisar Beledivesine baş vtır.,....,aları ilan olu-

nur. 20 25 30 5 (2124) 

OSMA Ni YE 
SİRKECl'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldd 

B. Ömer L;.itfi Bengü 
d ir 44 Sen~Jik. t~crübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendisini 

sevdırmıştır .•• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahab bulurlar .. latanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar •• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi· 

yecek derecede ucuzdur. 

Aydın vilayeti daimi encüme. 
ninden: 
Memleket hastanesinin 4300 lira muhammen kıymetli tıbbi ecza için 

verilen bedel layık had görülmediğinden 13-7-939 tarihli perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere 16 gün müddetle ikinci defa açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 teminat akçalarile Aydın vildyet daimi encümeni
ne müracaatları. 

Fazla malümat almak isteyenlerin İstanbul, İzmir ve Aydın sıhhat 
ve içtimaı muavenet müdürlüklerile Aydın vilayet encümev :Qaşkl 

tipliğine müracaatları ilan olunur. 4-8 2354 

Inh·sarlar tütün fabrikasın
dan: 
Fabrikamızın ihtiyacı olan 61 küsur metre küp sandıklık ç1rasız çam 

kereste 80-6-939 cuma gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksilt.. 
ıneye çıkarılmıştır. 

lö-7-939 sah günU saat 14 te ihale edilecektir. 
Taliplerin bedPlı muhammeni üzerinden 195 lira depozitostınun 

fabrika veznP ine yatırarnk fabrikada müteşekkil komisyona gel
mle.:ıri ve her gün fabrika açık bulunduğu saatlerde şartnamesini gör
mek üzere levazıma müracaatları. 30 4 8 12 2295 

izm"r Lise ve Ortaokullar sa· 
tın a ma komisyonundan 

Cinsi Miktan Muhammmen bedel 1Ik teminat 
kilo Kilosu Tutan Lira K. 

Birinci nevi ek- 22200 
mek 

1 Okuru~ 2220 Lira 166 50 

Koyun eti 3700 40 < 1480 « 111 00 
Dana eti 2083 30 c 624.90 < 46 87. 
Sadeyağı 1700 100 « 1700 « 127 5G 
Toz şeker 2411 27 « 657.97 « 48 83 

İzmir liseleri askeri kamplarına iştirak eden talebenin yiyecek 
ih~iyaçlrmndan yukarıda cins ve miktarı yazılı maddeler açık eksilt
meye konulmuştur. İhaleleri 19 tefl]muz 1939 çarşamba günü saat on 
be~te yapılacaktır. Şartnameler her gün Kültür direktörlüğünde gö
rülebilir. isteklilerin yukarıda yazılı gün ve s;ıattu, teminat makbuz~ 
ları ile birlikte, Kültür direktörlüğünde ,toplanacak olan komisyonu -
muza müracaatları ilan olunur. 4 8 1 3 18 

-lstanbıı 
den: 

Nafia Mü ürlüğün· 

1717 1939 pazartesi günü saat on beşte lstanbulda Nafıa müdür
lüğü eksiltme adaşında (49641 .63) lira ke~;f bedelli İstanbul Valide-
bağ talebe :ve öğretm~ sanatoryomu ikinci kısım ikmali inşaatı kapa· 
h zarf QŞulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayıidırlık işleri genel, hususi ve fenni şart• 
nameleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak (248) 
kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat tminat {3723) liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 40 bin liralık bu işe benze 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstan
bul vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kc:ı.palı zarflarını 1 7 / 
7 /939 pazartesi günü saat on dörde kadar İstanbul n?fn müdürlüğü-
ne verme!eri. 27 1 6 1 1 4537ı221 5 

Kimyevi ve bakteriyoloji rı:porları haiz yüılerce sen °denb~r ~ 
sıl1hate faydalan mücerrep olup lzmir - Çeıme şosesi üzerinde güzel 
manzaruiyle methur 

Urla Malgaca içmeleri· 

Açıldı 
• ~ ... ll<Wlfüe&fliiı!F.l 

Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin ~Urla 
Malgaca içme su~ hakkında Kalispatın Şurprudel Z is 

suyuna ezher cihet rüçhandır.> buyurdukları bu su; müz
min mide ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıkla
rında müzmin safra kesesi ve safra yolları iltihaplarınd<'l. 
safra, kum ve taşlarında. müzmin inkıbaıda, sişmanlık, nak-
ris ve şeker hastalıklarında, barsak. şirit. sulucan, mesane 

lyollan ilah .. gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifa bahş ol
.duğu tecrübe ile sabittir .• 

Urlrı Malgaca içr""P./erinde 
Mi.ikemmel od.abrı havi havadar güzel hir otel vardır. İçmelere ge· 

lenlerin yiyec~k ihtiyaçları ~ayet ehven olarak temin edilmiştir. 
İçmelere uğramak üzere Rasmcıhane c:ivarmda Belediye smıtr<.11 (Y.t

rajından her saat ba~ına harckeL ed<'n otomnbil V"' o tol ii c; va1 1 r. 



