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ilin •liindencatmdan l'azelemİz meauliyet kabul elma. 
'5p-

• B. Morgentav'ın seyahati 

Londra 7 ( ö.R) - Amerika Hazine Hun 
M011rentav Porlunot'e gebnİf ve sevki İçin_,... 
bat ettiğini aöylenıi,tir. 

----~--' Yeni Aav Mad.umda Be·• .... 

Milli Ankaraya avdet ettiler 
lnönü Halk içinde 

Bolu, Gerede, Düzce halkının dert
lerini dinlediler. Köylünün en küçük 

ihtiyacı ile alikadar oldular 
Anlaşma 
Gayretimiz 

-----tr·---
korkumuzdan değil, 
llledeniyeti büyük bir 
le14ketten korumak 
·~indir-

- -tr-
HAKKI OCAKOCLU 

Ankara 7 (Huıuıi) - Milli Şef ve Reiıicümhurumuz lamet İn
önü ve refikaları, bugün Gerede ve Kızılcahamamda tetkiklerde 
bulunduktan, halkın derdleri ile alakalandıktan sonra aktam üzeri 
tehrimize avdet J>uyurmutlardır. 

** Cümhurreisiıniz Milli Şef İnönü dün ere dönerek: 
öğleye kadar vali konağında istirahat - Reis bey, Parti binası nerede? oraw 
buyurdular. Bir aralık belediye reisiyle ya gidelim ... 
Parti başkanını kabul buyurarak ken- Buyurdular. 
dilcrindcn şehrin umumt vaziyeti hak- ASK.ER! MAHFELİ ZtY ARET 
kında izahat aldılar. Re.fakat ve maiyetlerindeki zevatla 

Cümhuriyet Türkiyesinin dış po
litikasına hakim olan prensiplerin 
~hı bir çok defalar yapılmıştır. Biz 
her şeyden evvel barı~ idealine bağ
h bir milletiz. Asırların tahrip ettiği 
Yurdumuzu imar için, büyük kal
lınına davamızı hedefine ulaştırmak 
ldrı bütün milletlerden fazla huzur 
~ eükun içinde çalı§111ağa mecbu
~. Emniyet ve istiklalimizi tehdit 
tıdcn bir hadise ile karşılaşmadıkça 
ailaha müracaati akıl ve hayalimiz

Bolulular vali konağının önündeki birlikte Milli Şef konaktan ayrıldılar. 
caddeden ayrılınıyor, Milli Şefin çıkma- !kamet buyurdukları yerin tam kar
larına sabırsızlıkla intizar ediyorlardı. şısında glizel bir park içinde askeri mah
Saat 13 e doğru Ismet hıönü konağın fel binası vardır. Inönü parka girdiler. 
güzel çiçeklerle süslü bahçesine çıktı- Dolaştılar ve mahfe} binasını görmek 
lar, gri renkte bir kostüm, kahve rengi istediler. Binayı dol~ırken kendilerine 
bir şapka giymişlerdi. Bahç~de biraz do- izahat veren alay komutanı albay Meh-

Ciimhurrcisimiz Milli Şef ismet !nönü refakatlerindeki zevatla birlikte evvelki gün Beypazannı ıereflendirirlerkea 

laştı1ar. Sonra Parti reisi B. Şeref Sarı- _ SONU 4 -ONCÜ SAHİFEDE -

Şehir lneclisi dün fev
kalide toplantısını yaptı 

Misafir lngiliz denizcileri Pazar 
günü lzmir ve Istanbuldan ayrıldılar 

Dost ve Müttefik Devletin harp gemileri 
uğurlandılar 

halkın 
den bile geçirmiyoruz. 

Bundan dolayıdır ki her şeyden 
t\-vcl kom§ulanmızla iyi geçinmek, 
lonışularımızla ebedi dostluk vücu
' getirmek yolunda hami gayret 
~fettik. Bu iyi neticeyi istihsal yo
runda fedakarlıkla, ferağatkarlıkla 
ÇaJııtık. istediğimiz gayeye de var
dık. 

Bugün Türkiye cümhuriyetinin 
h~ bir devletle halli İcap eden ihti
liflı bir mevzuu yoktur. Bütün kom
tularımızla iyi dostluğun, ve iyi kom
tuluğun icap ettirdiği anlaşmaları 
)apnuş bulunuyoruz. 

Yıllarca boğazlaştığımız, istiklali
ili eline aldığı günden beri carpışmak
~ devam eylediğimiz Elen milleti 
ile bile, Cümhuriyet Türkiyesi kat'i 
hir tasfiye yapmağa muvaffak olmuş Belediye reiri B. Behçet Uz 
\>e bugün iki millet tam bir kardeşlik Şehir meclisi dün saat 16,30 da bele-

hid ve teadülüne dair olan "kanun mu-
ciblnce belediye memur ve müstahdim
lerinin rlyasetçe hazırlanan teşkilat kad
roları btitçe encilmenince tetkik edil
dikten sonra meclise sevk edilmişti. 

Meclis hazırlanan kadroları aynen ka
bul ve tasdik etmiştir. Kadrolar vekiller 
heyetince de kabul edildikten sonra tat

büyük 
İstanbul 7 (Hususf) - Bir kaç giln

den beri şehrimizde bulunmakta olan 
misafir İngiliz filosu dün sabah Maltaya 
gitmek üzere şehrimizden ayrılmıştır .. 

Misafir filo hareketi esnasında İstanbulu 
ve filomuzu topla selamlamış, selfunına 
mukabele edilmiştir. 

y . • .. .. Filo sahillerde biriken halk tarafın-
Memur kadrolarının degışmesı yuzun- d d t zah' ' t1 y 

1 

bika konacaktır. 

d b "tçed l k tad"l"-t . . an a e ura a ugur ~. Dost en u e yapı aca ı d ıçın mec- ··ıtef'ı- eml k . . . 
]ı d · 1 ·· . ıe.ı..: t · ve mu "" m e etin mı.safir filosu 5 aım encumenıne saıa.ıuye vermış- M n.t..

1 
ka 

tir armara aır.ıuanna dar torpitoları-

Bundan sonra çocuk hastanesi inşa- mız tarafından teşyi edilmişlerdir. 
sına yardun olarak maliye vekaletinden 11-"l-

Dört gUn ...... ı...:-:~:- misafiri olarak verilen yetmiş bin liranın bütçeye in- ~uuuu.u• 
ükali kabul olunmuştur. İzmirde kalan İngiliz Akdeniz filosuna 

• Ay mensup Malaya saffı harp gemisi pazar 
Imar plfinı lçın ayrılan meblagdan 3 ··nü saat 

10 
d hr. . ' 

bin liranın meiktir plana ald mufassal gu M 
1 

a şe ımızden ayrılmıştır. 

tezah ii r lerile 

~Ygusu içinde mukadderatlarını bir- diye reisi doktor B.Behçet Uz'un baş
uıtlerine bağlamıştır. kanlığı altında fevkallde toplantısını 
. Bu vaziyet, sulh dünyasının tak- yapmıştır. 

raporun tanzimi ve ehemmiyetli şama- a :;~a~n h.ar~ketinl haber alan halle 
ların tesbiti ve nazım planının yapılma- Kona ıs elcsı cıvarını doldurmuş ve 
sı işi için fevkalade tahsisat olarak ye- M~ayan~ .hareketini seyretmi§tir .. Ge
niden açılan tertibe verilmesi kararl~- nu, şehrımızden ayrılırken top atmak 
tırılmıştır. suretiyle şehri selAmlamıştır. (Resim Inciraltı plajından alınml§tır) Misafir Malaya gemiainm Izmire veda, 

Ruznamede b~ka iş olmadığından . Tam yolla ~yreden Malaya pazar gil-ı Tover, yanında mihmandarı binbaşı B. I Burada İngiliz harp gemisinin geleceıo 
dirJc karşıladığı bir vakıadır. Belediye memurları aylıklarının tev-
L Sovyet Rusya, İran, Irak, Suriye 

celseye nihayet verilm.iJtir. nü saat on dortte Çeşmeye varmıştır.. Asım Riza ve daha bir zabit olduğu hal- ğini daha evvelden haber alan halk top. 
Saat 14.30 da Malaya ailvarisi Kapiten de bir motörle karaya çıkmıştır. _ SONU 

3 
()Net) SAHİFEDE _ 

lldutlanmızda, bu milletlerle ara
~a mevcut samimi dostluk bağ
~ dolayısile, kat'i bir emniyet ha-

Istanbulda bir infilik Madrid'te t"8 • 

~ Ji1'ee~::ri.ıave etmeğe mecburuz ki Metris topçu okulunda olan bu infi- Altmış k-trı.şı· kurşu-u ~rlarla da aramızdaki dostluk, 

~ı>he götürmiyecek kadar km'Vetli- lakın zararı yok denecek kadar azdır na dı·z·ıtdı· ~· Fakat Bulgarların müttefikleri-
~~ olan Yunanistan ve Romanyaya --tr--
l>i~'1 ileri sürdükleri müddeiyat ve İstanbul, 7 (Hususi) - Bu sabah p- al eylemesinden ileri gelmiştir. Madrid 7 ( ö.R) - Geçen ayın t 6 
ınasaa Ege denizine inmek ve Dob- fak sökerken Metristeki topçu atış mek- Kaza o kadar ehemmiyetsiz olmuştur anda Madrid aivil muhafızlar müfetti§i-
~Yı almak gibi toprak istekleri, bu tebinde ehemmiyetsiz bir infilAk oldu.. ki yakında bulunan nöbetçinin burnu bi- nin katlinden dolayı idam edilenlerin aa-
lı""etli dostluğa rağmen, istenilen İnfilAkın sabahın aessil aaatında vu- le kanamamt§tır. İnsanca zayiat yoktur. yw 61 dir. Cumarteai günü idam edilen 
~niyet ve huzuru elde etmeğe ma- kubulması önce tehrimizde bazı Jdıme. Alınan sert terübat sayesinde diğer bi- 53 kiti auikaedı kolaylaıtırmlf veya teı-

1 oluyor. lerin yersiz telAşlannı mucip olmUf ise nalar ve mektep en ufak hasara uğrama- vik etmiıler. Bu sabah da, birisi kadın 
~Bununla beraber Türkiye, Bulgar- de hakikat az sonra anlaşılmıştır. mıştır. olmak üzere, sekiz ltiıi idam edilmiıtir. 
tı tatrnin etmek, onlan Rumen ve İnfilAk, ancak bir oda cesametinde en Kaza yerine kumandan, vali, polis Suç ortaklığile müttehim bir kadın 3 se-
t\ en milletleri ile anlaştırarak Balkan küçük cephanelikte mermilerden biri- mildiiril gitmiflerdir .• Zarar ehemmiyet- ne ağır hapse mahkum edilmiftir. 
e~lantını tamamlamak hususunda nin tahallül neticesi kendi kendine işti- sizdir- Verilen izahate göre aivil muhafizlar 
"1' en gelen bütün gayreti sarfeyle- müfettiti otomobille gitmekte iken tize-

ıstir. R ı B ı J rine atet edilmiı ve otomobil bir ağaca 
t Buı~aristana komşuları toprak ve- um en er ve u gar ar çarparak parçalanm1ttır. Muhakeme edi-
)errıeı:.ler. Fakat Bulgaristanın emni- !enlerin hepsi auikaatdan bir kaç saat 

1r .. j!."e huzurunu temin edici iktısadi da yapıyorlar aonra tevkif edilmişlerdir. Ne,redilen bir 
leJt]Şa.fına yardım eyleyici bütün is- manevra tebliğ bu gibi auikasd yapanların mer-
le erıni tatminde asla tereddüt gös- hametaizce ezileceğini tasrih etmekte-

lltıeı:.ler. dir. 
~i Bul~arlar, şuurlu bir politika ta- İstanbul, 7 (Hususi) - Bulgaristanda lketimize ~olcu gelmesine müsaade edil- Madrid 7 (A.A) _ Madrid aakct.i 
~ ~erek komşularile münasebet- askeri manevra hazırlıklanna devam memektedir. inzibat müfrezeainin kumandanı binbaııı 
~ '~ı .tanzim etmek, emniyet ve hu- olunmakta olduğu hakkında haberler İstanb~l, 7 (Husus~) - ~umen ordu- Gabaldon bundan iki gün önce Talavera 
~ r ıcınde Yasamak isterlerse komşu- 1_ 1,... Ot k d lan bütün su Dobnçede yapacagı büyük manevra- yolunda katledilınitti. 
).~,!\da Azami hüsnü niyet bulacak- ge ..... ~.ır. uz .ya:a a ar 

0 
lar için hazırlıklara başlamıştır. Rumen Binbqı Gabaldonun katillerinin mu-

"'lüır. Bulgar gençlerı silih altına çağırılmıŞw ordusunun manevrası Dobriçe hududun- hakerncsi neticesinde verilen karar mu-

- SONU 2 iNCi SAYFADA - tır.. da yapılacaktır. cibince dün ıece S 3 kiti kurıuna dizil-
lf.taxJ OCAKOOLU Kara yoliyle Bulgarlstandan memle- Manevralara başlanmek tızeredir. - SONU' CNCC SAlltFEDE -

Pek Yakında 

Karımdan 
Gizlediğim sır 

YAZAN : tlç YILDIZ 

-*-
Yaşanmış bir macera 

-*-



Balkan .harbı şehitlerine ~ ŞEHiR HABERLERi, Anlaşma Gayretimiz yapdan abide 
Edirnenin imar planını hazırlıyan parasız Cezaevinin önündeki KorkmnU:an deiUt.., 

h t E, J • J k ·kt ~ medeniyeti büyük bu 
eye aırneae tet ı er yapıyor • t• f •ı• leliketten korumak 

Edirne 6 (Hususi) - Trakya wnu- planuu haztrlamakta olan ıehireilik mü- Okuyacak talebenin cına ye ı n a ı 1 
mi mUfettişi General Ki.zım Dirilt ve vali tehaB1ısı profesör Eğli yanlannda Nafta imtihanları · lçlndlr-
Ferit Nomerin himmetlerüe Havada in- vekaletinden yüksele mühendis Hilmi. ~ OCAJCOCLlJ 
tasına baılanıldığını evvelce bildirdiiim l\lakıflar umum müdürlüğünden yüksek Lise rta kuL alınacak On altı sene agv ır hapis cezasına - BAŞTAR"" ... I 1 .... el sJUitFEDE -

Mima s·· Maarif ekil . d ve o o parasız nJI' 1.1'1 

Balhn tchidcri &.bidelİ aona ermiftir. ..r.L--~ M~reyya.Sed v letind ~n yablı talebe sınavlan hakkında Maarif M h k "" d • ıd • ' 
Anıt jandarma karakolu civannda b e· ,.............. ıma~ at Çetin tat bu un ugu vektıletinden şehrimizdeki alAkadarlara a , um e 1 1 f.ier balyanın tahrik.atına ve rn_ih-

h .. halde Edirneye gddiler. lim l-:~ . d l l . . h lA adlerıne 
yaz mermerden in§a edilmit ve etra gu- M"' h h b .. • .. ta at ge~tir. ver ev et erının aya ı va 

ute assıs eyet ugun umumı mu- . ~ . . alda ak k d 1 · · b" güzeşte 
ı:el bir park ile çevrilmiotir. f . l"k l KA o· 'k"" . Talıp olanlar 26 agustos cunınrtesı Bu katı"tı· vurmak ı·stı·yen baba oX--l nar en i erını ır ser k 

ettış ı te gencra azım ırı ı zıyaret .. . . merk 5 w 1 kl 11 hl'k e CY 
Havaanm hamiyetli halkı tarafından ed ,_ _dd .. .. :!-' dir gunU saat on ilçe kadar vilayet ez- atar arsa isti a erini te ı ey 

crex: uzun mu et gonqm~er . , _ _._..1_,_. liselere lise lmı er h kk J k • l k "b f d d• kla da .. h kt 
temin edilen para ile yapılan bu anıt yeri Mütehassu heyet Edimemizin imar ıcnnueıu ve 0 yan Y - O ınaa 1 a l a eVam e ıyor yaca nn şup e yo ur. 

B-IL ha...L'-d b• • d böı-"- .. lerde kültfir direktörlüklerine müraCD.- Banşa bağlı milletler, azami def~ 
auı;.an ıuuı e ır pıya e ugumuz planına göre Tarihi Sanat abidelerimi- l rne" 

d nl ld .. .. dl ._., nt edeceklerdir. u 4 h · h .. ·· d d-k • I\• t f l k ld ki 1 d N" cede kuvvetli olarak harbı ön e bqta bölük kuman a an 0 ugu halde ziıı meydana çık.anlması ve guz ~tiı"u- . . . mumı npıs ane onun e o mecı 'lUS a aya e a ırma a suç u ur. u- d hatsıı 

çok oerefli bir müdafaa muharebesinde mesi hUBUSunda yapmakta olduğu ince- Tnlipler, sıhhnt muayenesınden g~ı- Ahmet Kuşu, tanıdıkları Mehmet i.,minde fus kaydına nazaran Mehmedin yaşı 73 İstiyorlar. Bundan dolayık a ~iJip· 
eh d.. - l rc1· 1 el . b .. b". • 1 rl rildiğine dair bir raporu, nüfus tez e- b" .... d a.Jd'" d 1 . tür. Fakat kendisi 75 yazında olduğunu bulunan Bulgaristanı im an •• 

f it . upnUJ e ır. A . • . em en u~n ıtimuş er ve rapo an- resini hfunil olacaklardır. Seçme sınav- Mır gefnç yuzuhn. e~ w uren san ahykecı dd k d O '- b d d de tatmin ederek Balkanlarda kşt ı 
Edımc 6 (Hu,,.ısı) - Edırnenm ımar ru hazırlamaga bqlamı,Iardır. . . tik d usta anın şe nmız agır ceza ma e- i ia etme te ir. Üns;Ü iııticva ın a a • .. • w kıY' 

lan Türkçe ve edebıyat, matema ers- mesinde mC{lhud cürümler kanununa gö- Mehmet, Manisanın Saruhanlı köyünde bır sulh ve sukun tesıs etmege 
lerindcn yazılı ~larak yap~~· l re yapılan muhakemesi neticesinde on bağ bekçiliği yaparlten torunu Ahmet met veriyorlar. .. .. . '"pası· 

c: ............. suali~ her sınıf ıçın ayn o - 1 .. h h'-" • eı· k K 1 . d -ıd" ··td"w" .. 1._ b 1 Bulı;~arlar bu duşuncenın ına .. ~':' .. ecek . a tı sene agır apse mn x:umry ınc arar uıun z:nur e o uru ugunu na er a • . Hiisfl\J 
m:ık w.ere ~~tten go~ tır .. verilmiştir. dığını, müthit surette ıztırap duyduğunu, n~ ga_lıba vanlış a?lıyorlar.A A ecJi· 
Vekaletten gonderilecek ımtihan sual- Mustafanın Balıkesirde sabıkası bulun• teessürden ekmek bile yemediğini, ya:lruz nıyetı, zaaf suretınde telakkı 

Uçok kulübü 
f l • t• leri imtihan komisyonu tarahndan tale- d .. 1 l . d 1 • ~ ki ·ki " · d"w• • yarlar l sene spor a a ı ye 1 ne . ugu nn aşı mış ve eınayetten o ayı ce· ıııgara ve llU ıçme e 1 gun geçır ıgını. . Bu. 

be ön°:1de açılacaktır .. ~tn_ınna gırece~ znyı hafifletici sebep nazarı dikkate nlı- sonra Mustafayı öldürmek kasdile lznıi- Netekim Türk matbuati:: e,ri~ 

h 1 talebenin evrakı orta öğretim genel .di- narak 16 senelik cezu.ı kanun dairesinde re geldiğini söylemiştir. $(arlara karsı çok dostane 0 n bat' 
Yeni 

az 1 r an 1 yor :rektörlüğüne mUhUrlil olarak gönderılc- tenzil ediJm~ ie de sabıkası nazarı dik- ihtiyarın sabıkası olup olmadığı tahkik vatının mahiyeti.ni kavram~?'a~ tar· 
IAciverd kı.nnızıWarın hu sene spor Emin (Karşıynka), 3 üncü Mustafa cek orada tetkik edilecek ve lmnınanlar k te alınarak cezası yine on altı sene ota- edamektedir. Bugün buna dair mall\mat Bu1Slar gazetelerı, y&nlıs mutafa~ r-

mevsimine tam bir kadro ile iştirak et- (Altay). tesbit edilerek bildirilecektir. nı.k t.esbit edilmiştir. geldiği tal:dirde suçlu mctlwd cürümler la hüsnü niyetimizi istihfaf edıYo 
mek i .. ; .. ,.,.ı ... dı"den 1-aliyete ....... n . .:ı .. ..;..: Bu ..,....,..,. mlisaba'L- L--'ci :..t· ak İmtihanlar bir eyHllde yapılacaktır. S d 1 11.1 f ~ 1 kanun •. d hal w ----'- lar ~ ~·· u' li~~....... ,,--r- .6.11 .nacı ~·ır an a yacı a usta ayı agır ceza sa o- una gore er agırcezaya eev~e· · pa• 
öğreniyoruz. Yeni seçilen idare heyeti eden Şerif, diğer yüzücüleri ceride bı- -*- nuna götürürken adliye dairesinde merdL dilecektir. • Mesele bununlad~~- bıb" ~ıkr. ~0-
kulilbün spor §Ubelerl hakkında etraf- rakmıştır. B. Baki ven başında bekliyerek tabanca ile üze- Mehrnedin hareketinde taammüd gö- ns radyosunun ver ıgı ır na ~e rnıı 
lıca tetkiklerde bulunduktan sonra, ku- 400 metre serbest: rine nteş eden 75 ya~ında Mehmet ve suç rüldüiü takdirde de yaı noktaamdan re B_ulgarlar Trak1:ada yaptıg~o~· 
lüblln futbol. gUreş, atleüzm, basketbol 1 .inci Servet (Karşıyaka), 2 inci KU- Delterdar vekili oldu. ortağı Ali haklarındaki tahkikata dün Türk ceza kanununun maddei mahıma· tah~idattan ve tahkımattan da 
ve diğer şubelerinde elemanlan tesbit zım ~rşıyakn): . . . Dcftcrdailık vazifesini veklleten def- müddeiumumilikçe devam edilmiştir. sından i.!tlfade ederek idamdan kurtul- kulanmışlardı_r. • fi ,,,il .. 
için yeniden sicil kaydine başlamışb.r. Müsabaka haricı Y~ iştirak -~~ tenhır muavini bay Baki ttıkümenin ifa Müddeiumumilikçe tevkif karan veril- ması muMemeldir. Çünkü 60 den yukarı Trakyadakı tahşıdahn hede &" 

FutbOldakl muvaffakıyeti malam olan Cemalle Fuad, hakemsız olarak hırıncı etmesi maliye vekAletinoo muvafık gö- miotir. Ati. Mehmedinoğ ludur. Ve bu olanlar ölüm cezası yerine 30 ıeneye \i'imdur. Her eene bu mıntakada 13" 
'Oçokun diğer spor şubelerinde de mu- ve ikinci gelmi§lerdir. rülmüş ve keyfiyet vilAyete bildirilmiş- hadisede babasına yarnun etmek ve mahk.Qm edilirler. keri manevralar yapılmaktadır. 1 
vaffak olmasını temenni ecleriz. 1500 metre mukavemet: tir vıl da şüohe yok ki bu manevra r 
•.aD~fYAll'AD.A 1 inci Kenan (Karşıytlka), 2 inci Cev- ·• T k y J bevne1milel hadiselere müvazi 0 ~: 
~ det (Karşıyaka), 3 ilncü Hamid (Karşı- Tasdik edil;; a as aman ar Tak daha ~eniş mikyasda yapılacD 
YCJZME YARIŞL4RI yaka). k k d tır. 

