
r ~ 
YIRMI SEKiZiNCi YIL 

l\"o: 7878 

CUMA 
7 

lngiliz 
Askeri hey'eti Çanakka

leden sonra lzmir' e geliyor 
\. TEMMUZ 1939 , 

~~;;;;;;;;;;§~;;;;;;;;;;;;;;;;;./~~!!!!!!!!~~H~er~-~r~iı~'n~a:ab:a~h~l~a~rı~l~zm::ir~d~e~ç~ık:a~r~S~iy:a~a~i ~a~a~z:et=e~d~ir~·=T~e~l:e:fo:n~N~o~.~2~7~7~6~!!!!!!!!!!!.(!N:ü:a~h:u:ı~li~·er yerde 5 kuruıtur) 

Lord 
\_ __ ..__./ 

Halifalis- Mosliova'ya 

ÜYÜK ASKER 
Qün hava alaylarımızı tefti ş buyurdu 

Mareşalımız, bugün de tef
tişlerle meşğul olacaklar 

Gene) kurmay başkanı, d ün kapalı atış pavyonunu 
açtılar ve belediyenin ziyafetinde bulundular 

Çelik itti( akın 
mesnedi 

,.. 
~ . 

.. ' 

Abdülfettah paşa 
Bugün Be~grada vc:racak ve 

rasimle karşılan 3.caktır 
me• 

Mongol kıtaatile Jıpon kuvvetleri 
arasında harp devam ediyor 

Rua aakerleri 
Paris, 6 (Radyo) - Mongol -Man

çiko hududlarında hakiki harb cer -
yan etmektedir. Bugün, 60 l\Iongol 
tayyaresi 'Manç:ko hududl.ırı Uzer:n 
de uçmuş ve japon tayynrel~rı ile 

har be tutuşmuştur. 
1\foskovada çıkan resmi bir teb -

liğde; dış l\!ongolistan kuwcthırirıin, 
Japon askerlerini perf~an lJf!' hale 

- Devamı 4 tincU oahifedP -

Çekyada 
lstikial ateşi sön-

muyor 
P aris, 6 (Radyo) - 1415 yılında 

yakılarak öldürülen Çek kahrama

nı (j anos) un yıldönümil milna~e -

betiyle bugün Prağda ihtifaller tex

t ip e dilmişti!'. Çekler, Alman zabıh 

sının aldığı bütün tedbirlere rağmen 

(janos) un heykelini çiçeklerle süs

lemeğe muvaffak olmuşlar ve ihti -

fa llerde , Çekoslovakyanın banisi l\In 

j arikin oğlu jan !\fajarik tarafmdaıı 

a-önderilen mektubl:ırı halka okumı.ış 

lardır. 

---•««00»»•--

Istanbul limanı 
Moderniz e ediliyor 
Belgrad, 6 (Radyo) - 1stnnbul-

Y.3 
IYarına 
L:.saşlı yor 

Bu çok ali.kalı, heyecanlı, 
büyük romanın neırine bu-

aün için baılıyacaktık. 1:akat 
bazı sebepler dolayıaiyle 

bir sün teehliürle yann 
batlamak zaruret:nde kal
dık. 

Aşk, macera, de
niz, heyecan ve 

her şev 

Son haberler, ihtilifın 
halledildiğini bildiriyor 

-------OOO*OOu--------

Çan-Kay-Şek 
Nihai zafere kadar harbe devam edece· 

ğini bir mesaj .a bildirdi 
Sünkin, 6 (Radyo) - japon tay - fere kadar harbe dcvam ... eiJecetini 

yareleri, bugün şehri bombardıman bildirmiştir. · · 
etmişler ve ağır bombalar atmışlar- Maraşal, ayni zamanda japon mU
dır. Atılan bombalardan yedi ma - !etine hitaben radyoda ayrıca bir me 
hallede yangın çıkmıştır. Bir b•ınıba saj vermiş ve japon hülfümetlhin, ~·· 
Alman sefarethanesine düşmilş ve kip etml!kte olduğu siyasetle mflle
bir odanın tavanını tahrip etmiştir. tini aldattığını bildirmiştir. 

Paris, 6 (Radyo) - Çin hükQ. 

meti, uıusıar sosyetesi geneı sekre - Moskova ele imiz 
terliğine gönderdiği bir notada, a - • . 
çık şehirlerin japon tayyareleri tara Ankaray.a davet edildi 
fından bombardıman edilmesini tek Moskova, 6 (Radyo) _ Tllrkiye 
rar protesto etmiştir. büyük elçisi Zekai Apaydın, umumi 

1\Iaraşal (Şan-Kay-Şek) ; harbin vaziyet hakkında hUkilmete bir ra
ikinci yıl dönümü münasebetiyle bir por vermek üzere Ankaraya çatını. 
mesaj neşretmiş ve Çinin, nihai za- mıştır. 

lngiltere' de 
hazırlıkları 

manevra 
başladı 

1 

Gelecek üç ay 
ihtiyatlar 

Mussolini 
Frankoya bir mesaj 

gönderecek 
Roma, 6 (Radyo) - Har!ciyc na-

zırı Kont Ciyano, pazartesi gür.ıi bir 
top lantı ile Barselonaya hareke~ ede-

cektir. Ciyanonun bineceği turpid oya 
kilçt1k bir filo robkat ederP ktfr. 

Kont Ciy:ıno, general Frunko ile 
- Devamı 4 UncU aahifode -

zarfında manevralar bazı • • 
ıcın • 

silah altına çağırılacaktır 

ıngıfız aa ker1erİ 
Lonara , 6 (A.A) - Htıv:ı rıezn - manevraları ile !lyni znma(lcla yapı

retinin b;Jdirdiğine görP geler.ck lacak olan hnva talimlı?ri:ıe i~rira k 
temmuz, ağustos ve ey!Ul aylarıntl:ı etmek flzere gelecC'k Uç 8 ,, ıa~fııda 
knrn, deniz ve hava kuvvetlerinin bazı ihtiyctlnr dnvct edilecektir. 
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1 DIŞ POL1Ti~ s ,,·o N ' HA B ·E::;;> R .. · L . B .R 
. . . 

(SAHiFE J)' \ 

1 Oüşündükierim 
Italyanlar fazla 
oluyorlar! 

] 

Almanya ve YA HARP YA SULH S 1 Orhan Rahini GÖKÇE ovyet er lstanbul mebusu ve cumhuriyet re• 

Sovyetlerin de ıulli cephesine it- fJkimizin muharrirlerinden Abidin 

tiraklerini temin için Moskovada R h k • kA b d Da ver, İtalyada, çirkin ~ir hareketle 
ı d kartılatbllf: 