4 TEM.\1UZ 1939 SALI 
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.,, ...................................................... :::::-~ .................................... .:."'"' Bornova Askeri Satın Alnıa Komi.nyonundan: İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
'zınır Leu•l.!l.11 .l!mirlt ~l ::,:;ıt1.1 Aıkna g Tahmin edilen İlk Miktarı Cinsi 

Jr o~İ'S'10n"l Jf an.f rzr! : Cinsi Miktarı Umum tutarı Teminatı 
İ:r;Mir Levnzım Amirl:ği Sabn Alma Komizyonunda.n • 
- lzmir Mst. Mv. Çeşme mmtakasındaki Birlıklerin (27000) 

kilo ke ilmis sığır eti veyahud burulmuş keçi eti ihtiyacı ka
p.ılı znrf usuJiyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 11 Temmuz 9 39 Salı günü saat 16 da Kışlada lzmir 
Levn:tım A•nirHği Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (6480) liradır. 
4 - Teminat muvnkkata akçası ( 486) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lst ·kliler Ti met Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek m'"cburiyetindedirler. 
I İ - Ektıiltmeye i tirak edecekler 2490 sayılı K. nun 2, ~ ncü 

nıadde 'erind 'f'- artnnme inde yazılı vesikalnriyle teminat 
ve teklif mektu 1 rmı ihale sa tından en az bjr saat ev~ ... ı 
komisyona vcrmi bulunacaklardır. 

~ -;_22 6 939 t. ve 42526. sayılıdır. 23 28 4 9 (2184) 
lzmi;levazı~ -a;irli~ın rlm";' komisyon;;;dan: 

1 - Yanda inşa ettirilecek yüz yataklı hastane binns\ Diyarba
kır levazım amirliği satın alma komisyonunca kapalı zarfla 
eksi1tmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak inşaatın birinci keşif bedeli tutarı 253427 lira 44 
kuruş olup muv9kkat teminatı 13887 lira 1 O kuruştur. 

3 - İhalesi 20 tcmm'i.ız 939 perşembe günü saat on birde D~yar
bakır levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
c~ktır. 

4 - Bu inşaata ait plan, hulasayı keşif, fenni ve hususi şartna
me Diyarbakırda levazım amirliği satın alma komisyonun
da, Yanda hudud komutanlğında, Ankarada Milli müdafaa 
vekaleti in at şubesinde görülebilir. istekliler 12 lira 6 7 
kuru§ bedel mukabilinde Ankım:ıda milli müdafaa vekaleti 
inşaat şubesinden ve Diyarbakırda kor. inşaat şubesinden 
alabilirler. 

~ - İıteklilerin ihale saabndan nihayet bir saat evveline kaJar 
teminatları ile teklif mektuplarını ve kanunen icap eden 
bütün vesaiki Diyarbakırda levazım amirliği satın alma ko-

.,,. • misyonuna teslim etmeleri şarttır. 28 4 9 16 

lzınir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
Turgutluda bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 14 bin kilo sığır veya 

keçi etlerinden hangisinin fiyatı müsait olursa o cins et şeraitle ve ev· 
safı dahilinde tatın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 21 temml'!7: 
939 cuma günü saat ondadır. Hepsinin tutarı 3220 liradır. İlk temi· 
n_a~ 241 lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olar k komisyondan ve
rılır. lıtekJilerin teminat makbuz ve mektupları ile 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale günü ihale 
aaatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarımManisa tüm sa-
~lma komisyonuna vermeleri. 4 9 14 J 9 2365 

IZmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan: 

Kilo Lira Lira 

Taze kabak 6500 ) 
F asulya 38400 ) 
Domates 16200 . 8044 .•••••..• 604 • · • 
Patlıcan 31200 ) 
Bamya 5000 ) 
Taze biber 3250 ) . 

1 - Gaziemirdeki Birlikler ihtiyacı için yukarıda cins ve mıktan 
yazılı (Altı) kalem taze sebze kapalı zarfla münakasaya 
konmuştl1r. 

2 - ihalesi 10/Tcmmuz/939 Pazartesi günü saat 11 de yapıla-
caktır. 

3 - Tahmin edilen umum tutarı ilk teminatı yukarıda yazılıdır. 
4 - istekliler tarafından verilecek teklif mektuplarında her ka· 

lem sebze için ayrı ayrı fiyat göstermeleri şarttır. 
5 - Şartnamsei heı gün komisyonda görülebilir. . . 
6 - lstekliler:n Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına daır vseıka 

ibraz etmeleri mecburidir. 
7 - Kapalı zarf!- eksiltmesine iştirak edecekler 2490 sayılı ~a· 

nunun ikinc~ ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarla bı~
likte teklif v~ teminat mektuplarını eksiltme saatından bır 
saat c·.rvelinc- kadar makbuz karşılığı Bornova Askeri Satın 
Alına Komisyonuna vermeleri ilan olunur. 