0

Aıskcri makamatınuz bunu iıı\e-
Pazar günü Karşıyakada iki banyo Bayrak yanşlan da Karşıyaka takı- Belediye bütçeleri 3 fa Y 0 a m esi 3 m p J 0 3 meP:e de lüzum s:(Örmemi~tir. fi 

arasında yilzme yarışlarının bölge bi- mı tarnfmdan kazanılmıştır. Foça kazası belediyesiyle Buca ve Şi- DıiwM ,..;.,.""•et u il ler Tahkimata s:telince: bunun hede 
rincilı'klerı· yapıl-·stır. Altı kişilik bir ATLAMALAR· rince nahiye belediyelerinin 1939 yılı ..... A.~ ... - neJe gece kla b"l kd' _ _1 .... eki~ 

llLllii _ • • ~:.d .. ,1'! •• - ,.,_ ı..ar= • u= çocu nn ı e ta ır eaecegl ş 
hakem heyetinin önünde yapılnn yüz- 5 mecburi ve 6 ihtiyari olmak üzere Sıhhat ve hayır bütçeleri Sıhhat ve lÇ· msc. ur~lligiiUJ:e ge u... geçır ... ~or- açıkt T'" k kara sulan icinde bu1ır 
meler oldukça alakalı olmuştur. ll atlayış yapılmış ve Karşıyakadan timni muavenet vekaletince tasdik edil- Tnkas muamelatının Etibank, Sümer· Pazar günü kampta yapllan mtisaba- nan On Ü:i adada yıllardanber1 do-

YOZMELER: Mehmcd 75 puvanla birinciliği kazan- mişlir. bank ve İş bankası tamflanndan kuru· knlı eğlence çok muvaffak olmuş ve ed tahk" t bu adalat' 
L--& mı ır · Ödemiş belediyesinin 939 yılı bütçe- lan bir limitet 5:irket tarafından '"'apıla- halkı eğlendirmistir. Eğlence bütün ge- dvam len t h ~atın kv_e k f"I ol-

100 metre seTUl:3c.: • • v • ~ • "' • : a yapı an a ~ıaa ın ıme a " .1• 
ı inci Atıf (Karşlyak.a), 2 inci .Alaed- Sabahleyin yapılım kürek teşvik mil- sinin sıhhat ve hayır işlerine aıt kısmı cagına daır vekiller heyeti kararı ve bu- ce devnm etmıştır. d .; ı..~- ak iN nu bi"' 

b k . . . . Öde · . . 1. . _'L.tl, . ,:ı G- d"' _,_ ~·- efcd 1,u, u~unu mz. eorm uzumu __ ı.. 
din ('Oçok), 3 üncil Cemal (Karşıyaka). sn a ·alarım Knrıı:ıy.aka kazanmıştır. da tasdık edilmiştir. Yalnız mışın na aıt ta rmatruıme ticaret Vc:A4lletin en un uz ve UAşatn otol1Ult s er -- d dk B kare eken ~ 

100 metre sırt o.stil: .. Yu~daki ~ice~n ~ılacağı Bademiye köyü ve Adagide nahiyesi be- mın~~ ticaret müdürlüğ~e ~elmlştir. fi gelmediğinden bir d~ gece saat 11 de bi~I::':n:.n· aıd:k. ·.1 ger 
ı inci Mehmed (Karşıyaka). 2 inci uzere yilzme1erı kahir hır b.rkla Karşı- lediye bütçelcıinde geçen yıl mevcut Şı.mdıye kadar eşha5 marif.eüyle ya- sefer yapmak mecburiyeti Msıl olmuş- A ti v -~ ıılbııa ıs'-' 

Turgud (Karşıyaka), 3 nııcn Vefik yaka kazanarak evvelki senelerdeki olan on al~cıar lira ebe maaşlarının 1939 pWnakta olan takas iııleıine muakkip ın- tur .. Bir tarafta danslı pWtlarla dans it l mavuh d~a 1 Du d• letiıı. 8sl' 
(Karşıyaka). mevkiini muhafazaya muvaffak olmuş- bil*slyle 52 şer :lira ücrete çevrildiği fatiyle ~yri Türk ban anasır kanşmak- devam ederken bir taraftan da radyo ~ı:;;;: 

0 
en:m.ak istedi~. roliit bİ-' 

zoo metıe serbest: tur_ görülmiiştü.r_ Tcknütlük baklan muha- ta, takas vesı1aılan borsa muamel~e ıuşiyatı bütiln kamp sahasını nqe]en. ·m hclar ~u}garlar da !kmr ~ 
1 inci Kenan (Karşıpka), 2 hıcl KA- Maamalıh şurasını açıkça kaydede- faza edilmek üzere belediye ebeleri üo- •ahi tutulmakta ve satılmnkta idi. dinniştµ-. Bu eğlenceler her gece devam ~ ' 

ıım. (Karşıyaka), 3 üncll Ali (Karpy&- lim ki bir deniz memleketi olan Izmirde ~tlerinin geçen seneki gibi on altışar Bu primlerin hazmı yüksek tahaV".iil- etmekte halk gecelerini eğlence içinde r Bsan~:ikatl r bütün n1aklt~ı ile 
ka). yü.mıeler bizi tatmin etmemiştir. Bu işe Lira maaşa tahvil edilmesi vekaletten ler nrzettiği de görülmekte idi .. Lüzum- geçinnektedir. Şu haliyle kamp, bUtün q"" ~ ünd d k çıBul,ar,,.,., 

200 metre kuıbağıllama: hem idarecilerin ve hem de sporcuların emredilmiştir. sın: yere primleri yükselterek ~un bu- İzmir~ en rahat ve en neıell bir T:k: e ~ T~ 
1 inci Mehmcd (Karşıyaka), ı inci aI1ka göstermesi icap etmektedir. -*- nun istündelcrine ve bazı kimselerin u- semti ohnuştur. taluı"d ı;;:nekuşkulan • ına ıs~ 

Sıhhat kadroları rarma mani olmak maksadiyle Takas Dün geceyi ailesi efradı ile kampta ge- d" 
1 atkınb. n .. 1 maEs~ r S«J-

T h t • 1 ı!! b · k af d .dar · L_, _ _..ıı, • • d '-'~ er ırme ıraz guç o uyor. .~e " o . u m . em l z eme Vilayet merkez ve miilbakat sıhhat mume utının u şır et tar ın an l e çıren ueıewye reiSimiz O.uor Behçet r1a lclızlı a.adlere a)dan,.cnı"' 
memurlannın dokuz aylık kadrosu sıh- edilmesi muvafık görülmüştür .. Vekalet Uz bu ziyaretten çok memnun kalınış. noal I r ya . v ••L-- _1.__ ..ı- lat' 

O E 
'

__. ~-•ı..ıa*- A _ •• tavanın tesır ve nuıuzu .a.uıtıtu" , 
lll:ıne sellellfyet V w:-r• ....... ~_. hat ve içtimai muavenet V!f!l<Bletinden takns muamelatının husnu suretle ted- tır.. laca1c iae1 bu takdirde T k,ıul~ 

Def'enJf?P llaJıJunda g~ecelı vilayete gelıni,,o;t,ir. virini nlnkadntlnra bildirmiştir, -*- !!_Lfaa ~__._~L_.._ ,.. r8 e1'f' 

B• h• •• •• d B k muo.a tcnwaıımn manatını .. adli taJılJNıt yapdaeaJı. Tohum temizleme evlerinin ağustos -- 1r JÇ YUZUO en ere et Versin brma~. bu hazırlığın kime f1111;;: 
DOn Scydiköyilnde Yakup oğlu Salih ayı zarfında faaliyete geçirilmeleri Zi- Turistik yollar veccih bulunduğunnanlamağada 

adında dokuz yaşında bir çocuk evleri- rant vekaletinden vilayete bildirilmiştir. Kıyametlel' lıoptu K~şu.nlar zum yoktur. 
nin önllndcld su ku ..:r::-n .. ve Tohwn tem.i%leme makinelerinin faali- a rea'lte!amba ue bir adam öldü fıavwua ni*--;·-· Bütün hazırlıklarımız Türk t<#' 
1'...A..lmnrh••. yusuna ~~ yeUeri üraat müdürlüklerince sıkı bir Y • '!! -.P ::1 -·~ ılıt 
UU&W ....,....~ ulacak.. Çe,.c;mede nohut alanı köyünde hir Urlada Gödence mevkünde Kırşehir- mklanna ~öz kovacak.ima 1aır1ı .• 

Salih, evde annesi Fatma ile birlikte kontrol altında tutulacak ve her nyın eşek yüzünden bir cineyet olmuştur_ li Vcli oğlu Bacı Ceylan ile Hasan oğ1u Yemi tecavüz deY,ı1, tedafüidir. Bit 
kalmış babası ve h · • tütün tar- faaliyeti rapnrla vekalete bildirile- Turistik yollar faaliyetine Kat'Şlyaka- MevlCtt cğlu .Raşit Arslana ait bir eşek Mehmet Zi~·an arasında çıkan kavgada mütecavizler safında değil, barı~~ 
Iasuıa 0çalışmağa giz Annesi ça- cektir.. Vekillet emrinde her maki- da da devam olunmaktadır. bağlı bulwıduğu yerden ~köy Ceylan bir mavzerle, [ehmet te :taban- verıler arasındayız. • . 

· .. d t ı--1--t.. 7 5 Turistik yolun ba~yacağı Bostanlıya p-
maşır yıkarken Salih bir aralık sokağa nerun gun e on saa ça ~ ..... u.ua.n. • altı mcvkilnde Aziz oğlu .Hasan Yılma- ca ile birbirine ateş ctmi~lerse de mer- Medeniyeti büvük fıarp feiak,et. 1 ~~ 

t t h • 'izli W• bild' ·1m· kamyonlarln taş getirilmesine başlanmış _ v 
çıkmış, ve kadın neden sonra onun gay- on ° um .. em yccegı ırı ~ ve zın yeni biçilmiş tarlasına ginuiş "\"C bir miler boşa -gitmiştir. Her iki suçlu yakn- den korumak için .aarfeyledigttt' 

b kin ı · f liy ti· · lazım elen olup çarşamba günil de yolun filen kış- tıır bubctini farkctmiş ve çocuğu aramışsa u ma e erın na e ıçın g mikdar zarar yapmıştır. lanmıştır. 119vretierin manasın1 anlamıyıın ·, 
dd ·· ... n:ı • •• d ril tahsisat laması içiı:ı ilk kazına vurulacaktır. •rıı• da bulamamıştır. Babas.mın yruıına git- rncva ı mu~ ....... enın gon e en Bundan muğber olan tarla sahibi Ha- -- aldandıklarını anlamakta geç kaı 

mesi ihtimali kal"§lsmda Yakubun tütün ile temin olunması tcbUğ -edilmiştir. -*- san Ytlmaz, öteden beri -zaten aralan De izden cıkarııan :yacak1ardır. • 
tarlasından dönüşünü beklemiş çocuğun -*- ah!en tayin açık bulunan Raşit Arslana hücum et- .. .. ~zcşte atılmak istivenlere ~ 

Z. v· k "1 . İzmir ikinci mmtaka tapu sicil mu- L... ceıun.. .,iP'" tarJ.ıura gitmediğini ~ladıktan sonra va- 1 ra at e a e tı ıniş ve ~vgaya Raşidin lıabası Murat, P _ .. de-: • .J__ • tırlatacağımız .eski bir Türk o . 
dan hafw. bay Asım Kogan 35 lira maaşla ka d · E aur günkü yımızd.a uu.w::ı:ı Uç • .,,.-ka jandannayı haberdar etmiştir. r e§ı min, baldızı Altınok, Hasan meseli vardır. «Dimyata pirınee 

DclW ~ıı..--L sure•ı..1- -~'lr ,,.._,...._ -~--·~-- e-..:-S --.a2 Seyhan kndnstro müdürliiğü tapu azalı- Yılmazın knrd . N--L N-L-...L - 1-- aylık bir çocuk cesedi çıkarıldığı hak- d k d k" b l d olf1l•k' 
UQöU ı.uuuı.. wzı.c ~ --.-..- sa~ .. ..-.... ~ru.- ~ akl • edil . . ~ il:IUllı unuı. T" ~ kı da b" h be . tişar hni..+. ö~ er en ev e ı u gur an "1'I' 

· mışsa da yine bulunamamış ve nihayet Ziraat vckileti Mersin1ideki zeytinci- gına n en tayin mıF.. kardeşi Heyri>"e de karşnıştır. Noluıt .:1:~:-. ır .. n ~ ın ~:~:·L. .:_::: se~~iler jçin mukadder bire 
Ucu """""l ~,..,. bir iple o civ--..1-~ su J.Ik ;.,.+.,....._.,unun tesisi sarasmda istim- -*- Yılmaz bıl"'J>kla ~ ... ~a· rt d ___ , __ \&J6UUıze gore ceset uç a,,.~ ~ ..... L_.......! 

-:r-·-o- ·~ ~ ~~~ , ;ı- .. ~.ısı ın an,,........... di d :r.u .. ..:1.k b" ocuır.... • •f 
kuyu1an araştınlmağa başlamnıı ve Ah- lak harici 1kalaıı ve eşhas uhdesinde bu- Vilayette tayinler yarak öldürmüştilr. cese eı; ' uç a.ru ır cenin olduğu HAKKI OCAKO(;~ 
met ve (hm.an dlarmda lld kişiye alt hınan bir kısım mazi :r.eytinM1ik istasyo- Münhal 'bulunan Bergama tahrirat Di~r çlular taş ve sopalarla birbir- aniaşıiım.-ıır. - -17-
su kuyusunda çocuğun cesedi bulun. nu mesaisini bqnen girift bir şekle :sok- !katipliğine viluyet idare heyeti başkatibi lerini hafif şekilde yar~. Ka- -*- MÜSADERE 
m1$ır. Müddeiumumi muavini bay Na· muştu. istasyon müdürlüğünün teşebbü- bay İbrahim. idare heyeti h~katipliğine til Nohut balailidır_ Sllibla O.Y~ .. olmaz v EDİLEN BIÇAKLAJl _,. 
dir Ener b1dise t,ııbkikatını ~ su sü ile 64 dekarlık bir sah:ının istimlaJ.;i Knr.aburwı tahrirat .katibi~ Ziya, Ba- Suçlular tamamen t.utulm~ ve ;adli- Urlada Bademler koyun~e ~~ og- Keçecilerde yapılan .silah ,aı:aŞiı!JM' 
kuyusunun ağzını açık bıraktıklarından ve zeytincilik istasyonuna ilavesi mu- yındır talı:ıi.rat kiıUpli,ğine villlyet doire yeye 'Verilmişlerdir. 1~ ~ Karabacak yanındaki çifte tüfm- iJ.nda llasan oğlu Ali Deroirta§ ve !l)d• 
doı.ı-:rı Ahmet ile Osman ve tedbirsizlik. vnfık görülmilş bu hususta Ziraat veli- mUdürü Sabri, vilayet daire müdiirlü- _.,_ gıru kurcalarken ateş ald~ı~ ağır su- la~ Abd.uuahmım oğlu ,Ahrnet ~filo: 
le ölilme sebebiyet vermek suçundan da leti nezdinde teşebbüste bulunulmuştur .. ğüne Kemal~c;a tnhrirat katibi B. Nec- SİLA!ILA OYNARKEN rette ya_ralanm?' ve Izmır 1?1emleket cinin ilzerlerinde birer bı_çak bulu 
anası hakkında takibat yapılmasına ka- Vekalet, bu arazinin istimlaki ile istas- det, Kemn:lpaşa tahrirat lditipliğine Ba- Bir ..__._ ~..-.u.-::...aa hastanesınc .getırTie.rek tedavı altına ve müsadere edilmiştir. 

ona ilavesind •. • . . • ~"'"'"' un.aua-uuat.a cilınmışlır. 
rar vermiştir. f en muesscse mes;aısmm yındır tahrirat k!ıtibi Adil naklen ve ter- Scf rihis" k c ··k b' C!UL,TT'I' • ....;, YA.P..-. C e ,, .. h . . . W• • e ar azasının amu e ır ma- --.Jf..- ,,,. ,..,...,,..,.n. ~ v--*- em ıntizruıın gırcce~, .. hem de raııd- [ian tayin edilmi.§lerdir. hailesinde Ahmet 'Oğlu Mustafa Alkaya KAC:AK ECVA Turbahda Ertugwrul mahall_esınC "'•' 

O _ k l manının artacağını gomıuş, ve '\"clcalet- lina bul kırma -ı-..: . 'kurca ... '#.. ele ,. Z U m re 0 tesi te vill1 te gclcn bir ya21da 64 de1carhk : ......... __ ............ ~ ............. : ıe e urum tu~ını - Evvc"lki gün Iskenı!erundan limanı- nncı Halil Çetinin lınnına gıaer Seti 
ar:Un:Vekalet namın:ı istimliki bil- ~ Gel'!nler, Gıdenler : }arken :teş aldırmış, karşısında dunın mıza gelen Anafarta vapuru yolcuları rw 'Bn. Elmas Çetine ..sarkıntilı'k :ıo.Jl' 

10 • 75 ilin tondur -'- L.......1-' ..................................... _.. Yusuf oğlu 12 yaşında Durmuş Ahınbn- arasında Fehmiye Dalyan ve Seı~ kızı berber Musa ogvlu Ali sabuncu 1cwı. C•• 
dirilmiş, takdir cdilec~ ucueı ve maı1- :n __ !_,, ._ ___ . TN.--- C!'. 1 De- ı k - d al .. 1: ıi7"" 

Üz.ilm rcltoltesi tahmin heycU üzüm .tJC.Uiui mcuw;u ~ ~man 1 şın 50 nsıgın nn ağıı surette yar an- Arakinin iiECrlerlnde bir miktar güm- feryadı üzerine yakalanmıştır. ft." lıfll<# 
mıntakalarını gezerek şehrimize dön- raflar tutan sorulmuştur. nizliden gelere Bahkesire gitmiş, Ma- masına sebebiyet verm'i:.<ıfu. Durmuş 'bir ri.ik kaçağı kumaf bulumnı11 ~e hakla- buncu jandarmaya teslim olunJnUŞ. 
milştür .. Rekolte vaziyeti raporla üca- • -- • - nisa '\"alisi ~ Failı:: Türel Manisadan. müddet sonra ö~ü~. Suçlu Mustafa rında takibata başlanmıştır. kında ta'kibata başlanmıştır. 

T ca. ret odası reisi geldi iz.mir mebusu bay Sadettin Epikmen tutulmuştur. __ ...A.._ _ ,M.-
rct vekruetine bildirilecektir. u 'V" 

Tahminlere göre rekolte 70 - '15 bin _Tı~et odası. reısi Hakkı Balcıo1:1u dün Eg~ ~puriyle İstanbuldan. Kar.aca -*- ESRARKEŞLER KİM Y ARALAMISıl,uıı-
ton rnbmin olunmDktadır. dun Ege vapunyle İstanbuldan gelmiş- Su bakimi bey Ahmet Fahri Bilgin Ka- Ç O C U K Hilalde Meydan sokağında Mehmed Tireae büyük Değirmcndere el ı;tt 

lir. Bir kaç gün sonra incir mmt;ılrnsın., racasudan şehrimize gelmişlerdir. Y'ÜZtiNDEN 'KAVGA oğlu Abdullah ve Şakir oğlu Rüstemin de harman yerinde Hliseyin a~ı~ 8 tşb' 
gidecek, rclrolteyi tetkik edecek ~-e yeni İzmir mebusu bay Mahmut F.sat .Boz- Kemalpaşanın Kızılüzüm köyünde üzerlerinae on iki 'Ct'3m esrar bulunmuş çiftçi yaralanarak ö1müşiür. }i88i.Se ili" 

MEKTUPCU incir mnhsulünün İzmire ne vakit gele- kurt, !İzmir mebusu doktor Mustafa Hüseyin karısı 40 yaşlnrınih Fatma ve suçlular adliyeye ver.ilmişlerdir. kikatına Tire kazaSl müddeiutnUJ1l 
Vekalet edecek- ceğini kararlaştırarak şcluimiz.e döne- Bengisu ÖdemŞ? gitmişlerdir... Gümüş. A1ldullnb oğlu Halli Ibrahim ve --~-- tarafından baş1nnmıştır. 
Vilayet hukuk işleri müdürü bay Sn- cektir.. Vilayet Turistik }"ollar mfihendisi Sa- knnsı Emine arasında çoeu'lt meselesin- HARMANDA · -

ae~ K~tun sw_mene ~~ -~.- lahettin Dun.ıh:ın ve Devlet hava yolla- dt"Il kavga çıbnışhr. Suçlular Fatmayı Kumar oynayanlar KA ADA YILIK MIJeh· 
tayını -münasebetiyle hukuk işleri mu- BORSA llEYETi rı telsiz mübıhnssısı b Hakkı Petek ~ ve tekme lle davere'k bayıltmışlar- Tepeköyde harmanlar arasında kumar Al ipnşa meydanında hamalbaşı. cıeıı 
dilrlüğü vazifesinin vekaleten vilayet Yeni borsa idare heyeti yarın topla- tafl-nre ile Anlmraya, Ödcıni§ bclcdiye dır. Yaralı Fatmn hnstaneye 'bldınlmış, oynıyan Rahim oğlu Hasan, Şerif Ak- met BUlbUl, bir mağaza ınesel:esınhtdt 
mektupçusu bay Avni Oran tarafından nacak ve borsaya ait işler üzerinde mü· rcitl bay Abdülkadir Ödemişe gitmişler- suçlula!' tutularn'k adliye-ye- verı,mişler- gün ve Ibrııhim Çakmak suçüstü tutu- pnlamut tüccarı Hayim Krisplni ta 

~--l_fasınu dünden itib~cn başlanlll.l§tır. zakerelerde bulunacaktır.. dir. dir. larak adli c e verilmi lerdir. ve tt'hdid c-ttiğinden yakalanmıştır. 

Tedbirsizlikle 

-*-
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: Bazı düşünceler: 
• 

• 

Nereye 
gideceksiniz~ • • • • • • • • Avrupa Japonya 
Uzalı ;yere rnl ~ 

Japon harbiye nazırı, Başvekile 
ordunun noktai nazarını bildirdi 

gidecelıslnlz?= 
Halkımıza sıkıntı veren öy

le hadiseler oluyor ki bunla
rı gorup anlıyabilmek için 
behemehcil bu hadiselerle 
karşılaşmağa ihtiyaç vardır. 
Evvelki akşam bir misafir 
karşılamak üzere Basmaha
ne garına gittim. Ankara tre
ninden çıkan yolcu ile birlik-

Tokyo, 7 {A.A) - Harbiye nazırı 
general İtagaki, dün akşam başvekil ba
tan Hiranumanın nezdine gitmiş ve ken
~yle saat 22 den saat 24 e kadar gö
l"üşnıüştür .. 
İyi haber alan Japon mah!ellerine gö

l'e, general İtagaki, başvekil, Avrupa 
\'atiyeti karşısında ordunun noktai na
tarını bildirmiş ve bu bahL<;te çok mü
hirn tavsiyelerde bulunmuştur. 

• te garın önüne geldik. Sıraya 
dizilmiş otomobiller bekli
yorlar. Bunlardan bir tanesi
ni davet ettim. Şolör yanıma • 
gelince bana şu suali sordu: 

Diğer bir rivayete göre ise, general 
İtagaki, başvekil, ordunun son askeri 
konferanslar neticesinde tavazzuh eden 
kararlarını bildirmiş, başvekilden bun
ları nazarı dikkate almasını ve Avrupa 
siyaseti hakkında bir karar almak üzere 
beş nazır konferansını yeniden toplantı
Ya çağırmasını rica eylemiştir. 

- Nereye gideceksiniz? 
-Kordona! 
- Gidelim! 
Neden derneğe kalmadı. Ya
nımdan uzaklaştı. Başka müş
teri aramağa koyuldu. 
Ben de orada bJilunan bele

diye zabıtası memuruna oto
mobilin numarasını, şoförün 
hüviyetini tesbit etmesini söy
ledim. Şikayet edeceğimi ila
ve eyledim. 

İyi haber alan mahfellerde hatırlatıl
dığına göre, B. Hiranuma, geçen hafta 
beşler konferansını yeniden toplantıya 
Çağırmanıağa ve bütün mühim mesele
leri doğrudan doğruya kabine heyeti 
Unıumiyesine arzeylemeğe karar ver
Jnişti .• 

Belediye memuru şolörle gö
rüşürken ikinci bir otomobi- :: 
lin şolörünü hamalla çağırt- i 

• 
tım. : 

Alman, Italyaıı ve Japon hariciye nazırları O da yanıma gelince hemen 
Tokyo, 7 (Ö.R) - Başvekil ile bari- mi içtimada İngilterenin kartlarını aç- unsurlarla İngiltere arasında mümkün fU suali sordu: 

tiye, maliye, harbiye ve bahriye nazırla- ması lazım gelecektir. Eğer İngiliz sefi- bir uzlaşmanın önüne geçmek için çok •• • - Uzak yere mi giJecekıi-
• ? 