~=~: ~!:~;:,ıe~~lehl?1~o~~; us yanın a ) 1 arzusu u ur halyanlar, Abidin Daveri, Frantız 
ı 1 ak ltalyan hududundan aeri çevirmif· 

~~~~~~~i~2~:~~~:;Lord Hafif aks, Jor'}· Bone ile birlikte :::IEaürvar,odltalyayaaireıM•• 
Almanyada iktidara geçtiği günden- Demifler. Hatta transit au. 
berı· S tl · A ed e M k •d e ret:yle ~e,.mesine bile mü. . . • ovye erı vrupa m eniye- •• •• y 

tinın düımanı olarak göstermiş, ve cumarte sı gunu os ovaya gı ıyor aaade. etnıemiıler. Cebinde dip. 
bu devletin iştirak edeceği konfe- ' lomatık puapurtuna ilaveten 
ranslarda Almanyanın yeri olamıya- ltalyanm Ankara elçilitinin leaapase 
cağını iddia etmişti. •İni taııyan bir Türk mebus ve caze· 

Alman matbuatı, Nazi rejiminin Rusya, ne olursa olsun sulh cephesinden ayrıl mıyacağını bildirdi tecisinin halyan hududundan seri 
~e;c~diyetindeki hikmeti, Sovyetle çevr:iltneai, ancak nezaketten çok 

rı Iıkıde etmek gibi bir maksada ve Türkiye ile Polonyanın askeri a ,1laşma yapmalarını tavsiye etti uza~ve,~ma~~kçabirhareketolarak 
m.atuf yazılar yazacak kadar ileri tasvır edilebılar. 

· H Londra 6 (Radyo) - Rusyanın •hareket edecektir. dım bahisle yazdığı bir makalede , Fransız mtizakerelerinin, çok mUhim Bu h ... d. b" . d gıttı. atta İngiltere, Sovyetlerle . . a ıse, ıze, aynı zaman a mu. 
anlaşmak için müzakere k _ yeni tekliflerine verilecek cevap hü- Lort Halifaks, Paristen geçecek Rusyanın tam hır sulh cephesı teş - esaslara dayandığı ve bu müzakerele kabil vazifelerimizi hatırlatmakta· 

apısı a k · f k d · ~ e bazı dev · d h çacağı sırada Hitler, demişti ki: kumetçe hazırlanmaktadır. Bu cevap ve Fransa hat'iciye nazırı jorj Bone- kil etme ıs ıyere • ıg r - rın, a a epey zaman devam edece - dır. Devletlerin bütün münaaebet)eri, 
- Varsın Çemberlayne bol§evik- verilmeden evvel, Varşova He de is- yi alarak birlikte ~foskovaya gide_ Jetleri de bu cepheye ithal eylemek ği, Rusyanın esas itibariyle lngilte • mütekabiliyet esaslarına istinat eder. 

lerle yapacağı dostluk mübarek ol- tişare edilecek ve Rusyanın istediği cektir. fikrinde bulunduğunu ve ~albuki , re ve Fransa ile beraber olduğu ve Hürmet eden, hürmet aörür. Bu ka· 
sun f. . . . b d Ih h · d l l - ziyenin deiitmesi imkinı yoktu~ Biz 

B .. Al gibi Polonyanın , garantı vermek ve Parıs, 6 (Radyo) - Matbuat. İngiltere ıle Fransanın u erece şu- su cep esın en asa ayrı mıyacagı h" b" ... . • ı 
ugun manya Sovyetler hak- .. 1 . ıç ar hadısede tek taraflı harekete 

kındaki hari .. .1 :k . kabul etmek isteyip istemediği soru- Moskova müzakerelerinin uzamasın mullü bi rbloka taraftar olmadık - soy enıyor. müsamaha ... östermedik ve eöaterme· 
cı poı tı asını tamamıy- . Paris 6 (Radyo) So t R • • 

Je tersine çevirrniıı bulunuyor Bir lacaktır. dan asabiyet a-östermekte ve bu mev larını kaydetmektedir. Aynı gazete- ' . . - vyc us - meliyiz • 
.. dd . v • 1 . yanın, Tilrkıye ıle Polonya arasında • 

mu etten~erı •. AlmanY.anın Sov ~ Londra, 6 (Radyo) - (Yunay tet zu etrafında uzun makaleler yaz - ye ıröre Rusya, ya harp ve ya su h ıs- askeri bir ittifak akdi için iki hilkO Abidin Daver, belki cazetecilik 
yetlere cazıp ticaret tefıifleri yap - Pres) gazetesinin verdiği son bir ha- maktadır. temekte ve iki şıkkın ortasını rnuva- met arasında müzakereler ha 

1 
_ hayatında ltalya aleyhine neıriyat 

• makta ld .. b'ld' T d ş· d' e şan t TUrk d A b ugu .. 1 ırı ıyor u.. ım J bere göre, Hariciye nazırı lort Hali- Londra, 6 (Radyo) - (Tay mis) fık bulmaktadır. masını tn&"iltere ile Fransaya tavsiye yapmıı ır. cazetecisi, de•· 
s~ .. n ;fa se.f1ırıMVon Panenın. chu- f&ka Cumartesi günü Moskovaya a-azetesi, Moskova müzakerelerin - Paris, 6 (Radyo) - Rus - İni'iliZ- eylemiştir. let emrinde, drektille çalııan 

sı vazı e> ı e oakovaya gıdece· ' bir muharrir olmadı.iı için, 

ği bildiriliyor. cHuausi vazife> nin Al B 1 • t ' HoJJanda kabi• kendi aerbeat tefekkürü ve 
ne olduğu tahmin edilebilir. Alman· man· ya, u garıs an 1 cörütü içinde, ortada mevcud ha-
yanın mümkünse sovyetleri kendi nesi diaelerin tesir ve tahrikleri ile muka. 
tarafına kazanmıya, mümkün değil- bil fjkirlerini aerdetmekte serbesttir. 

- se, her halde bitaraf kalmalarını te- k d W 1 Bunu hepimiz yapıyoruz ve ltalyan 

llli~~ çalıştığı ıüphesizdir. an Jrmaga ça JŞJyOr Bir türlü teşekkül ceridelerinde aleyhimize patırh ,. •• 
manyanın Von Papeni Mosko - d 1 

vay .. d k e emiyor pan •e bize talyan ihtiraıının iç yü. a gon erece derecede bu me· .-
s~lenin Üstüne dtişmesi, her şeyden Lahaye, 6 (A.A.) - İstifa eden zünii aöateren neıriyat devam ettili-

zıyade, içinde bulunduğu vaziyetin ""o··se l·vanof 'un Beri in' de yalınız mali hususat başvekil Colijn bu sabah kraliçeye çe, Türk gazetec.isi lazım gelen, afız 
n .. ezaketini anlamağa bqladığına de- nı yeni kabineyi kurmaktan sarfınazar payını vermekte elbetteki tereddüd 

]alet eder. Filhakika alman matbu- hakkında Alman rica/ile konuştug., u söyleniyor ettiiCi~~ söylemiştir. etmiyecektir. Hiçbir Türk aazeteciai, 
atı, •u)h cephesine karQı meydan o- Colıın son günler zarfında sag· ve d 
k k d 1 ~ urup dururken ltalya aleyhine urna ta ır ar. Fakat Alman devlet Berlin, 6 (Radyo) - Bulgar ba§- dir. siyaset, Bulgaristanın esaslı menafii sol cenahların başlıca siyasi partile· 
adarnlarının ne düıündüklerini anla- vekili Köse lvanof; bugün Bnlgarista Berlin, 6 (Radyo) - Bulgar baş iktizasındandır. Almanya, Balkanlaı·. rinden altısının iştirakile bir milli neıriyat yapmamııtır. 
~ak için matbuatın yazılarına ve nın bura sefiri ile Almanyanın Sof· vekili Köse !vanof ve refik Mı ile da Bulgaristan ıalet etmek sevdasın- birlik hükfimeti kurrnağa uğraşmış Bizim bu vadideki neırJyatımız, 
a~ta kendi sözlerine değil, hareket- ya sefiri refakatinde oldukları halde kızı, bugün Puzdam sarayını gezmiş dadır. Bu küçük devletin, Almanya- idi. tıpkı aiyaaetimizde olduiu sibi, mu-

lerıne bakmak icap eder. Eğer Al- k b ı d f 
lllanya karıısındaki kuvvete hürmet umum\ harpte maktul düşenlerin me- ve büyük Frederikin mezarına çe - nın !~zağına düşeceğine ihtimal ver ccnu a e e Ye mü a aa esaslarına daya• 

etmeseydi, tükürüklerini yalıyarak zarlarını ziyaret etmiş ve askerime lenk koymuştur. mek istemiyoruz. Bulgaristan, kom- Litvanya nır. Bu aibi münakaf&]ar zaman sa· 
Moskovanın kapısını çalmazdı. rasimle çelenk koyduktan sonra, ha- Paris, 6 (Radyo) - ErnuveJ ga - ~ulariyle dost geçinmek mecburiye_ man her yerde olur. Fakat bunu bir 

Fakat Almanyanın bu işte mu - riciye nezaretine giderek, Nazır Von zetesi, Bulgar başvekili Köse tvano- tinde olduğu içindir ki Köse tvanof, hükumeti vesile ederek kendi memleketinin 
vaffak olacağı çok ,üphelidir. Bir Ribentropla bir saat kadar konuş - fun Berlin seyahati münasebetiyle Berlinden sonra Belgraddan geçme- haklarmı ve fikirler.lııi müdafaa eden 
defa Yon Papenin gönderilmesi, ü - muştur. B uarada, propağanda na- Alman matbuatının yazdıklarını hil- ~i unutmamalıdır.> Yahudi/erin hukuku bir razeteciyi, hemde mebua bulunan 
lllidin pek o derece kuvvetli olmadı- zırı Dr. Göbels de Bulcrar gazeteci· Hl.sa ederek diyor ki: Bükreş, 6 (Raduo) - Sı'yas~ı me- ı· • ·· d d 
g~ b . ç k b o .J tasarru ıyeıı·nı ve cuz anın a pasaportundan bat-ına en üyük delildir. ün Ü u lerini kabul etmiş Ye kendileriyle cAlmanlar, aJe!Ude bir iadei zi - hafi), Köse İvanofun, Alman rica _ • 
tn h d 1 b d Al k /d d ka bir leaepaae ta9ıyan bir gazeteci-u terem ip omatın iraz a - konuşmuştur. yaretten ibuet olan bu seyahate si- liyle temaglarmı dikkatle takip et. a ır ı 
tnanl d h'lA · • 1 A tu ı ~ b' k k k yi hudutlarından kovmak, muhak-arın a ı ı ıfı o an vus rya- Matbuat; Bulgaristanın, Yugo2 av yası ır ren verere yaygara o - mektedir. Gazeteler, Köge fvanofun, Kona!!!, 6 (Radyo) -Litvanya hü-
daki muvaffakıyeti bir tarafa hıra- va ile birlikte Balkanlarda İngiliz - parrnaktadırlar. Halbuki Bulgaris- Alman ricaliyle yalnız mali husıısat kumeti, yahudilerin hukuku tasarru- kak ki, tam manaaiyle çirkin ve ka
kılacak olursa, başka sahalarda ha· Fransız plAnlarını alt üst etmek mev tan, komşulariyle mutlaka do3l ge. hakkında konu~tuğunu kaydediyor- fiyesini iptal eden bir kanun neşre _ baca bir harekettir, fikirlere kartı 
§arlar gösterdiği vaki değildir. Hat- kiinde bulunduğunu kaydeylemekte çinmek mecburiyetindedir. Böyle bir lar. }emiştir. Y hürmet ve müsamahası olmıyan hir 
ta bazı rivayete göre Almanyadaki rejimden, serçi daha fazla bir incelik 
bazı kimseler, von Papcni olmıy- D •• ~ •• •• •• l •• ' D ti k T • t ' cakiılerpe§indekoıturarak siyasi ' ugum çozu uyor. os u v~ ıcare . 't'ekavrayı9beklenmezamma,hiçol. 
Vaziyetini zavıflatmak emelindedir- mazsa, kendi elçiEklerinin leaepasini 
1 B - sülünç bir varakpareye, çevirmeme. 
er. iraz da dedikodu olan bu riva- F k I leri lazımda. 
~et, Von Papene verilen yeni vazife General ran o, spanyanın siyasetini Alman yanın, el altından Çine mü. Biz, memleketimizde, miaafirper-
.. e teeyYüt eder gibi oluyor. Çünkü k d • h d k verliiimizi su:iatimal - ederek TUrk 
na~ikaten Almanyanın Rusya ile yet in 3 tasr~ e ece himmat Saftlğl anlaşıldı ! aleyhtarla~larını açıia vuran ve top· 
nn aşması çıkmaz işlerden biridir. F b d d v. raklarımıza aid sayıklamalar ••vu-
Bu .. k Al Paris, 6 (Radyo) - General ran- yanın un an sonra takip e ecegı Paris, 6 (Radyo) - Alnıanyanın tindeki siparişı· kabu) ederek, Skan -

gun Ü vaziyette Sovyetlerle - . . d k . f t ih r k ran diplomatlara kartı bile bu ıe· 
tnany da b" 1 . . ko, bu ayın 17 sınde Fa~a gı ece ve sıyase ı asr ey ıyece tir. gizlice Çine mühimmat sattıgv: ve dinavya hükumetlerinin muhtelif si- k"ld h k 

a arasın ır an aşma zemını d 11' b ·n kiıı.ilik bir kuvve- Fas gul.tanı, General Frankoya re- 1 e are et etmeyiz. 
ne l b'J• S l 'k . Tetovan a e 1 1 

"' (Şan Ka -~ k) . _ 
1 

d Hlh fabrikalarına kumandalar ver. 8 • T k 0 
a 1 ır? ovyet er antı amın- . ·apacag·ı geçit resminde bulun- fakat edecektir. · Y-..,..e m, son gun er e ver- d·-· h b 1 ır ür aazetecisi, bir Türk me· 

ter k . kl Alm tın J . . _. ıgı a er a ınm1ştır. Bu haber, Tok b t 1 pa ta mı gırece er? an- duktan sonra, bir söylev verecektır. Alakadar mehafil, General Fran- dıgı dokuz yüz milyon frank kıyme- yoda fena tesirler uyandırmıştır. uau ta yaya sokulmuyor, öyle mi? 
;~l~a olsa, S~~yetleri bitaraf bı- General Franko, Fasa hareketin- konun Sevillada vereceği nutku sa- 000*00 

Şu halde, biz:m de haklarında hiç 
aga çaşılahıJır. Fakat bu, Al- d evvel Sevillbn gidecek ve orada hırsızlıkla beklemektedir. K d te iyi kanaat beslediiimiz ltalyan te-

rnanyan V P . l en , 1 • ı t 1 b d 
~ı>acağı telkinattan ziyade bugün m ı cöaterip; 

ın on apen vasıtasıy e üh·m bir nuttrk irad ederek, span- re 1 er ar ırı ıyor aasın an ıahıslara hudud kapılarını 

. oakovada Molotof ile ingiliz aefi-
000*00 

- Marı, İster ltalyaya, ister baıka 
'rı ~rasında yapılan müzakerelerin it ı d · T diyara! 

n_~tıceainc bağlıdır. filhakika bu gö- a yan onanması ürkiye, Polonya, Romanya ve Demekliiimize bol bol hakkımız 
rl§llleler çok uzamı§tır. Fakat ya· vardır. Onlar ki Türk topraklarında 
~~:na1c~ ~!an iıin de pek nazik 01- Yunanistana yüz mı·lyon da· · oturuyor ve çalaııyor, onlar ki 1ta1-

.1gu goz onünde tutulmalıdır. in- r_1 h d Akd • • f ki d 1 ı 
gdı tereyi Ve Sovyetleri ida5C eden narp zu urun a enızı nası h yada bulamıyaca an iri a arı a ı-

evl t d a krPdJ• açılıyor yo. r, vatanlarında. bir zerr.esin. i b.i.le 
n e a amları öteden heri biribiri - k f ., f · .. b d k f -

c k . apa acagını ecru e e ece cığerlerltıe çekemıyeceklerı bar hur-dı'r. a1nrflilıttimats. ızlık tto .. 'ste.nni•ler .- • L d 6 (AA) T 
e ~ on ra, · · - icaret nazı- görülmekte idi. Zira bazı memleket- riyet havaımı teneffüs ediyorlar! 