23 28 4 i (2178) 

lzmir Levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv Gelibolu garnizonu ihtiyacı için kapalı 

7arf usuliyle 10000 kilo sadeyağ satın alınacaktır. . 
2 - Sade yağının beher kilosu 100 kuruştan 10000 lira kıymet bı

cilrr ı tir. 
3 - İhfllesi 10/Tcmmuz/939 Pazartesi günü saat 17 de Çanak

kale Mst. Mv. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi İzmir Levazım Amirliği ve Balıkesir 

Kor ve Çatı_l'lkkale Mst. Mv. Satın alma komisyonunda para
sız görülebilir . 

5 - Taliplerin ihaleden bir saat evvel teminat akçası olan 7 50 lira 
ve ihale kanununun 2, 3 ncü maddelerindeki vesaikle bir saat 
evvel Çanakkale Mst. Mv. Satın Alma Komisyonuna müra
caatları. 

6 - 23/6/939 tarih ve 42565 sayılıdır. 25 30 4 8 (2207) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir Mst. Mv. Birliklerinin (24000) kilo zeytin vağı ihti

yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - lhnlesi 12 Temmuz 939 Çarşamba günü saat 16 da Kışla

da İzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonunda yapı-
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen t\ltarı ( 11040) liradır. 
4 - Teminat muvnkkata akçesi (828) liradır. k . Kırkağaçta bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 60 bin kilo sığır veya 

d eçı. 7tlerinin hangisinin fiyatı müsait olursa o dns et şerait ve evsafı 
ahılınde satın alınacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihalesi 21 temmuz 

939 cuma aünü .aat on altıdadır. Hepsinin tutarı J 3800 liradır. tık~· 
teminat 104.5 liradır. Şartnameai parasız olarak komisyondan verilir. 
isteklilerin teminat makbuz ve mektuplnriyle 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale günü ihale s~atın
dan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Manisa tüm satın al-

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . .. 
6 - fstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka gos-

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacaklardır. 

~omisyonuna vermeleri. 4 9 l 4 l 9 2.358 8 - 23/6/939 t. ve 42569 sayılıdır. 24 29 4 9 (2205) 
lzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 

k . Menemende bulunan kıtaahn ihtiyacı olan 60 bin kilo sığır veya 
-----------------'----~ &1~~ Levazım amirliği Sat. Al. Ko. dan: 

eçı etlerinden hangisinin fiyatı müsait olursa o cins şerait dahilinde 
'~.tı~. alınacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihalesi 21 temmuz 939 cuma 
~unu saat onda yapılacaktır. Hepsinin tutarı 13800 liradır. İlk temi
~~1.10~5 liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. ls-

Jlcrın teminat makbuz ve mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 
~a delerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale günü ihale saatmdan 
~~ SC\at evveline kadar teklif mektuplarını Manisa tüm satın alma ko-
~una vermeleri. 7 9 14 19 2366 

IZmir levazım amirliii satın alma l'omisvonundPn: 
et} .. ~ihli istihkam taburu için ihtiyaç olan 15 hin kilo sığır ve keçi 
h 'l: r~~ın hangisinin fiyatı mii~ait olursa o cins et ş~raitle ve evsatı da-

1 ın~ satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 21 temmuz 939 cu
~~ ~nü saat on birdedir. Hepsinin tutarı 2450 liradır. İlk teminat 
l'l . lira 75 kuruştur. Şartnamesi parasız komisyondan verilir. istek
~ e~l\ te~inat makbu:z ve mektupları ile 2490 sayılı kanununun 2, 3 
bia delcrınde yazılı vesikaları ile beraber ihale günü ihale saatından 
l r. 8-t evveline kadar Manisa tüm sahn alma komisyonuna verme-
e!!:__ 4 9 14 19 2364 1if ir levazun amirliği ıatın alma korn;syonı ndan: 
çi l ~ktaki bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 30 bin kilo sığır veya ke
dah\~nden hangisinin fiati müsait olursa o cins et şeraitle ve evsafı 
939ı ıl'lde •tın ahnacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihalesi 21 temmuz 
n t ~uma günü saat 16 dadır. Hepsinin tutarı 6900 liradır. İlk temi
r·İ· ı l 1 7 lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komitıyondan ve 
~ ır. •teklilerin teminat makbuzu ve mektupları ile 2490 sayılı ka
ihu~ .. ı. 3 lıncü maddelerinde yazılı vesikalan ile beraeer ihale giı~ii 

a - •aatından hır saat e'\'Veline kadar Manisa tüm satın alma komıs-
~~ı1a v~nnrleri. 4 9 14 19 2'i62 

&mi; le-.a:zım amirliği aatm alına komisyonundan: 
)c Maniaa tümen hastanesinin bir seenelik ihtiyacı olan 12 bin kilo 
0Y~n eti ıerait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. ihalesi kapalı zarf 