?ından mürekkep beş kişilik kabine ko- rinin beklediği talimat Japon taleplerini seri harekete başlamışlardır. Bunun : nız. • 
rnitesi yarın sabah Avrupadaki yeni va- nazarı itibara almazsa konferansın der- üzerine askeri şefler iki af,rustos tarihin- • - Kordona! 
ıiyet karşısında Japonyanın hattı hare- hal buhran vaziyetine düşmesi mukad- de toplanarak askeri ittifak projesinin - Gidelim! 
ketini kararlaştırmak Uzere toplanacak- dermiş .. Bilakis bu talimatta samimiyet derhal beş nazırlar konferansına veril- Biz yine belediye memuru-
tır .. Bu içtima, harbiye nazırı general varsa konferans süratle terakki edecek- mesi için başvekil B. Hiranuma nezdin- na şikayete koştuk. Bu oto
İtagakinin tesiriyle yapılmaktadır.. Bu miş... de sıkı teşcbbüsatta bulunmuşlardır. Bu mobilin de numarasını alma. 
sabah general, nezaretin servis şeflerini Bu gazeteye göre İngilterenin ekono- esnada J aponyanın Roma ve Berlin bü- sını söyledik. Ve ilave ettik: 
toplıyarak bu meseleye karşı ordunun mile meseleler hakkında vaziyetini ta- yük elçileri de italyada toplanarak Av- - Siz bıı otomobillerle meş-
\ıaziyetini tesbit etmişlerdir. Bu içtima- ler milli Çin dolarının tedavülden men'i rupa aksülfunellerini görüşmüşlerdir. gul olmaz mısınız? 
da harbiye nazırından maada, ordu er- ve İngiliz imtiyazlı mıntakasındaki Çin Şimdi mühim olan yegane mesele B. Memurun verdiği cevap şu 
ı..,_. oldu: 
....uuharbiye reisi ve umumi müfettişi de bankalarında duran gümüş paraların Hiranumanın partiler üzerindeki mute-
hazır bulunmuşlardır .. Ordu, Almanya teslimidir. Şimdiye · kadar İngiliz dele- dil hakem vazifesini idamede devam - Biz burada intizamı mu-
Ve İtalya ile ittifak lehinde aldığı vazi- geleri bu noktalarda Japonlarla mutabık edip edemiyeceğidir. :MnlUın olduğu halaza.va nezaret ediyoruz. • 
)etin derhal münakaşasını istemekte idi. değillerdi.. üzere Japonya tarafından haziran bida- Bunlarla nasd uğra,alım. 
Başveldl baron Hiranwna şimdiye ka- •Nişi Nişi• gazetesine göre konferansı yetinde ileri sürülen ve Berlin ve Roma Memurun verdiği cevap gü-zel değil mi? 
dar talik ettiği bu milnakaşayı, askeri muallakta tutan İngiliz talimatının tehi- tarafından reddedilen son Japon teklif- Hadise 0 kadar beliğdir ki 
l'eislerin ısrarı karşısında kabule mec- ridir. Vaziyetin ne şekil alacağı bu tali- leri şunlardı: buna hiç bir mütalaa ilavesi-
bur kalmıştır .. •Domey• ajansına göre, mat geldikten sonra belli olacaktır. 1 - Japonya Sovyetler birliğine kar- ne lüzum görmiyoraz. 
Avrupadaki yeni vaziyet karşısında Ja- t t"k tt h k t g k Tokyo, 7 (A.A) - Bu sabah yabancı şı o oma ı sure e are e e eçcce ' Zavallı yolcular önce uzak 
Ponyanın siyaseti harbiye ve bahriye gazete mümessillerinin iştirak ettiği kayıtsız ve şartsız bir askeri ittifak tek- • yerlere gideceklere •ıra Ver• • 

nazırları arasında da mühim bir muha- b ı d hüküm lif etıniştir. meg"e, kendı'lerı· beklemeg"'e mat uat top antısın a ·· ·· et namına 
~erenin mevzuunu teşkil etmiştir. Har- 1 d 2 - Roma - Berlin • Tokyo müselle- mecbur kalıyorlar. Saatlerce 
b· bahri d söz söy emeğe salahiyettar zat, emok-
iYe nazın ye nazırına or unun 1 tl . . sinin diğer düşmanlarına karşı Japonya nakı'l vasıta•ı temı'nı·ne ug". 

tıo'-"-' ask e fl rat mem eke er gazetelerı mi.ımessille- .. 
A\al nazarını ve er.ı şe er arasın- . . J . . prensip itibariyle yardımı vadetınekle raşıyorlar demektir. Şimdi. 

da dünkü toplantının neticelerini bil- rının apo~y~ çelik pakta ıştiraki beraber bu yardımın ne suretle yapıla- den mutad yolculara otomo-
.:ı'~- •şt• B d 1 b Ü hakkındaki şayıaları bahis mevzuu ede-
\UCIIU ır. un an sonra nazır ar u m - . cağını her vak.ada ayrı olarak tesbit ey- biller bu %orlugu" gÖBterı'rler-
hi el d d d .. rek sordukları bütün sualleri cevapsız 
ın mes e e or u ve onanmanın muş- b akmakta +m>cfu Yal 0 .. !emeği istemektedir. se yarın fuar günlerinde iz. 

terek hareketi lüzumunu göruşm"" iic::ler- ır ısrar e~ · ruz sıma J 1n il f • -s s· t · . .. .. . hakkınd . . 1 b" 3 - aponya Amerika ve g· tere e - mıre akacak in•an yıg"" ınları 
.,:ı,_ ına orı goruşmesı a şoy e ır A • • • •• •• 

\IU".. rmiştir" karı umumıyesını heyecana duşurme- kar•uında şolörlerin vaziye-
ö t bo cevap ve : r 

Tokyo, 7 ( .R) - şang mbardı- B k nf hakkında hi b" _e mek için anlaşmanın gizli tutulmasını tinin ne olacağını tahmin et-
l'in etınesi icap etmektedir. Bu mesele- u 0 erans ç ır resııu 1 1 · · mek güç saydamaz. 
tnanı hakkında, bahriye nezaretinin mü- mal~~ almaRdım. Fb~yük~~ eğleçil~ J~ıx:'nyba- ta ~~t::n=İ vaziyetin bugünkü in- Çıkan netice fUdur: 
tnessili, İngiliz" konsolosu tarafından bil- nın er ve oma u e erının u k fı b Alın T l · l"' · d ·· ·· 1 · hakk da 11\ t lmış işa ugün anyayı Japonyamn bu ren erın muvasa atın e gar. 
dirilen hadisenin, eg~ er dogr~ u ise, müe- goruşme en ın ma uma a klifl · k b 1 b d b larda bı'r beledı·ye memuru-

ls d hi b ·t tm imk~-- te erinı a u e mec ur e ecek gi i-
--=.t. ld 1 ğ f o am a unu ı şa e em ölllSlZ b l kô.I' d "''ld "'=ıL o uğunu söy emiştir. Di er tara - dir. Tiençin ablokası Roma ve Berlin nun u anması "' ı egı ir. 

bulunuyordu.. D tan Japon bahriyesi inciler ırmağının Japonyanm İngiltereye ve demokrasile- aha geni, tedbirlere bilhas-
llblokasını refe karar vermişlerdir. Şanghay, 7 (A.A) - Tokyodan emin re karş1 oynıyacağı rolün ehemmiyetini ıa solörlerin hareketlerini BI• 

Tokyo, 7 (Ö.R) - Domey ajansı bil- bir membadan alınan malumata göre isbat etmiş bulunmaktadır. İngiliz-Sov- kı kontrol altında bulundur
diriyor : İngiliz - Japon müzakerelerine genç miralaylar partisi B. Hiranuma yet görüşmelerine devam olunması da ma~a lüzum vardır. 
b 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ugün devam edilmemiştir. Zira bugün mutedil kabinesinin tahdit şeraitine rağ- Berline Japonyanın faal mü.zaheretini 

İngilterede bayram günü idi .. Bu sebep- men Japon ordusunun Almanya - İtalya almak mecburiyetini kabul iztırarında 
le İngiliz sefiri ve diğer delegeler deniz Japonya askeri paktını en geniş bir zih- bulundurmuştur. Zira bugün Almanya 
kenarında istirahate çekilmişlerdi.. Bu niyetin tatbik edeceğine dair Berline için Sovyetler Birliğinin bitaraflığına 
İlkşam Tokyoya avdet edeceklerdir. şeref sözü vermeği teklif etmiştir. güvenebilmek ihtimalleri ortadan kalk-

•Asahi• gazetesine göre, gelecek umu- İttifak taraftarları Tokyodaki mutedil mıştır. 

Sabık Cümhurreisi . Beneş 
Diktatörlükleri tenkit ve Demokrasi
lerin büyük yapıcı kudretinden bahstti 

Londra 7 (ö.R) - Eski Çekoslovak 
l"eisicümhuru B. Beneş bir liberal içti
l'rıaında söylediği nutukta son zamanla
ra kadar büyük demokrasilerin kendi 
kuvvetlerine kafi derecede itimat gös-
1l'tınediklerini kaydetmiş ve demiştir 
ki: 

«Demokrasilerin vaziyeti olduğu gibi • 
<ınlarnaları ve karşılamak cesaretini gös
termeleri lazımdır.~ 

Bundan sonra B. Benes diktatörlük 
l"ejirnlerini tcnkid ederek~ bunların in
~ hayatına hürmet prensibini çiğne
~ıklerini ve fcrdler gibi milletler ve dev-
etic-rin münasebetlerinde de yalnız kuv
"~ti hakim olarak tanıdıklarını göster
~•Ştir. Bu gidisle, totaliter devletler ya 
ı:~~e, Ya ihtilale dayanacaklardır. Dik
- torlük rejimleri bu sebeple beka bula-

Misafir lngiliz 
denizcileri 

--.&-

Pazar günü lzmir ve 
lstanbuldan ayrıldılar 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lanmış bulunuyordu. B. Tover karaya 
ayak basar basmaz halkın şiddetli alkış
ları ile karşılanm.ıştır .. 

Kapiten Tover burada kendisini bek
liyen kaymakam vekili ile belediye rei
si ve parti başkanının ellerini sıkmış, 

halkı selamlıyarak bir otomobille p1~j
lara gitmişlerdir. · 

Plaj gazinosunda bir müddet istira
hat eden Kapiten Tover tekrar otomo
bille Çeşmeye dönmüş ve burada mih
mandarı ile d iğer zevatı selfunlıyarak 
Malayaya dönmüştür. 

Malaya zırhlısı saat 16.30 da. Çeşme
den ayrılmıştır. 

Kapiten Tovere mihmandarlık etmiş 

olan binba~1 B. Asım Riza Çeşmeden 
şehrimize dönmüştür .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YARDIM, EN BVYVK 
VİCDAN ZEVKİDİR .. 
YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitaplannı 

SON HA 
t" ... . ~ 

Erden kabinesi • 
ıs 

Yeni kabineyi 
paşa Ebulhuda 
Amman 7 (A.A) - lngiliz maverayı Erd 

üzerine Maverayı Erdünde dün yeni ir rejim kı 
etmiştir. 

Kral, istifa eden başvekil Tevfik paşa Eh 
teşkile memur etmiştir. Kabine, şu şekilde te< 

Başvekalet, Hariciye ve Adliye ................ Te 
Milll talim ve terbiye ................ Ahmet Ale" 
Dahiliye ve Milli müdafaa ................ Reşid ı: 
Maliye ................ Abdilahnimer, 
Ticaret ve Ziraat ................ Nikola Ghamme 
Münakala ............. Ali paşa Kaid ... 
Kahire 7 ( ö.R) - lngiltere ve Maverayı şer 

anlaşma mucibince yeni anayasa tatbik me'\ 
kabine Emir Abcluilaha istifasını vermiştir. E 
kabineyi teşkile memur etmiştir. 

lngiliz Başv 
Londra ile temasta ol 

Iskoçyaya g 
Londra 7 (A.A) - Çemberlayn ile refikası, 

Başvekil, burada sık sık balık avına çıkmak t 
Mumaileyh, bu müddet zarfında her gün Lı 

bulunacak ve başvekalet dairesine ağlebi ihtiı 
evvel dönecektir. 

Çemberlayn, bundan sonra Balmorala gider 
darlara misafir olacaktır. Başvekil, kabine içt 
man yani eylulün ortalarında Londraya avdet 

Londra 7 (ö.R) - B. Çemberlayn, istirah 
gitmiştir. Kendisinin ay sonuna doğru Londray 
mektedir. Başvekil, bu müddet zarfında, Lond 
li münasebette kalacaktır. 

Hollanda Pren 
doğum merasim 

Lahaye 7 (A.A.) - ikinci küçük prensesiı 
ğunun ilanı merasimi Soestdiken sarayında 
lrene Emma Elizabeth isimleri verilmiştir. 

Birinci isim Yunan lisanında sulh demek < 

bir mana ve kıymeti haizdir. 
ikinci isim kraliçe Vilhehnin bundan bir kaç 

o1an annesinin mahlesidir. 
Üçüncüsü de küçük prensesin teyzesinin m; 

Baam belediye reisi, nüfus memurluğu vaz 
Şahitler B. Colijn ile B. Jokheer'dir. 
Doğum şahadetnamesi iki şahit ile Baarn b 

imza edilmiştir. 

Bir harpte Avu! 
lngilterenin yaı 

Melbourne 7 (A.A) - Harp vukuunda 
ka1mağa çalışacağını iddia etmiş olan national 
başvekil Manzies, demiştir ki: 

- Halihazırda takip ettiği siyaset dolayısile 
rüklenecek olursa Avusturalya onun yanında: 

Bulgar heyeti Mo~ 

Moskova 7 ( ö.R) - Bulgar mebuslarmd• 
Moskovaya gelmiştir. Meclis reis vekili, başv( 
çe komisyonu reisi ve hariciye komisyonu rei! 
lar Moskova garında hariciye komiserliği merr 
edilmişlerdir. Seyahat iki memleket arasında h 
mahiyetindedir. Hiç bir müzakerenin mutasa 
yor. 

lngiliz askeri tay yare/eri ~ 
üzerinde talim uçuşu 

Londra 7 (ö.R) - lngiliz askeri tayyareler 
ilk gece uçuşlarını yapacaklardır. Bu uçuşlar lı 
rinin bir kısmıdır. lngilterede yapılan hava tal 
olan bu seri yarın saat 2 de başlıyarak cuma 
edecektir. Tayyareler Fransa üzerinde uçtukd 
lngiltereye hücum taklidi yapacaklardır. Diğer 
denizinden gelen bir hava hücumunu taklid ed 

Japon tayyarelerinin bom 
iki Jngiliz gemisine bo 

Hungkong 7 ( ö.R) - Japon ayyareleri dür 
hücumu yapmışlardır. ikinci defasında hava tc 
puruna isabet ettirerek bunları tamamile 
lizlerden zayiat yoksa da Çinliler arasında k 
zannediliyor. Japonlar tarafından bildiri1diğin 
Japon tayyareleri Hindiçini hududunda yüzler 
cum etmislerdir. Bazı kamyonlar berhava olmt: 

Amerika şimdi Japony~ 
belei bilmisd mi tatbik 

Vaşington 7 {ö.R) - Hariciye komisyonu 



bul buyurdular ve kendileriyle konuı- lntsnU bu cevabm b1rind Jmmından mU-~ OK T ft A. U N • • 
mağa başladılar: teessir son kısmından memnun oldular .. LA.ı'! 0 

- Kaç saatte geldiniz? dediler. Burulan sonra oraya gelirken yolda ba- • • • • 19.l•..Jıı::~Ao411U-.aıı-... 

- Bir buçuk saatte.. zı yerlerde ayçiçeği .~lalan görd~U Sıcakların tesiri Inönü Halk içinde 
- Saat kaçta çıktınız? bunu ne için ekildiğini merak ettığinl 

Bolu, Gerede, Düzce halkının dert
lerin.i dinlediler. Köylünün en küçük 

ihtiyacı ile alakadar ·oldular 

- Sabah saat sekizde.. söyledi ve Düzcede ay çiçeği ekilip ekil-
- Yol güzel mi? mediğini sordu .. 

-~-
y AZAN: Dr. G. A.. 

- Çok güzel paşam.. - Yalnız süs için ekilir, fakat bundan 
- Yalanda Akçaşehire gideniniz var yağ da çıkarırlar .. Cevabını aldı.. Vali Soğuklara karşı kendimizi muhaf 

mı? 'B. Naci 'Kıcıman da : için elbise giymekten başlıyarak tUr 
Mebus B. Lütfü orada idL - Paşam dedi. Ay çiçeğini tarla sı- türlü vasıtalarımız olduğu halde, sıc 
- Ben gittim paşam dedi. İnooil bay nın ve süs olarak kUllanırlar. lara karşı müdafaamız için -maa1 

Lütfüye sordu : İnönü Düzce mümessilleriyle konuş- belli başlı bir vasıtamız yoktur. 
- Nasılliır, iyiler mi, Akçaşehirliler? mağa devam etti. Birine : gölgesi altında oturmak, yahut . 

(~ocalılar) _ Senin ne kadar araz.in var? Diye alnııyan bir odada kalmak atalet deme 

_, 11AŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
aıet Aliye sualler sordular. Bu arada: 

- Zabitler için tabldot var mıdır? 
Dediler, kumandan: 
- Vardır, paşam, dedi ve mahfe! 1eş

kilAtı hakkında CUmhurreisimizi mem
nun ve mUtehasSis bırakan izahatta bu

bmdu. 
Inönil yemekler hakkında izahat ala

rak haftada kaç kerre tatlı verildiğini 
ll(Jrdular. Kendisiııe verilen malQmatı 

dlkbtlıe dinlemekte idiler. 
ASKER! GARN1ZONDA 

tı İnönü tekrar sordu : sordu.. tir. Vantilatörler de zaten her yerde b 
dim etti. Bir Macar ana, babanın çocuğu muk ipliğinde olduğu gibi paketler ha- B' . . . . rdı N' . '+-ı...+; On ild hektar . .. . . d" lunmadıklan gibi, bulundukları yerl 
ı b dalı - ır ışınız mı va • ıçm gı~-- - , yanı yuz yırnu o-

o an u yavrunun adı, IsmetU. Milll Şe- linde köylüye satılsın .. Daha çok fay . 7 Mill t ekili' erdi • .. de de sıcak havayı hiç bir va.kıt 
fımiz küçüg·e: 1 • nız. e v cevap v . num.. bır' -·--"- --:-t-•----=-ı-...ı: •. 

- Teşekkür ederim kızım, memnun ° ~~urreisimiz : - Dertlerini dinlemeğe gitmişüm pa- - Kaç ~t mahsul ekiyorsun? s;:ı:;,_--a::=-;::;:~ 
oldum, dedi ve yavruyu olr--dı. r1ar "t D. rd şanı.. - Altı türlU mahsul ekerim.. Buğday, d l b d d · k de ·~ - Onu satmıyo mı. ıye so u- D'' bel di .. B +~ __ ~ ·• Çak et·· d fasul va o a ın a urmuş su ıçme 

Fabrika avlusunun bir koş .. esinde bazı ı uzce e ye reısı · .ısmaı.ı - arpa, u un, mısır, an, ya.. sıcagya ı.....-ı vücudu müdafaa ,..,.~.i 
ar.. da D.. lil k ....... Ba .. lemek istersin? na.o~ r---

vftı.Pt abyvanlar kafesler içinde muha- H K .. lül' ·· · ligını~· • elle- man uzce er namına on~ .. A ve : - na ne soy · ğil' ancak bir keulf vasıtasıdır: Çok 
~ - ayır.. oy er yun ıp n·· celil tizim1 . . .. derdil p b. . DUzced her mahsU1 • <I • 

faza ediliyordu. Inönil fabrika mUdürU- rindeki iptidai vasıtalarla yaparlar. İp- - uz .er_ . . ennı g~n er, - aşam ızım ~ caklarda insan dondurmadan ve b 
ne bunların nereden bulunduğunu sor- lik pak hal" d tı1maz. Halbuki - zatı devletlerıru istirham ediyorlar de- olur .. Yalnız pancar ekemıyonız.. Hal- şerbetten keyif duy.ar, fakat bunlar 
du. . e.:. ın e sa • pa dL .. Düzceden belediye reisi B. İsmail btiki ekilse çok münasip olacak.. Eğer hi bir vakıt in.canın sıı:akhğuu 

- Ormandan. .. cevabını verdiler. muk .. ı~lıgı satılmaktadır.. Çakmandan başka tüccardan B. Fahri Bolu vilAyeti dahillııde bir teker fabri-~ 
İnonil : Gö' ''k 'J),.,.,~ Sümer' p·-~ ba , B L-- L...-.1 "''- 'L·· 1~•1---1 '- '-- • Bu küçük hayvanat bahçesinde bir çüt .. .. uk 1 Uği tsak alır nyu , ~ • •n.•şıtanı · ~ ıı..ucwursa ~ AOY u..ıc:n çoa. ..- Onnn için .sıcaP karp Yilcudum 

kurt. bir çift tilki ve bir ayı vardır ve ~ di~oylsorduye ularpam p sa Hikmet Algüloğlu gelmişlerdi, Milll Şef zanırlar.. kendi tahil miidafawnda.n başka bir 
mı. ye - Düzcelil p khlı ., 

Milli Şef garnizonu da görmek istedi- hepsi insanlara alıştırılmışlardır. _ Alır Çünkü kendisi yapınca bil- ere: - ancar mı. resi yoktur. O itabü mUdaf.aada g~ 
ter. Bugün tatil olduğu iç.in askerler ge- Fabrikadan çıkarken mtidür Milll Şe- .. . .. ek f d 1~: - Arzu ettiğiniz bir şey varsa söyle- - Bizim için karlıdır Paşam. maalesef, .soğuğa .karşı tabü müdafaa 

kh yiik bir cm sar e ecel'ı.ı.ır. . H da ka1s dedi • .. .. b bavalid b' ~t.-ftM fab ikası 
114ı avluda istirahat halinde bulunuyor- fimize işçilerin kantinini ve yeme ane- . . . . . .•.. d b. İst'k yın.. atının m · ınonu u e ır ~ r daha cansızdır: Muhitin harnreti vü 
lardı. Milli Şefın nizamiye kapısından !erini gösterdi. Inönü: 1!!1Belcclaldıye ~eısındın gMio~~Şe; so:dula:.: Düzceliler: kurulması etrafında Vali B. Naci Kıcı- da münasip olan normal dereceyi, y 

- Doktorunuz var mı? dediler. w ma yesı var ı. ? • - Düzce bir tütün menllcltetidir. Fa- mana bazı sualler sordu.. Netice itiba- 25 derece sıcaklıgı- ge,.;nce d ... ..: .. ; ... ~ nt,...ı:~ ... : görür görmez ok gibi yerlerin- Muha ı..-de d b lundun :r-- '""""<MA 
~- '"6"""' - rcuc nere e u · ka edi dediler · le b ·varda ~;--ı.. • den fırladılar. Selam vaziyeti aldılar. - Var, denildi Haftada iki defa gelir. t tütün az para ·yor, · . rıy u cı ye~ pmlQrD1 fUD- smdaki damarlar genişler, insan 

BU-"'k asker onların hallerini, hatır- Acil vaka1arda çağırırız. - İnönünde.... - Geçen sene para etmedi mi? dilik bir şeker fabrikumı konıyamıya- dunun içindeki sıcaklıktan biraz 
I"" - Vazifen ne idi.. 

!arını sordu. Bütlin askerlerin ağızların- - Ne kadar para alır? _ 24 üncu·· fırkada bölük kumandam - Etmedi papm cağı neticesine vanldı.. fazlasını çıkararak muhitin fazla ha 
- Senede iki yüz lira... - En faila :kim ahr tütilııünüzü? BİR GLİKOZ F..&BalKAsı tinden kendisini korur ... Sıcaklık dan: icliın.. 

_ 5a1ol ... avazesl döküldU. Otomobillerine binerken !.§çiler ve Yedek .subayım.. Muharebeden - İnhisarlar idaresi.. KURULURSA- recesi artınca terlemek başlar. 'Vilcu 
lnönil çok sevdiği bu aSker ocağında fabn'ka avlusunda toplanmış bulunan - - Hariçten başka .kimse almaz mı? İnönü sordu : sıcağa karşı müdafaa vasıtası başlıc 

k d b •'J 11e Şefi h ı sonra doğru memleketime geldim .. keadilerinl çok mütehassis bırakan da- on beş ·a ar ayan n i ı araret e - Bazı şirketler alırlar, fakat ufak - Başka derdin? terdir. Sıcaklık arttıkça ter çoğalır 
kikalar geçirdiler. Etrafını subaylar· ve alkışladılar. Inönü halka dönerek: GEREDENİN KERF.STECiı.ilit tefek... - Bir glikoz fabrikası da idare eder .. insan terledikçe vücudundan haylice 
eder alını~lardı. Milli Şef mütemadiyen - Allaha ısmarladık .... Teşekkür ede- Bundan sonra İnönü: - Başka ne istiyorsunu? Çünkü bizde mısır çoktur. lori çıbrdtlmdan vücudun içindeJrl 
llOnlyor, bir baba şefkati, bir kumandan rim, dedi ve ormanlara çıkan yol istika- - Bana Geredenin keresteciliğini an- Belediye reisi Düzceliler namın• şu - Siz mısır mı :Jiyorsmım! caldık artınaktan kurtulur.. 