itiı:na.ts ~ .. e~enın yaptıgt ılk teklıf Roma, 6 (Radyo) - İtalyan tah- harp zuhurunda merkezi Akdenizin rı Stanley • Türkiye, Polonya ve Ro- lerl" yapıl .. .. 
1 

k d. d . Türk mebus ve gazetecisini hu-
hütiin ~\~gı ızale Şe~ec~o:~rkde büs- tel bahirleri, İspanya sularında ma· ne suretle kapatılacağı hakkında tec- manya ile Yunanistana açılan kredi- . c • . an goruşme e re 1 aıre- duttan geri çeviren bir milletin ferd-
lek } r ırmıştı. ımdı pcııtı mem- ı d am etm kt d. B "b 1 b l k 

1 
. t 

1 
. . A k sınin şımdıye kadar mevcut selabiueti J.-.rı'nı·, TürLiyedek"ı saad .. t ve hak-et.erinin garantisi etrafındaki nevra ara ·et:kt e e ı~'. u .ma: Bru .e manevra arına aş ıyaca tır. erın ar ırı ması ıçın vam amar" k . . " .. • • ..: "' 

son ıhtilaf k d h 11 d'I nevralar bı tı · en sonra, yuz yırmı u manevraların sahası Sicilya Pan- . . . . . geçen redıler derpış etmekte idi. )ardan ıstıfade ettirmeğe hiç te mec. 
. no tasının a a e ı - . İt 1 d . ' sına hır proıe vermı~tır. Bu proJe ruz- K b' . . • . lllcsı hek]e · "' B'ld' 'ld'". .. parçadan ıbaret a yan onanması, telarya adaları ve Sıfya sahilleridir . . a ıne diln akşamki müzakereı:ıin- burıyetımız yoktur. 

te, fngiliz v nıyFor. ı ıfr! 1 ı~ıne ~o- ooo*ooo . nameye konarak hey' eti aslıyesıle de bu işin hallı'n· k l t t --ooooo~--
c:ic •1 e ranaız ae ır erme gön- . . ı arar aş ırmış ır. 

rı en 8on talimat şövle bir forrnü- L dra 'da p l J'Jt / kabul edilmiş ve gelecek ıçtımada Gazeteler arttırılacak miktar için 
- Devamı 4 üncü· aahifede - on opo o a ya madde madde görilşülere1t nihai şe-

k 1 ı 100 ve 150 milyon Sterlingden bah. 
- ccc**,u - vaaırga ve yağmur E'Jenle ç·~rçı·le hücum kilde tasvip olunması arar aştırı - . 

S Aı g, u setmışlerse de alakadar daireden bu ab • mıştır. 
Tl paşa Londra, 6 (Radyo) - Bugün bu- ediyor Londra, 6 (:A:.A.) _ Hükumetin sabah alınan malUmata göre azami Sof)•a, 6 (Radyo) - Rusyııdaki 

l d k 'k k S Holhoz çiftliklerini ziyaret ~+.mek on raya gı·decek rada dehşetıi bir kasırga . opm. uş, Milino, 6 (Radyo) - (Popoloi ı.•abancı memleketle_re verilebilecek mı tarı yüz mHyon olaca tır. iyasi 

Bulgar hey'eti 
Moskovaya gidecek 

.J • üzere Moskovaya davet edilen otuz 
Kahire 6 (Rad ) H • camlar parçalanmış ve milteakıben D, Italya) gazetesi bugünkü başma- ticari kredi nisbetinin arttırılması mahfeller tedbirm bazı memleketler- k' .

1
.k B 

1 
heu t• b .. 

1 
d h 

zı S ' YO - arbıye na- ' ~ . ışı ı u gar .J e ı, ugun er c n-
rı abri Paşa, İngiliz ordusunun yağan yağmurlaradn seller husule kalesinde (Çörçil) ile (Eden) den hakkındaki talebini yarın meclise le cereyan etmekte olan malı müza- reket edecektir. Heyette, Sobranyn 

raPacağı ınnnevralarda hazır bu • gelmiştir. Kasırgadan bir kadın ya. bahsetmekte ve her iki~ine siddetle vermesi muhtemeldir. Bu tedbir pren kereJeri kola.ylaştıracağt kanaatın- meclisi hariciye encümeni reisi jo. 
unınak il'7 L ~ • f l 

eoere ondraya ~idecektir, rıılanarak ölmüı;ıtil.r. b.LV-~tn ~1' 1 '-.~\.. .. ""'-'~. <tİ:Q ~ar2k ha ta q,rdllnberi elzem dadırlar. .danef de bulunmaktadır. 
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(lA,HlFE 1) 

Maarif Şurası münaseJ>etiyle 

Tertip eden: ANT SVOKU - 148 - Çeviren: KAMt ORAL 

ana prensipleri Erkanıh':Jrbiyei umumiye reisi general Jofr; bilmi
J'erek, casus kadına kurban olduğuna esefle söyledi 1 .. 
Reie-O doatunuz kimdiri) j undan, ve ancak k11diıinin if,aati- sefil bir kadına gönül vermenizin Ana mekteplerı·nden u·· ni versiteye kadar takip 

. Maznun general - Bu dostumun ı:: düşmanın bundan haberdar ola- neticesi budur. 

ısmini söylemiyeceğim. Sizin de sor- ileceğinden bahsettim. Reis - (Çan çalarak) susunuz edı• len metod Ve tespit edilen esas 
tnaıxıanızı rica edrim. Yalnız, namu- Reis - (General Jofre bakarak) şahidi Sizi alakadar etmezi • 
nun üzerine temin ederim ki, anlat- aznunun söyledikleri mektupta yar General J ofr - Bırakınız sayın Yazan: A 11F Alwilf 
• 1~ bakikatbr. lı mıydı) reis! Ne isterse söylesin, çü~~ü ha~- Yakında maarif ıuramız toplana- lere teşmilini emr~tmektedir Hatta Bu son kısım müstesna olmak üz.er~ 

Reia - Pekala. Erki.nı harbiyeı General Jofr - Evet. Fakat, bu hdır. Yalnız namusumla sızı temın cak ve memleketin birinci derecede birçok salahiyetli zatlar, memleketi lise derecesindeki tahsil için beş ae-
u:~iyeclek.i 0 doatunuz. bu kadır: adının bir casus olabileceğine hiç :?eri.~ ki, bu kadına ~.arşı ~esledi- gelen meselelerinden birini teşkil ormanlaştırma ameliyesinde, mek- nelik b~ ~üdd.et tay~ e~lmiş~. 
h:---•nda aize ne ail>i malumat ver- ~ir an ihtimal vermiyordum. gım ı~ımadda~ ~olayı soyledım. ·-· eden mektep işlerimizi ve maarif teplerde if prenalbinin kabulf mü- . K~isık lısenın .vazifesı: Eski ~ev
dıt Rei11- ~yıf ~enah h~ında maz . ~~ıs -. - Su'.nıyetle hareket :ttıgı- sistemimizi konuşacak ve onun eaa. nuel>etiyle, mektep eençliiinden rın lısan_ ve e.debıyatını modem li~ 
. Maznan general - Bu kadının, nun generalın sıze verdıgı haberden nızı ıddıa etmıyoruz. Ancak, hır ka- farını kurmağa çalıpcaktır. . de, istifade edilmeı:ni tavsiye etmek- ve edebıy~t ıle tama~Jıyarak ta~l 

~ır takan makaadlar arkasında koı- ;asus kadın malumattar oldu m':1? dının tecessüs hissini tatmin husu- Başka memleketlerde de tahsil tedirler. de cumanısb ananeyı devam ettir· 
~uiunu Ye hayabnın karanlık oldu- General Jofr - General (L) ıle sunda lüzumsuz yere müsamaha . t .. k rmak işı'nin ilk pllnda 8 - Tahlilde kUltUr mUeueeeleri mek ve canlandırmak, gençlerde mıı 
gunu :-ı. · O l 1 f d ,_ k sıs emını u h k f kkür k b T t' · ~ 

ICllll ·~· • zama~ an adım ki, t~ e on a &.onuıtu tan ıonr~, "!ave- gösterdiniz 1 geldiğini ve hatta son zamanlarda bu ile teknik müesseseleri yekditerin. a eme ve te .e . . a ı ıye ını 
E.dE&m harbıyeı umumıye reisi ge- rım olan casus kadının zevcını nez· G 1 J f N 1 . t . 1 trafında mühim kararlar ve den tamamen ayırmak, her iki mU- tırmak , teknık hıssıni uyandırmak 
neral Jofr, iyiliğinin kurbanı olarak dime çağırdım ve vaziyeti olduğu gi- .. 

1 
e~e~a 

1 
~· r - ası ıs ersenız ~1~.:: .e mleketlerin matbuatın- esseseyi muvazi olarak kQ.mıak. Bu ve takviye etmek, metodik çalışmayı 

"d·: bilıniyerek bu kadının tuzağına bi anlatarak, alınacak tedbirler hak- oyRe . a u eCaaın. ,__d rd. ı~~~ı o ~eruz M'sal olarak pek suretle vesika, tahsil sisteminde uun öğretmektir. ''llllr'1 8---_ı __ d 1 ; kı d kend. · 1 k tum cıs - ua &a ın ne zaman an oarenıyo · . . . . . K.l~ "k ·ı._;_ .. u. UDWUJ o ayı, ıtcndiaini · n a ısıy e onuı •• .•. d "d"? ' • k larda ltalyada cCarta milııakap.lan mucip olan bir mw- Fen lısesının vazifesı; ası an 1~ ebneii bir vazife bildim. Reia - Bizim anlamak aeted~- soG u 
1 1

al J f 0 k B . ~ a llın 5zamtn amı altında neşredi- leyi yani ti.hail kUlttlrtl mtı tekntti anelerle bugünkü hayatın kıymetle • t":, - General Jofre derhal mi miz nokta, maznunla telefonda ~h°"' t l tner - °ror - k a şam.k ~~ı l e ;t ~uo a:. n rif sisteminin ana mi istihdaf etmelidir. Meseİesini de rini birleştirerek cmodern ilmaniz • 
ın yazdınız) nuıtuklannızdan caım kadınmberda- 7 e onatçagı ı ve _ _ı~asdının ·ı~:1 ı- en ·aıya~. mtaab't den bir vesika- halletmekte aençleri kabff-yetlerine mb yaratmaktır. Buradaki tedrisi:ı ....__- ___ ,, Onda el be d 1 p olmadıgı· ve ha ar sıne ser cevap veTOıgın en ıııuıyet prensıp enm es ı e . .

1 
t k .k t 

1 ı_ '~un •--~ .. - n evv • r ar 
0 

u ... k' . ttikt d • . ö t b!l' i Maarif tflrasının gire killtilr veya teknik müesseselere gayesı, ı m ve te nı araş uma ara .. ,_ ·m telef da et . _ olduysa bu malumatın ımın tara- e en aonra, sor uguna cevap ı g s ere ırz. t Ul k bT ti t b' ·n 
helerinai .. ~ v ettimvefU~ f d k d'. e verildi-idir. vermiyerek böyle bir muameleye toplanmasının çok yaklaştığı sıralar- sevketmPk f'O rt.,,,.,, knbul etmektedir. ~may _ve a .ı ıye ~r ıye ve ı. 
ği ~ ~l~t T~te_f~~-i:rdı- ınc:~er:lj:h - Yav:rimle konu- maruz kalmasına sebebiyet verdi- da, maarifçilik bakımından çok mü- 11 inci ft mtıteaklp deklarasyon- k_iıbaf l~ttı~ehktır. ::debıylat. tedrisdle-

--• ....,, IU me& en ıuaret 1UUW ve . .. · d d la ba .. d'-. . .. . b ld ğ lar) rı u ısenın ususı gaye erme uy U· lnftsuu bahi. kadı eaf . şurken zevcesi kocasının mesaı oda- P,"ım en o yı na gucen ıgını soy- hım ve çok enteresan u u umuz · 
1 

kt 
<>lcl9d.-. L-. n~n, ve temı~ sında bulun ordu. Gezmeğe git- ledi. bu vesikadan bahsetmeği faydalı bu- 4 - Orta mektepte tahsili cüma- ru aca ~r. . . . . 

......... ı.ııoııı7an etti. Erk.lnı harbı- k . . b" ~b kl" d F"l k" Casus kadın - (M"d h l d 1 • ~ nisb kültüre istinat ettirmek, bu Muallım enstıtilsOnün karekten Licl Yea WDumiye reisinin aözl . . _ me ıçm ızı e ıyor u. ı va ı, u a a e e e- uy o. um. • . . . . h il . t h de prof esyonei 
rn....- tı.i .. eebeb y ktu Fe1?~~ ınan konuşmalarımızı bitirdikten sonra, ~ek) general Jofr hatırlıyamıyor. Bir memleketin bütün mektep ni- guretle Lat nceyı ve eskı latın kül- lem kmt anBıs ve ı·etmild dört sene tah 
.J__ ...... 

0 
• 

1158t: on- ·al k k" h b" · B d · k i ·k b. · türünü gençlerin fikri v ahlikt te 0 aca ır. u ens ı e 
\.IQll IODra. cuualuk febekee• . f _ kendiainı ara er anı ar ıyeı umu en eğil, endiai beni telefona ça- zammı umum ve corganı :t ır sı~- . e. - 'ld bir sene mekteblerde 
liyetj arttı ve hadiaeler te 

1

:i~ ~ miye dairesinden çıktık. Yolda, ne- ğırdı. tem altına almak gayesini tahakkuk şekkülilnde esaslı bır Amıl yapmak. s~ _enö~on~a cek ve ·ık tedris tecrübe 
Bir aGn, hir p)&n konuttum" v~ der~ den bu kadar ~eç kaldığımızı sordu, Reia _ (Casus kadına dönerek) ettirmeği istihdaf eden bu vesikayı Vesikanı_n umumt hatlanndan blr ~er: :e .:~ı~ itler v~aiTle mualll-
'hal ..... harbiyei um . . . . kocası, her,eyı anlamak hususunda b' 1 k d 1 tetkike başlamazdan evvel onu tan- kaçını, vesıkaya ışık vermek maksa- i . tidat ve karekterinin tezahürü 
t ı-~ umıye reısını b d .. .. l ıran evve casus ar a as arınıza ha- . . . . diyle kısaca gördükten sonra şim- m n ıs -e •ona davet ederek. ahla d u erece mutecessus o mamasını , k . . - . zim edenlerin fıkırlerıne bakım olan dikkat edilecektir 
hi..L._ı_._. L __ etl · --~nf. ldr ,,,an kendisine söyledi. Yolumuza devam er verme ıçın acele edıyord!ınuz bazı esaslı endiı:ıelere ve koydu klan di onun mahiyet, tertip ve muhtevi- ne T ,__:,_ ti t 

0
· .. 

.. ._... llUI,,.,,. enn ~· ı o ugu- ·· l ·'\ y b 'l' . V "k f . t bil eaıu.a care m eueaeaının va • 
nu Ve d•-an LL b' ettik. eye mır yen · esaslara kJsaca temas edeceğim. yatına geçe ırız. e.sı a, aşıs - "f .• ikti dl fi ı-..a h.t· ..,.uı ın Unut ır taarruzu d b" .. Ca k d T b'• d _ .1 . niık J' . • "f h da bil zı esı. aa amme m essese ..-. 
.. ınde bu cenahln yanlabileceğini Reis - Yani, o esna a ırşey soy- sus a ın - a ıı egı mı? 1 - Tahsili sıkı bir cseleksiyon:t a :r u mec ısını~ _maar~ sa. ası~ . . - ile hususi müeaseselerdeki hizmetle 

80Yledim. lemediniz mi? Hatta: kocamın, general Jofr·un tabi tutmak. her talebeyi istidad ve kamete verd ıgı dırektıflen ıhtıva 
1 

. h 
1 

ktır B ı. 
R · d ki§ d "barett'r ve re genç er.ı. azır ama . u me~-

.• eiı :-Cenah> sarahaten tayin et- Ge~eraJ Jofr - Hayır. . odasında kapanıp uzun müddet ko- ka bil i-yetine uygun sahalara ve edıp 29 e r~syon an. ı ni teblerde kUltiir 'teknik ticaret, hu. 
tınız mı) Reıs - (Casus kadının zevcesı sa- - ba l d ki .. .. branşlara sevketrnek ve bu suretle !;U kısımlara a~ nlmıştır · Umumt - k k f1.6ı--t b"l .

1 
· 

1 
. tatb•k . . . . : nuşmaga ş a ı arım gorunce, · . . . . 't . u ve .. ..._ ı gı erıy e 1f ı a 

Maznu1a aeneral E E ._,..,_ hıde hıtaben) zevcenıze eve gıttık- .. h. b' . . . .. k ed b istiadt ve kab liyetlerin heder olma- zam, ılk tahsıl nızamı, ünıversı e nı- tına iıtinat edecektir 