~·~ ıyle 21 temmuz 939 curna günü saat dokuzda yapılacaktır. Hep
:ını ktutan S400 liradır. İlk teminat 405 liradır. Şn tnamesi par;u.ız 
ıa:r~l ltomiayondan verilir. isteklilerin teminat, makbuz ve mektu;>
lif 1 ı ek beraber ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar tek-

me tuPlarını,P Manisa tüm satın alma komisyonuna vermeleri 
- 4 9 14 19 2361 

1 lzQri; levazım amirliği salln alma komisyonundan: · 
-. Çnakkale Mst. Mev. Kilitbabir ve Ezine garnizonları ihtiyacı 

ıçbı kapalı zarfla eks ltmeye konan sığır etleri satın alına-
catır. 

2 
- Sığır etlerinin ihaleleri miktarlan muhammeni ve muvakkat te-

8 ınlnatıan aşağıda hizalarıııda yazılıdır. 
- İsteklilerin ihaleden bir s!lat evvel 24!>0 sayılı kanunun 2 ve 

a cü maddeler'ndeki vesaikle 939 senesi ticaret vesiklan va 
Re~e aşağıda yazılı muvakkat teminat akçalarile birlikte ko
tnısyona milı acaatları. 

Muhammen 

C. bedel ve tutarı Mu teminatı 
ınsi K l 

--- i o Kr. San. Lira Kr. Lira Kr. 

Sığır et 80000 30 00 24000 00 1800 00 
c c 64500 30 00 19350 00 1450 25 

21·25-29-4 

ihalesi 

617 939 Saat 2 de 
7 7 9-ı9 c l 6 da I 

(2143) 

1 - Karadeniz boğnzmdaki birl:klerin ihtiyacı olan (86000) kilo 
sığır veya k~çi etlerinden fiatı rnüsaid olan satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 11 Temmuz 939 salı günü saat 15 te yapı
lacakbr. Muhammen kıymetleri sığır etinin (28900) keçi eti
nin (27200) liradır. tık teminatları sığır etin·n (2168) liradır. 
Keçi etinin (2040) liradır. Şartnamesi bedeli rnukabirnde ve
rilebilir. tstekliler·n ilk teminat veya mektuplarile 2490 sayılı 
K. nun 2,3 üncü maddeler:nde yazılı vesikalarile b~raber ihale 
günü ihale saatmdan bir saat evveline kadar tekrf mektuplarını 
Fındıklıda Ii. lık Sa. Al. Komisyonuna vermeleri. 

2 _ 22-6-939 T. ve. 42562 sayılıdır. 23-23-4-9 2186 

mir Leva7.tın amirliği satın alma komisyonundan: 
1 _ Çanakkale Mst. Mv. Birlikleri ihtiyacı ic:in 90200 kilo sade.. 

yağ kapalı zarf usuliyle satın alın~caktır. 
2 _ Sadeyağınıi beher kilosu 100 kuruştan 90.200 lira kıymet bi

çilmiştir. 
3 _ İhalesi 10/Temmuz/939 Pazartesi günü saat 11 de Çanakka~ 

le M 8t. Mv. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ lst"'k i erin sflrtnanıeyi 411 kuru!'! muknbilinde veya oosta 

ikretlt-ri kPndilnine it olmak üz<>re Çanakkale 1st. Mv. Sa. 
Al. Komisyonundan ister ve alabilirler. Şartnameyi g 0 ne An· 
kari' lstanbul lzmir ve Diyarıbakn Levazım Amirlikleri Sa
tın Almalariyle B lıkesir Kor. Urfa Tüm ve Çanakkale Mst. 
Mv. ~a. Alııı"l-nnda parasız görül bilir. 

5 - Taliplerin ihalf'den bir saat evvel teklif mektuplariyle teminat 
akçası olan 5 760 lira ve ihale K. nun 2, 3 ncü maddelerindeki 
vesaikle bir saat evvel Çanakkale Mst. Mv. Satın Alma Ko
misyonuna müracantları ilan olunur. 

6 -· 23/6/939 t. ve 42565 sayılıdır. 25 30 4 8 (2206) 

bmir levaz~ amirÜği salın alına komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 

9000 T nze fasulye 
9000 Patlıcan 
3600 Bamya 

10800 Domates 
7 20 Taze biber . . . 

- İzmir müstahkem mevki Seferihisar mmtakasındakı bırlık-
1 · k ks.ıltme suretiyle münakasada bulunan yukanda 
erın açı e h · ı· ı · · ·kta ı yazılı beş kalem sebze i tıyacı na ta ıp erın 
cıns ve mı r h 1 ld'. - .. d k ·1t 

d . • · f. t '- t""nhkça pa a ı görü ugun en e sı me ver ıgı ıya "omu .... . .. .. 
on gün uzatı'nrak ihalesi 8 temmuz 93? ~-~martesı gunu sa-
at onbirde Kıılada lzmir levazım amırhgı sntın alma ko -
misyonuncla yapılacaktır. . 