L metinde fabrikadan ayrildl. } d d'l l...J:. Ga v:ı-.L- -•• lr~-• iiciiDN hir .a edası ve hir cllmhurreisl hassasiyetiyw at, e ı er.. dilekt.e bulundu : - 'Mısı.r da yeriz, ....... ~ ... ..cuauD ___.... -ıfA ,. 

aakerln en ufak ihtiyaçlarına bdar alA- Fabrika düdük çalarak Büyük Şefi Belediye reisi : - K"ôylü harman makinesi !istiyor pa- - Evinizde L dafaa :vasıtası da yediğimiz gıd 
kadar oluyordu. teşyi etti. - Devlet işletmesi olursa bizim için şaın... _Buğday yeriz.. metabalizmasmı yav~latar.ak soğ 

- Spor yapıyorlar mı? diye sordu. GEKEDENİN tırrlYAÇLARl çok faydalıdır, dedi_ İnönü sordu: - Köylüler ne ,erler? kinden yahut mutedil hararettek:inıı~ 
Alay kumandanı kendilerine garni- Gerede belediye reisi B. İhsan Yalçın Bundan soma Milli Şef tomruğun rpi- _Sizin esas mesleğiniz :neair? _Buğday da yerler, mısır da papm, daha az kalori çıkarmaktu:. Bwıdan do 

~onun futbol, voleybol sahalariyle su- ve Parti başkanı B. Faik Doğan gelmiş- yasaya ucuz mu~ pahalı mı sevkedildiği- _ Ticaret... çok yerde de bunlan karıştırarak yer- layı yazın iştah 87.alır,, insan daha az Y 
baylar için hazırlanmJ! olan tenis kor- lerdi. Belediye reisi Cütrihurrelııimize : ni sordu ve tomruğun devlet tarafından Düzce heyetinden bir diğeri : ler.- mek ,-er. 
tunu glisterdi. Millt Şef memnun oldu- - Bizim şehir halkı küçük sanat er- satılması halinde köylilye çok faydalı _ Ben de çiftçiyim dedi.. Düzcenin dördiind1 mümesili ele ar- Anca\: vilcvdun sıcaklara ka!'§ı 
lar n: babıdır, dedi_ Demirci, :marangoz, se- olacağı cevabını aldı.. _Ne çiftçisi? kadqıııuı dediği ôbi memleketlerinde disinin tab'it ASitalarmı lmDanmaSt 

- Allaha ısmarladık arkadaşlar diye- merci vesaire gibi.. Bunlar yapbklan bir _ Kaç seneden beri belediye re.isisin? _ Hububat, tütün, üzüm.. bir glikoz f8brikası kuruhana ımmr taraftan da zararlı olur. 
:rek garnizonu terkettiler. şeyi götürüp satacak bir yer bulamıyor- - Beş seneden bcrL. - Sizin oralarda harman makinesi mahsullerini kolaylıkla wiedebilecekle- Insan terledikçe -tabü- bir çcik su ~ 

ICrler "ft subaylar en btb'{lldeninl iç- lar. Esnaf için pazar çok dardır ve köy- - Şehirde iyi işler yapbn mı bari?.. kUllanılıyor mu? rini söyledi.. İnönü : kar. Halbuki su vlicuaaa en lüzuın 
ten gelen gUr blr: lünün geliri azdır. Dört bakırcının ıa- - Yapmağa çalıştun.. - Kullanan var •.. 'tlç makinemiz var- - Mısınnızı sarfedemiyor musunuz?. gıiiadır.. Vticudun ierkıöinae en bfiy 

Sağolı 4 '7111...-ivle ugu· rladılar ld • b. rd b k l .,_essüml 1" - kısım su oldugu· gıibi, su olmayınca - • a • ~-.., · zım o ugu ır ye e on a ·ırcı ça ışı- Milli Şef teu ·· e I avc ettı : dı.. Her tarafta mısır aranıyor, dedi. Onlar 
BELEDlYE DAlREStNDE yor.. _Yarın göreceğiz.. _Kimlerin? mısır mahsullerini filhakika ıS&r.fettilde- cuaun işlemesine de imk~n kalmaz. V 

Bun&tn sonra Inönil refakat ve mai- B. İhsan şu temenniyi ilive etti : İnönü bundan sonra suallerini Gere- _ Eşhasın, eskimişti, kaldın:blar. rini fakat bir glikoz fabrikası )'8.pilırsa kıa terlemekle byb:ilen ~uyu, çoc 
ıetlerindekl zevatla birlikte Bolu bele- - Küçük sanat erbabı için bir mek- denin öteki ınümesğline tevcih ettiler : _ Kira ile mi tutuyoI'S\D'UlZ? daha çok istihsal t'llpabileceklerini n olmıyanlar, yazın a a ço su içere 
dire binasmı teşrif buyurclalar. Binayı tebe ihtiyaç vardır. Çünktı bunlar bilgi- - Mahsul naS\l bu 8elle? Dediler. - ~et~ kira iJe tutuyorduk_ daha çıOk kir edehileriekı.mı .. 1edıf.. telMi ederler. Fakat çocuklar, faila 
dolaştıktan sonra reisin odasına girdiler }erini ge-:.;1etmege• nıuh•,....•r1ar .. Fakat Milmessil : eki bu ,1_ lü LA-Jı ol 1 ~ ıcak olunca su btlyemedndennaen, 

~ .... 1'.. - P · ~öy - iç.in ıı:ı.cu: uyor mu er.. neler de onlara yazın su içirmeyi 1l 

ve belediye reiSI B. Reşat Akerden Bolu gidecekleri hiç bir yer yoktur.. - On kadar ~~yü t~lu vurdu.. Kasa- idi!.. Bir ihtiyar Düzceli c'!e: etmediklerinden faila :sıcaklnman 
dakl belediye işleri etrafında geniş iza- İnönü sordular ~ ba da bunJarın ıçindedir .. Cevabını ver- Düzceliler hep birden ı - Kırk, elli dönüm arazinı var. Eker, - '-'-"•,.;ık 'l.:l -
bat aldılar. af - alı L-- • •• • once ve en ÇO&: ıuı1'.... ÇOCUA- ar mu 

Bu sırada Bohı mebusu B. Emin Yer- - Esn yaptığım ılAUgı pazara go- di.. . - Hayır dediler_ Fakat köylü mecbu- biçerim .. Hayatımdan memnunum .. Bi- sir olurlar. Yaz mevsiminin en 

likaya Milli Şefin bulundukları o~ türür? . . . -·Vali ~ ~~ci ~man bu lfe~ ~ar ren bu kirayı veriyordu. Çünkil tütünle zim dileklerimiz ş8h.st değil, umumidir .. hastalı!t çoeu'ldarm bhale tutalmas 
girdi. Ve cümhurreisimizbı sordukları Belediye reısı ~ • goren köyiuler ıçın ~yın bm lira bir araya gelince ;ağrapnaia imkin kal- Maruzatımız daha evvel Partiye sunu- Bumm lblrlnd ıııebebi ~ .... 

- Saraçlar Boluya, demirciler Kızıl- kadar muavenette bulund~ araetti. mıyordu.. lan dilekler içinde arzedilmi§ti" Başka ~1---.Lr. ırrnc.~ ill...Ollh a-~•-muhtellf suallere Bolulular namına ce- JUi ıwmıa• ,. ,u U'l.Wl ~ ~ 
vaplar verdi. cahamama :e Bayındıra götUriirler ce- Gerede belediye reisi: . . DU'ZCELİUER DEMİRYOLU bir temennim yoktur .. Sa'ğlığımzı iste- bulunmayınca karaciğer tMm.tlur, 

ı-•LL...•.ıı- a1a eldi va hını verdı.. - Fakat bu kifi gelmedi, dedi .. Ha- İSTİYORLA rim.. ~göremez. Onun işlerinden ıbtri de 
Bolunun ıaW...uaua: cali.§ . gös- - Kazanıula dokuma var mı? ne başına çok az para düştü- R... İnönO belediye relslne döndü : ~ldarda1d mikroplan teJef ıetın 

ten!'D projeler ve Bolu ~hri için ha~ - Köylerde var .. Merkezde pek yok- İnönU Oelediye reisi.De: Milll Şef Düzcelilere : - Ahvali iktısadiye"";.,. bu sene nasıl". 
lanm bu ilk nıik ta _,e._1 .. ....... Bu işini göremeyince mikroplar f 
b~ an.o~: pcuı.cuar cum- tur.. - Vani ne .düşünüyorsunuz? .. Ekim - Başka ne istiyorsunuz diye aordu.. Diye sordu.. -yete ~. ıçocuğuıı kamında 

- Kastamonuya göre na.J•nn! darlığı mı var? - Tren istiyoruz dediler_ Onun da Orta 1_ --...L. -·ı. i..ı.._ı_ .._....._._ 
lllll Şef: - Onlar bizden daha iyidirler. Sonra Belediye reisi bu suali fiiyle karşıla- geleceği müjdesini aldık.. =Geç~ sene nasıldı? = ~ıkw::.. t=:sm, ... u~u~ 
- Burası ~k güzel turistik ıehri hızım· . ..:1-'----da &..o_ '--L-:ıılık vardır eh •• c:ı-ı....-ı..; .... ;.. LlU..!•- hu 1---1!-2- - "'-'~" -:S~ .-l.L.:ır..-UD 411.. -~ ... olur. Yolcular irm guz·· el oteller yapmak ıı.ıo11.UllUI .ınr '~ • ~ ... ,.._.._.._., ~ .wvaMIDll LH&.Uu.. aau~ .....wgwa :111& -.ı-

r- K:-;ıil ipliği' --~ı. halincle .ı.r ~ ken- - Tola -..... 'Ynilenle ıt!kin darlığı bir a:r.. .. halinde sık aik ... _L_..._1 _.a..1..1-- '-' JAzımdır. Amma güzel otel deyince lüks "P •t-01
...... e-·-~ ~ ·~ - Bu sene1U iyilik nereclen _geliyor? duncia ~ az oldufuııu belli edm. 

bina kasdetmiyorum. Temiz olmalıdır. di .. erinde $ip dokur .e ~ ~ü- ~· Müdaclil lıir >'*~yapılmazsa ~ ~ esbabını derinJeıtirmek - Mahsul para ederse bizim vaziye- yıflam•wdır. Daha balırsakları h 
Geecek misafir burada rahatça uyuya- muz tamamen kendi dokuiugama ~r. köylü çok mkmta çe:kıecektiıo P'P"' istedi : tiıniz iyi olur paşam. .. İnönU 'bu cevabı madan. ıi&hal baflamadan .uyıflık. 
bilmelidir. O zaman burası sanatoryum Pazan1an hiç bir şey satm almaz -ve za- İniilıil : - Treni ne jçin istiyorsunuz diye ~ alınca tıebealbıı ettiler : Çocutwı l'Calrta r.a,yıflılmı lar. 
gibi bir yer Glur, buyurdular. ten tlmağa da vaiiyetleri müsait delil- - Yani pm:a ımı ClaildaoU Mzan? Dl- dıı- - Eneli mahsulıolsun dediler, 0 pa- oe. kendisinde lıiç bir :hastalık 

Vali B. Naci ıtıcuaan flındi belediye- dir. ye sordu .. Belediye ftUi de: Dediler ld : ra eder .. 
nln bir otel işletmekte olduğunu ve bu Cümhurreisimiz belediye reisine sor- - En çok yiy.eceğe ihtiyaç var. dedi.. - .Mahsullerimiz.in nakli için 1pqem fnönil J>Uacmin dnır Wltrıııt n b-
otelin turistin arıyacağı bütün şartlan dular : İnönü yarın Geredeye 'llğnyacağım kas- l4illl Şef Düzce hesıetinden çiftçi ol- alarla oı.. ticari miin !..«Jeıiaae 119-
haiz bulunduğunu söyledi. - Ben yarın Geredeye gelecetim. Bu, dederek : du,ğwıu sö)'liyen B. Bagaba döndü : çereJt : 

lro'Çtl'K Bm YAVRUNUN 'MtLL! e11:melerini kendileri ppanlar&ın bclın - Ne .ise oDları geldiğimiz zaman ko- - Senin ne derdin var? Bu w - Boluya mal ..e.r mıwm,, ıJWnc:len 
ŞEFE VERDtCt DEMET ve erkek ibana bir bç ql gösterehBir I nuşuruz ~u ve Gerede heyetine :ınahsul nasıl diye sordu. bir şey alır ınumnw? c1iJr9 aardu... 

Mi1n Şef fabrikadan çıkıyorlardı. Av- misiniz! teşekkür etti. B. Ragıp : Vali :Kıcnnan : 

luda Millt Şefi ~ altı yaŞlannda sarı - Elbette ... Emredersintt.. DÜZCELİLER KONUŞUYORLAR - Bu yıl buğday pek iyi olmadı pa- - Boluya .eebze, karpuz göo.derirJer, 
saçlı, giizel y{lzlil bir kız çocuğu k~- Belediye reisi yine rica etti : Bundan aonra llillt Şef Dibcederı ıge- şanı.. Mahsule bir hastalik düştü.. Fa- fakat buradan bir şey almailar diyece-
ladı ve kendilerine bir çiçek demeti tak- - Biz istiyoruz ki yün ipliği ele pa- len dört kişilik heyeti huzurlarına ka- kat mısır ve tiltilnlerimiz çok iyidir.. vap verdi.. 

lD.san acakta terledikçe bir :tanıılfall 
da ~ücudundaıı tuz ç.ıkar. Terin 
oldutuııu .her.kes bilir. Vücuttan 
ea tuz çıkarması böbrek hastalıkları · 
bir eyiliktir. Fakat ıvilcutta elqilik :ın 
vazenesi temin etmek, vücuda ku 
vermek için lüzumludur. Vücutta 
aalmca mideden hazım usaresi ~
maz. Zaten qtihasıdıktan az yenilea ye>ı 
mekler hazmedilemez. Buadmı dola 

EHRAZAD nerede gördiln? şairin: damı tenasüplü iki .gence da1ur bu diln- fena çalar ve fena söylerse heı:)mm çar- bir dermansızlık, sonra da tuz vUcu 
c'Mühriilerin beyaz ellerinaeıı yakut yada hiç rastgelmeıniştim. Diye sözüne mıha gerdireceğim. Eğer eyi çalar ve bütün yemeklere kuvvet veren, böbre 

renkli bAdeyi alırken turbu ahenksiz iç- devam etmiş. eyi söylerse, o zaman onları affedece- üstüııdekt guddenin işlemesi için J" 
meyiniz, çün'kil beygir bite ona ı5lık ça- Cafer iki geocin güzellikleri.De halife- ;ğim, yalnız seni prmıha gerclirecejim hıdur. Vücadun tuzu ualmca bu au 

Büyük HALK Hikayeleri lırunayınca içmen dec1ilinl hiç duyma- n1n meftun kaldıimı göriince ıeyh ilb- demi§. eyi i§liyemez. Bütün vilcut halsi% b~ 
dın mı? rahim ile iki misafirinin hayatlarını kur- Cafer: Yaz İBSalu ge'Vjetir, derler. Gevşek 
Şeyh lbnlhimin halini gören ve 9özle- tarmak ümidine düşmlif. - IDjAAllah feaa plaı"lar! cüye cevap tuzsuzluk.tan gelir. 

- 7 5 - rini duyan halife fena lıa'lde kmnış. - Hakikaten gok dolru byuruyorsu- vermif. Yum 90k terledikçe çokça su içti 
.. _ 

1 
• • • ..beli Kajtarı gök'lerde birbirine çaı:pqan iki nuz! diye cevap vermiş. Halife: - Neden? diye sormuş. .niz ıüpbesizdir. Fakat fazla sıcakla 

- Gön.ayor musun Cafer? Şeyh Ibra- de ~ bir~~~~ yu yormuş. fntına bulutu gıDi çatılnuı, göileri de - Cafer gel de fU ağaca ikimiz bera- - Çarmıha giderken hiç olmazsa bir yemeklerinizi de biraz daha tıızle~ 
hiın gecenin bu ReÇ vaktine kadar bu Halife 0 •tacı eorunce: şimşekler saçmağa başılamq. TelAflı te- ber tırmanalım ve onlan oradan seyre- kaç kifi gider, beraber ibiihirimize ce- unutmamalısınız. 
kapıyı açık bıraknuf. Her halde gayrl - Hah! Cafer fi.meli aklıma daha gU- IA§b ağaçtan ıinmiş: derek eğlenelim, saret veririz. 
tabü bir şey var. Yoksa Şeyh Ibrahim zel bir .fikir ~el~. Yuknn çılanakt~ - Ey Cafer yubn ıçtk ta ıııamus- Bunun :üzerine halife ile Cafer ataca Bu cevap ibalifeniıı lbOfUD& ,gitmlf. Ha-
ne yapar 1apar, gelip bu kapıyı kapard~ vazgeçelim. Çüııku yukarı çıkınca go- lu insanlann vakıtlannı nasıl dua ve tırmanmışlar, o esnada ~h lbrahim: ran Reşid epeyce gü}milf. V.e :az daha 
demiş. zilkmeden -Onları seyretmek pek güç zikir ile geçirdilderini gör, teYh !lbrabi- - Ey efendiler şarap içmekle aklım saraydakiler onları ağacın Wıerirıde bu-

Halife ve onu takip edenler açık ka- olacak.. Onun yerine şu ceviz ağacının min kerametlerini bir Seyret. Ne duru- altüst oldu. Madam ki bunu bir defa iç- lunduğunu anlıyacak:ların EDiSillcis 
pedan bahçeye girmişler ve patırtısız, üz.erine çıkalım. Ağacın yüksek dalla- yorsun? Acele ol... O da Ali Nureddini, tık. Bari bu içkiyi ud ve tanbunm ihen- tan.buru alıp bir taksime batl•mıf. V~ 
gürültüsüz ydrüye yürüye saadet kas- rından sarayın üst dairesi tamamen gö- Enisülcisi ve elan şarap içmekte olan gini de .ilave etsek daha All olmaz mı? BOnra nehavendden ibir fasıl 1Yapmış. 
rınm yanına varmışlar. Oraya varınca zilkür, dem~. Ve söylediği gibi ağacın şeyh Ibrahimi görmüş. Aldı ibqmdan dzyormuş. Tanburdan çıkan :ahenk, değil halifenin 

---:----
Madrid'te 

---·-tr---
Altmış kişi kurşu-

na dizildi halife: bir dalından öbür dalına tırmana brma- kaçmış, çarçabuk ağaçtan inerek, gidip Enisülcis de: yüreğini, bir :taş hattı bir demir parça-
- Cafer, kapıdan içeri ve merdiven- na, nihayet sarayın üst kat pençerele- halifenin önünde el pençe divan dur- - Şeyhim, söylediğin çok dojrudur. smı yumuşatacak kadar güzelmiş. Fasıl --../:.r--

lerden yukarı yav~ yavaş yiirüyelim rinin bir.isine doğru uzanan bir dalın ta muş. Bir söz bile söyUyecek mecali kal- Burada birudumuz, birUnburumuz bU- bitince Enlııülcisin sesi de yükselmeğe - BAŞTARAFI 1 İNCİ sABtFEDJ 
ıeyh Ibrabim ile akraba ve ahbapları hi- ucuna varmış, ve orada oturmuş. Ora- mmnış. Harun Re§id: lunsa idi saadetimiz tamam olurdu. başlamış. Uyanık sesin titriye titrlye, 
zlm geldiğimizi görmesinler. Onlan bir dnn dairenin içine bakınca bir de ne gör- - Cafer Allaha çok şükür ki biz bir Dzye cevap vermi§. ba1kalana halkalana tl gecenin derin mifir. Sabaha .karşı saat 3 de 7 kiJi dalı• 
müddet gizlice seyredelim de sonra :mey- sün? Her birisi göklerin biricik ayı gibi günah bile i ~esek, o günahı riya perde- Onun üzerine şeyh Ibrahim ayağa bl- b.ranlıklanna dalıp gitmiş. Halifenin 
dana çıkalım. Bu şeylerin dualar.ı, zikir- birbirinden parlak iki ay yanyana otur- siyle örtmek suretiyle daha büyük ikin- karak odadan çıkını§. Bir müddet sonra yüreğinde artık kızımlıktan eser kal-
leri, tesbihleri .de vardır. Yukarıdan hiç muşlar. Karşılarında da elinde bir bar- ci bir gUnah işlemeyiz, elemi§_ lbrahim güzel bir tanburla geri. dön- mamış. 
ses gelmediğine bakılırsa, onlar şimdi dak dolusu prap tutan şeyh lbrahim: Cafer halifenin, bu sözlerine hiç ce- ınilş. Halife bu tanburu tıınımıı. Tanbur - Cafer lefı ömründe sesin bu kadar 
dua ile meşguldurlar. Halife onları seyrederken, şeyh lbra- vap vermemiş. Harun Reşidin kadeh arkadap Ishakın güzelini duydun mu? diye sormıq. 

Gidip nasd dua ettiklerini de görü- hinı: Halife: tanburu imiş. Halife tanburu görünce Halifec:lekl deii§ildiğln farkına varan 
rUz, demİI· - Ey güzellik ilihesi, ey letafet me- - Bu iki genci acaba buraya kim ıe- Cafere: Cafer, lçinden çok .sevinmiş: 

Bu sözleri sö !edikten 

kurşuna dizilmiJtir. 
Madrid matbuatı bir nota neareder'b 

cAdaletin yerini bulduğunu ve bu I~. 
hadiselerin bir daha tekerrür etmiyeC 

ni> kaydeylemektedir. r 
Madrid 7 (A.A) - Madrid p0 *' 

müfrezesi kumandana Gabaldona kari' 
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B~ans siikin i~ndeilir 
Fakat ba zahiri 

0elvele ye veren üç 
aükün 
mühim 

icinde 
' 

hadise 
ortalığı 
olmuştur 

13iıansın bu zahiri silld).net mnm.arası 
~de ve imparatoriçenin gebeliğinin ilk 

tı •Yında Uç mUhim hadise oldu. 
~'Suna Mdlse değil, hadiseye teşebblis 

ltıek daha doğru olur. ÇUnkil birbir-

~den ayn hedefler taşıyan bu Uç te
dı.bbUsün UçU de akim ve neticesiz kal-

Nikolayı öldilrtmek istemiş fakat muvaf
fak olamamıştır. 

Belki baş papas, başvekil aleyhinde 
halkı daha fazla tahrik için böyle uydur
ma bir suikasd teşebbUsil işaa ettirmiş
ti ... 

Her iki surette de bu teşebbüs bir ne
tice vermedL Baş papas ölmedi.. Baş~ 
vekil ise yine makamında kaldL .• 
Dışarıda, halk arasında ağızdan ağıza 

dolaşan dedikodular ise başvekil impa
ratoriçenin himaye ettiği mahiyetinde 
idi. 

'l'eşebbUsUn biri. baş papas Nikolanın 
lleyhinde bir suikasd teşebbüsü idi. 
5'ı..~iıaııstn hemen hemen eski baş papas 
i:~Yos kadar taraftan bulunan ve bil
"CSsa kilise mensuplan arasında gittik-
~ .artan bir nüfuz temin eden Nikola Henüz altı ay geçmişti ki Bizans halkı 
.titasına basamak vazifesi gören ma- eski idareyi mumla arnmağa başlamış
~ gözıu kadının izdivacını takdis ettik- tı .. 
t sonra artık sarayı bile dinlemiyecek 
~dar mevkiine emin olmuştu. * 
ı .• lınparator Lcon ile olan uzak akraba
~ -çUnkU herif evvelce de bir aralık 
~lediğiıniz gibi imparator Vasilin ev
d.~ı trınnevisl idi - işte bu akrabalık ona 
"'l.Cla tlyade cliret vermişti. 

.Baş papasın bu kuvveti başvekili is
~af edecek kUstahlığa ve yahut mey
"<111 okumağa bile yol açıyordu. 
~'1lalk arasında (Başvekil) ve (&ş pa
~ ) Partileri zuhur etti. Bunlar arasın
~- hemen her gün münazaalar, milna
"'l§alar, hatta döğUşmelcr eksik olını
>ııtdu. 

ikinci hadise... Büyük adada inziva 
hayatı yaşıyan sabık baş papas Eftimyo
sa yapılan suikasd teşebbüsü oldu. 

Bu teşebbüsü Bizans halkı duymadan 
ve bu teşebbils baş papas Nikolaya te
şebbUs gibi uydunna fa'lan da değildi. 

Vakıll o da akim kaldı .. Fakat bu tam 
zamanında Eftimyosun işten haberdar 
edilmesi ve suikstçılann tuzağa düşül 
rülmesi ile kabil oldu .. 
Baş papasın kendi aleyhinde olduğunu 

bilen başvekil Totaras için en büyük 
dUşman Hıristidl ve Sebastiyanodan son
ra Eftimyostu. 

O şimdiki halde bliyUk adada bir in-
•. ?ılihayet bir gün. Bizans içinde bir şa-
' <a d lft~ ziva hayatı yaşıyordu. Fakat beraberce 

o~tı... lla 1 d uzun yı r ça ışmış olduğu bu n amı 
- Baş papası öldürmek istemişler.. çok yakından bilen Totoras onun bu 

dı,. 'Su şayia bir an içinde sUrntle yayıl- sessizlik ve hareketsizliğinden kuşku-
1<. lanmağa başlamıştı. 

iliselerin önleri hallt ile doldu. 'f!. Adaya gönderdiği gözcU ve muhaf1Z-
~l aş papası görmek, şayianın doğru lar arasından bir kaçına sabık baş pa-
~-ul> olmadığını anlamak istiyen halk h ı 
~ııa sarayın etrafını bile kuşattılar. pası öldürtmek için bir pliin azır at-

mağı tasarladı. Bu işi kendi iş adamla
- Eğer ona, onun kılına bir hata gel- rından muhafız kumandanına havale 
~ ise muhakkak başvekil yüzündel' 

telıttişUr. Totarası yaşatmıyacağız.. et~ecyo ise, muavini sıfatı ile muhafız 
Sesleri etrafta yükselmeğe başladı. 
h kumandanının en emin adamı idi .. 
'lU şayialar doğru muydu? '1Ja O da bu işi muavinine açtı. 

Yalancı siğaralar 
-~-

Ta.zan: ECZACI KEMJSL K.AKTA~ 

Siğarayı bırakmak için yapma Iİğa· 

ralara bat vuranlar, eczanelerden bu 
ilaçlı aiğaralan iatiyenler çoktur. Bunlar 
aiğara formasında içinde mantol gomo
iı.el, ökaliptol, gibi kokulu ve antiseptik 
ilaçlan olan ıeylerdir. Siğarayı bırakan~ 
lar, ağızlanna götürdükleri bu dumansız 
siğaralarla güya oyalanmak isterler, bu 
yapma aiğaralar içindeki ilaçların koku
sile boğaz ve ağızda yaşıyan mikroplara 
karşı gargara gibi birer antiseptik tesir 
yaparsa da ıigarayı bırakmaya hiç yardı
mı olmaz, hatta yardım şöyle dursun bi
lakis siğara içmek zevkini daima tazeli
yen bir vasıta olur. Siğarayı bırakmak 
bir irade işidir. Nikotin ile ülfet eden kan, 
bu alışıklığı idame ettiremedikçe her vü

cut ve her mizaca göre başka başka te
celliyet yapar, ben kendi hesabıma. siğa
rayı bırakamam diye bir iddia kabul ede
mem, meramın elinden bir şey kurtula
maz sözü boşuna söylenmemiştir. Siğa
rayı bırakamam diyenler nefsini 1nkıya 
alamıyanlardır. Yoksa bir siğara tiryaki
sini hadisat bir gün, on gün, bir ay mut
lakıyet ile siğarasız bıraksa bir gün, on 
gün, bir ay sıkıntı ceker, niheyet siV.ara
<11zlıktan ölmez. bilakis dirilir, nihayet 
üç ay aiğarasız kalmak hiç bir şey yap
mamış, bir lc:aç gün gayri tabiilik vermiş
tir, o kadar .•. 

Bir kaç günlük ~ıı·-ı:i tabiiliği hayatta 
her insan çekebilir, bir ay hasta yatan 
yüksek ateşle çırpınan veya sancılar çe· 
ken adam eiğarasız kalan insandan çok 
daha zorluk içinde günler geçirmiştir. 