h bi - :vet. rKaIII b" ·· 1 · ı__ mu un ır ış ıçm muza er e u- . . • zamı gilzel sanatlar tahsili kadın • 
ar yei unuuni . . ah ten sonra ırıey aoy eml§ Oıpuayası- l d kl . . d k sına meydan vermıyerek fıkn ve • • Ziraat, aanayi eksperleri fen a 

d hal .. _L • ye rew, o cen a nız? un u annı ıshşmam e ere . casus manevt kuvvetlerden memleket na- tahsili, i'çfler için kurslar, imtihan-
1 

. • . • 
v erd • ~~~ baab aöndereccğini Şahid - Hayır Hatta ilk defa ola- teıkilih reisini aradım ve kendisini mına azami istifade temin etmek 'ar, kitaplar, ders saatleri. dam an, deııizcllfk aı~i dört tipı a7 

• itti. -.ımuılar· ertai L_L bah- · · h b d ,,, f · U .. . rılm11 olan dört senelık profesyonel aett~IL:-. ---L-' MDllll, rak o enin vaziyeti kesadiainden eak· vazıyetten 8 er ar etmege muva - Vesikanın 4 ilncü ve 11 inci cdek- mumı n ·zam . . . . 
._... 

0 
-• hltün kuvvetleri- ·- f k ld .. . . . . tt 1 enstıtülerın vazifesı, gençlerı bu meı le yüldendiler B' ta . d ladıg· ımı hatırlıyqrum. a o um. Iarasyonlarında> bu esas şoyle ifade Sekızıncı deklarasyona göre a - kl h 

1 
aktır B 

, · ır YYare fılosu a, R . . . . . . le ere azır am . u müessese. 
tnezkür cenahı bomL-_..ı__ t Reis - (Casus kadına hitaben) eıs - (Maznun generale hıta- edılmektedır. cTahs b beden terbı- yan mektepleri şu kısımlara aynl- . . ..... _,_ 
ie "'--ladı uaıwman e me- .. . . . . . ler tam bir tedria muhtariyetinı -ıa ~ • bu malumatı size kim verdi madam? ben) duşmanın, o zayıf cenaha yap- yesı ve ış meketeplerde kabılıyetlerı maktadır: olacaklar ve proframlannı kendi 
d Reıa-Aimanlar, bu taarruzların- Casus kadın - General Jofr I> tığı taarruzun neticesini general Jof- keşfe ve ölçmeğe vasıta teşkil ede- a) tik mektepler: 1. iki senelik ı- h at 

1 
. bulundaklan 

a llluvaff-'- ld lar '\ Ca ,_ _ _ı_ b .. ·· .. · 'L:u: _ _ı:_ :_ . . usu saye enne ve 
~ aA o u mır < sus &aa1nın u s?zu . uzı:;ıne re 1nM1UWJUZ mı? cektır. na mektebleri. 2. Oç senelik ilk mek mıntakanın iktiaadf vaaıflanna UT• 
~ ~ g~eral - ~~af~ ol- mahkeme alonunu d~n .~ır sukut Maznun general -Derhal haber- cSeleksiyon:t perensibi mektepler- tebler; s. iki senelik iş mektebi; 4. duracaklardır. 
daha na ını~n yoktu. Çun_ku, ben kapdladı. ~.eneral Jofr, guçlukle ayak- dar ettim ve erkim harbiyei umumi- de daimi surette r:ayet edilecek bir Üç senelik küçük sanat mektebi. A- b) 'Oniveraite: a.u kısımlara •Jill-evvel lizımaelen tertibab al- ta urabilıyor, caıus kadının kocası, il .. be 1 1 1 kt v 
lllıı hul _ _; s· 1 h 1 'dde l kaf ll hk ye e munase ttar 0 an arın casus- esas 0 aca ır. 'la mektebi dört yaştan altıva kadar mıştır· ı Hukuk ıiyast ilimler ik-
lbuvaff kulmyoıuk~·I d ınaena ~~ ... ' :lı t. e. uınıl saJ JY.or ve ~~ e- Juğa alet olmaları ihtimalinden en- « YOk ek tahııili takip etmek isti- ·ocuklara mahsus olup va;ifesi ze - tisad Uc~ret fak~lteleri. 2 Feİsefe 
kia lll .. ~ı.- 0 

a .şoy e urs~n, ı a- me rfeılası, gkenera 
0 

re sert ır na- dişe ettiiimi bildirdim. ' enlere karşı orta mektebin vazife~ i t{a ve kare.kterin ilk tecelliyatını ter v edebivat muallim fakülteleri· 3 
,.... Uwn11 zayıata da ugradılar. zar ır ttı tan sonra: D ed ek 1 şt k d k b' 1 k e ,, • • . 
-vunltü R · _ D 1. ki - evam ec - 1 ya an 14 e a ar, sı 1 ır ese e - biye etmektir. tıb ve veteriner fakültesi; 4. Riyazi-1 , taarruz _ _ı_n Alman kuv:vet- eıs emea. , maznun gene- . k 'd . . t d"I k en ,.1__ ege sıvont aı esme r aye e ı me su- tik k b ı t d k k · · bil · · l · ı· tik 11-.a bir kıt' t id ·ki t ralle telefonda 1tonuştuklannızı ca- B · . . . _ me te .a tı yaı an o uza a- ye, fızık, ta ılım er, ısta ıs ve 
Cltaıın.1- b _,___ayı i.:. ve ı_ a et Ldı b"ld" . . . h '\ ag" d. oktoru Fran retıyle, gençlerın dımaglannda ctl- dar çocuklara mahsus olup teşkilat demoirafik ilimler fakülteleri. 5 \' f 'la •~ak etmege mu- sua ıw na ı ıren aıumız ar . t kültfiril t il . . t k ' • 
a falt olclu,k General Jofr - Evet. manıs » n eme erını 8 ma - ve metod bakımnıdan ıehir ve köy Eczacı fakültesi; 6 mühendislik, ma 
Bu h&d~D kani oldum ki, Reis -Alakaaızlığınıza hiç bir söz sa da ö: d Ü br :t ~ektebleri olarak !kiye ayrılır. den mühendisliği, sınat kimyaıerlik 

~Ua tebekeei :k':ı lıarbiyei umu- tarif edcmezl 2 - Meketeplere spor gibi, heder tş mektebi 9 yaştan 11 e kadar ÇO· fakülteleri; 7 • .Mimar fakültesi; 8. 
rnıy, ~inden uzak de-ildir. General Jofr - Sayın reisi Kuı terbiyesi dersleri g 'bi, işi ve ameli •uklara mahsus olup vazifesi genç- Ziraat fakültesi; 9. Hususi gayeleri 

Reia - (General Jofr! hitaben) ban olduillmu e.efle itiraf ederim. Filo 1 sera hastt:'/ıgın ' ., derıılerini sokmak, 'talebeleri, içti - 'erde el ile yapılan iılere kar11 zevk olan mektepler. 
~~unun söyledikleri .doğru mu- Şahid - (Casus kadının kocası) d / · mai bir vazife telakki olunan işe •e alakayı uyandırmak ve onları be- 'Oniversitede tahsil müddeti 4-6 

ur aeneraJiın? 7 ÜC':l e eyı 1 açmıffl alıştırmak, onlara iş zevkini vermek ·erikli yapmaktır. sene arasındadır. istisnai olarak bazı 
Geneıa] Jolr -Ayni hak"kat - Termnp"ı } harbı·ne Bağların amansız bir düşmanı, eze- ve nihayet iş· de talebenin fikri ve Kilçilk sanat mektebinin vazifesi kurslar daha az müddetli olabilecek 

Yın reia, 
1 88 

li bir illeti vardır. Filoksera, bu men- ahlaki teşekkillilnde bir Amil, bir ter- ise: orta tahsile girmek iıtiyen ço - tir. 

r ~eia - (Maznun generale döne- aı·t 2 .. o) senelı·k hus hastalık, bir mevsim ömürü olan biye vasıtası olarak kullanmak. Mek- cuklan 11 den 14 yaşa kadar, pro.r- Beden terbiyesi, askeri terbiye v.e 
~ ) aenera} Jofre, haeıl ettiğiniz bu - üzfim ve yaprağı değil, bağın asıl teplerde işin ehemmiyetinden bahse- ramlarında umumt killtilre lizım ge- it üniversite hayatının esaslı &mille-
n llaatten sonra mı mektup yazdı- VeS·ıka bünyesini kem'.rir. Onun için, dıştan den bugünkü Maarif Vekili: len mevki vermekle beraber, daha rinden olacaktır. Fakülteler nezd,.in. 
ıM kullanılan ilaçlar fayda vermediği cEI "şlerini yapmamak bir kabili- z~ya~e öi~enilecek ite a~t a~elt bil- de, buralard.an.mezun olanlar için te-

•·:. ... .ı~un general - O dakikada Bundan iki bin sene evvel, lranlı- gı"bı· k"kil il . . d h' 1 yet.sizliğin ifadesidir. Bir talebe bu gılen temm etmek suretiyle ilk tah- kemmül ve ıhtısas kurslan açılabile-
J"«.QllJl o n n usaresını e ze ır e- . 1 • d b h h 1 . . . ,_ . 
r k "• ıener.I Jofre huaue· la- !ar.la Yunanlılar arasında Termopil ış en yapmıyorsa on a e eme a <;ıh devam ettırme .. tir. cektir. 
a R a~nderdim. l o muharebesi namiyle bir muharebe .mekle de bu hastalığın önüne geçi- org84l.ik bazı kusurlar ve nakiseler Bu sanat mekteblerj mahallt eko- 25inci deklarasyon hangi mektep -
lt e~ - O mektupta ne Yazdıinu- olmuştu. Fakat, bütttn dünyaca ma- lem ez. var demektir. Binaenaleyh iş, kabi- nomik hususiyetlere göre tiplere ay- lerden hangj fakültelere imtibansı.ı 
ecı:a! olarak bize bildirmenizi rica :ruf olan bu muharebenin yapıldığı Ondan dolayı, iilokaera, cbağ ku- liyetlerin anlaşması hususunda da nlacaktır. veya tamamlayıcı imtihanlarla a-iri-
~ mevki tlmdfye kadar kat'i olarak duz~> ismin.i almıştır. bir miyar olacaktır.:.. Demiştir. b) Orta mektebi.er, şöyle ayrılmış- lebileceğini göstermektedir. Mesela 

<!ana çıhn 4tenıeral- ~lan mey tesbft edilemem 'ştı. Bilh!ssa Yunan Bır zaman~ar, Avrupada, hele Bund.a~ b&yle faşıs~ mekteple~- lardır: 1: Üç senelık orta mekteb; 2. fen lisesinden mezun olanların hn _ 
car n l rınak maksadıyle o ane ita. arkolotlan muharebe meydanuıı Fı•ansada, bagları baştan başa filok- de tahsıl üç unsura istınat edecektır. Üç senelık profesyonel mekteb; S. i- kuk, siyasal bilgiler iktisad ve tica-
hir n:t~r Yaptığımı ve buna rağmen uzun zaınandanberi aramakta idiler. sera sardı. Öyle büyük bir afet ha- kültür (ders). beden terbiyesi, iş. ki ıenelik teknik mekteb. ret fakültelerine an~ak tamamlayıcı 
bekeyi 

1

~lde ~~iğiınde~, şe- Son zama.nlarda Y_unan ma~rif line geldi ki, hektarlarca bağdan bir . ~eş~.nci dekl~rasyon bu. iş prensi- Orta mektep, İ!I me~t.ebin~ b;tirdik imtihandan sonra g irebileceklerini. 
ll~aınak ~ haJ:~y~ uıııumı~~ nezareti eskı eseı•ler roüdllril Narına- salkım OzUm alınamaz oldu. bını şoyle tesbıt etmektedır. cDevlet ten sonra yüksek tahaılı takip etmek felsefe ve edebiyat, muallim fakill. 
dırn. ieldijl'ı.nı ~ bildır- tos geçitte bir hafriyat yaptırmakta itte jül Fenny, böyle bir zamanda tarafından içtimaı vazife olarak hi- istiyenlere mahsustur. Ne gibi bir telerine hiç bir zaman ıriremiyecek-

.. Reia _ Ca . idi. Profesör Nar·natos, geçenlerde imdada yetifti. Hastalıiı inceden :n- maye olunan iş (fikri, teknik ve el ile karekteri haiz olacağım on birinci !erini, diğer fakOltelere imtihansız 
~u.nhelerİnizd auı kadın hakkın~a~ı senelerden beri aranmakta olan yeri ceye tetkik ederek mahiyetini öğren- yapılan bütün işler), karakter ve ze- deklArasyondan bahsettiğimiz zaman kabul edileceklerini te.sbit etmekte -
mı) en tekıar hah-ettiniz bulmuş, Termopil muharebesinin ce- di, ~e çaresini buldu: kanın teşekkülünde, ders ve sporla söylemiştik. dir. 
k ~aznun Ren l H d reyan ettiği mahalli kat'i olarak tes- Bat kütüğünü değiştirmek! beraber yürüyecektir. llkmektepten Profesyonel mekteb, orta mektebtı Güzel sanatlar tahanl: 
da 

1iına &öre·era b .... kttra~a bit etmiştin. Filoksera denen küçücük böeeğ'.n itibaren tahsilin bütün kademelerin- girmek istemiyen 11 ile 14 yaş ara - Gilzel sanatlar tahsili, umumt m.ek 
laan en küçGlc ~b·tenk duyu er - Termopil muharebeS:ne aid uzun özüne kadar nüfuz edemiyecek bir de, mektep programlannda işe bir sındaki çocuklara mahsus olup vazi - tep nizamı içinde tamamen ayrı bir 

r Yap 1 ı e a ar arastırma- . h y . w • • • • • tı o o k d · ı 
le 

1 ınasın1 ve h kea k" 1 ızahat veren, meş ur unan müver- bag kOtilgü bulmak lbımdır • .JUi yer verılecektir. Tarlalarda, deniz fesı gençlerı bilyilk merkezlerde bu- llk tahsilin ç ne a emesı o an Ru:: Rlbİ ll'liinaaebe~ ınbul:d~: rihi Heredottur. Heredotun tarifi da- Fenny, Amerikadan ilk defa olaı.k Jerde, imalat yerlerinde mektep id&- lunan mileseselere ve işlere hazırla - tabıfl kolu olarak nazara alınmıştır. 
tne dn tah1ciltiyle ca bek · · bilinde hafriyat yapılarak bir Fu~e Amerikan çubuğu getirtti. Ona F'ran- releri tarafından tanzim ed"lecek maktır. if mektebinden mezun olanlar, ar -
ti~ •na Çlkvıltnaa1s~s. fe ~eı;ım duvarına rastlanmış, bugünkü Ter- ıanın bir mıntakasmda Avnıpa ildi- lfler, bllhuaa korporatif listeme hu iki senelik teknik mektep ise pro- tiatik tahsil yapmak istiyorlarsa &"11-

Re~lınınasını tavaiy~~:a:. 1 
er- mopil banyolarmın bulunduğu yer- mine alıştırdıktan sonra, evveli ce- olu lçtimat ve müstahsil terbfyenhl fesyonel mektebi bitiren gençlere zel sanatlar müesseselerine girebilir-

~İsi i~i - Fakat; general J~f:"'ken- de. Leonidasla ilç yüz arkadaşının öl- nubt Fransa batlanna, daha IOlll'a teee•ilıüne yardım edecektir.> malısustur ve vazifesi bu mektebi it - ler. 
Vt- :y I 

11 ~nd~ biraey anla ' düğü mahal bulunmuştur. Cezair bailanna a11ladı. Az zaman- Vıaikanın daha b'rçok dekllraa- mam etmektir. Güzel sanatlar tahsil müesseseleri 
tifl.itı~ ruh maiyeti luıkkında b:h: Profesör Narinatos, hafriyata de- da bütfln Avrupa bağlan Amer'kan yonlannda işe taallOk eden pren- c) Yüksek mektebi er: onlar da fÖY de bunlardan ibarettir: 1. Güzel sa-

1\ia:" eımletmia olabilir vam ederek muharebe meydanında çubuğunu tatbik etmişti. ıipler Yardır. Evvelce Talnız profea- le ayrılmaktadır: ı. Bet senelik klA natlara hazırlama kursu; 2. Bet se-