2 - Tahmin edilen tutarı 1890 lıradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası ( 141 ) lıra 7 S kufuştur,. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . 
5 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesika 

göstermek mecburiyetindcdırler. . . 
6 -- Eksi!trr.eye i~tiralc <'decekler 2490 .sayılı ka~unu~ ık1 ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamcsınde yazılı vesıkaları ve 
teM·n tı muvnlrkataları ile birlikte ihale saatından evvel ko-
ro·syona müracaatları 2359 

8400 Taze fasulye 
8400 Patlıcan 
3360 Bamya 
1 0080 Domates 
673 Taze biber 

.1 - lzmir .müstahkem mevki Foça ve Söğütçük mıntakasındaki 
birliklerin açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan yu· 
karıda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiyacatına ta
lip çıkmadığından eksiltme on gün uzatılarak ihalesi 1 O tem· 
muz 939 pazartesi günü saat 15.30 da lzmirde Kışlada lz
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 

2 - Tahmin edilen tutarı 1918 lira 62 kuruştur. 
3 -Teminatı muvakkate akçası (143) lira (90) kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ij .. 

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ·ıe 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel ko-

_.._..,..,.. .. _misyonn müracaatları. 2360 

Aydın Vilayeti Daimi encü
meninden 
Hastanenin 939 mali yılına aid 341 lira muhammen bedelli matbu 

evrakı 21-7-939 tarihli perşembe günü saat on beşte ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle eksiltmeye konmuetur. 

Taliplerin % 7 ,6 teminat akçalile sözU geçen alin encümene ve faz
la malUrnnt almak isteyenlerin her gün encümen kalemine müracaat
ları ilan olunur. 4-8 12-16 2353 

-bergama belediyesinden: 
1 - Bergama içme suyu tesisatı için 250 aded 13/15 M. M. lik ve 

1 O aded 20 M. M. lik ıu saah fenni ve hususi şartnamelerine tevfikan 
satm alınacağındı::m açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Saatlerin muhammen bedeli 3720 lira muvakkat teminat 
miktnrı 279 lirndır. 

3 - Şartnameler belediye fen dairesinden bedelsiz olarak veri • 
lir. 

4 - ihale 12 temmuz 939 çarşamba günü saat on bette belediye 
dairesinde ynp Iacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad .. 
delerinde yazılı vesikaları hamilen mezkur gün ve saatta belediye en-
ciimenine rniir-ır..qatlrırı ilan olunur • 25 28 4 4429 /2216 

lzmır 
den: 

i1.i küttür irektör üğün· 

lzmir ve mülhakatı ilkokulları 205 ton Sömikok kömürü yirmi iUD 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 13 Temmuz 1939 tarihine rast. 
lıyan perşembe gilnü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. Muhammen be
deli 4971 lira 25 kuruştur. 11k teminat 373 l iradır. Bu işe aid şartname 
her gün da·remizde görülebilir. İsteklilerin teminatları ile birlikte, yu
karıda yazılı gün ve saatte hükümet konağında \•ilayet daimi encüm& 
nine başvurmaları ilan olunur. 23-28-4-11 2180 

Aydın Su işleri dördüncü şube 
Müdürlüğünden 

1 A - Eksiltmeye konulan iı: . 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalının 23+400-26+400 k.ilOI 

metreleri arasındaki sınai imalat noksanlarının itmamı olup bedel kC§' 
fi 22039 lira 66 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
C - Eksiltme günü 1 O temmuz 939 tarihine t:~a~ü~. :?.en pazar

tesi saat 16,30 da Aydın su iıleri dördüncü şube mudurlugunde yapı· 
lacaktır. · dı · 1 • 

D - istekliler şartname proje ve merbutatıru Ay n ıu 1§ erı mü-
düriyetinde görebilirler. '• 

E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2490 No. lu kanun 
hükümlerin."! göre 165 2 lira 97 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve ihaleden 8 gün evvel ehliyet veaikaıı almak üzere Aydın vilayetine 
müracaat etmeleri şarttır. 

F - Teklif mektuplarının eksiltme gününde tcabit edilen aaattan 
bir saat evvel su işleri dördüncü şube müdürlüğünde teşekkül etmiş o
lan kom!syona verilmiş olması lazımdır. 17 23 28 4 2064 

Devlet Demiryollar! 8 ci işletme 
komisyonundan: 

Kiraya verilecek dükkan 
İzmir Kemeri - Tepecik sokağında 27 harita ve 20 kapu No. lu 

dükkan 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıka· 
rılmıştır. ihalesi 10/7 /9:>9 günü saat 15 de Alaancakta işletme bina
eında yapılacaktır. 