Siğarayı bırakamam diyenlere 8Özüm 
yok, onlan o kanaatlerinin veya siğarayı 
bırakamamak etrafında düı~ündükleri na
:zariyelerinin içinde bırakalım, şu kadan 
var ki ııiğara içenler onu azaltmakta zor
~uk çekmiyeceklerdir. Bence az siğara ile 
t;ok siğara :ırasında sıhhat itibarile menfi 
tesir hemen hemen birbirine pek yakın-
dır, siğarayı bırakamam diyenlere bir 
c;ÖzÜm var, mademki bırakamıyacakları-
na inanmışlardır. Öyle ise seyrek içsinler, 
zararım azaltmak için mi. hayır azami 
zevk almak için, çünkü aralan açılmış 
aiğaralar daha zevkli içiliT de ondan .• 

Musanın HayaJı , 
PEYGAMBERLER TAR/HİNDEN 
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0 geceki buluşmada 
"Hatun gebe 

ismi Musa 
kaldı oe bir oğlandı 

Peygamberdi 

Yatmak için yatağına gitmeğe vakıt zünU okşamıya başladı. 
bulamadı ve hemen oracıkta.. masanın Bu hareketler, hem kendisini hem de 
baş ucundaki ipek sedire uzanıverdi. uykuda bulunan Umranı huylandırdı. 
Kulaklarında tuhaf bir uf,rultu vardı... Ve nihayet olacak ta oldu.. 
Bu uğultu gittikçe çoğalıyordu.. TARtH D1YOR Kt: 
NihayeL.. birden kesildi. cOl gece ki hatunu Umranın yanına 
Ve ... uğultunun yerine heybetli bir gelmiş ve onu uyku halinde bulmuştu, 

ses kaim oldu. hemen koynuna girdi. ~ehvetin gcılebe-
Bu ses şöyle diyordu: Biyle vanma sokuldu ve Allahiitaıfüinın 
- Ya Asiye.. kavminin en hayırlısı emriyle ol saatte ol hatun Ummndan ge

olan kadın .. müjde olsun sana ki bu ge- be kaldı ve gebe kaldığı bir oğlandı. Bu 
ce çok hayırlı bir iş ile tavzif edildin.. oğlan da Beni Israilin halaskan olacak 
Kalk! Saray kapısını aç .. Umranın karı- Musa peygamberdi.> 
sını orada bulacaksın .. Onu .. kocasının Evet.. Umranın karısı o gece kocasın-
yanına götUr. dan gebe knlmıştı ve gebe kaldığı bu ço-

Senin bu hareketini Beni Israil kavmi cuk ta Musa peygamberdl 
dUnyanın son gününe kadar takdis ede- Umran, kendine gelince telaşa düştü. 
cektir.. Karısına: 

Asiye gözlerini açtığı zaman üzerin- -. Sen buraya nereden geldin? 
de hiç bir ağırlık kalmamıştı. Fakat o Diye sordu. Kadın: 
halA duyduğu sesin tesiri altında idl.. - Evden geldim, dedi. Bizim tayfa-

Bu ses .. Bu heybetli ses onu korkut- nın kadınlan kocalarını merak ettiler, 
mamıştı.. haber sormak için geldim. 

Rilya mıydı? - Peki buraya .. saraya nasıl girdin? 
Bir müddet ne yapacağına karar ver- - Kapıdan girdim. 

mcden mütereddit kaldı. Sonra arkası- - Saray kapısını ben kendi elimle 
na kalın ipek örtUsUnU aldı. kapamış ve arkasından da demirini koy-

GUrültü etmemek için yalın ayak oda- muştum. Sana kapıyı kim açtı? 
sından çıktı. Kadın, bir müddet tereddüt ettikten 

Koca sarayın geniş korldorlannda, sonra cevap verdi: 
ayak uçlarına basarak yUrUrken Fira- - Kapıyı açık buldwn ve girdim. 
vunun yattığı odanın da önUnden geç- Umranın karısı mahsus yalan söyle-
ti. miş, Asiyeyi ele vermek istememişti. 
Odanın kapısı dibinde Umran, derin Umran, gerek kapının açık olmasına 

bir uykuya yatmış.. uyuyordu. ve gerekse Firavunun bütün isteği ve 
Yürüdü. emri hilafına karisiyle buluşmuş olma-
Merdivenlerden indi. sına hayret etti. 
Çifte kanatlı saray kapısının arkası

na vurulmuş, büyük kol demirini nasıl 
kaldıracağını dilşUndü. Bu demir, bir 
kadının kaldıramıyacağı kadar nğırdı. 

Asiye kolunu uzattı .• 

- Bunda Cenabıhakkın elbette bir 
hikmeti vardı. 

Diye kendi kendine söylendikten son
ra kansına: 

~ kikaten baş papasa kat'§ı bir sui- Recyo, Marina gibi bUtiln duydukları-
!\.. d teşebbUsU olmuş muydu? Baş pa- Xa""areci Jıarde~ler 
"'3 nerede idi? nı ve gördüklerini akşamlan gUnil günU- 3 3 y 

Koca demir .. sanki kendiliğinden kal
kıyormuş gibi ve kuş tüyü hafifliği ile 
yerinden oynadı. 
Kapı açılmıştı .. 

- Haydi çabuk buaıdan git ve geldi
ğini kimse duymasın, dedi, seni kendi 
elimle saray dışarısına çıkarmadan ve 
kapıyı tekrar arkandan kapamadan ra
hat etmem. 

• lrnparator Leon da, başvekil de bu şa- ne Sebastiyanoya haber veriyordu. Bu Bora yüzünden 
'laları duymu,Paı", onlar da baş papası meseleyi de ayni gUn haber verdi. İikl yere indiler .. 

Asiye .. Kapının eşiğinde yatmış uyu
yan Umranın karısını gördü. 

Seslendi. ~bnışlar ve fakat onlar da buldura- gün sonra Eftimyos kendi aleyhinde ya- Spring Field - İllinois, 7 (A.A) - BB. 
'<lltlı .. 1--dı. pılacak suikasdden haberdar edilmiş bu- Hunter ve Hummphrey Moody birader- Kadın gözlerini açıp ta karşısında 
l.. ~· Asiyeyi görilnce hemen ellerine sarıldı. 

ıı\41ihayet saaUcrce süren bir kararsız- lunuyordu.. ler havada 434 saat 46 dakika kaldıktan 
Fakat Asiye, parmağını dudaklannın 

lan sonra ı.ftn papasın sagw oldug· u an- = sonra çıkan bir bora yüzünden saat 4.46 
~ Uzerine koymuş, ona, sus.. ~esini çıkar-

ıldı. Sarhoşlukla sarkıntılık daT - Greenvich - yere inmişler~. ' ma! 
~iitih hakikaten böyle bir suiknst oldu Buca eski belediye caddesinde Hasan Neyyork, 7 (A.A) - Boucherville den Demek istemişti .. 
~olmadı mı. tenvir etmiyor. Sadece oğlu Cavid sarhoş olarak kahveye git- gelen aCariboua tayyaresi saat 21·27 de Umranın karısı sesini çıkarmadı . 
lq enin bUyUk reisine kllllı yapıldığı miş ve masalara vurmak suretiyle hal- - Mahalli saat - Port Vashintonda deni- Asiye onun kulağına: 
~l11 olan bu teşebbüsün Bi7.ansta bir kın istirahatini kaçırmış olduğundan ya- ze inmiştir" _ Benimle beraber geleceksin .. dedi. 
~~U heyecan uyandırdığı, halk arasın- kalanmıştır. --+-- Seni kocan Umranın yanına götürece-
ba~ekil aleyhinde bir galeyan zuhur Sandalye savurma$ KRAL ZOGO 0 1 k ks y 1 li _ f ğim.. nun a onuşmıyaca ın.. a nıı: 

~azılıyor. Belki başvekil baş papas Karşıyaka Zafer sokağında, bir kavga BELÇ KABA koynuna girecek ve beraber .. yatacak-
"" - esnasında Halil Ibrahim oğlu HUseyin Anvers, 7 (A.A) - Kral Zogo al- s d kalkı ı b 1 

l!h'ı·ru····M····0··E····D···0···c··a···v····y···a···.~: sın. onra a P y ne uraya ge e-.Q Da..1" .. manav ŞükrU og"lu CeW Terle- lesi ve yinnl kişilik maiyetiyle Brabant ksi s i bekl" ği ~ ce n.. en ıyece m ... 
~'1 QÖS'J'EREN BİLGİ_: mez ile Mustafa oğlu Mehmet Ateşe san- vapuru ile Oslodan bu sabah saat onda Bu garip emirden bir şey anlamıyan 
QIR.. dalye ile vurup yaralamıştır. Suçlu ya- buraya gelmiş ve otomobil ile Brükscle Umranın kansı saray koridorlarında 

kalanmıştır. hareket etmiştir. Asiyeyi takip etti. 

Karısı her ne kadar : 
- Ben yalnız giderim. •• 
Diye Lc;rar ettiyse de Umran razı ol

madı ve onu saray kapısına kadar biz-
zat götUrdU. • 

Kapıda, arkasında ipek örtUsU, melek 
gibi yüzü ile bekliyen Asiyeyi görUnce 
her şeyi anladı. 

Kavminin bu en aziz kadınına: 
- YA Asiye .. dedi .. niçin bunu yaptın? 

Firavun duyarsa halimiz nice olur? Bil
miyor musun ki bu gece bütUn erleri 
hatunlarından ayırt etti ve hatıl kendi 
bile senin yanında yatmadı. Halbuki .sen 
kapının kilidini açtın.. hatunumu belki 
de buraya sen davet ettin ve onu benim 
yanıma sevkettin .. 

Asiye, Urnranın bu sözlerine şöyle 
mukabele etil: 

··BİTMEDİ·· 
• Sevgili çocuklar.. BU DA ÖYLE- • __ Jı.._ d 'i...T A5iye onu oğruca Umranın yattı-

: 0kııınnyn hevesli, fnkat Wtnp ala- Ali oğlu Ömer Yılmaz. aralarında es- Fıllstinde yeni ğı yere götürdü. -
~acak kardeşlerini% için okudu- ki bir husumet bulunan Ali Osman Yağ- latidlsefer OfdU.. - Işte kocan .. dedi.. onunla konu~ 'J'Ol'IJafıda ltU'SIZf!Jı 
~· uı mektep kitaplanru çocuk eıoğluna evvelki gün kemerde Çayırlı- Kudlis, 7 (Ö.R) - Son kırk sekiz sa- tuktan sonra hemen geri gel.. Sakın faz. Torbalının Ertuğrul mahallesinde 72 
ti '.1teme kurumuna verirseniz Bil- bahçede rastgelmiştlr. Ömer Yılmazm at zarfında bir kaç ht'ıdisc olmuştur. la ses çıkarma.. sayılı evde Hasan oğlu Ahmet Metin. 
U nrkndaşlnnnm çoğaltmış olu.r- AH Osmana tabanca çektiği şikayet edil- Üç kişi ölmüş, ildsi İngiliz olmak üze- Umranın kansı, kocasını böyle sırt maa aile bağında yntarken evine hırsız 

'~Uı.. mesi üzerine suçlu tabancaslyle birlikte re on kişi de yaralanmıştır. Bir çok tev- Ustü yatmış uyur görünce hemen yanı- girmit. iki yüz lira kıymetinde e§ya çal-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k 1 ışt ~ ~..!a _nanın ır.:_ ıs:::: 

4
• kifat_~~~~~ -;o;:--. na yaklaştı. Uyandırmak için elini, yü- mıştır. Hırsız aranmaktadır. 

9..,,..J7..TLZ7J::r.LZ7Y:7J.Z/Z7..LZZ7/.Y.7..7~/..././.7.Z/.7-Jr.7.7..Y27.i'7.7.7.7J.7..CLXil7'J ı- - - ---- -·-- - .... şte böyle dUşüne düşUne Barbezyö ke kralımızın üzerine el kaldırmağa cüret mir maske olduğuna tamamen kanaat 

DEMiR MASKE 
• 

Büyük tarih ve 
(ıKıNCİ 

e *fi 

macera romanı 
KISIM) 

akşamı bUyük bir sabırsı71ık içinde bek- etmiştir. Belki de Majesteyi kendi yerine getirecek olursan o zamrn gürültüsüz ve 
lemeğe başladı.. ve büyük bir tehlike içinde bırakarak patırduıız bir halde yakalayıp vücudunu 

Nihayet akpm olmuı ve Puron gece ıerbest halde ve sizi de iğfel ederek Pa- izale edersin. Beraberinde olan adam
yarısına doğru uşağı tarafından gizlice rise doğru gelmektedir. Yani maiyyetin- lardan hiç biri de sağ kalmıyacakbr. Sa
odaşına ithal edilmi§tİ. de bulunduğunuz zatın kral değil fakat na yolladığım po!!tacı Puron çok emin 

Harbiye nazmnın postacısı ceketinin Monsenyör Lui olması muhtemeldir. Bu ve sadık bir adamdır. Bilahare bizi müş
astnrını eölcerek içinden kemali itina ile mesele çok mühim ve nazik meseJedir. kül bir vaziyette bırakacağını hissedecek 
ıaklanmıı olan mühürlü mektubu çıkar- Bu sır ise vakıf olanları ölüme mahkum olursan onu ortadan kaldırınz. Fakat 
dı ve bir şey söylemeden Markiye verdi. eden çok büyük bir sırdır. Binaenaleyh şimdilik bize faydası olabilir. Ve mesela 

J 5 Barbezyo postacıya: mahremiyet içinde büyük ihtiyat gösteril- bol para dağıtmak suretile Liyonda, ayak 
~ . .. -. . -- .. . - Yandaki odada bekle ... Belki sana mesi lazımdır. Her şeyden evvel maiyye- takımlarından, haydutlardan falan bir 
b Yalinde genç kadının guzel yüzü, kıyafet boy:e.? .. Ll):o~d~ ne ~ı~orswı?. I ihtiyacım olacaktır. tinde olduğunuz zatın hakiki hüviyeti gurup temin edebilir, ve böyle bir gurup
~ heyecanla çarparak otele dönüyor- - Pedcn~ be~ s_ızın e~ altın· j Dedi ve yalnız kalır kalmaz da zarfı hakkında kanaatiniz olması şarttır. Her la sen pekala yapacağın i i başarabilirsin. 

Yol kenannda ve otel '.kapısı civa- da bulunmaga ve gizli olarak sıze husu- yırttı. Babasının uzun mektubun·ın mün· ıey senin göstereceğin dikkat, zeka ve Tabii meselenin ne olduğunu hiç kimse· 
Ustu başı toz toprak içinde bir si bir mektup vermeğe gönderdi.. derecahna daldı. basirete bağlıdır. l,i güçleştiren nokta nin bilmemesi ıartbr. Sana eon tavsi-
Yanına yaklnşb. ve sadaka ister - Bir mektup mu gönderdi?.. Pek Okudukça gözleri hayret ve deh§et Majeste ile demir maske arasında olan yem t bilhassa kadınlardan kendini 

~ l!apknsuu uzattı.. ala .. Bu a~ımm saat onda otele gel ve içinde açdıyor, betibenzi sararıyor, mo• çok kuvvetli benzerliktir. Bu benzerlik koru ... > 
<lt-hezyö, tatlı hayallerine mfuıi olan uşağımı bul, ben tenbih ederim... Seni ranyor, renkten renge giriyordu. mühim bir yanlışlığa da meydan verebi- Bu son cümle, son tavsiye genç Mar-
~~ın yüzüne sert sert baktı. Adam odama getirirler. ÇünkU Luvuva oğluna devletin bü- lir ve nihayet bütün endi elerimiz yersiz ginin dudaklannda bir tebessümün yer 

so-· söylemesine meydan verme- Barbezyö babasının gönderdiği adam· yük sırrını, On üçüncü Luinin oğlunun, de olabilir. Yalnız ben demir maskeyi bulmasına vesile verdi. 
l'<h·<ış sesle : la ne maksatla görüştüğünU farketme- kralın kardeşinin. Demir maskenin, Mon- gördüğüm zaman baldırlarının Majeste- Barbezyo kendisinin kadınlara ne ka-

' ~onsenyör .. Dedi .• Beni tanıdınız sinler diye herifin hala uzanık tuttuğu senyör Luinin mevcudiyetini ve hayatını nin baldırlarından daha kalınca olduğu- dar düşkün olduğunu hilen babasının bu 
, şapkasının içine bir altın attıktan sonra haber veriyordu. Nazır oğlundan aldığı nu gördüm zannediyorum. Maalesef eli• ihtar ve tavsiyeye lüzum gördüğünü dü-

Zyô hayretle sordu : otele girdi .. Odasına çekildi.. mektuplar üzerine endişeye düştüğünü mizde mevcut delil bundan ibarettir. ıünüyordu 
:·ın ·iniz? .. Benden ne istiyorsu- Harbiye nazırının böyle garip ve es- söyledikten ve bu mühim sım bu aebep· Benim karanm ıudur. Sen, maiyyetin- Birden gündüz düello ettiği erkek kı-

il pcdl.!nniz Marki Dö Luvuva
dık bcndelerinden biriyim., 

Yu hıra dıkkat edince muha-

rarlı bir şekilde kendisine mektup gön- le ve yalnız kendisine haber vermeğe de bulunduğun zata karşı yine hürmette yafetli genç kızı hatırladı ve titredi. 
dermesi BarbezyönUn meraloru arttır-' mecbur kaldığını söyledikten sonra di-ı kusur etmemekle beraber bütün hareket• Gözlerinde manalı bir sevinç şUlesi 
mıştı •• Her halde bu mektup muhtevi- yor ki: lerini sıkı bir kontroldan geçirirsin. Bü- çaktı. 

yatı çok mühim olacaktı ki babası bu < işte oğlum... Majeı;te Sen MargTit tün sözlerine, hareketlerine dikkat eder- •• Bİ'J'MEDJ •• 
kadar sıkı ihtiyat tedbirine lüzum gör- adasını ziyaret ettiği zaman belki Demir 1 sin. Bir hiç. ehemmiyetsiz görünen nokta 
mfü;tü . maske ile yalnız kalmıııtır ve demir mas· ıana hakikati anlatabilir. Eğer onun De-

Ormanda yangın 

---·~·---
Selıi21Jin çam 
ağacı yandı-
Evvelki gün saat 15 te Değirmendere 

nahiyesinde Gök ağaç çiftliği civanndş 
Hüseyinin Cevizli oğlu çiftliği dahilin
de orman yangını çıkmıştır.. Rüzgann 
tesiriyle yangın genişlemiş ve civar köy· 
lerden gelen halkın gayretiyle sabaha 
karşı saat Uçte söndUrUlmUştilr •. BU~ 
küçük sekiz bin çam ağacı yanmıştır._ 

Yangının o civardan geçen biri tarafın
dan atılan yanık sigaradan çıktığı tah
min edilmektedir. Tahkikata devam edi
liyor .. 

--~'-
İKİYANGIN 

Dün iki yangın h&disesi olmuştur. 
Birinci yangın Kançqmedeki mezar

lıklar yanında B. Mehmet Aliye ait bağ• 
daki kuru otlardan çıkan ateşin şiddetle 
esen rüzgar tesirile o civardaki evleri ve 
bağlan, zeytinlikleri tamnmen yakacak 
bir tehlike arzetmek üzere iken yetişen 
itfaiyenin aldığı seri tedbirler sayesinde 
mevzii olarak bastmlmıştır. 

ikinci yangın Karşıyakada Soğukku
yuda merhum Noter Mehmet Eminin 
evinden çıkmış ise de bu yangın da bi
rincisi gibi itfaiyemizce büyümeden aön
dürülmü§tür. 

Evler eigortasızdı. Zarar pek cüzidir. 

Otları ~alıarlıen 
Evvelki gÜn Menemenin Ali ağa na

hiyesinde Tandır limanı mevkiinde or
man ve fundalıkta yangın çıkmış ve sön
dürülmüştür. 

Yangının Hüseyin oğlu Salih tarafın
dan tarlasındaki otları imha için yakılan 
ateşden çıktığı anlaşılmıştır. 

Odernlşte yangın 
ödemişdo Cümhuriyet mnhallesindc 

Cümhuriyet caddesinde berber B. Hakkı 
Alpağın evindeki bacanın kurumlan iki 
senedenberi temizlenmemesinden yangm ,. 
çıkmışsa dıı. genişlemesine meydan ve-

rilmeden söndürülmüştür. 

Kıvııcıınıardan 
cılıan ateş ... 

Ev'l.•elki gün Aydının Ortaklar mıntaka
sındıın geçen tren lokomotifinin bacasın
dan çıkan kıvılcımlardan yangın çıkmıt 
ve genişlemiştir. 

Yangın Kuşadasının Çayırlıpınar or· 
manına da sirayet etmişse de halkın gay• 
retile söndürülmüştür. 

7oPla lıacırılan lıızlaıa 
ödemiıte Beydağ nahiyesinde Erildi 

köyünde Ali Çolak km 1 3 yll§ında Ane 
Çolağı, Hi.iseyin oğlu Ahmet Katar adm· 
da bir işçi zorla kaçırmıştır. 

Yine bu köyde 1 6 yqında Dudu Koca 
adındaki kızı da rençber Mehmet Akrin 
zorla kaçırmıştır. Suçlular zabıtaca aran• 
maktadır. 

KACIRll..AH KJZ 
Karaburunda Burgu köyünde ömer 

oğlu Durmuı adında biri Kmlcaağaç U.. 
yünde Mehmet kızı 18 yll§lnda Dudup 
kaçırmıı ve zabıtaca yakalanmışbr. 

KUYUDA BOGULDV 
Tirede Boğnziçi nahiyesinde oturan 

Manastırlı Mevllld kızı Refika kuyudan 
kova ile au çıkaTırken ayağı kayarak dü.,
müş ve ölmü§tÜr. 

HAVUZDA BOGVLDV 
Dikili kazasının Kocaoba köyünde Ha

lil oğlu Mustafa Öztürk abdeıt almak 
için Ayvaz. Ali çeşmesi yanındaki havu
za girmi~e de suya düşmüş ve boğul· 
mu~ur. 

u .. &Ruın uyJıuda ilıen 
Torbalıda Ahmetli kır bekçisi Ahmet 

oğlu MustafaAtik"in gece evinin avlusu 
önünde uyurken bnşucuna bırakhğı çe

k.eti ve pantolonilc bekçi tüfengi çalın
DU§tır. Ayni gece köy odasından bir ba
vul da çalınmıştır. Hımz zabıtaca aran
maktadır. 

'J'İREDE 
Yakalanan hırsızlar 
Tirede Kurtuluş mahallesinde gündil& 

sokağında Demirci Ahmet Solak oğlunun 
evine giren meçhul bir hırsız, evde hula• 
nan kilitli sandıklan kırmış ve 25 7 lira 
para çalmıştır. Hırsızlığın Ahmet oğlu 
Ali Ok ve arkadaşları tarafından yapd• 
dığı anlqılmış, suçlular tutulmuştur. Çal
dığı paralar da meydana çıkarılmıştır. 

TEHDİT EDENLER 
Alsancakta Ismail oğlu Mehmet, içki 

yüzilnden garson Eyüp Sabriyi tehdit 
etmekten, Şehitler caddesinde Hüseyin 
oğlu Cemal, Abdullah kızı Zekiyenln 
kendisiyle barışmamasından muğber 

olarak bıçakla tehdit etmesinden, yaka
lanmışlardır. 

ihtiyarlığa bakmadan 
Karantinada 9 Eylül sokağında 82 ~ 

şında Fatma ile Izzet arasında çıkım bir 
kavgada birbirlerini dövdüklerinden ya
kalanmışlardır. 

BİR KABIN İÇİN 
Gaziler mahallesinde Mustafa oğlu 

Kadri, ve Halil oğlu Mustafa ve Abb~ 
oğlu Sadık arasında kaöın yüzünden bir 
kavga çıkmıştır. üç kavgacı da birbirle
rini bıçakla hafif surette yaralamışlar
dır. Suçluların Uçü de yakalanmıştır. 



Keklik avları başladı 
Pazar günü 

ilk av çok 
Germeyanda yapılan 
muvaffakıyetli old~ 

Pazar günü yapılan avda bir kısım avcılar avlan ile beraber 

Mevsimin ilk keklik avı münasebe
tiyle dün yüzlerce avcı muhtelif istika
metlerde avlnnm.ışlar ve torbalan dolu 
olarak evlerine dönmüşlerdir. Vilayet 
yüksek katının göstermekte olduğu kıy
metli alaka sayesinde iki senedenberi 
hileli ve mevsimsiz avlara müsaade edil
mediğinden av nesillerimizin mucibi 
memnuniyet bir derecede üremekte ol
duğu görülmektedir. Daha bir iki sene 
gibi kısa bir zaman zarfında av nesille
rimizin iki misli artacağına şüphe edil
memektedir. 

Halkevi avcılar cemiyeti ilk avı Çeş
menin yakınında bulunan Germiyan ha
valisinde tertip etmiş ve bir çok tanın
mış avcının .iştirak ettiği bu avda üç yüz
den 7.İyade keklik öldürülmüştür. Bu 
muvaffakıyetli avdan sonra avcılarımız 
büyük bir neşe içinde eğlenmişler ve 

şerefli bir gün geçirmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Izmir avcılar 
cemiyeti 15 Şubatta hitam bulacak olan 
av mevsimi müddetince her Pazar günü 

azasını en eyi yerlerde avlandırmak im
kfuılarıru şimdiden temin ederek bunu 
tamim etmiştir. Binaenaleyh cemiyet 

azası olan1nr için her hafta yalnız yüz 
kuruş otobüs masrafına mukabil en eyi 
yerlerde avlnnmak cidden kıymetli bir 

fırsattır. Bu kolaylıktan avcılarımızın 

azami derecede istifade edeceklerine 
şüphe yoktur. 