lunlıvo"~n l'?•n,.ra) - fm~larda bu- sayılmıyacak kadar çok ok bulun- JUJ Fenny, seksen yqını l'eçtili J'Onel mekteplerde amelt işler yaptı- ilk Hse; 2. beş senelik feıt UMai; .3 nelik güzel sanat mektebi; 3. Sekiz 
t"" Atı•rı r um. AYni zamanda . d·· _ muştur. Okların hepı· de timdiye b- halde, son demleJdne kadar hlli A· nhrken, partinin, hUkOmete maarif Beş senelik muallim enstitüsü; 4. bet senelik güzel sanatlar enstitllleri; 4. 
( ' ..ı ~ t ~ uz etı·· l cen l ın' za~~ı: dar mükemmel bjr Rekilde mahfuz. merikan çub ı ~ " +i~iun w• b"ğ .. : .. tc>minde cHr,.ktifleri mahiyefnde senelik tekn 'k t :caret enstitilsil: S. ratbiki sanat ve resim muallimliği i-

..l 
1 ı. ımrl ııı" v,. l, 'ı<almışt.ır. Hafrhataı devam edilmek- hastalıalıl· l ., ı ı-1 1 t d ·i f'I tı ' r le nl a .. h 11 drlfl'"ı-:ı cıv on l nr i~in pr~fecı- dört sene lik ziraRt. aaııayı eksperle- ıin !ki senlik kursl:ır; 6. Artistik lise 

lum h hulundu- edir. tordu r.erf>tı l errlf' Rıf yaşında öldC1 .vonel olsun olmasın bUtiln mektep- ri, fen adamlan ve deniz enstitüsü. -De•amı 9 ncu •hilede _ 
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Enstitüsünde J Çin.Japon paraları ar 
Kızlarımızın b; ;;n_e_k_i s-e-rg-,-.s-,·,-b-ü--' da da harp devam edı 

Manisa Kız 

yük alaka görüyor lngiltere Tiençinde Japonyaya boyun eğerse, yalnı 
haklarından vaz geçmiş olmıyacak, Japon is 

lasını da tanımış olacaktır 
Yazan: Frede Ulley 



Ne düşm&n, ne de çok sam~mi dost 



BÜYÜK ASKE ~·7 Çöl Yıldızı 
-~ Nakle~e~: ** Diin Hava Alay/arımızı Teftiş Buyurdu 

1~.!ı Sen, Bedevileri tanımazsın Süley· Mareşalımız, Bugün de T eftişl 
~,· man. Muvaffak olup kızı kaçırsak M } Q} ki 

bile, bunun intikamını alırlar . . . eşgu aca ar -20- -Battarafı 1 ~cı ~ahifede - ler inin büyük bir geçid resmi yapa- reşalımız tarafından açıılm11 

Latife, koşa koşa evlerine girdi. y • evvel v.e ~onr~ .Gazı~mırde. kar·~- ve caklarını. h.~ber ~n Bu~, KızılçuJ.. masınm bir uğur ve müjdecilik 
Bereket. ':ersin kimsecikler yoktu.. Ve, hare~aiası~.ın ~evabını bek- '?1adan önce itiraf edelim ki, tuttu. hava bırlıklerını ~eft~ş .etm~ş, ogle- 1~, Seydıkoy ve cıvar koylerden on ettiğini kemali haz ile zikre 

Kcndısıni bir sedire tt -ıa- leme~en gerıye dondu. Mahmud, gumuz yol karanlık, yaptığımız iş de den sonra muhtelıf bırlıklerın Kızıl- bınlerce halk, Kızılçullu meydanın- Filhakika, yangın llalü• 
mağa batladı . Artık do; ıd ve agka- enseaıni kaııyarak ve düşünceli göz- liliktir. . çullu alanında yaptığı büyük geçid da toplanmıftı. Ordu birlikleri, Ge- bataklık.lan ortadan kaldırm.k 
tıla katıla hıçkırıyordu. Bu 0::· de- ~erini yere dikerek bir müddet oldu- - Zarar yok, zarar yok .. Ben na- resm~~i.~eyretmittir. Mehmedcikler, nel ~urmay 1?8tk~n~. sayın Marepl vurduğumuz her kazma, dütil• 
~ekti}. Bu nuıl olurdu}. ihtiyar si- !u yerd~ du~du, son~a caddeden aşa- sıl olsa delirmit vaziyetteyim. Eğer en buy~.k, en kahraman komutan- Fevzı Çakmagın onunde. ç~k mu~- her fidan, Türk inkıJabımn 
hırbaz acaba ciddi m. .. l . ti? 11ı1ya dogru ilerlemege baıladı.. sen fazla akıllı isen, benimle gelme larını, dun Kızılçullu alanında aaygı tqem ve muvaffakıyetlı bı! geçıd hadaki bütün eserlerinde oMbMM' i 

Bit an irin bun} ı aoylemıt uy- Biraz sonra, Salaheddin, Süleyma- istemem.. ' ile aclimlamış ve tavrı hareketleriyle resmi yaparak Türk ordusunun kah- bi feyyaz neticeler vermıt' -
I ' arı ya an ve odas da .d. S rd h f . . k 1 l k h . la •• durmft telikki edecek oldu.. Fakat run ... ın . ı !" . alaheddin, arkadaıına yaklqtı: yu umu a aza ~çın an annın son raman ı ve amasetıni can ndır- türpark ile beraber Jzmir en 

ya rüya? .. Ya geceki rüyaya ne de- . Saliheddın gır~r gırmez, aenç de- . -:- Canım, aen de çok aceleciain.. dam~sını ~kıt.maga h~ır ol~uklan- mıılardır. T a~ım kol~ nizamında yonal fuarı ve bunları ihata eda 
meliydi}. lıkanh hemen ?ogruldu: Sınırlerin de çok bozuk plibaf.· El- nı aoatermıı. ihsas etml§lerdır. yapılan bu geçıd reamı fevkalade dern lzmir bu gün gördüğümiiZ 
... Demek ki, kendisi bir uğurauzdu. - Hoı geldın Sa~h 1.. bette ki, bu hadiseyi ben senin hea- .. Sayın Mare!81, ak~ üzeri Kül- ~rl~k olmu~tur. Ordu birlikleri, ~n hiiyle meydana gelmiıtir. 
ı:..trdını yakıp yıka~ak korkunç bir - Hoı bulduk Suleyman .. Hayır- bına senden iyi mütalea edecek va- türparkta en guzel bır eser olan ve buyuk askerı sellmlamıı ve meydan- Her zerresinde Türkün uiJ 
uyursnzl. lı haberler var galibal ziyetteyim. gençlerimizin atıcılık kudretini yük- da toplanan kalabalık halk, Marqa- ,erefli kanı ve lzmir1inin alınteri 

_ Allahım -diye inlıyordu· Ben - Evet, .oldukça.. Sen bedevileri tanımazaın Süley • seltecek kapalı atıf poligonunun açıl- lımızı ve kahraman ordumuzu hara- lunan bu topraklar üstünde 
ne yaptım ve ne yapıyorum ki, me- Sa~~dı~, bedevi idi.. Fa~t man .. Birinci hatvede muvaffak o- ma meraaimine riyaset buyunnuılar- ret ve samimiyetle alkı?lamııla.rdır. bulan ceerden çocuklarımızın ve 
şum bir insan olarak gözüküyorum. zengın bır aıley~ mens~ptu. Bu ıtı- lup kızı kaçırsak bile, ilelebed pqin- dır. Sayın ~arepl, geçıd resmınden lecek nesillerin duyacağı f~L."-• 
Benim alnıma niçin bunları yazdın barla 0 da evve~ ~a~ır~~· sonra de dolatarak bunun intikamını ala- Bundan aonra Belediyenin Al- sonra lzmıre hareket ederek Ordu- ve edineceği istifadeyi düıünerek 
Allahım ı. Avdpada tahaıl ettmlmıştı. Süley- caklanna yüzde yüz kaniim. lmklru manyadan yeni getirttiği 40 kiıilik evini teırif buyurmuı ve orada bir tün yorgunluklarımızı unuıttnıNW-i 

:. mard an Y8fÇ8 pek az farklı görünü- yok; eeni affetmiyecelder.. turiat otobüslerinden biriyle Kültür- müddet istirahat eylemiılerdir. Türlriyenin Akdenize açılan 
Haremağuı çiftlikten dönünce yo uN 'b' Süleyman, omuzlarım ailkti: parkı gezmeai hakkında Belediye re~ Belediyenin turist otob6a6: büyük bir limanında meydana 

derhal, gene ~yni kahvehanede, ö- - . e il ı) , - Ne olursa ol.un.. ainin ricasını kabul buyunnuı ve iki Saat 18.30 da Belediyenin Alman- bu varlık ve ümran hareketi, ne 
mer ı>atayı bulmuıtu. Pata onu gö- Dedı ve ortadaki masanın kena- - Demek ki, kararında Muaıraınl buçuk kilometrelik asfalt yolda bir yadan satın alarak lzmire yeni getirt- dar mütevazi olursa olsun, ask 
rünce heyecanla doğruldu ve gazino- rında bir sandalyeye iliıti. - Hiç tiiphe etmel. tur yapmıılardır. Kültürparktaki mit olduğu 40 kiıilik turist otobüs- teki fıtri kabiliyeti ve kahraınaMW~ 
nun bir kö§C8inc doğru yürüdü: Süleyman ona yaklaıtı: - Kızı, ne vakit kaçıracağız?. hayvanat .bahçe.siı:ı~.de gezen Mare- lerind~n bir.i . Kııla önüne aelmiıtir. ğiyle tanılan Türk milletinin ~-;;_.i 

- Şurası tenha.. _ Utifeyi kaçıracağız) - Perşembe geceai.. tal, Beledıye reıalıgı tarafından aaat Beledıye re111 Dr. B. Behçet Uz, sa- manda imarcı ve yapıcı bir millet ol 
Ve oturur, otu~az sordu: Sallheddin, açmak üzer~ bulun. - Çiftli~~ ?.e vakit aireceiiz} 20 ~en aonra Kültü~rkta •~n't g~l at 19 da ~rduevi~e gel~r~k ~ültü.·- duğ~na ela yeni bir delil tetkil ede--
- Haberler iyi mı) duğu aigara kutuaunu masanın Ü _ - Salı gunu 1. gazınosunda tereflerıne verılen zı- parkta lnhısarlar ıdaresının ınta et- cektır. 
- Fena da dcgil.. · ; zerine bıraktı: ' - Senin haydud makuleaini ha - yafette bulunmuılardır · tirdiği kapalı atıf poligonunun açıl- Aziz Mare18hmız, 
- Haydi anlat bakalım.. Utif . k k ? zırladın mı) Mareoalımızın, bugün deniz birlik- ma merasimine riyaset buyurmayı Atıı poligonunun kudretli ._ 
Haremağ~ı. Ahmed Hayrla ne = Evet~y&;~r~.C::S1 .. hıyk ·t t _ - Emrimi.~kliyorlar.. l~rini teftiı bu~urmalan muhtemel-

1
ütfen kabul buyuran Sayın Mareıı..- uğurlu elinizle açılması, Kültü~ 

.-uretle tema• ettiğini, Latifeyi kaçır- mek imkin h .. ded' are~ eed - Onlara ıümad edebilir miain) dır. CYar;-n !zmırden ayrılacaklardır. lı bu yeni otobüale Kültürparka ıit- tarihi için çok kıymetli bir hatıra 
mak hususunda nasıl mutabık kal- Ha L--ka t"al~~cıbn. hır .. k m - Evet, hem de ıözlerimi yuma- Janem•re hareket: mele için davet etmiıtir. kil edecektir 

d ki P ka lan 
yr ı.aı ur u ır are et tarzı- rak Genel Kurmay L--kanı Çok d - ı· · · ı arını anlattı. 8f8, f nı çat .. na imkan örmed' F kat l . .. . ı.aı mız aayın eger ı ve miltevazı Mareta- Bu pcJigon, yiğit Türk milleti.. 

mıı, düıünüyordu .. Birdenbire elini ee " t ~d·t ~: .. a.. ne 0 uyor, - Bunlar, bedevt midirler} . Marepl Fevzı Çakmak, dün aabah lımız, Belediye reiaimizin bu davet- asil ruhlu çocuklannın kah~ 
dizine vurdu: ~~din 1 ~·:~~yorsun.. - Hali.kan dejil, kanpk bedevt- saat. 8 ~e Orduevinden otomobille lerini ka~ul buyurmutlar ve refakat- Türk orduauna atıcılık ~asın 

_ Olamazl. dı dik .'. 1 rını pencereden lerden ... Korkma, onları ayn vqon- Gazıemıre. hareket buyurmuılardır. larındalu Orgenaral ve diğer general- tecrübeli bir unaur olarak 'ltih 
Mahmud, korkarak sustu ve aöz- ~~ l tı · "h. d' S .. kk l larda. ~derler. Bana kalır•, kıarak- Refakatlermde Ori.u müfettiıi Or- ler ve yüksek rütbeli aubaylarla tu- meaine yarıyacakhr ı 

lerini açarak pqaya baktı: lılda t tınt b d ır. ogu •n ı- ları sızı~ aürülerden seçelim.. generali Fah~din.ltay ve Ora~- riat otobüaüne binmitlcrdir. Otobüa, lzmire bu değerİi müesa • g. 
- Fakat papm.. Ke ._ m ır.. ,_ 

1 
M - lyı bulmupun .. Bizde çok iyi neral zzeddın Calı§lar ile Korgene- saat 19.40 da Kültürparktaki kapalı zan~ıran ldti1arlar Vekile~ 

S 1 J d ' - or~uyor musun yo~sa . e- kaçan tla k kla ral Muataf M -ı 1 T" 1 tı 1' .. .. 1 . . b e ıne ve - uı, o amaz ıyorum sanal. ıul mevk' d" kt . k a r ve ııra r var.. . a ug a ı, umgenera a § po ıgonunun onune ge mııtır. u müeueıenin tanziminde bize !Ut-
~ ara, mücadele ile • wnl. S..: ı.:ı::. ~;~~ .• ~y:: - Bir sual daha: Zekı E.rukay, lzmir valigi B. Etem Atış poligonunda: fen yardım eden yüksek komutanla· 
takd' 1. Ben bunu yapamam. O keclecetini hiç aanmazdım . ~- n.ereye sC:Jtiirecekain, Akın Aylf~r, MtliHiililiem. MiVlif IComuta- Pohpnan tarafiiiifilii liGçöi nmıza huzurunuza. da tepkidir ..,........,.. .. 

ırde rezil oluruz. Para ve nüfu- SaWıedd' kac:l ·· çıftlige mı) nı Tumaeneral Ruım Aktoiu, Ha- meydan çok aüzel tanzim edilmit meyi bir vazife bili · 
v:,ınuzla bunu temin ebneliydin. yaia blltb ~· ar Oflna baktı ve a- • - Yok ~anım'·: ~ftlikten 18-20 va müıavi~i K?.rmay albay ~fik meııde:? oula~.lf· her .!-'' bayrak'. Bu münuebeık':iz muhterem 

ksa, haydudlar ribi, ıilihla ve _Hayı h Bö l b' kılometre otede bızım bir malikane Çakmak Mılli mudafaa vekaleti hıı- larla ıu.lenmıftı. Bu guzel manzara Mare,alımızdan bir iıti hamda bu 
~orla ~ız kaçırmak. Hayır, ben bunu düıündü r, a~r.. Ye ırf: ne var ki, muhiti tamamiyle tenhadır .. va müsteşan albay Zeki Doğan ve karıı11~cla mülki, adli, mali, aüel er- lunacağun: r • 
~ternıyorum .. Alnıma, böyle bir le- bedevi b~·k ne e ::;rm.. cak, ~?u .. evvela oraya götüreceğim, bir maiyetleri erkanı bulunmuılardır. kan, ~~layet daimi encümeni ve tehir latanbul Aakeri müzesincl ... 

e vurulmasına tahammül edemem .. nin zannetf~~n 'b' kırl masjnın sc • ıkı gun kalıp kararımı vereceğim. Mare§Al Gaziemir tayyare alanm- meclısı azalan, banka müdürleri ve fer, zırh mızrak kılıç lob~t e m~ 
Ayıp değil mi, yazık değil mi) ğını bense ıdgın ~ı. hı .1~ .ay oHmıyacab- - Bina sağlam ve dö§enmit mi da meraaimle istikbal edilmiılerdir. sair güzide davetliler toplanmıılardı. gibi ayni cinate~ bir ç~k eşy vbe aaırel 

H 
n en ıyı 1 mm.. atta u bari) D x. J' M l led Türiat t b" .. d be b' h k a u aremağa11 batını eğdi . . Fazla itin içine kan ölüm d . bT .. . e15er ı arep ımız, öi en evvel . . o o usun en fUf ır çe - ma ta ve bunlann fazlalan da d• 

aöylemeğe gelmezdi Çünk.. _ Olab .lj ;ek t be ~ gıre ~ 1~: • Suleyman bey ellerini uğuıturdu: hava birliklerinin teftiıleriyle m~,- re ıle men Marepl, kendilerini is- larda saklanmaktadır Bu f la ~ 