Muhammen 3 senelik kira bedeli 360 lira itibariyle muvakkat 
, . teminatı 27 liradır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. lstekli
j lerin muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona 
; ııelmeleri. 27 4 (2200) 

lzmir Emrazı sariye hastanes! 
Başhekim iğinden; 

Hastanenin U>39 malt yılı )~evmi ihtiyacından aşağıda yazılı 6 ka
lem erzak ve sairenin cksiltmes~ on gün müddete temdid edilmiştir. 
Şartnnme'er her gün hastane başhekimliğinde görülebilir. Açık eks lt
nıe 11 temmuz 939 salı günü saat 11 de Tepecikte emrazı sariye ha9' 
tanesinde toplanan komisyon huzurunda ynpılacaktlr. Muvakkat te. 
minat olarak para veya para mhiyetindeki evrak komisyonca alınamı
yncağından isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarını İzmir mal 
andığına yntırmalan lazımdır. 

Miktarı Tutarı Teminatı 

Cinsi Kilo Kuruş Kuruş 

Koun eti 6600 266500 20000 

Pirinç '3000 72000 4500 

Sadcynğ1 700 63000 4';'2:. 

Şekc.r 1500 39750 2982 

Kok kömür 700"0 164600 J ::,75 

Sabun &00 17400 \305 
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(SAHiFE 12) (ANADOLU) 4 TEMMUZ 1939 SALI 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
-Lüks Mobilya Salonu 

• Deutsche Le- Fratelli Sperco 

1 
Konak caddesi meserret oteli 39 40 

Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Mü~terilerimizin bir kerre ıörmelerini tavaiyo ederiz .• 

ilin 
Ordu hasta bakıcı hemş:re!er oku
luu.a ait bazı izahat ve okula kayıt 

ve kabul şartları 
1 - Ha ta hakıcı hemşire yetİftİrmek üzere Anl<arada M. M. Ve

ki lel i lnrafından (Ordu ha&tabakıcı hem!ireler okulu) açılnu~tır. 
2 ·- 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

Jr.emur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini Ordu has

tahanelerinrle yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki 
biltiin sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
aycld 5 lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait 
oltc:ıktır. 

Yeni Kavaflar çarıısı No. 29-36 
lZMIR 

Mevıimin güzel bahar günle
rinde minimini yavrularınıza te
miz hava aldırmak ve hot vakit 
geçirtmek için dünyanın en bü· 
yük fabriL:ası olan 

Alman Phöniks 

Markalı ıon model ve kübik 
zarif, tık ıe sağlam kapah ve a
çık çocuk arabası alınız. Fiyat
lu rekab~t kabul etmez derece
de ehvendir. 

Maiazamda rne·nimin en tık 
zarif ve aağlam yerli ve Avrupa 
Her çea~d KARYOLA ve SOM
y ALARI eayet ucuz ıatılmak· 
tadır. Bir defa GÖRMEK kili-
dir. 

vante Linie Vapur acentesi 
G. M. B. H ADRIATICA. s. A. Dl 

NAVIGAZIONE 
Hamburg LER0-43-Motörü6/ 7 tarihin· 

de saat 12 de gelerek ayni gün saat 
DEUTSCHE LEV ANTE L1NE l 9 da Patmo, Leros, Kalimnoı, lstan .. 

G. M. B. H. HAMBURG köy ve Rodosa hareket eder. 
cAdan:u vap. 6 temmuzda bekle- VEST A _ lhtiyai 60.A. _Yaptı• 

niyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- ru 6/ 7 tarihinde gelerek ayni gün 
terdam, Bremen ve Hamburg için saat 23 de Midilli, Selanik, Dedea· 
.Yilk al~caktır. ğaç, İstanbul, Burgaz, Varna. Kö.-

Tahlıye: tence ve Batuma hareket eder. 
clrland> vap. 24 Haziranda bekle- l:.ERO 43 _ Motörü 10/ 7 tari• 

niyor, Hamburgtan mal çıkaracaktır. hinde saat 9 da gelerek l 1 / 7 saat 17 
cKreta> vap. 11 temmuzda bekle- de Pire, Korfo, Saranda, Brindizi 

niyor. Hamburg, Bremen ve Anvers- Valona, Draç, Gravoza, Spalato, Za.. 
ten mal çıkaracaktır. ra, Fiyume, Triyeste ve Venediğe 

DEN NORSKE MIDDELHAVS- hareket eder. 
LIN.J OSLO ADRIA - 54 B. - Vapuru l 3/7 

tarihinde saat 12 de gelerek ayni 
cBosphorus> vap. 24 haziranda gün saat 21 de lstanbul, Pire, Napo

Le Havre ve Norveç için hareket ede- li, Marsilya, ve Cenovaya hareket 
cektir. eder. 
AMERICAN EXPORT LINES İNC. ZARA • 43 - Motörü 13/ 7 tari· 

cExermonb vap. 4 temmuza doğ- hinde saat 11 de gelerek ayni gün 
ru bekleniyor. Nevyork için yük ala- saat 19 da Patmo, Leros, Kalimnot. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 asli 
rr.:ıastan basJamak üzere mat\§ alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala· 
cnktır. Bu zaman dahi İa§e, giydirme ve barındırma orduya ait ola. 

caktır. isanköy ve Radosa hareket eder. 