Görülüyor ki Izmir avcılar cemiyeti 
sistematik bir çalışmanın neticesi olarak 
avcılık işlerimizin tan7.imi hususunda 

kıymetli neticelere varılmaktadır. Ce
miyetin çalışkan idarecilerini ve ilk av
larını yapan avcılarımızı tebrik ederiz. 

Karşıyaka avcılar bayramı 

Gülbahçede neşeli 
bir surette geçti 

. ~--__..... .................. -......_ .. 

Kar§tyakalı avcılar av dönüşünde 

Karşıyaka Halkevi avcılar komitesi avcılar komitesi azasından bay Şükrü 
azaları bu sene bayramlarını Pazar gil- Sarçının söylediği istiklal marşı ayakta 
ııü Gülbahçede çok neşeli ve istifadeli dinlenmiş ve bundan sonra yemeğe baş-
bir surette kutlulamışlardır. la nmıştır. 

Gece saat bir buçukta başkanları Efe Yemek esnasında Izmirden götürülen 
Fahrinin riyasetinde Karşıyaka Halke- saz heyeti güzel parçalar çalıru§, mono
vinden yetmiş beş kişi olarak Uç otobüs- log Mazlftm da nükteli sözleriyle avcı
le hareket eden avcılar saat dörtte Ur- ları güldünnüştilr. Yemek, çok neşeli 
lanın Gülbahçe köyüne varmışlardır. ve samimi bir suretle geçmiştir. 

Burada ava çıkacak olan avcılar he- Yemekte Karşıyaka Halkevi avcılar 
men av mıntakasına hareket ederek komitesi başkanı Efe Fahri, azadan Hak
muhtelif kollarda avlanmağa başlamış- kı ve Şükrü Sarçın avcılık ve faydaları 
lar ve saat on bire kadar süren avda ile Türklerde avcılık tarihi hakkında 
beş yüze yakın tavşan ve keklik avla- nutuklar söylemişlerdir. 
mışlardır. Yemekten sonra sazın çaldığı milli ha-
Avcılar saat on birde av mıntakasın- vaJar oynanmış ve akşama kadar burada 

dan hareket ederek Gülbahçe köyüne eğlenen avcılar saat yirmide Kar§ıyaka
avdet etmişler ve burada bay Adilin ya dönmiişlerdir. 
bahçesinde hazırlanan sofralara otur- Bayram, alınan tedbirler sayesinde 
muşlardır. çok muntazam bir surette kutlulanmış-

Yemekten evvel Karşıyaka Halk.evi tır. 

Halk opereti Yedek subayların hizmetleri 

--
Fuar için hazırlıklarına başladı. Opereet Muhtelif mektep 

bir Macar baleti refakat ediyor meZUD• 
San'atkıir Şadi de şehrimize gelecek )arının askerlik şekilleri 

Halk opereti müdürü B. Lütfullah 
Süruri şehrimize gelmiş ve fuar esnasın
da on beş temsil vermek. üzere belediye 
ve fuar komitesi reisi B. Dr. Behçet 
Uz'la temasa başlamıştır. 

Haber aldığımıza göre bu sene fuar
da temsiller verecek olan ve Izmir halkı 
tarafından çok beğenilen halk opETeti 
şehrimize kuvvetli bir Macar balet he
yeti ile birlikte gelecektir. Izmirde hiç 
oynanmamış yeni piyes repertuvarı da 
çok zengindir. 

Istanbulda hararetli alkışlar toplama
ğa muvaffak olan ve üstüste aylarca 
oynanan <Modem kızlan, dçiçe>, <De
liler>, <Aşk borsası> oynanacak piyes
ler meyanındadır. 

Halk opereti sanatkarları ayın on se-
kizinde şehrimize gelmiş bulunacaklar 
ve fuarın açılış gününden itibaren 5 Ey-

.Şehrimizde temsil verecek olan 

sanatk8.r .Şadi 

Halk opereti ile gelecek olan Macar balet heyeti 
lül gecesine kadar muntazaman temsil- tir. Bunların başları Şadinin maruf Se
ler vereceklı::Tdir. kizincisi olmak üzere Hissei Şayia ve 

öğrendiğimize göı·e sahne hayatının Kılıbıktır. 
çok sevimJi ve değerli siması üstad sa- Şadi Halk operetinin bu ricasını sırf 
natkar Şadi çok sevdiği Izmire fuar gün

lerinde gelerek Halk opereti sanatkarla-

Izmir için hususi bir ehemmiyeti haiz 
bulunan fuar neşesini artırmak için ka
bul etmiştir. Çünkü kendisi şimdilik 

rı ile birlikte yalnız Uç temsil verecek- sahne hayatından uzak yaşamaktadır. 

Diyana Durbin'in lngiliz harbiye 
mekte'! hayatı 1 nazırı _!!rise gitti 

Amerik~, kanuna çok riayet eden bir I Londra, 7 (A.A) - Harbiye nazırı B. 
memlckettır. «Üç modern genç kın fil- Hore Belişa, kısa bir ziyarette bulun
minin parlak yıldızı Diyana Dur benin 1 mak üzere Parise hareket etmiştir. Ken
her gün üç ınat mektebe gittiğini öğren-! disinin Pariste hiç bir siyasi şahsiyetle 
diğiniz vakit herhalde hayret edeceksiniz. j görüşmeler yapmıyacağı bildirilmekte
Fakat bu hakikattir. Çünkü Amerikada clir. 
kanunun emri gayet katidir. Sekiz ya~ın- --~-

dan on ıekiz yaşına kadar olan her ferd Al ı•" • 
günde en az üçaaat mektepde bulunmağa man genç ıgı 
mecburdur. Yaşı küçük yıldızlar da bu · 
kanun hükümlerine tabidir ilim seviyesinden 

Bunun içindir ki Amerik~da her atüd- aşağı düşüyormllf
yonun bir mektebi vardır. Ve öğretmen Berlin, 7 (A.A) - Üniversite profe
mahalli maarif idaresi tarafından tayin sörü Franck Dornseiiff Deutsclıe Allge
olunur. meine Zeitung gazetesinde yazdığı bir 

Bu hocaların vazifesi ekseriya güçtür. makalede diyor ki : 
Yıldızlar hocalariyle iyi geçinmezler. Ona Bugün Almanyada da daha nyade 
lazımgelen hümette kusur ederler. pratik meslekler intihap olunuyor. Bu-

Diyana Dürben de senelerce Misters günkü gençlerin ekserisi basit işlere ve 
Mari Vestin idare ettiği dershaneye de· spora doğru teveccüh ediyor. Bu vazi
vam etmi~tir. Bu dershane dıvarlan açık yetten hazer etmek IAzımdır. Zira bu 
renge boyanmış bir odadır. Sıralar ve Almanyayı komşu milletlere karşı dun 
muallim kürsüsü krem rengindedir. Fi- bir vaziyete koyacaktır. Halbuki mane
güran yahut yıldız, kız veya erkek tale- vt ve ilın1 sahada devamlılık bir kerre 
heler yanyana otururlar. kesilirse bunu yeniden tesis çok güçtür. 

Bu mektepte ders şartiyle başlar. -~-
Gençlik §arkılan hep bir ağızdan söy- Bir JngUlz protestosu !::i D~_Yanamn güzel sesi derhal ken- Ve .Japon tefızilli 
Şeksp:.österir. ~ci ders edebiyattır.. Hong - Kong, 7 (Ö.R) - Japon balı-

m eserlerı okunur izah olunur · · t iki' İngiliz 

ANKARA - Yedek subay olacaklar selerdc talim görecekler, altı ay asteğ
hakkındaki yeni hükümlerin tatbikine 1 menlik hizmeti yapacaklardır. Yek(ın 13 
ba~larunıştır. Her ı;ene yapılan son yok- aydır .. 
lama n.eticesinde sağlam veya sakat as- Yabancı lise ve orta mekteplerle mu"' 

. ker edilenlerden tam devreli lise ve adili mektep mezunlarından, askerlik 
muadiJleri ile yüksek derecedeki mes- dersi görerek, Türkiyeye gelenler bu• 
lek mektepleri, yüksek deniz ticaret lunduklan yerdeki liseden birinin kaın
mektebi ve muadili mekteplerden ve pma ~c;tirak ettirilecektir. İmtihan so
üniversiteden mezun olanlar, yedek su- nundaki muvaffakıyet derecesine göre 
bay ve askeri memurlar hakkındaki ka- kendilerine askeri ehliyet veya asker
nunun 8 inci maddesindeki şartları hillz liğe hazırlık derecesini gösteren bir ve
oldukları halde yedek subay yetiştiril- sika verilecek ve bu vesikanın verdiği 
mek üzere tahsilleri nevine ve kabiliyet- haktan istifade edeceklerdir. 
lerine göre Milli Müdafaa vekaletince Yedek subay yetişecek kadar tahsili 
takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif olup ta ya1nız orta mektep veya muadil
sınıflara ayrılacaklar ve bunlar mek- terinden diploması bulunanlar 4 ay kıta
teplerde ac;kerlik dersi görüp görme- da, altı ay mektep ve müesseselerde ta
diklerine göre, aşağıdaki şekilde yazıh liın görecekler ve altı ay da asteğmenlilt 
müddetlerle talim ve tahsile tabi tutu- vazifesini ifa edeceklerdir. Yekun 16 ay-
lacaklardır. dır .. 

Bu cetvelde gösterilen hizmet müd- Lise ve muadili mekteplerden cliplo
detleri mezun oldukları okullardan al- ma alınış olanlar iki ay kıta, 6 ay mek,.. 
dıkları diplomalara göre olacaktır. tep ve miiessese talimi görecekler, 6 ay 

Bütün tahsilini yabancı memleketler- asteğmenlik yapacaklardır. Yekiln H 
de yaparak, oralarda askerlik dersi gör- aydır .. 
miyen yüksek mektep mezunları altı ay Üniversite ve yüksek mekteplerden 
kıta ve sefinelerde, altı ay mektep şube diploma almış olanlar ve yahut lise me
ve müesseselerde talinı görecek, altı ay zunlariyle C. brövesi alanlar altı aY. 
ao;teğmenlik hizmetinde bulunacaktır .. mektep ve müesseselerde tallın görecek~ 
Yekun 18 aydır.. ler, altı ay da asteW"r!enlik yapacaklar-

Bütün tahsilini yabancı memleketler- dır. YekCin 12 aydır. 
de yaparak oralarda askerlik. dersi gö- Bunlardan yukarıdaki izahat muci~ 
ren yüksek mektep mezunları üç ay kı- hince kıta hizmetini yapan ve ikmal 
ta ve scfinelcrde, a1tı ay mektep, sefino eden veya yüksek askerlik dersi ve kam
ve ı:'üesseselerde talim görecek, altı ay pı gördüğü diplomasından anlaşılan ta
aste~m~n olacaktır. Yekôn 15 aydır.. bip, veterinerlerin hepsi, kimyager, ec-
Türkıyede orta okul veya muadili dip- :zacı ve diş tabiplerinin en liyakatlilerin

lomasıru aldıktan sonra tahsillerini ya- den ihtiyaca göre Milli Müdafaa vekfile
bancı memleketlerde askerlik dersi gö- tince lüzum görülecek mikdan tercihan 
rerek tamamlıyan yüksek mektep me- kendi tatbikat mekteplerine ve lüzu
zunları, iki ay kıta ve sefinelerde, altı ay munda sıhhi müesseselere ve makine 
mektep sefine ve müesseselerde talim mühendisleriyle sınat kimyagerlerden 
göreceklr, altı ay dea asteğmenlik biz- lüzumu mikdarı askeri fabrikalara ve 
meti geçireceklerdir. YekUrı 14 aydır. diş tabibi, eczacı ve kimyagerlerle mil-

Türkiyede lise veya muadili diploma- hendislerden ihtiyaçtan fazlası ile diğer
sıru aldıktan sonra tahsillerini yabancı leri tefrik edildikleri sınıfların yedek 
memleketlerde askerlik dersi görerek subay mektebine ve buralarda 6 aylıK 
tamamlıyan yüksek mektep mezunları bir hizmet ve tahsile tabi tutulacaklar
bir ay kıtada altı ay mektep ve müesse- dır. 

Zonguldak ve Artvinliler 

Muhitleri dahilinde 
köy gezileri yaptılar 

Zonguldak 7 (A.A) - Halkevimiz tarafından tertip edilen ve bü
tün Zonguldak halkının kadınlı erkekli davetli buulnduğu Türkali köy 
gr,zisi sosyete şilepin tahsis ettiği krom vapuru ile başta valimiz parti 
başkan vekili ve köy işleri ile ilgili bütün daire müdürleri ve komutan
lar olduğu halde dün yapıldı. Türkalide civar sekiz köyden 1500 köy
lü toplanmıştır. Bandonun çaldığı istikial martı ile bayrak çekme me
rasimi yapıldıktan sonra Halkevi adına başkan Ahmet Gürel, parti 
başkanı Tevfik Bilgin gezi ve gayesi hakkında aöz söylediler. Alaka
dar daire müdürleri de köylü ile alakadar olarak onların sorularına ce
vaplar verdiler, ihtiyaçlarını kaydettiler. 1000 köylüye halkevi öğle 
yemeği dağittiği gibi ayrıca erzak verildi ve bütün köylere kitap ve ga
zete doktorlar tarafından da ilaç dağitıldı. Halkevi kollarının dil, tarih 
ve folklor incelemeleri yaptıkları bu gezi böylece hakiki bir şehir ve 
köy kaynaşması samimiyeti ve büyük bir neşe içinde geçti. 

Artvin 7 (A.A) -Artvin halkevinin muhtelif şubelerine mensup 
otuz genç Çoruh ve Kars vilayetleri hududundaki Bülbül yaylasında 
tertip edilen kampa ve şenliklere iştirak etmek üzere dün şehrimizden 
ayrılmışlardır. 

Çoruh ve Kars vilayeti halkından binlerce köylünün bu mevsimde 
toplandıkları 2700 rakımlı Bülbül yaylası ile civar yaylalarda toplu bir 
halde bulunmakta olmalarından bilistifade her iki komşu vilayet hal
kevleri mensupları bu sene de bu yaylada bir kamp kurmuş bulunu
yorlar. 

güç ve az kullanıl . ' , nyesı şangta vapurunun yan-

!~---"1-Z!m•a-a•nmmmm•ml!IH"allll=m,wm•ı•••ı•ı•ı•••••lll! ta ___ ,__ an kelımeler kara tah- nıası neticesini veren bombardımandan -· , = "• -·- ' ' ya Ycu.uır. Talebe bu kelimelerin ma . . . 
nasını IQgat kitabında - ı Japon tayyarecilerının mesul olduğunu 

Programa nazaran kampların devamı müddetince bu yayla ve civa· 
nnda toplanan halkın iştirakiyle güreş, cirit ve muhtelif spor müsaba· 
kaları yapılacaktır. Yine bu toplantıdan bilistifade halkevi gençleri 
ayni zamanda folklor tetkikatında bulunacaklardır. 

"Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki otuz yataklı 

hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur iskelesi karfı
ıı~~adır. Ge-.:e gÜndüz basta, doğum, ameliyat kabul eder. Daimi 
mutahassıs doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
salonu_, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - ültraviyole - Enharuj -
Eldrtr.~k ve ıu tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize kartı 
çok guzel manzaralı havadar aakin bir hastahanedir. 

Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi oda1ar dört liradan 
bq1ar. 
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mecburdur.. arayıp bulmağa tekzip etmiştir. İngiliz konsolosu Mdi-

Üçüncü ders Fransız dır Fr seyi protesto etmişti. 
ca · ansızca 

Afyon - Uşak Bulgaristan ve 
Balkan Antantı 

dersinde gramer okunmaz, fiiller ezber- _,___ Arasında tenezzüh 
1 H 1 B S t,. i Londra, 7 (Ö.R) - cDeyli Herald• 
cnınez. er ta ebe bir kaç cümleyi t en ·- . 

okur, hoca tashih eder. Diyananın Fran- • r a ng Uşak, 7 (A.A) - Dün Afyondan ilk gazetesinin lstanbul muhabiri Bulg~-
sızca dersiyle nrnsı iyi değildir. Fransız- olarak kalkan bir tenezzüh treni ile bu- tanın da Balkan antantına girmesi ıçw 
ca dersinden sonrn okunan riyaziyeden Moskovadan ayrıldı raya 264 yolcu gelmiş ve istasyonda Türkiye tarafından sarfedilen gayretle-

u klıl f d 
~ b rin şimdiye kndar muvaffakıyetli bir ne~ 

hoşlanmaz .. Sık sık ceza alır.. Londra, 7 (Ö.R) _ Moskovada İngi- şa ar tara ın an samirnı ir surette 
liz k 1 ı d 

tice vermediğini kaydediyor .• 
Misters Mari, Los Anjelosun en iyi j · - Rus mUzakerelerine iştirak etmi arşı anmış ar ır. 

hocalarından sayılır. Serttir, az numara olan foraynofis yüksek memurlarında~ Afyonlu mbafirler burada kaldıkları A M E R İ K A 
verir, fakat iyi yürekli ve adildir. Talc- I B. Strang tayyare ile Moskovadan hare- müddetçe şehrin görülecek yerlerini ve Posta nazırının 
helerini birbirinden ayırt etmez. Şirley ket etmiş ve Stokholma vasıl olmuştur .. bu arada falırikaları•gezmişler ve saat Var~ova seyahati •• 
Temple yaptığı muamele günde iki do- Yarın Londraya gelecektir. 19 da tekrar Afyona dönmüşlerdir. Varşova, 7 (Ö.R) - Amerika Posta 
lnr kazannn bir figüran talebeye yaptığı --~-- Önümüzdeki hafta Uşaklılar da Af- ve Telgraf nazırı Varşovaya gelıni§ ve 

muamelenin ayni~.. . . p C t r O 1 j ş i O de yona gideceklerdir. Amerikan sefirine miı.;alir olmuştur. Se-
Sonra yemek tatilı gelır. İkiye kadar G İ R E S U N yahat hususi mahiyettedir. Nazır Bay 

mektepte mutlak bir istirahat vardır. Sovyetıerıe Japonlar Borsasında yeni Ruzveltin müşavirlerinden biridir .. 

Diyana bir seneden fazla zamandan uyuştuJar... f ındıfı mahsulü Amerlfıa hazine 
beri Misters Vestin dershanesine devam Tokyo, 7 (Ö.R) - Safalin adasının Giresun, 7 (A.A) - Bugün bors::ıda nazırı Finlandiyaya 
etme~edi~ .. ı~ ~arda yıldızı ders- Rusyaya ait şimal kısmındaki Japon yeni fındık mahsulü satışlarına başlan- da gidecefı- . . 
hanenın disipl~e uydurmak güç ol-: petrol imtiyazı hakkında iki taraf ara- mıştır. İlk parti olarak ağustosta teslim Halsenki, 7 (Ö.R) - Finlandıya a]an
~~u.' HatUi Misters Vest genç talebe- sında anlaşma hllsıl olmuştur .• Japonlar edilmek üzere 12 ton iç fındık fob 45-48 sı Amerika hazine nazın B. Morge~~n: 
sıru bır çok defa azarlamak mecburiye- tediye ettikleri ücretleri yüzde 15 art- den, be~ tonda eylUlde teslim edilmek dın yakında Finlandiyaya geleccgını 

kalmqtır. tınnağı kabul etmişlerdir. tlzere fob 44 kuruştan satılmıştır. bildiriyor .. 



Ankara Radyosu Denı·zaltı 
DALGA UZUNLUCU J tayyareden niçin korkar 

BUGVH --~~~----~'!"'---~----~--------~~----------

T. A. P.16-::.10--:::----1:: K-K:j~: ::. lngiltere için en emin Bir deli .•. 
T. A. Q. 19.'74 m.15195 Kes./ 20 Ww. • ı A h h e e d e ~ 

lannııı ışığa karşı yaptıklan gölgede ahmakların kullandıkları ihmal ve lfüi- 12.35 Türk müziği 
\rakit gece olmuştu ve ağacın yaprak- ı Sarhoşlar ve yabancılarla konuşurken 12.30 Progra Si a a ngı Si ır. f' 

C>turnıuş olan bir ihtiyar milstesna, her balilikle : ı - Hüseyni peşrevi 
kes kahveyi terketmişti. Gündüzün so- - Bitti, dedi, artık bu gece yok. Şim- 2 - Nuri Ha1il 'Poyraz - Hüsey-
kak tozlu idi.. Fakat, geceleyin şebnem di bitti.. ni şarkı - Artık yetişir. 
tozu bastırıyordu. Ve ihtiynr oturup geç lhtiynr : 3 - Hüseyni şarkı - Sevdiğim ce-
\'akte kadar kalmayı tercih ediyordu.. - Bitti mi? malin çünkü göremem. 
Cünkü sağırdı ve şimdi geceleyin gürül- Garson masanın köşesini, bir bezle 4 _ Kanun taksimi. 

W. Yoktu. Aradaki farkı hissediyordu ... sildi ve başını salladı.. . 5 - Tanbml Cemil - Hüseyni 

Deniz kuvvetlerinin en büyük vazifesi, açlığın lngiltere 
kat'i bir ölüme mahkum etmesinin önüne geçmakt 

~venin içinde iki garson, ihtiyarın İhtiyar kalktı.. Ağır ağır tabaklan şarkı - Görmek ister göıJeıim.. 
~ sarhoş olduğunu biliyorlardı. Ve saydı .. Cebinden. deri bir para çantası 6 - Sadettin Kaynak - Gülizar 
\ . di bah · b Şwıa gayet kuvvetle knniim ki, bahri-

YAZAN: Amiral Mark Ket1r 
ller ne kadar iyi bir müşteri ise de bili- çıkardı.. Borcunu ver . ve şış ı- türkü _ Bağrıma t~ basaydun . 
.. ..ı ___ , ye, şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden 
• 0 •1ClCW ki pek çok sarhoş olursa pa- raktı.. 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
.... bak sonra da Ingilterenin müdafaasında esas •a:vı vermeden giderdi .• Bu yüzden onu Garson ihtiyarın yola inişine tı... meteoroloji haberleri. 
·· k kuvveti teşkil edecektir. IO'letliyorlardı.. Metin değil, fakat vakarla yürüyen ço 13.15 - 14 Müzik Karışık program pl. 

Deniz kuvvetlerimizin arttığı son za-
Garsonlardan birisi ı ihtiyar bir adam.. 19.00 Program, manlarda birdenbire ilan edildiği vakıt 
- Geçen hafta keııdiS1n1 öldUrmeğe AceleSi olmıyan garson : 19.05 Müzik (Oda müziği - Pi.) çok kişi hayret etti. Şu son seneleTde 

\..ıL_ ~ - Neden burada kalıp içmesine mü- 19.30 Türk müzi~i (Fasıl heyeti) ~ & müstakbel harpte (çok şükür ki böyle 
Dedi.. saade etmedin? diye sordu.. 20.15 Konuşma bir harp olacak değil) vaziyete hava 
- Neden? (Demir kepenkleri indiriyorlardı .. ) 20.30 Memleket saat ayan, ajnns ve kuvvetlerinin hakim olacağına dair o 
- Ümi .. ..ı-1:~ d;;~mücı- Daha, saat iki buçuk olmalı.. mnteoroloJ·ı· haberleri. ~-- ~ ıı: " kadar çok şey söylemişti ki, etrafta ar-
- Ne .. n-Aen? - Eve gidip '-'atmak istiyorum.. 20.50 Tü'rk muzı·· •gwı· (M::...+erek solo, 

.71MA' J ~· tık bahriyenin kıymeti kalmadl gibi bir 
- liiç_ - Bir saat ne olacak? Taganniler ve oyun havnlnrı) kanaat uyandıışb. 
- Bunun bir hiç yüzünden olduğunu - Benim için ona göre olandan daha 21.30 Konuşma (Verem hakkında Ingilizlerin gayet tabü endi§eleri ai-

Qereden biliyorsun? faz.la bir şey. . Doktor MUhit Tümerkan tarafın- lelerinin ve mallarının müdafaasıdır. 
Kahvenin kapısı yanında duvar:ı kar- - Bir saat, hep ayni şeydir.. dan).. Bu da harp gemileri ile değil, tayyareyle 

1 bir masaya oturmullardı. Ve sade - Sen de bir ihtiyar gibi konuşuyor- 21.45 Neşeli plaklar - R. temin olunacak bir şcyclir. Onun için, bir 
~hın hafif hafif hareket ettirdiği sun .. Bir şişe şnrap alıp evinde içebilir .. 2L50 Müzik (Senfonik plaklar) Ingiliz, vergi veren bir vatanda~ sıfatiy-
;tlacnı ynpraklarmm gölgesinde otur- - Bu ayni şey değil.. 22.30 Müzik (Kabare vesaire - pl.) le bütün bu milyonların bahriyeye sarf-
1.auş olan ihtiyarınki mUstesna, tekmil Karısı olan garson tasdik etti : 23.00 Son ajans haberleri. ziraat, es- edilmesine pek tabii olarak kızar. 
~n boş olduğu tarasaya bakıyor- - Hayır, ayni şey değil.. ham, tahvil:1t, kambiyo, nukut Pek a!A, ona şimdi cevap verelim: 
ıt.rdı.. Haksızlık etmek istemiyordu.. Sade- borsası (Fiat) Bahrijo•e, daima lngilterenin iftihar et. 