çok uabt onrünüyo.:cıu pıtı~larpafa, züme aldım• r .. a a n er ,eyı go- - Mükemmel bir tekilde .. Sen gul olmUJ, verdikleri bazı mes'ele:le- tikbal buyuran zevatın ellerini aıka- dan birer veya iki-; tane~b' ~ 

·- • llUl ' ıu- .. bed ile . b. . bika tedkik rak :ır- •ı ır -.-ı, 
Ya düpnÜf ~emekti. Maamafih, Sü- - Su ha,de mesele yok: ben de .. ~v nn ır tnar~z ih~ini dü nn tat tını . buyurmuılar- ~ . . . . . Y~ ge~rilerek, Kültürparkta da 
1cyman beyın verec.J:.: bir L__ seninle be _L • An--,_ b . . şunuyoraun, f•kat hıç endıte etme .. dır. Nasılsınız, ıyı mıaınız) çuk mıkyasta bir Aake .. .. 

d 
~ AArar var- raoerım. «;a&. u lfı yap D ed le D f Di lar l rı muze ı. - evam ece - - a i tayyare toplarının teftiti ea- . ye sormuı .~e •. aonra atı! po- ru ması imkanı olacağını zann 

Pap sordu: • "°*®o nasında müteaddid, kuvvetli filolar lı~onunun kapısı ~>nune. ~elmııler- ruz. 

- Bunu oiluma aöyledin mi? 4 kıl oluk tavşanın 1 Maarı·f Şu"' ras u~uılar yaparak vazife görmüıler- tiı Buda 8;ltye reıaı. Dr. B. . Halkımızı, çoculdanmızı ve 
- Evet, kendisine teaadüf tm. 1 dır. . çet z tara ın n ıu vecız nutuk zıyaretçilerini fevkalade lakad.t 

tim. Bittabi ona da açtım.. e ıt- ag· ırhg" 1 ne zaman mu" b t•ı Sayın Mareplımızın teftiıleri öi· ırad olunmuıtur:. müstefid kılacak böyle b: müı"lllllP 
- Çok fena etmif8in Mahm d nase e 1 e leye kadar devam etmiıtir. ~raman Turk ordusunun kud- Kültürpark müzeleri camiasına 

Aptallık, eteklik etmi,.in. Sanau n~ 1320 kilo olu ? - Bqtarafı s DCİ Sahifede - Büyük aeçid nimi: retlı ~a~etah. ve edilmeai husuaunun tet .• 
cevap verdi) . r • bet senelik; 6. Dört senelik güzel sa- • Sayın Maretalımız. Gaziemir gar- K~ltu~rkımızı? çok . ~ühim t~f ve emirleriniz lzmirlileri 

- G~ldü, hiç cevap vermedi.. Bir otomobilin yüz kilometre sU- natlar akademisi; 7. 6 seneden son nızon birliklerinin muhtelif tatbikat sportif .mueueselerınde~. b~~ı .. ol~n vın~irecektir. Kültürpark ask 
. -:- Güldü ha 1.. Güldü ha ı .. Hay- ratle &ittiğini farzedelim. Dört kilo seneye kadar musiki konservatuan; ve hareketlerini öğleden sonra teftiı atıf ~~~~0!1~nu açmak lut~.unu esır- z~ııni lzmir gençliği ve gel 

dı g!t Mahmud, haydi ıöztım ıCSr • atırhiuıda bir tavıan birdenbire yo- 8. Üç senelik dram güzel sanat aka- buyurmuılardır. gem ıgı::ıız . en dolayı ıukranları- sıllerimiz yüksek Maretalım 
meaın teni.. lun üzerinde fırlıyaak otomobile demisi. Öileden evvel ve aonraki teftitlerin- mızıB a~. k~ırn. lm .. . . kahraman ordumuzun kıy 

Mahmud, hiç cevap vermeden ıe- çarpıyor. Otomobilin b&fllla ne relir 25 inci deklarasyon bu müe1Seseler "' ordu birliklerinin göaterdikl~ri ~f n u açı j t?r~nı ?ıze, ge· hatıraaı olarak daima şü 
ne bir teman na aavurdu v kalkb biliyor muıunuz 

1 
' den birinden diferine ne suretle re- vükeek kabiliyet, kudret ve muvaf- ne im Y e ~an.fknler ~!'f uzerınde ku- ehemmiyetle saklıya~ 

Halbuki, papya yalan ıöy~emi•ti·.. Bu çarp11madaki kuvvet daha doi- çilebilecefini göstermektedir. Artit- t~~~~lndentm16emdnuKn kal laini ul rn :nea~!;e s~ m::~umanManın 19~13 he YSö~~tlur: 
S"le "3' • • t·k r mon::90 , aaa a ızı çu u a anı- rep ı- z erıme son · k 

. u )'man beye, meseleyi daha tim ru.su afırlık, 156 metre kılogramdır; ı ıse mezunlan, fakültelerden an- ıe1m· 1 rd' Orada rd b. lik- mız tarafından açılııını hatırlatmak· uzu 1 ha verır en 
dı anlatacaktı . P.--ya cSüle"""• .. yani bir metre irtifadan 156 kHo cak mimar fakUlteaine tama 1 na lf e ır. 0 

u ır tadır. edı'len sene er tahrılamıya be -.- • ,, • ._. • m ayıcı O .. n yangın 88 ası i 
ye henüz söylemedim> dem. ol • &Tamın radyotöııünüatüne dilşilp çarp imtihan verdikten ıonra airebllecek- aımda Uun imtlhanlan mektebi mu ~n yüksek huzurunuza, bir yüksek himaye ve akı mar 

saydı, ı>atanın kendiaini bund 1f maaı demektir. Saate 120 kilometre )erdir. allfmJerinden ve Maarif Vek&Jetlnin ucu denız kenanna dayanan geniı dan alınan ku tly n...._L 
nedeceii muhaklcakb O .. -~~!1'rde- ıOratle widilirken böyle bir hadise Kad k bl iki murahhumdan mlrekkep ko yangın aahaaının ve burac:laki enkaz lenmek üzer vvlde we arn& uınd w · uuwı e 

1
__ .k . ın me te eriı yı" nlari 1 ba .. _,_,1 ~ '-'-- e o ugunu 

ugu ve beklediği bahtiıler ta o._, bu tazyı 226 ve 160 kılometre K d . misyon huzurunda 7apılacaktır. il Y e UUWJUann mümkün en derin tazimat .. 
lllamiyle bir hayal olacaktı. Süİey : IOratle riderken de 358 metre kilo a ın tahsıli hakkında da tö1l• ' 'Onivenftede imtihanlar ile (dok • olan luea bir zamanda ortaa.n ~ı- lariyle aziz ve eev vru şu . 
kınan beyi, sarayın kapısından çı'--- aram olur. dUşOnUlmektedir: Kadının içtimai va tora imtihanı da dahil) her tak1ılte- nlmuına çalıtacaiımıza eöz vermia. lütfen iblig" b 

1 
MiJlf, 

en gqrd" IUU'· zif . t b' h'"' ti ö h t tik :r uyurmandl.' u: 15 kilo atırlıtında bir i'eyik, sa- esı ve a ıatın kendilerine talWa nin ma ..,e ne S re uıua hGtUmle- · . . yalvarır, uğurlu 11 ·ıüz:1e 
- Mahmud.. ' atte 100 kilometre ıOratle widen bir ettiii it ve hizmet, onlar için ayrı ve re tibi olacaktır. b" ~ımdı açılacak olan atıı Poliaonu park atış poligon: erı 
- Beyimizi. ~ - otomobile çupınca 590, 120 kilomet- hususi tahsil mUeaseselerini istilzam Ders saatleri: Her mektebde haf- uyu~ Yangın aahaaının diğer ucuna ederim. nu a 
- Haydi, töyle y"rü llm Ba re ıüratle aiderken 865, 150 kilomet- ve onların ayn bir tahsil ıeraitine ti- tada 24 saati geçmiyecektir. tesaduf etmektedir. Zaman zama .. _LI! &}.: 

na h . u ye .. - b' v .k i h ti b Gazi h le l' 1 r . n, sure&a 
.er teyı yolda anlatırsın re ıüratle liderken de 1820 metre ki- ı tutulmaJannı icap ettirmektedir. esı anın umum a an unlar- ey e ıy e, zmır enternas- kışlanan bu aöylevd 1 

d ' ~ül~yman bey can kuı,.i; ile onu lo aram bir tazyik yapar. Bunun için kadm mektebleri gittik- dan '.baretti~. On~, bir mak~lenin r0;ıal 1u:ırının ve atıı Poligonunun Mareıal. bir B.lediy:n tar 
d~°n edı ve sonra, sevinçle Mahmu • Bundan daha pratik bir ıekilde çe ayrılacak ve muhtelit tahsil ıis- müsaıt olabıleceğı dereced~ ızah:ı • u undu~~ ~~~. a~.ası~d~ki enkaz yı- fından zarif bir tabla i • aa 

_ 0mu~na vurdu: göz önüne retirmek llzımdır: temine nihayet verilecektir. , çalıştım. Maksadım böyle bır maarif ~ınları, gordugunuz gıbı artık tarihe - Devamı ıo nunca AVf ~ 
Yata Abını.. Aferin Mahmud.. Bir metre lıtlfadan, otomobilin 8- Kadın mue ... eslerinin gayesi, ka- vesikası üzerine nazandikkati cel _ an"?lf bu~unr12aktadır. _L.. 4 
kabili ~nıud .. Zaten ben eenin ne zerine 1820 kilonun düşmesi, ağırlı- dınlara ev idaresini öfretmek ve ana betmekten ibarettir. Bu vesika üze- . Bı~ç.ok ımkansızlıklar içinde bu "S d• • 
dim .• y ı, ne zeki olduğunu bilir- tı bu kadar olan diier bir otomobilin mekteblerine öfretmen yetiftirmek rine ltalyada hayli neşriyat yapıl - azımd lfl baprmak ve bugün artılc ev ığım rı ..... a~l' 

_ F ka dGfmeai demettir. tir. (Dekl&ru1on 21) m11, bir çok selihiyetli kimseler mil- ~ey ana çıkmıı olan lzmirin bu mo- R 
naşmı ~r. t Pllfa babanız buna ya_ Otomobil kullananlar bunu •ö• Kadın mekteblerl ıunlardır: 1. 'Oç talealannı 7apm11Jardır. Hepsi hattl e~ parçasını Vf" Kültürpark ile iz- O -L . önQnde tutarlana, fena etmezler! HneUk kadın mektebi. kadın mual. yeni İtalyan filozoflanndan eski mıı mır ~n.ternasyonal fuannı yapabil-
. h ,~aredyok hız de ondan haber-- Um mektebi. Orta mektebi bitirenler arif vekili Gentile de dahı·ı olduğu md ek ıçın tam altı sene ~eceli ann-

sız areKet · .. I" b' · ~-
ait Salihedd'e~ıt Sen timdi derhal Sab)ık Ev bu1~ekteblere kabul edileceklerdir. halde vesikayı takdir etmekte, bu. uzB ır m~~ı sarfedildi. 
ele' rd .. ını .. na bul.. NerelCT- amdhanluı nunla hükQmetin çok mühim taah _ . u mt-~ının muvaffakıyetle n .!· 

otu~gunu bılıyonun delil mi> IClmlpDu otobGa dmU ,eri 20 Her tahlil kununun (llk, orta, hütler altına rirmlş oldutunu ıö • tıcelen~esı, ~ziz Milli Sefimizin hu-
Ü:~ ı No. la bhkbr Müracaat___. ,Ubek, artlatlk ve kadınlara mahıus lyerek onun bu taahhütlerini tah~k k."~·ı81aka, hı~~ye W! yardımlariyle 
• ~ sare,im ll:Di. hen .,..1 .., • • ,,._.ı nihayetinde bi rliaan imtihanı (eski kuk cttirmete muvaffak olmHını te- 1 ~· ı. ol~uğu s:f'hı, bu?d.a. yanO"ln yeT-
uyorum.. belrhl AU olaıınlut) yapılacaktır. Yüksek kı. menni ettlrmektedlrler. (Uluı) t93, ,,3ınl ım~t hamlesını. t~,~i~ ~den 

zmır fuarının sız bırıcık Ma- _______ .,...~_, 
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,-spor aceııl ~ı 
Birinci Kordon REES binası 

TEL. 2443 

1 .. d T f . ı 1 LO 'ORA HAITI areşa imiz gun e e t Ş r e cBELGRAVlAN:> vapuru 5 tem· 
t muzda gelip yfik çıkaracak ve ayni 

M l Olacaklar zamanda Hull için yük alacaktır. 

eş gu cAdjuatnnb vapuru 10 temmuz-
da gelip Londra için yük alacakhr. 

- Bqtarafı 9 ncu Sahifede - ettirerek alkı lanmı ]ardır. Halkın tezahürab: LlVERPOL HATTI 
l ·· ·· b. k l Ku··ıtnl"YU>,.kta bır· dola ma· Mare alın dünkü tefticıleri esnasm- cALGERİAN> vapuru 20 tem-ıaıeme ı gumu ır ma sa mış -...- • ~ d L. ld r •ük çıka-

~ıpu.ı~kı kordelayı keserken şu Sayın Mareşal, generaller ve di- da geçtiği yollarda toplanan ka!aba- muz n ıvc.r~o an ge ıp. l .. · ı· d k' I k h lk k d'l · · d · " racnk ve aynı zamanda Lıvcrpol ıçın """~·•11 özleri öyle.mi )erdir: ğer davetlilere ah po ıgonun a ! ı a , en ı erını can an, amımı .. 
Marep'ımızın sözleri: büfede limonata ve §ira ikram edil- tezahüratla alkışlamışlardır. yuk alacaktır. 
- lzmır Belediyesinin gösterdi- miş sonra belediye reisinin daveti 

bu muvaf fokıyettcn lzmirlileri ve üzerine sayın Mareşal. Kültürpark-
'ye reisini tebrik ederim. İzmir- ta iki buçuk kilometrelik asfalt yol-

r ıa detler dileyerek açılma tö- da bir gezinti yapmıştır. Belediye ve 
· · y ıyorum. fuar komitesi reisi Doktor Behçet 
Davetliler ve halkın sürekli al- Uz, bu ene fuara i tirak edecek muh 

n sında ba ta fare 1 oldu- telif devletler pavyonlarının inşa-

1 hald re kaderindeki generaller. atı, eğlence pavyonları, büyük ergi 
k rütbeli subaylar. vilayet. ad- sarayı, açık hava tiyatrosu, yeni pav

maliye, b•lediye erkanı, vilayet yanlar, asfalt yol ve meydanlar, at-
mi encümeni ve ehir meclisi aza- h spor ve teni tesisatı, paraıut kule

Anadolu Ajansı mümessili ve inde gençl rimizin çalışma ve faa
teciler, poligona girmi lerdir. li ~tleIİ lıakkınd~. i~hat vermiştir. 

P ı . L •• ı h 1 t Sayın Mnre al, Kulturpnrkın hayva-
ıgon ÇOK guze azır anmış t. L-h . d d · H . • t uu çe m e e gezmış ve am· 

ol on ~cmuru. MareşalıtnJZ<l ıza- urg hayv n t bahçesinden yeni ge-
t v rmış ve s~yın Mareşal, atıflar tirilroi ol n hayvnnlan görmüs. 
kında bazı izaha.tı havi dıvarlar- ..,uht lif pavyonlar önünde durmuş. 
levhaları okuyarak endaht yer- !ardır. 

· i ve tu uzakta projektörlerle ay- Belediye r isliği c1eğer1i misafiri
l lmış olan otomatik ve seyyar miz sayın Mareşal §erefine dün ak-

defleri t dl 'k buyurmuşlardır. Bu şam (4t 20.30 da Kültürparktaki 
rada Mare lımızm etrafını gene- gol gnz nosunda '50 kışılık bir ziya
ller, vali \ e belediye reisi armış· ıe vermı erdır. Zıyafet, çok sami· 
rdı. mt has • ti rle ç '\ akte kadar de-
areşal, Generallere !Ormuşlar: vam etmı hr. Gol uzçrmdçki sun-

- Kim iluh kullanacak'? durmada bulunan orkestra, la f mu-
Blitün generaller atı için hazır- sikı parç ları çal ı tır: 

nmıcılarclı. Sa: n Mareşal, bir mav- Bugünkü ted ·1der: 
.larrle nisan alrır k: Sayın M re alını z, bt.tgün de İz-

-Sağdan ıkfociye atıyorum. mir civarındaki ordu b rliklerini tef-
D mi ler ve ate etmişledir. Si- tişe d~vam ed çe ·!erdir. D niz bir

i h patlayın A, otomatik hedef. tam likleri ıle Borno'\ a tümenini tefti§· 
ortası dan l'TIC' yemı ti. Derhal leri muhtemr-·dır. · 