1 1 cExcello> vap. 16 temmuza doğru 
~---iii:J:F~:;.:cııımç~l'lllllm .. ___ 11!1 ___ 111!!'_____ bekleniyor. Nevyork için yük alacak- ROY AL NEERLANDAIS 

caktır. • 
6 - Okul 15/Eylill/939 da ted risata ba~ltyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve l-abul şartları §Unlardır: 

T C • b k hr KUMPANYASI Jraat an ası . D. T. R. T AGAMEMNON .. Vapuru 12/ı 
• • 7 tarihinde gelerek Amsterdam, Rot-

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaaıından olmak ve Türk ırkından 
bu1urmıı.k. 

b) Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görme
ğe müsait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Y aıı on altıdan aıağı ve yirmi ikiden yuka· ı olmamak. 
d} Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polis· 

çe tevsik <'ttirilerek evraka bağlanacaktır.) , 
e) En az Orta okul tahsilini bitinnİ§ olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek (Tasdikname ıuretleri muaaddak olarak .. 
eklenecektir.) .,. 

f) EvJi veya niıanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bosananlarla ... 
kocası ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir; 
müsbit evrak keza ekJenecektir.) r 

s) Sıhhi sebebi er d~ında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
evlemrıek ıuretiyle veya dii!er inzibati sebeb'erle okı,1dan çıkarıldığı 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya L'ama.mlamadığt 
yahut sıhhi ıebebler dısında okuldan çıkanldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek meklep maaraflannı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar bunlara Ankar da

kiler M. M. Vekileti Sıhhat ifleri dairesine, diğer vilayet merkezlerin
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat iıleri dairesine yollanacaktır. Mü· 

Sermayesi: 
KURULUŞ TA RlHI 188& 

100,000,000 Türk lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticart her nevi Baı:.ka muameleleri 

racaatlann 25/ Ağustos/939 da sonu alınmıf olacaktır. Para biriktirenl~ro ~8.HOO lir.ı ikı·amiyd \erecek 
10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri Zirrat bankasında kumbarlı •• ihbarsız tasarruf hesaplarında en u 

eyni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 
60 

firası bulunanlara senede 4 defa çekil~k kur'a ile &f&jıdaki plan• 
11 -- Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankare.ya kadar söre ikramİJe daiıtüacaktır: 

wrf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 4 Adet 1,ooo Lirahk 4,000 Lira 
Sıhhat l,leri dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tas• 4 c 500 c ' · '"2,000 c 
rih edeceklerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 4 c 250 c ı,ooo c 

29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 (1718) 40 c 100 • 4,000 c 
100 c .. so • 5,000 c 

iz mir vakıflar müdiirlüg., ünden: 120 • 40 • •,soo • 
20 c 3,200 c 

Basmahane Dibek sokağında kain 136-30 numaralı ev kiraya nril • 160 • 
DtKKA T a Heaaplarmdaki paralar bir sene İçind_ e 50 lir_ adan ~aiı 

mek üzere müzayedeye çıkarılmııtır. d 01. 20 f ı ı il kt 
ı b d 1" h dn·-eyenler• ikramiye çıktığı taktir o 's'o. . .akz 4aaıy el•Mer etce lır.H 
haleıi 10-7-39 pazartesi saat 10 dadır. Senelik e e ı mu ammen ....-Kur'alar aenede dört defa, 1 EJHıl, ~ ırıncı anım. ar Ye a-

212 lira 50 kuruttur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçesiyle va -
slran tarihlerinde çekilecektir. 

~;;.;.;;.;;;~~ .............. 2.32.9.................................. ---

Tm Ban sı'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Plô:nı 

32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
~-----:==:==::::===:==:=:::==::::==a 

K ' l . 1 Şubat, 1 Ma~ıs, ~6 Ağust?s, 1 ~ylül, 1 ikinci 
ur a ar: teşrin tarıhlerınds çekılecektır 

~ııı111w· iKRAMiYE LER ·•111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı"\ 
;;;; 1 Adet 2000 liralık 2000 lira § 

~ 5 .. 1000 .. - 5000 .. ~ = 8 • 500 .. 4000 • = = 16 • 250 .. 4000 .. ~ 
= 60 • 100 • 6000 • 

cSzea-ed> vap. 8 temmuza doğru terdam ve Hamburg limanları iQ1n 
oekleniyor. Tuna limanları için yük yük al~rak he~ket edecektir. 
alacaktır. 

cSzeged> vap. 28 hazirana doğru SVENSKA ORIENT UNIEN 
bekleniyor. tskendertye ve Portsaid VINGALAND . • Motörü 13/7, 
için yük alacaktır. tarihinde gelerek Rotterdam, Ham-

cTisza> vap. 10 temmuza doğru burg, ve Skandinavya limanları içba 
bekleniyor. !skenderiye ve Portasid yük alarak hareket edecektir. 
için yük alacaktır. V ASALAND .. Motörü 27 / 7 t-. 