Yoldan, bir kadınla bir asker geçti... ce, acelesi vardı.. 23.20 Müzik (Cazbant - pl.) tiği bir şey olmuştur. Son harpte: dyl 
~ ışığı askerin boynundaki bakır - Peki sen evine mutat saatten ev- 23.55 _ 24 Yarıriki program ki bahriyemiz vann:ış!• dedik. 
·~anın üzerinde parlıyordu.. Kadı- vet dönmekten korkmıyor musun? OPERALAR VE OPERETLER Bugün hava kuvvetleri - gayet haldı 
'-o. başında bir şey yoktu. Ve onun ya- - Beni tahkir mi ediyorsun? 21.40 Königsberg : Uçan Hollandalı. olarak - halle arasında büyük bir rağbet 
lainda acele ediyordu.. - Hayır arkadaş alay ediyorum.. 22.05 Lüksemburg : Tristand ve İsalut kazandı. Bununla beraber, deniz kuv-

Garsonlardan biri : Acelesi olan garson demir kepengi 22.0S Milano : Manon Lescaut. ı..·etleri IngUtcrenin en emin silahı, en 
- Devriye onu cnseliyecelcl .. dedi.. indirdikten sonra doğrularak : BÜYOK KONSERLER büyük müdafaa vasıtası olarak kalmış-
- İstediğini elde ettiyse ne olur? - Hayır, dedi, iümadım var.- Çok 15.35 Droitvich : llnydn, Lukas, Dvo- lır. 
- Şimdi sokağı terketseler daha iyi itimadım var.. 'rak ve sair bestegarların eserleri Hepimizin asl~ gelmiyeceğinl ümid et-

blur .. Devriye onlan enseler .. Beş daki- Garsonlardan daha yaşlısı : 16.10 Strassburg : Charbier, Grieg, Vi- t.iğimiz müstakbel harpte kat't neticeyi 
\a evvel geçti.. - Gençliğin var .. İtimadm ve bir ye- dorun eserleri.. deniz kuvvetleri veya hava kuvvetleri bava kuvvetleri tarafından hir taarruz 

Gölgede oturm~ ola ihtiyar, barda- rin var ... Dedi .. Her şeyin var_ 19.35 Londra (Regional) ! Elgar, Bizet alacaktır diye bir htildim koymak ne olmadığı takdirde onlara karşı da çar-
llyle tabağına vurdu. Garsonlardan - Peki, senin neyin eksik'? ve Vagnerin eserleri.. mümkündür, ne de doğru ol~r. Fakat pışabilir. 
tten.cl ona yaklaştı : - Çalışmaktan gayri her şeyim.. 21.20 Doyçlandzender : Bendel, Vival- g?z önünde btll~ndurmamız lazımgelen Denizdelci gemilere karşı tayyare hil-

Ta,.,.are tabtelbahirin priskop izini g· 
rür cönnez derhal burun Üstü iner ve b 
iki saıı.iye içi.nde 2 30 librelik ve suyun d 
riılli.klerine inebilecek boınbalannı atar. 

- Ne emrediyorsunuz? - Bende olan her şey sende de var.. di ve sair ~~..ıı-Jann eserleri. bır nokta var ki, 0 da şudur . . = cumlarmın çok ·vahim neticeler vcrece-
~.u B b d ta 1 Her iki tarafın lngiliz sahillerinde ta 

ihtiyar ona baktı: - PMIJ.l' •• Hiç itimat etmedim .. Artık 21.20 S b "'ek · :r ,....,. Çayk sk" om ar ıman yyare ennın yapaca- ,iti hakkında bir çok ~nvler so-ylenerek 
.LQ,) ~::ır rul ~ · .......v.., ov ı- ğı bu tahribatın harp üzerindeki teslrl b ıt"" yare hücumunn uiraınış tahtelbahir 

- Bir konyak daha.. genç tc değilim.. run eser erı.. . . . son derece bilyilk olmakla beraber, bab- halk heyecana düşürüldü. Halbuki na- bitleri anlatblar. Bir dcn.izaltı gemisi i . 
Garson: - Haydi, aptal, aptnl söylenmeyi bı- 21.35 Stokh 1 D rakın bir senf zarı"yenın· m--1!> şartlan t e ... like - .hemen 

ak h . . ka 0 m : vo onısı riyemizin bize Yiyecek temin eden de- cıu.ı 11 yı tayyareden bombardıman edümek kad 
- Sarhoş olacaksımz, dedi.. r ve epsını pa.. 21.45 Hilversum n. Haydnin .eserleri . n ••.:J_L_ tın d"W• ''-kd'rde hemen hiç mesa.besine indirecek kadar- k L b' k 
İlıt1 baktı lcl Gar nlard 1 nız yo arını muwu.aa e e ıgı ki ı orııı;unç ır §ey yo tur. 

yar ona ' garson uza aştı.... 50 an yaş ısı : 22.05 Varşova : Haydn, Bizct \'e sair vaziyetin daha ne kadar lect olacağım dır. Denizin sathındaki gemiler. V teki" 
Arkadaşına : - Ben 'kahvede geç kalmak istiyen ~lann eserleri. dfü;Uncbilirl.z. 1-Ier §eyin hnltibrti hemen daima iki deki izi görmedikleri .için. tabtdbah'. 

- BütU.n gece burada kalacak, dedi. adamlardanım.. Gidip yatma~a hevesi 22.35 lloma : Senfonik kon.ser D . ku tl · • ·c · d"' ucun ortasıdır. prı'skopunu .._""""""e L_.:ı ·_r -1--L lfar'·ed 
Pim l . . b. enız vve enrun va:ı:.ı esı uşma- nu -"'- • • 'ı._ --'b 'L M>ı, ~ .-;aQA """'.... ~ 

dl uykum var •• Saat üçten önce bir olmıyanların hepsiy e, gece ıçın ır ışı- ODA MUSİKİLERi b" . 1 kt "'ld"" . A • 1 .u şman tayyarl.~rının, DQIIl asını ço.r. 
1 

r- _ _ı ki d d 
nın ızı aç ı an o urmesıne 'lnanı o - al ... ".,, h" . · r. dan A • mcz er. "'"öıuü eri zaman a önüp b 

türıu '""tmak nasip olmıyor bana .. Ge- g-a muhtaç o1anlann hepsiyle.. 17.05 Münih : Muhtelif parçalar kt B b dımanla ı ...... _ d ~ ır .ı:rfila .atmasına maru olu-, - - ma ır. om ll!' nn ~ya a ve izin bulıınduğu yere gitmek için tayyare 
~hafta kendini öldilrmeliydi.. - Eve dönmek ve yatmak istiyorum .. 23.30 Ko~""g : .Mozart vesair beste- Çindekı· tahribatı çoik mühim" . oldu. Fa- na.cak olursa isabet ihtimali çok azdır. 

l"--uua den çok dakikaya ateş etmek için de tay 
..._~on, kahvenin içinde tezgAhın tize- Garsonlardan yaşhsı : edi garların eserleri. kat, iki memlekette de daha feci tahri- ~ilır tay,y~~d~-~ankA!ombilirb'anınler ~~tü- yareden çok saniyeye ihtiyaÇlan Tardır. 
•ouaen konyak şişesini ve başka bir ta- - Biz iki ayrı cinsteniz, d . .. SOLİSTLERİN KONSERLERİ batı gıdadan mahrum edilmeleri yaptı. g ~en 6orcnı&.:.I." pe aıa.. . • ~ ısa- Amiral Sir Murray Sueterin iı,o;aret et 
baıc aldı .. İhtiyarın masasına kadar yU- Şimdi evine dörunek için giyindi. İla- 14.-05 Stokhohn : Flüt ve piyano kon- Ingiliz bahriyesinin, memleketin ha- betl~ atış yap~ak ç~k guç .~ır ı~tir. tiği gibi tahtelbahirin tayyareden kork 
tiidü.. Tabağı bıraktı. ve etti: seri.. yati ehemmiyeti haiz deniz yollarına, bil~~tHarpyaptıgn;;;n- ~bcyı anlatı:' ması umumi harpte hava bombar~..-..~ 

\te konyak bardağını doldurdu.. - Bu §eyler her ne kadar pek hoş ise- 19.35 Doyçlandzencler : Piyano konseri karşısına bir ~k düşmanların bahriye- ırımk:··rı--=-~ .. un rckugum gcmı300· Trı- ları ile birkaç denizaltı gemisi .battıw 
~ : Ier de bu sade bir gençlik ve itimat me- 19.35 V nrşova : Viyolonsel konseri si birleşerek çıksa dahi, hakim olacak yes.te. 0 t!41.Uile .uç çey saat,. met- için değil, harap '!bir halde limana ·· 
- Geçen hafta kendinlzl öldUrmeliy- selesi değil .. Her gece istemiye istem.iye 20.05 Bohemya : Bccthovcnin eserle- derecede kuvvetli bulunması lizımdır. :re ırtifndan bombalann harareti havada nenleri gördüklerin.dendir. 

ııtı_., dedi ka Çünkü" •• b kah sıcak hava cereyanı husule getirdl Bu-
"'UUZ. •• patıyorum.. uraya, -veye rinden mürekkep konser Diğer taraftan çok miktarda iaşe ve Amiralin bu fikrine büyük bir 

fL.._,___ ,ı:.; Je bir har-1-t ptı ih lan b' · el ,_!,,_ na rağmen, bizim amiral gemisine an-
~. panna.,.y ~ ya : tiyacı o ın g euuu-- 20.05 Köııigsberg: Şan konseri (Bari- asker sevkiyatında da tayyare hiç bir k k"· "'k b' bo b . b t d bitd' miyet vermek lôzımdır, çünkü Sir Mur 
- Biraz daha, dedi. - Ark.ad.af, bütün gece 8ÇJk duran ton çifte piyano ile.. zaman geminin yerini alamaz. caHarpuçu L ır ~-~a-~~..:he. e ~ d ı. ray umumi harpte ayru zamanda bir 
G ı..-L.J:.. ı_..ı __ d Id d ki k 1 kah 1 B . emil de te, .nava ec.ıuuıııJ.öC ıyesın e ça- bahr. ----1.. .. dar . ek ~-t..telb a. __ arson a.-a~ o -.--ı- o ur u apa ı ve er var ya.. 20.10 Viyana : Şan konseri (Soprano) ugün Ingiliz :ticaret g ·eri mir- 1 ·~ırı..~- .Londr.a :üzerlndcki büyük bir . ıye. ~~ ı c etnuş :t Laı1 a-

"'VllY&k taştı bolca sUzUle süzüle tabağa - Anlamıyorsun, burası temiz ve hoş Cembal ile birlikte.. • yollarmm ve diğer nakliyat vasıtaları- d:. ........., h-· d . . .. ğ bir zabitidir. 
aktı.. bir kahve .. Aydınlık ... Işık pek iyi ve 23.~ Leipzig : Piyano konseri nın karada yaptıkları işi denizde görü- uşman ucumun an sonra ııetice~ı 0 - Hülasa olarak söylemek lazımdır ki. 

lb.tiyar : §imdi yapraklann gölgeleri var.. ~Lf SAZLAR ORKESlitASI yor. Harp esnasmda bu gemilerin her renm~y~ çıta~hedım~ı:: ancalt. bı~1 tdek bence tayyare harp gemisinin ehcmmt-
T kkür ed • dedi G nl d . b" . .:ı·· "-~-·-·-dan k ____ ,_ mermının m t:ae et etmı.ş ıuı u- tini" altm d v·1d· F kat harpte - eşe erım, .. arso ar an gencı : 21.20 Hamburg : Muhtelif parçalar ırıne, uuşman ...... .u '"'""' O.ı:u.ıu&A w .. ğr elim. ye az ış egı ır. a , 

Garson şişeyi tekrar kahveye göttır- - Geceler hayrolsun, dedi.. 21.35 Strassburg: A.Skert bendo için bir harp gemisi refakat edecektir. gunu 
0 

en lngiltere için. hayatı miinakale yollan-
dil_ lılesJekd""7Je masaya oturdu. Elektriği söndürerek kendi kendine 22.50 Saarbrücken ~ Mıq1ar Evvelce zannedilirdi ki tayyareler ha- itilaf devletleri Strashul'.Sdalci manye- nı muhafaza ve dÜ§lllanın yardım men· 

- Şimdi, sarhoş! dedi.. devam etti : vadan deniz kuvvetlerine büyük bir to fabrikamm bombardımana citt&leri 'balannı tahrip hatt! belki imha husu-
- Her akşam sarhoş.. •Tabiatiyle ışık bu, fakat mUhitin te- D yardımcı olabilir. Fakat bugün bu ka- zaman da ayni neticeyi aldılar. Bu mao- sunda deniz kuvvetlerinin bir yardımcı-
- Neden kendini o1dUr.mek btiyor'? miz ve hoş olması da !hun:. Çalgıya ha- an zı•g naat kalkmıştır. yeto fahn'b• Atmanyada bir taneydi ve sı olacaktır. (Smıday C1ıronicle) 
- Ne bileyim ben'? cet yok.. Bu ne çekingenlik, bu ne kor- Dar denizlerde ve 200-300 mil bir mc- harpden eYYel dünyanın bütiin manyeto 

- Nasıl yapm.1§?.. ku idi? ... Pek iyi bilmediği bir şeyden- f:r safedeki limanlar~ giderken, :ticaret ge- ihtiyacının yüzde 90 ıim istibaal ederdi. B 1 • d 
- Kendini bir iple asmış.. di bu, ber şey bir hiçten baŞka bir f!eY mileri.ne de tayyareler yardım edebilir, Bundan ıloJayJ fabrikanın bizim için çok er ın e 
- İpi kim koparmq?.. değildi.. İnsan da bir biçti keza .•. Ondan Hakkında Polonya fakat deniz yollarının başlıcası ancak büyük bir ehemmiyeti haizdi. Fakat. bü-

- Kardeşinin kızı.. başka bir fCY değildi .. Ve ışık, muhtaç notası harp gemilerinin muhafazası altında bu- tün gayretlerimize rağmen, bomha.lar, Otomobiller masa-
- Neden? olduğu her şeydi ... Muayyen bir intizam lurunak mecburiyetindedir. bava cereyanları ile. hedeften uzak.laşı-
- Korkudaa.. Ruhunun necati için.. n temizlik te böyle._ Bir kısmı içinde Danzig, 'ıl (A.A~ -A.)-an meelilll mat- Ingilterenin hayatı Cieniz yoUarına yor :ve fabrika civannd.aki tdırin evleri dere edildi 
_Ne kadar parasl vannq?_ yaşıyorlar ve bunu hissetmiyorlardı. buat servisi tebliğ ediyor : bağlıdır. Zira Ingiltere Büyük Britanya üzerine dülliyordu. Berlin 

7 
(A.A) _ Dün Berlinde as-

- Pek çok.. Fakat o biliyordu ki her şey hiç, daha Danzig bükümeti Polooya gümrük adasında kendisine lazım olan gıdanın Harptenberi yeni tip hava müdafaa keri mak.amat tarafından hususi kamyon 
L--·trol"'-1--!-·n faaliyeti hıa'Wn-..1 k" ancak onda dördünü temin edebiliyor. ,__ d"W ·1~Llar ı.I (T -Selmen yapnda olmalı• soma hiç.. gene hiç, hiç. hiç- Hiç içinde IWll unenu.ıwıLı topwı ~e ı,ger ıaııan yap mlfbr. a- ve otob"-,-rin müsaderesine gır· .: .. :ı-:ft 
F ,_ :ı-:. ,__ bı Geri kalan onda altı 80 bin milden faz}J ~ ~~ 

- Eminim en ..-il o kadardu.. biç ... • oaunya notasına ver~ 011111 ceva bii bunları giili tutuyorlar.) Bunun için, tir .. 
- Gitmsini isterdim .. Saat üçten ön- Bir bann önünde ayakta, etrafa in- Danzigdeki Polonya diPbnuı müınes- uzak denizaşırı yollardan geliyor. bugün tayyarelerin es'kisinden da~a yük- _ , _ _ 

,.,,, .... ı:-.! ...__ı, t-H.Ur Ingiliz ticaret gemileri ana vatana yi- 1 · 
...., htamıyonım.. Bu, yatılacak aat mi? vılcunlar saçan bir kahve ocağına gü-~ ~ e- · sek uçmaları [&zimge1ecek ki, 'bu .da tay- ~ARK AFRI., •o A 

P 1 t ı hdid..11- L_:_ ,,___ yecck maddesinden başka hariçten ham '!,! a.a 
- Sevdiği için burada kalıyor_ lümsedi.. o onyanın no ası e ,..._. ~ WMtU- ya.reden atılan bom"1llann ;sal>et ihti- PAMUK ZER*-ATJ _ yft~·~•--..:ı·-- Ben y-l-·- ..:1-~l:- la y~-ı-.~ idi.. madde de get.irnıek mecburiyetindedir. 1 .. ıL~-b·· _ 1 ı_ d a ~ 

~ ..-..rcu-.....u. ~ ~ Barcı : ~ Dünyada bu vaziyette olan yalnız iki ma ını ~ ütün aza tmaııı;ta ır. Adis - Ababa, 7 (A.A) - 1937 ilkteş-
~ be.ai hekli;ven bir kadın var. - Ne içeceksiniz?.. nefl'IYat memleket vardır ki, bunların biri In- Y11.nı harp gemilerine~ tayyareden ri.Dinde pamuk enstitüsünün ihdasından 
- Onun da karısı varmış.. Diye sordu.. Y:eni giltere. biri de Japonyadır. Diğer mem- atılan mermilerin ne dereceye kadar isa- ve geçen sene bidayetinde pamuk ııahi-
- Şimdi artık kadın onun hiç bir işi- Barcı : • • • • • • • • • • • • • leketlerin hepsi kendi topraklarında çı- betli t.eair ic.ra ettiği m"btelif. me':'lekct- yclerinin teşkilinden sonra şarid İtalyan 
~ Yaramaz.. - Bir deli daha.. O'NUN ÖL'OJIO lkaıilardan gıdalannı ve iham maddeleri- !erde tecrübe olundu :1.-e bumettce de A.friltasındaki uk . tuım inkişafı 

- . . . . Dedi ve döndü .. Garson : karşısında Samsun.. nin bir çoğunu temin ed.ebilirl~r. tahribatın zannedildiğinden pek az ol- büyük terakki=; olmuf(.ur. 
- kardqirıin km onunla ıne§gUl olu- - Küçük bir fincan, dedi.. Barcı onu Muharrir ibay 'Vedat "Örfi. bir .ınüddet Kendi topraklarından çıkan madde- duğu görüldü. _ ~-

l'0r-.. boşalttı. Garson : için Samsunda bulunmasından bilistifa- lerle başlıca ihtiyaçlarını temin eden Hava kuvvetleri bir tek şeyde bnhriye Singapuru talıvi~ ye 
- Biliyorum .. İpi kopardığını söyle- - Işık pek aydınlık ve hoş.. Fakat de güzel bir eser :vücuda getirmiştir. Bu memleketler harp çikar çıkmaz hariçte- için faydalıdır. Tahtelhahirlere karfL giden İngiffz 

~İitin .. Bu kadar ihtiyar olmasını iste- bar pek temiz değil, dedi.. eser, Ebedi Şefin az.iz hatırasnı. ~ ki ticaret gemilerine, bitaraf limanlara Umumi harpte tayyare veya deniz tay- ,._ fil 
~·· İhtiyar bir adam!- Usanç verici Barcı ona baktı. . Fakat cevap ver- eden cidden kıymetli ·bir batıra teşkil iltica etmeleri emrini verebilirler. Sonra yaresi tarafından muhafaza altında bu- nOIHI ~~a.... 

•r fey.. medi.. Konuşmak için gece pek geçti .... etmekte ve Milli cenaze gününün hazin harp gemileri gider ve bu vapurlan alır lundunılan bir tek ticarel g emisi batma- Singa.pur, 7 (O.R) - Bomb~ 
d - Dalına değil_ Bu temiz bir ihtiyar- Barcı : intibalarını ve .duygulanw canlı vesika- getirir. mı~tır. Ve yalnız bir tanesi tahribe uğ- tnyyarelerinden mürekkep bir hava 
ır .. l!lç bir şeyi nitu.st etmeden içiyor.. - Başka bir kadeh ister misiniz? di- larla tesbit etmektedir. Tabii bu h arp gemilerin.in oldukça ramıştır. tosu Malezya hava müdafaasını takviye 

0 
liam bu anda, sarhoş iken bile bak ye sordu .. Garson ~ Her türkün kütüphanesinde bu htıra- büyük kruvazör olması lazımdır ki mu- Tahtelbahirin rasıdı, gemiyi görmek için Singapura gelmiştir. 

na.. - Hayır, teşekkür ederim, dedi .. Ve dan birer tane bulunduımak istiyeceği hafazalan altına aldıkiarı vapurlara için suyun yüzüne çıkar. Ceminin tayyare SİY~ DAZ:..--
c1~- Ona bakmağa hevesim yok .. Evine çıktı.. şüphesizdir .. Vedat tl'ıiinin bu son ese- düşman gemilerinin ateş edebilecıekleri tarafından muhafaza altında bulundu-
h ~esini istiyonun.. Çalışmağa mec- Barlan \"e kapalı kahveleri sevmiyor- rini hararetle tavsiye ederiz. bir mesafeye y.aldaşmalanna mani ola- ğunu görürse derhal denizin derinlikleri- Anti lıomintern 
': ~eler için hiç hürmeti yok.. du.. bilsin ne dalaT ve hücum etmez. palıta gfPeeeJnnlş ... 
~ ııtltiyar, bahçenin ötesine, sonra gar- Temiz, iyi ayd~a~ bir kahve uyuyacaktı_ Kendi kmdine : Bu kruvazörlerin, düşman gemilerlnl Hücum edecek otursa, suyun üzerine Londra, 7 (A.A) - Siyanun anü ko-

rılara doğru baktı.. bambaŞka bir şeydi.. Şimdi, daha "Ziyade •Nihayet, dedi. u~ başka uzaktan haber almak için ilci tayyare çıh.n priskopu denizde V şe'IC1inde bir mintem paktına iltihak niyetinde bu-
;; Bir konyak daha, dedi.. düşünmeden odasma dönecekti.. Yata- bir şey değil .. Her halde, bu bir çok in- kııllanma1an çok faydalı olur. Bu tay- iz 'husule getirir ki bunu suyun üzerindeki lunduğuna dair buraya haberler gel-

celea olan garson yaklasb.. ğına uzanacak ve nihayet günün ışığiyle SADlarda da olur .. • yareler, aynı unmda, ıemilere diipnan gemiler 'g'öremez fakat tayyare görür. mektedir. 



,------------ıı IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

r B o R s A il ıw AGO 1LI 1 KOOK 1 - 54 üncü adanın 36 aayılı ar-- J sasınm sol tarafındaki 21 sayılı araa-
ZAHİRE • ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ dan müfrez 19,50 metre murabbaın-

276 çuval Buğday 4 375 5 6375 M Devlet Bava Demir ve Denizyolla· daki yerin aab§ı baş kitiplikteki •art-
30 ton Arpa 3 5625 n biletleri ile bilUınum A wupa ve name veçhile açık arttırmaya konul-
15 ton Bakla 3 50 Amerika hatlan için izahat ve bilet muştur. Muhammen bedeli 97 lira 
321 kental palamut 210 465 \'erilir. SO kuruş olup ihalesi 16. 8. 939 çar-

pa ra Borsası ADRES : Birinci Kordon Ticnret f811lba günü saat 16 dadır. iştirak 
odası altında No. 126 Tel : 3934 edecekler sekiz liralık teminah öğ-

Kapanış F. Te1g : SLEEPİNG leden ıonra kapalı bulunmasına bi-

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çocufı hastaıııııarı 

Mütahassısı 
Hastalannı her gün saat 11.30 dan 

l e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin· 
de kabul eder .. 