bir aJkı tuf i<. lnıi tir. Bu <:ılı; m tz ir T aret ve sanayi 

Bundan rgen rnl Fnhred- od sı t r fı n d ~ rli. Mar alı-
·n Altav b t etti?'d:l r, ve mız ~erefin K rsıynl d Soğukku-

f\ ·· t1ıhk komutanı T"m .. yu m vkiı ı C z.'no· 
ral u dü bünlü ve sunda bir z" f t v ilf' ktir Yarın 

rl rle ikişer dl"fa abah s -f lare alımız, fz-
flere tam isabet m ·rd n ny 1 r kl" .. "fır. 

oku 
dan: 

-
Hava Okulları talimatının 86. maddesinde yazılı §artlan haiz 

i tekli'er: 
o·ı .. k ku -ıdı ve vesikaları ile Temmuz ba langıcından Ağusto3 

s numı kadar okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dı md 
bulunanlar lek kağıdlari},Je vesikalarını posta ile Okula gönderirler 
ve lacakları kar ılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - H va Okulu Gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 
A) Türk olacak. 
B) Ortamektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini bitirmiş 

en az 17 ve en çok 20 yaoında olm k, bekar bu
lumnak. 

C) Sıhhi vaziyeti uçucul4kta ve uçuş işlerinde k.ulla· 
nılmağn elvf"ri li oldu-una dair miitehas ıslan ta
nının olan bir h stah. nede ıhhat heyeti raporu ol
mak. Boy 1,65 den aııağı olm1y caktır. 

Dlfilında bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik ub ine müraca&tla muayeneye 

ı- d rılirler. Tam teşkilatlı sıhhi hey.et buluna.o ye_rlcrde o yerin on 
b uk kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D) Ahlakı ağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu 
ve mahkum olm dı - ına dair bulunduğu :ferin em
niyet müdürlüö-ünden veya polis amirliğinden tas
dikli vesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyuculnr, Cedi li F..ı·baslar hak
kındaki 2505 sayılı kanun mucibine nıunmele gö
receklerini, mektebi bit rd k.lerinde 12 yıl tnüddct· 
le l lava Gedikli Erbaş olarak vazife göreceklerini 
teahhüd etmek. 

f} Okulca yapılacak secme imtihnnda knzanmak. 
H) İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alı

nacak miktardan fazla olursa hunların içindf'n Ri
yaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil bilenler ye-
11lenir. Hava Okulları okuyucuları askeri liseler 
okuvuculan gibi y dirılir ve giydirilir. Kitap ve 
diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

V) Hava Okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı 
muvaffakıyetle bitirenler arasından. kabiliyetleri· 
ne göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı, atış ve 
bombardımancılığa ayrılı lar. 

9 20 30 9 f 1980 

kayın n: 
h · er köyünde 775 lira 43 kuruş bed li kecıifli ilave 

ününden itibaren 20 giln mildd tle açık eksiltmeye 
ı teld.lerin 2490 savılı k nun hOk mlerinc göre ha

inn nrile b.rlikte 20-7- 89 p ı-s mbe gOnO snnt 15 te 
kamlıtından mfiteşckkil komi yona mUracantlan ilan 

80 5 ll 2287 

ilan 
Ordu hasta bakıcı hemşireler oku
luna ait bazı izal1at ve okula kayıt 

ve kabul şar~ları 
1 - H3sta bakıcı hemıire yetiıtimıek üzere Ankarada M. M. Ve

kileti tarafmdan (Ordu hutabakıcı hemşireler okulu) açılmı§hr. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

memur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar allı senelik mecburi hizmetlerini Ordu has

tahanelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memlekettek· 
bfüün sıhhi teşekküller ke.ndilerine açık olacaktır. 

~ - Tahsil müddeti üç 5ene olup, bu müddet içinde okurlara 
arda 5 lira harçlık verilecek ve iaıe ve ilhaaları tamamen okula ai• 
olr.c11ktır. 

5 - Okuldan mezun olaniar, barem kanununa göre 17.5 uU 
rr.:2astan başlamak üzere maaı a1acaklar ve bu miktAr gittikçe çoğala· 
.cııktır. Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait ola
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata baohyacaktır. 
7 - Okula k yıt V/! kabul sartlan §Unlıudır: 

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaasmdan olmak ve Türk ırkından 
buluunır.ok. 

h) Sıhhatı l'er4nde olmak ve dqrumu fıcr iklimde vazife gÖrm('· 
ğe müsait bulunmak (B nu hCT hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tevsik f'ttirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Y on altıdan a ağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
d) K , :si~ ana b ba ı iffet eh inden <;>lmak (Bu vaziyet poli~ 

çc tevcik c-t1ir.lerclc evrnka bağlan c11ktır.) 
c) fn az Orta oku] tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 

·1 ·· ·· - ·· ·· ·"' (T :; ret r· mu o 
eklene c tir.) 

f) Evli veya nişanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bo,anım1arln 
koc .. sı ölmüş o1anl r kabul edirr.) (Buna a·t medeni hali bildirir 
müıbit evrek keza eklenecektir.) 

c) Sıhhi sebebler dı$ında okulu kendirğ.nden terk ettiği, yahut 
evlen~el< tur tiyle veya diğer inz·b,ti aebeblerle okı~dan çıkar1ld1~'1 
yahut a b sene ik mecburi hizmetini yapmadığı veya iamamlamadığl 
yahut ıııhhi seb bter dı§mda okuldan çıkarıldığı t kdirde tahakkuk 
ettiril~ek mektep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
vesi lerm huna.men doğru olduğuna dair Noterden tasdi14li 1.-e kefilli 
bir taahhiidname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okµla imtihan ız olal'Jlk kabul edilecektir. 
9 - Albncı maddedeki evrakı tamanhy nlar b mlara Ankarada· 

iriler M. M. V aleti Sıhhat i leri dairesine, diw e1' vilayet merkezlerin
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıkl ra takdim edecekle• 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dai~ine yollaııacaktır. Mü 
racaatlarm 25/ Ağustos/939 da sonu alınmı§ olacaktır. 

l O - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
e.yni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara.ya bdar 
snrf e<kcelderi yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat lşieri dairesi reisliği) ne hitaben yazacaldan dilekçede bunu la9" 
rih edcc klerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 2E 

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

lstanbul belediyesin en: 
Halkalı Ziraat mektebini Topkapı - Küçük çekmece yoluna bağ

lıyan iltisak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf ekşiltmesine konul
mu tur. ihalesi 19/ 71939 çarşamba günü saat f 5 de Daimi encümen
de y pılacaktır. Muhammen bedeli 22421 lira 69 kuru~ ve ilk teminatı 
1681 lira 63 kuruştur. Proje şartname ve buna müteferri evrak f 20 
kurus mukabilinde afia müdürlüğünden alınabilir. 

Tallplerin ih teClen 8 gün evvel Nafia müdürlüğüne müracaat
la buna benzer en az 10000 liral.ık iş yaptıklarına dair alacakları ehli
yet vesikası ve 939 maJi yılına ait Ticaret odası vesikalariyle beraber 
2490 numaralı kanuna göıre hazırlıyacaklan zarflarını ihale günü 
olan 19 7 / 939 çarşamba günü saat 14 de kadar Daimi encümene ver-
meleri. 2 7 12 15 ( 4701 /2320) 

Su borusu ahnacak 
~ D. D. Yolları 8 ci işletme komis
ronıından: 

2300 metre çelik manşonlu boru 3> kapalı zarf usuliyle eksilt. 
m y konulanı tur. Eks'ltmeai 24/ 7 / 939 pazart si günü saat J 7 de 
Ahıancvkta ; İetmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 7475 lira olup muvakkat teminet 56.P lira 
63 kurt•t,lur: Şartnnmesi p~rasız olarak işletme kaleminden alınır. ls
lekli!er· • L49{' 'o. lu kanı..nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesika-
1 rı da havi olarak teklif zarflarmı ayni gün saat on albya kadar ko· 
mi yon :-ei W ine vermeleri veya iadeli teahhüdlü olarak posta ile gön
dennelori lazımdır. Po~tada geçiken mektuplar nazarı dikkate 
alının~. 7 18 (2400) 

/ 

TELEFO NUMARALAR! : 

111111111111 

ar 

-,O l"'.TJ'N 

Yangın ihban 2222 • 2532, K r )&ka: S-055 imdadl aıbhi : 204e 
Müddeiumumilik : 2455, Po~.ıı : 2463, ıebİl' t lefonu müracant No. 
2200, tehiri r nrası telefon müracP..at No. 2150, Elektrik tirketi : 2091 
Hava gazi : 2326, hnva gnzi fabrikası : 2294, Kar§ıyaka au idaresi ı 
5105, llsmahane istasyonu : 3638, Alı.ancak istuyonu : ~134, Pasa• 
p rt vr.pqr iskelesi : 2854, Deniz!>ank acentesi : 2674. lzmir au ıirketl 
3015, Taksi istemek için : 4040 

t(ASABA HA TTJ: 
lzmir - lstnnbu1 .. Anknrn yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar. Cama .. Çarşamba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vagon vardır. 

fzmir • Aln chir yolcu treni her gün saat 6,40 da Basmahaneden 
hnreket eder. (Bu trenin M:ınuada aktarma edilmek suretiyle otoray
la Somaya dt:vnm• vardır.) 

fzmir - Bandırma sürat treni Pazartesi • Çarıamba Cuma günleri aa· 
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek yolcular için 
Bnndırmadnn vapur vardır.) 

İzmir • Bandırma yolcu treni Salı - Perıembe • Cumartesi - Pazar 
..Unleri anat 10.05 de hareket •der. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
yolcular için yalnız Perıcmbe ve Pazar günleri B ndırmadan vapur 
•ardır.) 

AYDIN HAIT:· 
lzmir - Karakuyu - Afyon yolcu treni Pazcrteıi • Çıı.rşnmba • Cuma 

-Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - !aparttı ve Eiirdire giden trene mülaki olur.) 

İzmir • Nazilli yolcu treni her aiin saat 15 de hareket eder. 
l:ımir - Nazilli otoray her sün saat 18 de harclcet eder. 
lzmir - Denizli yolcu treni her gün saat 1 O da hareket eder. 
lzmir - Ödemiş yolcu treni her gün aao.t 18,10 da hareket eder. . 
İzmir - Tire - Ödemit muhtelit yolcu treni her gün saat 6,46 de lia-

reket eder. 
fzmir - Tire otoray her gün aaat 16,30 da hareket eder. 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Karııyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan gece MB 

vapur 11,30 •ia Konaktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur saat 
6 da, son vapf'lr da 24 tedir. CUndüz1eri her yarım aaatta bir karıılıklJ 
vapurlar hare\.~t eder. 

ŞEHiR D>HlLI NAKiL VASITALARI : 
Tramvaylar l ~abahleyin ilk tramvay GUz.elyalıdan 6 te, ikinci tram 

•ay 6 da harek• eder. Konaktan 5,20..S,20 dedir. Gece son tramvay 
Güzelyalıdan 24, \5 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
dakjkada bir tra• vay vardır. 

Otobüale : Bu&. , Bornova, Baamahane, Tepecik .- Alaancak ha~ 
bna her rUn mun\.•zam otobüsler iılemektedir. 

HAV ALI KATARLARI : 
lzmir-Buca : 6,25-7-8,05-9,38-12,04.14,45-16,20·17,44-19,10 
lzmir • Bornova ı 5,30-6,46-8,07-10,16-12,40-18,12-14,40-16,15-17, 

ı 5-18,50-20, 1 o. 
lzmir • Karfıyaka • Hacıhüıeyinler ı 5,43-7,38-8,30-J0,20·12,IO. 

13,03-14,50-16,50-17 ,47-19,30-21,25. 
Jzmir - Menemen ı 5,48 (Yalnı:a Cumartesi tiinleri 113,03) 

DENlZYOLU ~l ı 
Çarıamba cünlet aaat 12 de latanhula aürat postası. Perşemhe 20 

de arapoat.aaı. Car...._mba 10 da Mer.U. .u; t o • P z r g"n 12 

de fi ~nin postası ( Radoaa da uirar.) Karaburun poetaaı Pazartesi •• 
Pert' nbe günleri ıaat 9 da. 

>-1EMLEKET HARiCi ı 

hal 11.11 vapurları muntaz•m poıtatar ı Çarıamba aaat 17 de Pire, 
Brend 'tİ, Venedik, Triyeste, Perıembe aaat l 7 de Radoa, Adalar. 

N -\BETCI ECZANELER : 
Pazar : '<emeraltında Hilal, Karatatta 8. Habif, Keçecilerde Yeni 1 .. 

mir, lrradp.-~arında Asri. 
Pazartesi Kemeraltında Şifa, Güzely"hda Gü:ı:e}yııh, Tilkilikte B.. 

Faik, lkiçeıme''kte lkiçeımelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 
Salı : Kemerııı 1~ında Şifa, Karantinada B. Eıref, Kemerde Kemer, Al· 

aancnkta B. Ahm,,.-l Lütfi, E refpaşada Etrefpaşa. 
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İlzmır Levazım Amirliği Satı Alma ! 
: Komisyon1.J ilanları : 

Jzınir lev&Zll"fl amirliği satm alma komisyonundan: 
1 - İzmir Mst. Mv. birliklerinin 49800 kilo ayaktan sığır eti il\.. 

tiyacl kııpah zarf usulii ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - lhnlf'sİ 14 temmuz 939 cuma günü saat 16 da kışlada lzmir 

levazım amirliğı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmi nedilen tutarı 9462 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 709 lira 65 kuruştur. 