cTisza> vap. 10 temmuza doğru rihlerine doğru beklenmekte olup 
bekleniyor. Beyrut için yük alacak- Rotterdam, Hamburg limanları içia 
tır. yük alarak hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 
cBucureşti> vap. 26 hazirana doğ_ ZEGLUGA POLSKA UNIEN 

ru Köstence, Kalas ve Tuna limanları LECHIST AN - Motörü 21 / 7 t.-
için hareket edecektir. rihlerine doğru beklenmekte olup 

cDurostor> vap. 7 temmuza doğ- Anvers, Gdynia, ve Danzig limanla.. 
ru bekleniyor. Köstence, Kalasa ve rı için yük alarak hareket edecektir. 
Tuna limanlan için yük alacaktır. 

Ste. Comlrciale Bulgare SERViCE MARITIME ROUMAIN 
«Balkan> vap. 28 hazirana doğru ALBA JUUA .. Vapuru 3/ A~ 

Burgas ve Varna için hareket ede-- ğustos 939 tarihlerine doğru gelere& 
cektir. Malta, Cenova ve Marsilya için yol· 

Vapurlann hareket tarihleriyle cu ve yük alarak hareket edecektir. 
navlunlardaki değişikliklerden acen- ilandaki hareket tarihleriyle na .. 
te mes'uliyet kabul etmez. lunlardaki deiitikliklerden AceDta 

Daha fazla tafsilat almak için mesuliyet kabul etmez. Daha f ula 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. tafıili.t için ik:nci kordonda FRA • 
Henry Van der Zee vapur acentalı~ TELLi SPERCO vapur acentalıfına 
ğma müracaat edilmesi rica olunur müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007/2008 . Telefon: 2004 2005 . 

~ .. fllllllllHlllllllllJHllllllllllllllUUUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. , 

: Taze, Temiz, Ucuz i 
- -

! iLAç 1 
- -- -
- Her türlü tuvalet çeşitleri İ 

= Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
Sıhhat eczahane&i ~ 

Başdurak BOyO.k Salep-;ioğtu hanı kıuıı~mıclı ~ 

... llllllllllllllllltlllllllllllllllflHllllllf lllllllllllllllllllllllllllllUllllillllllllllll ... 

Aydın Su işleri dördüncü şu. 
be müdürlüğun:len: 

A - Eksiltmeye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalının 26 + 400 - 36 + 050 kite 

metreleri arasındaki sınai imalatın inş~atı olup bedeli keşfi 487 52 li
ra 1 7 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
C - Eksiltme günü 1 O temmuz 939 tarihine raslıyan pazartetl 

günü saat 14,30 da Aydın su işleri dördüncü şube müdürlüğünde ya• 
pılacaktır. 

D - İsteklilerin şartname proje ve merbutatını Aydın su itleri 
müdürlüğünde görebilirler. 

E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2490 No. lu kanua . 
hükümlerine göre 3656 lira 41 kuruşluk muvakkat teminat vermele~ 
ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet ve;Pkası almak üzere Aydın vili
yetine müracaat etmelri şarttır. 

F - Tklif mektuplarının eksiltme gününde tesbit edilen saattan 
bir saat evvel su işleri müdüriyetinde teşekkül etmiş olan komisyona 
vermeleri lazımdır. 17 23 28 4 2063 

95 .. 50 ,, 4750 ,, = Mevsimin en yenilik· _ d 
:: 2s " 625J ,, = lerini bayan kumaş· Dikili belediye riyasetin en: 
§ 

2 
SO 11 = farının er kek kumaş• Dikili belediyesince şartnamesi mucibince 500 metre tulunde ve 4 

~ 435 32000 - larının en eyisini inçe kutrunda demir su uorusu açık eksltme suretiyle satın alınacaktır. - - h K Dikiliye teslim beher metre boruya tahmin edilen bedel 250 kuruştur. 
:=ımıımi!ilUUllllllllHllllllllHllllllUllllltnlllmnnmmmm111111111111ıııımmıııın11_111.nıı~ıımı!lllllllllllllllllllllllll ~mm11ı.:_ ibra im arakaş İhalesi 19-7-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te Dikili bele-

1 T. lş Bankasına para yabrmakla, yalnız para b.trıktırmış olmaz, ayru 1 tan alınız. diyeı-inde yapılacaktır. Taliplerin İzmir, Bergama \"e Dikili bclediye-

zamanda tall.hinizi de denemiş olursunuz !erinde şartnameyi görebilecekleri ilı1n ol u ııur. ·1-8-1 2~16 2350 

1 1 Odun pazarı No. 12 [ ...... ıamıem:ıma.a.IC-.am .. lllllİlllllİll._fllllllİaiıııilli ......... Mm _____ _._..... ----------------