5 - Ş rtnaınesi her gün komisyondrı görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 cU 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalanyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale aatından en az bir saat evvel 
komisyona vermiş hnlunaca.klardır. 28 2 7 1 2 

bmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan . 
- Mıığla, Marmaris, Milas, Küllük ve Bodrum garnizonlan 

senelik ihtiyacı olan 350000 kilo Arpa il 350000 kilo Yu
laf kapdı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 1 O/ Temrnuz/ 939 aününe tesadüf eden Pazartesi a
at 1 5 de yapılacaktır. 

3 - Arpanın tutarı 19250 lira ve muvakknt teminatı 1444 lira, 
Yulafın tutan 20125 lira ve muvakkat teminatı 1509 !'radır. 

4 - Teklif mektuplan ihale saatından bir saat evvel verilmelidır. 
Şnrtnam 1 r komisyonda görülebilir. 

5 - Kanun\ vesaiki haiz olanların isteklilerin K. lık Satın ulma 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

6 - 22/ 6 / 939 t. ve 42560 sa)'ılıdır. 23 27 2 7 (2185) 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - lzmir Mst. Mv. birliklerinin 64800 kilo nyaktan sığır eti ih· 
tiyacı kapal zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 14 temmuz 939 cuma günü saat 16,30 da kı lada 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tanmin edilen tutarı 12312 liradır. 
4 - Teminab muvakkatc Akçası 923 lira 40 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklanna dair veaika 

~ termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekınltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı K. nun 2; 3 üncü 

maddPlerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ile temınat 
ve teklif mt-ktuplnrını ihale saatından en az bir •at ~· 
1cnnwıvnnl'! v rmı• hıılıınl"r,.kl••rf• 2A 2 7 12 
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1 Lüks Mobilya Salonu T e r z i h a n e s i 1 Hüsey:n Hüsnü Uziş 
Konak caddesi meserret oteli 39 .. 40 

V/ evsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Mü§terilerimizin bir kerre &'Örmelerini tavsiye ederiz •• 

lzmir Defterdarlığından 
Borçlunun Satılan emvalin 

Sahibi adı Borcu 
Lira Kr. 

Mevkii Cinsi vergi kıymeti miktarı 
Lira Kr. 

Haı:ı'p Girgin 160 09 Errahman bağ 
Seferihisarlı 21 O 14 Tepecik altı « 
Nuri 

320 00 
404 00 

80ar. 
70 ar. 

Vngi borcunu ödemediklerinden dolayı yukarıda mevkii ve min
ıi yazlı iki parça bağın mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan 
l1adz olunarak 28/ 6 / 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mü
'Zay"'deye cıkanlmıştır. 

Yeni Kavaflar earfısı No. 19-36 
IZMIR 

Mevaimin güzel bahar güule
rinde minimini yavrularınıza le· 
miz hava aldırmak ve hot vakit 
geçirtmek için dünyanın en bii· 
yük fabrikası olan 

Alman Phöniks 

Markalı son modeJ ve kübik 
zaril, tılc · Je sağlam kapalı ve a
çık ~ocuk arabası alınız. Fiyat
la:r rekab-et kabul etmez derece. 
de ehvendir. 

Mağazamda rrtevsimin en tık ,. 

Deutscbe Le· Fratelli Sperco 
vante Linie Vapur acentesi 
G. M. B. H ADRIATICA. s. A. Dl 

H 
NAVIGAZIONE 

amb11rg LERO ~ 43- Motörü 6/7 tarihin-
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E de saat 12 de gelerek ayni gün saat 

19 da Patmo, Leros, Kalimnos, lsta!h 
G. M. B. H. k'' R d h k d HAMBU G oy ve o osa are ete er. 

R VESTA - İhtiyai 60.A. - Vapu• 
cAdana> vap. 5 temmuzda bekle- ru 6 / 7 t ih' d ı k · ·· . ar ın e ge ere aynı gun 

nıyor, 8 temmuza kadar Anvers, ~?- saat 23 de Midilli, Selanik, Dedea· 
1 e~dam, Brem en ve Hamburg ıçm ğaç, İstanbul, Burgaz, Varna, Kô .. 
yük alacaktır. tence ve Batuma hareket eder 

. cMilos> vap. 20 temmuzda bekle~ LERO 43 - Motörü 10/l tari
ıuyor, 22 temmuza kadar Anvers , hinde saat 9 da gelerek 11 / 7 saat 17 
Rotterdam Bremen ve Hamburg için de Pire, Korfo, Saranda, Brindizi 
yük alacaktır. V alona, Draç, Gravoza, Spalato, Za-

Tahliye. F' T . V ediw · ra, ıyume, rıyeste ve en ge 
--- hareket eder. 

. cKreta> vap. 11 temmuzda bekle- ADRIA • 54 B. -Vapuru 13/7 
nıyor, Hamburg Bremen ve Anvers- tarihinde saat 12 de gelerek ayni 
ten mal çıkaracaktır. gün saat 21 de İstanbul, Pire, Napo-

ilk artırma l 8/ Temmuz/ 939 günü saat üçte ve son artırma 28/ 
Tcml'Iluz 939 günü öğleden sonra yapılacaktır. 

ARMEMENT DEPPE li, Marsilya, ve Cenovaya hareket 
zarif ve aağlam yerli ve Avrupa ed er. 

Talip olanların pey sürmek üzere Seferihis~r kazası idare heye-
tine mür<Lnatları. 7 20 (2397) 

~Salihli Belediye 
den: 

Her çeşı~d KARYOLA ve SOM- cESPAGNE> vap. 20-25 temmuza ZARA. 43 _ Motörü 13/7 tari· 
YALARI gayet ucuz satılmak- doğru bekleniyor, Anvers (doğru) hinde saat f f de gelerek ayni gün 
tadır. Bir defa GÖRMEK ki.fi- için yük alacaktır. saat 19 da Patmo, Leros, Kalimnos. 
dir. · DEN NORSKE M1DDELHA VSLİN- İsanköy ve Radosa hareket eder. riyasetin· 1 l ,TE OSLA 1 

~--- awm • mm ~ cBalkis> mot. 28 temmuzda Dütı- ROY AL NEERLANDAIS 

Beledi; cmizin aydt> 90 lira ücretli Belediye hekimliği ile ayda 50 
lira i.icretli ve ayrıca da on lira vesaiti nakliye ücreti tediye edilmek 
tartiyle rnnbaha baytarlığ! açıktır. 

T C Z• aat bankası ~erk ve Norveç için hareket ed~cek- KUMPANYASI • • r tır. AGAMEMNON .. Vapuru 12/, 
, AMERİCAN EXPORT LlNES tNC: 7 tarihinde gelerek Amsterdaın, Rot

cEksermonb vap. 6 temmuza doğ- terdam ve Harnburg limanları için 
İstf"k!ilerin ellerinde diplomalariyle birlikte Belediyeye müra-

caathrı ilan olunur. 1 12 18 22 (2407) 

Devlet Demiryolları işletme umum 
Müdürlüğünden: 
J - Devlet demiryolları istasyon ıınıfmda istihdam edilmek üze- · 

re müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A - Tüı k olmak 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş ol· 

mek. 
C - Yaşı 1 8 den aşağı ve 30 dan dahil yukarı olmamak. 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak. 
E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenele

rinde faal serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı ol
mamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alına
caklardır. 

3 - Askerliğini bitirmi~ lise mezunları imtihansız olarak ayni 
şartları dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doa 
rudan doğruya umumi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

Sermayesi: 
KURULUŞ TA R1Ht 1888 

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

Zirai .-e Ticari her nevi Bac.Ja muamelel~ 

4 - Müsabaka imtiham 15 temmuz 939 cumartesi günü saat 
on dörtte Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, · 
Malataya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum işletme merkez-
lerinde yapılacaktır. Para biriktirenl<P.re 28.800 lir" ikramiye verecek 

5 - En son müracaat l O temmuz 939 cuma gününe kadardır. Zirrat bankasında. kumbarh Te ihbarsız tasarruf heaaplarında en a3 

6 - Talipler i~letmelere ve istasyonlara istida ile müracaat ede- 60 firaaı bulunanlara senede 4 defa çekile~k kur'a ile aıajıdaki pliA• 
ceklerdir. cöre ikramiye dağıtılacaktır: 

7. - Kabul ş·.!rait ve evsafı hakkında fazla malumat almak isti- 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
yenler işletme merkezlerine ve istasyonlarına müracaat ede- 4 c 600 c 2,000 c 
bilirler. 15 19 24 29 3 7 8 2309/2059 4 c 250 c l,000 c 

T b 1 k k 1 "' d 40 c 100 c 4,000 c or a ı ayma am ıgın an: 100 • so • ş.ooo • 
Torbalının Çapbaşı köyünde 1133 lira 72 kuruş bedeli keşifli 120 • 40 c 

4
•
800 

• 
k ı k 9 9 d ha 20 160 c 20 c 3,200 c 

natamam a an me tep inşaatı 25/ 6/ 3 günün en iti ren gün b. • • d s ı· DlKKA T : Heaaplarındaki paralar ır aene ıçm. e O ı~adan .•ıai; 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayıh ka- d" nlere ikramiye çıkhiı taktirde % 20 fazlasıyle verıleceklir. 
num.in hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatları ile birlikte 1 S/ utmeye _._, ı s· · · '-~- ı M t ı H Kur'alar senede dört ciefa, 1 E7l w, ırıncı IUUIUA, ar ve a-
71939 cumartesi günü saat on ikide Torbalı kaymakamlığında mü-
teşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 27 2 7 2233 siran tarihlerinde çekilecektir. _ ........................................... __ ......... ______________ ...... . 
-~· 

T.iŞ Ban a 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
------======================a K • J 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 AğustoJ, 1 Eylül, 1 İkinci 

ur a.ar: teşrin tarihlerinda çekilecektir 
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~ 1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
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• - /arının erkek kumar 
i 435 32000 ~ /arının en eyisini 
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ru bekleniyor, Nevyork için yUk a - yük al~rak hareket edecektir. ,,...,.,.._ 
lacaktır. 

<Ek!moor:. vap, 28 temmuza doğ SVENSKA ORIENT UNIEN 
ru bekleniyor, Nevyork için yük a - VINGALAND . . Motörü 1 J/7 
l acaktır. tarihinde gelerek Rotterdam, H.a.nl· 

D. T. R. T. burg, ve Skandinavya limanları itin 
cSZEGED> mot. 8 temmuza d •)ğ- yük alarak hareket edecektir. 

Mu bekleniyor, Tuna limanları için V ASALAND .. Motörü 2711 ta-
vilk alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 

«Tisza> mot. 27 temmuza doğru Rotterdam, Hamburg limanları için 
l-ıekleniyor, Tuna limanları için yUk yük alarak hareket edecektir. 
llacaktır. 

«Kassa> mot. 28 temmuza doğru ZEGLUGA POLSKA UNIEN 
'Jekleniyor, Beyrut, İsken deriye ve LECHISTAN - Motörft 2111 ta· 
0 ortsaid için yük alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 
iERVİÇE MARİTİME ROUMA!N Anvers, Gdynia, ve Danzig limanla-

«Duroston vap. 7 temmuza doğru rı için yük alarak hareket edecektir. 
)ekleniyor. Köstence Kalas ve Tuna 
·mantarı için yük nlacaktır. ;ERVICE MARITIME ROUMAIN 

«Durostor> vap. 4 ağustosa doğrn ALBA JULIA .. Vapuru 3/ A· 
lekleniyor, Köstnece Kalas ve Tu- ğustos 939 tarihlerine doğru gelerek 

.linu>.nları için yük lacaktır. Malta, Cenova ve Marsilya için yol• 

Vapurların hareket tarihleriyle cu ve yük al~rak hareket ec:lecek.tir. 
•avlunlardaki değişikliklerden a.cen- llô.ndaki hareket tarihleriyle n.a._ 
e mes'uliyet kabul etmez. lunlardaki değİ.§ikliklerden Acenta 

Daha fazla tafsilat almak için mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
1irinci Kordonda 150 No. da W. F. tafıilit için a~:nci kordonda FRA • 
Ienry Van der Zee vapur acentalı-ı TELLi SPERCO vapur acentalıiuaa 
ma müracaat edilmesi rica olunur. müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 200712008 Telefon: 2004 2005 . J 
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~ Taze, Temiz, Ucuz ~ 

~ iLAç 1 
~ Her türlü tuvalet çeşitleri 5 

; Hamdi Nüzhet Çançar İ 
Sıhhat eczahaneJi = 

- B~durak BO.ydk Salepçio~ln ham karşumııh § 
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Menemen Belediye riyasetinden: 
1 - Belediyeye ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı olan İ) 

bin kilo mazot 2500 kilo ince makine yağı 500 kilo kalınma
kine yağı 2000 kilo beyaz yağ 1000 kilo benzinin mülayaaı 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksi1tme işi 18/ 7 / 939 Salı günü saat 1 5 de Belediye daire-
sinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 2228 liradır. 
4 - Bu iıe ait şartname bedelsiz olarak muhasebeden alınabilir. 
5 - T21.lip olanların tayin edilen gün ve saatte Belediye encüme-

nine müracaatları ilan olunur. (2399) 

1 ı A 

an 
M. M. Vekaletinden: 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine isa• 
bet eden ikramiye miktarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış 
müddeti dört ay olduğuna göre malul ve şehit öksüzleri ellerindeki ve

' saiklP. derhal tevzi koır.isyonlarına müracaatları. 
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