Londra 1 Sterlin 5.93 a - naen öğleden evvel İş bankasına ya-
Nev -. York 100 Dolar 126.675 tırarak makbuzla encümene gelirler. Uc;ı•ıaım!'ZllımaamC'lısıııa'.7.XZ 
Faris 100 F. frangı 3.355 tZMlR SULH HUKUK HA- 2 - 61 inci adanın 734.75 metre 
Milfuıo 100 Llrct 6.6212 KiMU{;.tNDEN: murabbaındaki 31.32 sayılı arsanın 
Cenevre 100 İsviçre F. 28.5925 934/2406 satışı b~ katiplikteki şartnamesi veç-
Amsterdam 100 Florin 67 .4825 lbrahim Edip Süleyman, Osman hile açık artırmaya konulmuştur. 
Berlin 100 Rayşmark 50.825 Rauf, Osman Ferruh, İsmail Edibin Muhammen bedeli 2939 lira olup 
Brüksel 100 Belga 21.5175 şayıan mutasamf olduklan lzmirde ihalesi 16. 8. 939 çarşamba günü sa.-
Atina 100 Drahmi 1.0825 Akdeniz mahallesinde ismet Kaptan at 16 dadır. İştirak edecekler 221 li-
Sofya 100 Levn 1.56 sokağında kain 10 numarada mukay- ralık teminatı öğleden sonra kapalı 
Prag 100 Çekoslovak 4.3375 yet üç kat üzerine mebni kargir ve bulunmasına binaen öğleden evvel 
Madrit 100 Peçeta 14.035 45000 lira mukadder mağazanın İş banka.sına yatırarak makbuzla en-
Varşova 100 Zloti 23.8425 mahkemece verilen izalei şuyu kara- cümene gelirler. 
Budapeşte 100 Pengü 24.4525 rına binaen 11. 9. 939 pazartesi gü- 1, 7~ 11, 14 (1592) 
Bükreş 100 Ley 0.905 nü saat 15 de lzmir sulh hukuk mah-
Belgrad 100 Dinar 2.8925 kemesinde satışı yapılacaktır. Bu art- Yapılmakta olan Çocuk hasta-
Yokohama 100 Yen 34.62 tırmada temin olunan bedelin yüzde nesinin harici sıvası, dahili böl-
Stokholm 100 İsveç K. 30.555 75 nisbetinde bedel verildiği surette me. duvarları ve ~nrici doğrama-
Moskovn 100 Ruble 23.90 talibine ihalesi yapılacak aksi tak- larbıyle ça~~ınıdn. b~r kısmının inşa-

8 Ağustos 1939 tarihindeki klearing dirde satış 15 gün müddetle uzatıla- 51 aş mur.en ıshkten 175 kuruş 
kurları rak ikinci arttırması 26. 9. 939 salı ~uJ,a.bi.linde tedarik e~ilecek ~e-

StcrJingten gayrisi bir Türk lirnsırun günü saat 15 de yine dairemizde sıf proje ve \'artı:ıamesı veçhıle 
uk b'l'd' l cak G · nl l .. • d kapalı znrf h eksıltmeye konul-m a ı ı ır.. yapı a .tır. ayrı me ru uzerın e t M h b d 1. 346ss s t Al h k l b. d b 1 lar il . d k' mus ur. u ammen e e ı a ış ış a ta e ın e u unan e erm e ı l' ' 35 k l ·h l · 25-8 939 

Sterlin 593. 590. A 'k ·1 b. l'kt 20 .. . . ıra urut o up ı a esı -
rdesmdı .vesa_ı 1 e .. ır 1 e guln ~çı1~- cuma günü saat 17 dedir 2490 sa· 

Dolar 79.34 78.94 e aıremıze muracaat etme erı a- l 1 'f d h'l" d 
Be)g.. 4.6710 4 6470 d Ak . kd' d h kl d yı ı umunun tarı atı a ı ın e .. . zım ır. sı ta ır e a arın a ta- h ı kl.f k ı 'h 

nk 
• • • A azır anmış te ı me tup arı ı a-

Fransız fra ı 29.95 29.80 pu sıcılı malum olmadıkça paylaşma- le günü az A t 16 k dar 
p ta 7 1610 7 12-0 d h . k l kl d Ş rt 1 amı saa ya a ese · · :ı an arıç a aca ar ır. a name · encümende riyaset v rTr Mu-
Florin 1.4881 1.4806 9. 939 tarihinden itibaren her kesin vakkat teminatı 25;9 li:aı İ6 ku-
İsveç Frangı 3.5136 3 4958 .. b'lm · · · kt · · gore ı esı ıçın açı a ve gayrı men- ruş olup öğleden sonra kapalı bu-
İsveç kronu 3.2890 3.2723 kulün evsafı da şartnamede yazılı- lunmasına binaen öaleden evvel 
Norveç kronu 3.3737 3.3567 dır. Müzayedeye istirak etmek isti- iş bankasına yatırılır: 
Çek kronu 23.20 23.09 yenler kıymeti muhammenenin o/o 3-7-14-23 (1587) 
Dinar 35.40 35.22 7 buçuk nisbetinde pey akçesi veya 
Leva 64.41 64.08 milli bir banka teminatı ibraz etme- 645 sayılı sokakta yapılacak 
Ley 83. 82. leri lazımdır. Gavri menkulün vergi heton yolda kullanılmak iizere 
Avusturya şili. 4.5390 4.5160 ve sair mükellefiyetleri satıcıya % fen heyeti deposuna teslim 5450 
Mark 1.98 1.97 2 buçuk dellaliye ve fe~ harcları torba çimento satın alınması baş 
Liret 15.10 15.03 alıcıya ait oluo ihşıle bedeli defoten mühendislikteki keşif ve şartn,~ 
Drahmi 94. 93.50 ve peşinen ödenecektir. thaleyi mü- mesi veçhile kapalı zarfla eksilt-
Zloti 4.2153 4.1939 teakıp müşteri ihale bedelini verme- meye konulmuttur. Muhammen 
Pengu 3.6984 3.6807 diği veya veremedi~i takdirde !r :ış bedeli 5722 lira 50 kuruf olup iha· 

Bu Fintler bankamız için hiç bir ta- tekrar 15 gün müddetle münyedeve lesi 14-8-939 pazar ertesi gunu 
nhhilt ve mesuliyeti mutazammın değil- konulup bu arttınn'!da en çok bede saat 1 7dedir. 2490 sayılı kanunun 
dir. verenin üzerine ihalesi yapılacak ve tarifatı dahilinde hazırlanmıf tek-

ESHAM VE TAHVİLAT arada tahakkuk edecek ihale farkı lif mektupları ihale günü azami 
1933 Türk borcu I. hiç bir hükme hacet kalmaksızın ve- saat 16 ya kadar encümende riya· 
1933 Türk borcu II. cibesini ifa etmiven müşteriden tnh- sete verilir. Muvakkat teminatı 
1933 Türk borcu JII. sil olunacaktır. Daha fazla malfünl\t 430 lira olup öğleden ıonra kapa-
1933 % 5 F. ve ikramiyeli almak istiyenler dairemizin 34/2406 lı bulunmas•na binaen öğleden 
1938 % 5 F. ve ikramiyeli 19.75 sayılı dosyasına müracaatları lüzü. evvel if bankasına yatırılır. 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. mü ilan olunur. 30-4-7-11 (1586) 

• • • 
• • • 

• 
• 

• ıı . 
• Ill. C#SWW 1 - Belediye merkez binasına 

DOKTOR 

1. Ha~~ı A~arçay 
Dahili ve Zührevi 

hastaJılıfar mütahassısı 
Senelerden beri Çivici hamnmı karşı

sında bulıman muayenehanesini İkind 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 
sayılı eve nakletmiştir. 

Her gün öğleden sonrn snat 1 den iti
baren hastalarını kabul eder. 

TELEFON : 3458 

P A R 1 S F AKOL TESINDEN 
diplomalı 

DJŞ r AB İPLERİ 

Muzaffer Eroğul , 
VE 

Kema Çetindağ 
llastal:ınnı her gün sabah saat 9 

ıJan başlıyarak Beyler • Numan za· 
de . 21 numaralı muayenehanelerin· 
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

AŞÇI BAŞI l\IAllKA 
Makarnalar 

• • • • • IV. 
1932 Hazine bonosu % 5 faizli 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Cümhuriyet Merkez Bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

OPERATÖR D KTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

ait kalorifer dairesinde yeni kalorifer Selfuıik sergisinin ~37 ve 938 senelerinin 
kazanı tesisi baskatiplikteki 4arbıa- birincilik madalyalarını kazanmıştır 
mesi veçhile açık eksiltmeye konul- -------------
m~tur. ~mr,z;ı m ııaaszzw s sa 

Muhamman bedeli 1400 lira olup :-.;D Al• R• 
Anadolu demiryolJan I. ve II. 
Anadolu Demiryolları % 60 hisse senedi 
Mümessil 35.10 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TEI,EFON 2310 

ihalesi 14/8/939 Pazartesi günü sa- \ f • } ıza~ 
at 16 dadır. btirak edecekler lOS li
ralık teminatı öğleden sonra kapalı 
bulunmasına binaen öğleden evvel İş 
bankasına yatırarak makbuzile encü
mene gelirler. 

•• 

Unlen Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

NTO: Bugün Avrupa borsaları ka- •ıım:-• .. ••••11Kk01--m•cı1 2 - 645 sayılı sokakda yapılacak 
beton yolda kullanılmak üzere SOS 
metre mikap çakıl satın alınması 
b~katiplikteki ke~if ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 1313 lira 
olup ihalesi 14/8/939 Pazartesi gÜ· 
nü ıaat 16 dadır. iştirak edecekler 
99 liralık teminatını öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğleden 
evvel İş bankasına yatırarak makbu
zile encüme gelirler. 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

palı olduğundan yalnız Ankara fiatleri 
çıkarılmıştır. Stop 7/8/939 pazartesi gü
nü Londra borsası kapalı, Nevyork açık 
bulunacaktır .. 
!J!lll!lmı .......... 111!1 .. ral .. {;!7~ 

Kiralık daire ve 
" magaza 

Resmi, hususi daire veya şir
ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komisyoncu yazıhanesi olabi- , 
lecek Gazi bulvarında ziraat , ! 
bankası ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst katı eh· 
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
isti yenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 
42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

Jll!ZALZZZZ..:L777./7-Z7~VAnm 

ilin 
Halkapınarda kain 
Paınuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire· 

sinde çalışmak üzere 16-20 yaf 
arasında kız i~çilere ihtiyacımız 
vardır. 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
jzMiR MEMLEKET 

HASrANESi DAHİLİYE 
MfirAllASSJSJ 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 
C7-Z7..zz.7'77'..z7.IZZZZ.J~7.Z727.L72'ZJC~ 

l)oktor Operatör 

3 - 64S sayılı sokakda yapılacak 
beton yolda kullanılmak üzere 520 
metre mikap kum satın alınması 
başmühendislikteki şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
C7./IT.f:/./7ZZZL://..//2Z/~r:zrFZı.. 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
Sami K u 1 ak" ı Muhammen bedeli 1274 lira olup 

~ ihalesi 14/8/939 Pazartesi günü 

ÇOCUK HAS!'ALIKLARJ 
MiJ!'AHASSJSJ 

~, Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar· 
~KULAK BO~AZ, BU· saat 16 dadır. iştirak edecekler 96 
X RUH HASrALJKLARI N liralık teminatını öğleden ıonra ka- tesi ve pazardan maada her gün basta-

M••rAffAıl.'lıl.'lJıl'll ~ pah.bulunmasına binaen öğleden e.v- Janru eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so-
11 ~t"a t"a vel ış bankasına yatırarak makbuzıle kağında 84 numaralı muayenehanesin· 

Muayenehane Birinci beyler No.42 t...: encümene gelirler. de kabul eder. 
, . TELEFON: 2310 4 - 645 sayılı sokakda yapılacak Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 •• 
Evı : Göztepe Tramvay Cnd. 992 bet ld kull im k ·· 300 on yo a anı a uzere 

TELEFOS : 3668 t •kA k K ki kır f(.2'Zl~Z:~ 
.V,ZYJ/./7/l..JIG<:OOCL/7:7.7.7..//LZ"/7..Z'2J me re mı ap yı anmış o .~ca . - ~ OPERATÖR 

Satılık sağlam 
bina 

ma taşı &abn alınması başmuhendıs- 1 

likteki keşif ve şartnamesi veçhile O Ü K T Ü R 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Mu- • 
hammen bedeli 1200 lira olup iha- Cevdet Mustafa 
lesi 14/8/939 Pazartesi giinü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 90 liralık N Gönend<~n 

HR$RRRT 
5ıhhahnizi 
h/Jtlid edi!JOT 

(,~~~ ..... 

Ot!LR/11 
1 

ile ö~ iirünüz 
u,.~mt '""Y ' ı. lruplıt, laıanhl, llalata, Vofıtda Hu ı 

fii41111!.!m111':ıırııB:B~maızıı--mımmll11lll!lmll...::l!l .. m•-mim•_I 

Doyçe Oryent bank 
DERSDNER BANK ŞUBESi 

l Z MİR 
Merkezi : BERLIN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Raylasmarfı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

ı.\'lısırda subeJeri : KAınRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka munmelabnı ifa ve kabul eder. ------

Devlet Demir yollarından: 
~~atlı ist.asyon1;01a üç kilome~e .mesa.fedeki Sirt köy taş oca~ndan 
ıstihsal edılerek ıstasyonda teslımı §artıle ve kapalı zarf usulile 13200 
M.3 balaıt satın alınacaktır. Bu İ§İn muhammen bedeli 23760 ve mu
vakkat teminatı 1782 liradır. Münakua 22. 8. 39 ıalı günü saat 11 de 
Sirkecide 9 uncu itletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapı
lacaktır. isteklilerin teminat ve kanuni veaikalannı ihtiva edecek olan 
kapalı zarflannı ayni gün saat 1 O a kadar komisyona vermeleri lizım· 
dır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

6, 8, 10, 12 2817 (1625) 

Çam makas traversi alınacak 
D. D. yolları 8 işletme müdür
lüğ·ünden: 
Beher adedi 706 kurut muhammen kıymetli 400 adet çam maku 

traversi idaremiz ihtiyacı için açık eksiltme uıulile aahn alınacaktır. 
ihalesi 17. 8. 939 tarihinde aaat IS de Alsancakta i~letıne binasında 
komisyonca yapılacaktır. Şekil ve ıartnameai iJletme kaleminden gö
rülebilir. 

isteklilerin 211,80 liralık muvakkat teminat makbuzunu hamilen 
muayyen vakitte komiayona gelmeleri lizımdır. 

1,. 8 2753 (1590) 

iLAN 
Manisa belediyesinden: 

1 -Maniıada yapılacak mezbaha İn§88tı (44061) lira (29) kurut
luk keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu İ§e ait eksiltme §altnameai ile proje ve ketif kiğıtlan .. 
bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kurut D?ukabilinde Manila 
belediyesi fen heyetinden alınır. 

3 - ihalesi 15. 8. 939 tarihine rastlayan sah r:ünü ıaat (11) de 
Manisa belediyesi binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminab (3304) lira (60) kunıtur. r 

5 - lıteklilerin Maniıa Nafıa müdürlüğünden hu İf için c-JacakJarl 
ehliyet veaikası ile 939 seneaine ait Ticaret odıı -ı veaikaaım ~ 
mühendis veya yüksek mimar olduklarına veya' ut bunlardan birisi
nin fenni mesuliyete İftira.iri suretile İJİ yapacak} nna dair noterliktefl 
musaddak teahhüd senedini teklif mektupların' ı içerisine koyacak" 
lardır. 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre 1---.zirhyacaklan teklif 
mektuplannı 15. 8. 939 ~...ıı günü saat (10) e ·;:adar makbuz muka
bilinde Manisa belediye riyasetine vermeleri v ·ra bu ıaate kadar ~ 
lecek surette posta ile göndermeleri ve postad . vaki olacak tehirlerifl 
kabul edilmiyeceği ilan olunur . 

28, 1, 4, 8 2693 (1568) 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme
ninden: istekli olanların nüfus cüzdan

ları ve iki kıta fotograflariyle f ab
rikaya müracaatları. 

Kazım paşa caddesi üzerinde ve Gazi 
bulvarına yüz metre mesafede eski Sc
lanik bankası binası satılıktır. Kemeral
tında Yavuz kitap evine müracaat .. 

teminatını öğleden evvel kapalı bu- ·Memleket hastanesi Baş Tabibi 
1 b. ..~ı d el · u··ç senelik Muhanı. nıell 
unmasına ınaen og e en evv ıt ikinci beyler sokak fırın 

b kn t rak kb 'l ·· ru"ıumu temınatı 
an sına ya ıra ma uzı e encu- karşısı No. 25. Her gün öğle-

mene l'rle d No. ıu Mevkii Hektar nisbiyesi Lira 
ge ı r. en sonra saat üçten itiba- ---

30, 4, 7, 11 (1588) ren hasta kabul eder. 225 
Telefon No. 3125 8 Ayayorgİ 20 3000 113 

Belediye akaratından ikinci kor------------~ 66 Mandıra 25 1500 615 
don yalı caddesinde 120 numaratajlı -------------- 00 Büyük maymun 11 9000 .. ça 

lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. 

iLAN 
depo ve yazıhanenin bir ıene müd- edecekler 38 lira 25 kuruşluk temi- Erdek kazasında bulunduklan mevkileri yukanda yazılı uç par a 

. Kema~P3§8 ilk okulunda yapılacak tamir (627) lira (77) kurut ke- detle kiraya verilmesi baş katiplikte- nalı öğleden sonra kapalı bulunmaıı- granit taş ocakları üç sene müddetle ifletilm~k A üzere.~~ ::i~d!rı 
tıf bedelıle ve pazarlık suretiyle 15 gün müddetle eksiltmeye konul- ki şartnamesi veçhile açık artırmaya na binaen öğleden evvel it bankası- konulduğu halde teklif edilen bedeller haddı layık goru1lml .. g Jo
duğundan isteklilerin hazırlıyacaklan teminatlarile birilkte 21 Ağuı- konulmuıtur. Muhammen bedeli na yatırarak makbuzile encümene 10. 8. 39 tarihine rastlıyan per§eınbe günü saat IS de ~a. C:. erı ;cra 
tos 939 pazartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümenine bat vur- 510 lira olup ihalesi 23. 8. 939 çar-· gelirler. lmmak üzere arttırmalarının on gün müddetle uzatıldıgı ılan o u)nur• 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

--~~---m~a~la~r~1·~~~~--~----~~----~~283~7~--(~1~6:30~)~__!J§~am~b~a~gun~··~u~"~saa~t~1~6~da~d~ır:·~lt~tirak~~~5~,~~~12~,~20~--~284~~7~(~1~61~9~)~--~~------------------.. ııım1iiiimi~28: 74 
(l6Jl 



~CUSTOS SAL! 19 9 

'I'. Bov,·en Rees Messageries Umdal Ofü·ier ve Fratelli Sperco Deutsche Le· 
ve şürekası Maritimes A:::'~~~~TD. Şürekası Vapur Acentası 
CVHARD LINE K u M p A N y A s 1 BELLENİC LlNES LTD. BJRIHCİ KORDON REES ADR.tA.rtcA. s. A. nı G. "'· B. R. RAMBURG 

vante Linie 
~POOL VE GLASGOV HAT'I'I SPHİNX vnpunı 23 ağustos tarihinde GERMANİA vapuru 26/27 temmuz BtlfASI TEL. 244J lfAVJGA.2'İOHE 
'°8NIA. puru Ağustos bidayetinde gelerek ayni gün Marsilyaya hareket arasında bekleriilmckte olup Rotterdam • ADİGE (İhtiyari) vapuru 3 ila 6/ 8 ta- ATHEN vapuru 3 ağustosta beldeni-
~ ti\'el'poo] ve Glasgovdan mal ~ ec1ecekti1'. Hambuıg e Anve:rsa linınri1an lçlD ,.ok iLONDRA. ULLHAm rilılerinde kfenmekte oh~ Trenif yor .. Anvers, Rotterdam, Bremen "' 

... ,:"tcak ve ayni zamanda Seltuıik ve THEOPHİLE GAUTIER vapuru 26 alacaktır. v ~EUGRA VİAN vapurıu 5 temmuzda deni.tl limanlan ile Manıilya için yük Haıriburg ~n için yük alacaktır. 
'ilce için al alacaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gUn ts.. ATHİNAİ vapuru 3/ 5 agustos ara- gelip yl1k ~aracak ve ayni zamanda alarak hareket edecektir. TAHLİYE . 

tanbul. Pire, Napoli ve MarsilyaJ'a ha- sında ibeklenJlmekte Olup Rotterdam, Hull icin ~·ük alacaktır. ALBANO (İhtiyari) vapuru 618 ta- L A R İ S S .A vapuru 6 ağustostan 
~ ~purlann munsalAt tarihleri. reket edecektir. Haıriburg w Aılversa limaıılan llçin yUk U ~ı;;!T ~=muzda P- rihlnd.e at 8 de el.erek saat 23 ile Mi· eklen!yor. Hmxlburg, Breınen ve ~-
~ ve navlunlan hakkında acenta Her tiirlil izahat ve malümat için Bi· alacaktır. ~ P n a ın · dilli, SelAnik, Dedcağaç, İstanbul, Bur~ verstea mal çıkaracaktır. 
bı.:,~ot altına giremez. Daha fazla rind KM"doıHla 15' numarada LAU· ANGHYRA vapuru 12/15 azustoıı !.fVERPOOf, HAl'l'I gaz, Vorna, Kös e areket edecek- ARI\IEMENT H. SCHULDT 
""llltt • 1

--·•- ı .. ı .. T Boven Bee. - Şr. ENT REBOUL ve SERİKİ vapur aeen- arasında beklerillmekte olup Rotterdam tir 1RLAND vapunı 28 temmuz.da bek-
auQAit ~ • "'" · .. • ALGERİAN 20 te da Li ·· ~telefon oumaruma Uraeaat ta a mllraeaat edihnesi rica Olnnur. Haınburı ve Anversa lfmaolart için ldan eli~k -'-··-~uz - ZARA motöril f/.8 ıtarihi.ade saat 8 de fenlyor. Anvers. Botterdaııı. Bremen ve 

ük. ala-LL..- VC!'J>OO g p ,,.... ~·\Xa. ve ay- . . 
rica ollmur. TELEFON : Z 3 7 :5 Y car..\U". ni .l!a!Nm.cla pverpool içla yllk alacak- gelerek 8/ 8 de 1T de Pire, Korfo. HmribullJ lçın yük alacaktır. 

rı - •• b.r. Porto Edda, Brindizi, V alona, Draç, 4BMEMENT DEPPE 

T C Z• B k BAf.KANT.All ARASI Gravoza, Spalato, 'Zara, Flyume, Trleste ESPAGNE vapuru temmuz sonlan-

ıraat an ası HATTI H. Whittall ve ve Vcnediğc hnrcket edecektir. ~doğru bekleniyor. Anvers (Dqğru) 
• · • ZE~SK P!.nvtoBA Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 10/ 8 tarihinde ·~ yük atacaktır. 

Kuruluş tarifli: 1888 A.. D~ ,,- 'Jl'«lR şür~kası saat s de gelerek ayni gün saat ı1 de !s-
ermayesi ! J00.000.000 Türk Ura ı.. nLOVCEN» tanbul Pire, Napoli. Marsilya ve ceno- DEN NORSKE MIDDEL· 

- . TEUEFON: 3120 ' HAVSLİN '•E OSLO c b 1 d dl 262 Vapuru 12 Af:ustos 939 cumartesi gü- t vaya hareket e decektir. .a ' 
'i'u e ve a. an a e : nü Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 !'RE MO~S-P.U7.'CH SON BRİONİ motörü 10/ 8 tarihinde saat BOSPHORUS vapuru .30 ağustostan 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri pazar günU saat 12 de : l.fNE LİMİ'l'ED 13 te gelerek yni gUn snnt 17 de Pat- 1 eylftle kadar Diyep D!lnkerk ve Nor-
PAR.A BlRtKTtRENLERE 28.800 ı.tRA Pire - Arnavutl\lk limanları - Kotor- Lh1ERPOOL • GLASGOV VE mos, Leros, Kali ~ ve Ro- \'eç 1.i.mari1an i çin yllk alacaktır. 

tKRAMtYE VERECEK Dubrovnllc - Split Venedik ve Triesteye nntSTOL hattJ dosa hareket edecektir. 'BALKİS vapuru~ eyliılden 28 eYfıi-
ttr..t bankasın.2- kumbarab ve ihbarsız tasarruf he5aplnnnda en E1% (50) hareket edeocktir B"".O"'" •A /O ~--<L•-d t 1 kadar n· Dil-''--''- !l\.T li ~ • ~l\'EH vapuru 28 :temmuzda gelip ıu ıu motörü iL"a/' u ;14rllJ.lll e saa e ıeppe, ı~ ve norveç -

Wlunanlara de' defa çekilecek kur'a ile apğıdakl plfuıa göre ik- ANGLO ~GYP.TİAN Liverpul ve Glasgovdnn yiik çıkaracak 8 de gelerek 15/ 8 de saat 17 de Pire, manları Jçin mal alacaktır. 
Ye dağıtılacakbr: A" Lt'NE ~~ ayni zamanda Liverptil ve Glasgov Korfo, Porto Edda. Brinditl, Vruona. BOSPHORUS v~ru ~5 ilk teş-

• Adet LOOO Liralık f.000 Lira U.. • , ıçın mal nlncaktır. Draç, Grnvom, Spalnto, Zara, Fiyume, rinden 28 ilk teşrine kaiiar Diyep Dün-
• • 500 • 2.000 • PİRE MARSİLY A \'e PİRE BEYRU'I Tri este ve Venediğe !hareket edecektir. kerk ve Norveç i~ Jrük alacaktır. 
• • 250 • 1.000 • HAYFA • tsKENDERfYEYE hat isbrandtsen • Moller Y 

40 • 100 • 4.000 • •CAİRO Cİ'rY• LÜKS VAPURU ile Lin N fı ROl".Al.E N'EERl..AN D T R 'L 

~ • 50 • ~:20000 • ~~::ı!~a(!;i~lcrl n;:;;;~~~~'fah!~~:; HAiFA. iSKEe;~=~=-YOBK =~~s~~:p~~~- Tİsz~ m~töril 28 ~~l~dn beldeni-
,.... • 40 • ,._o • tarihleri PHİLADEIRHİA HATTI a yor. Tunn limanları ıçın yuk a1acaktır. 
'QQ • 20 • 3.200 • 18 fl39 e gelerelt Rotterdam, Amsterdam we KASSA töril 29 :t d l 
bt-.. - 28171939 5 /. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- Hmn:burg limanları Iİ"in • .ın .. :nlarak ha- k . B mo 4_k de . cmrnupı; a gSeaie-
•"l\AT: H plnnrıdald paralar bir :sene lçhıdo 50 liradan -;ağı dil§ml· U 18!0~9 18/.81.939 de J:?elerek. Hayfa, iskenderiye, Nevyork . "' ,.....,. ce tir. cyrut, ıs en nye :ve ort t 
~re Ocramlye -~~ takdirde yüzde 20 fazlaslY:le verilecekHr. ı 9 939 reket edecektir. r anlan · · ilk ı ktır. 
•- . ..-... 2418/939 f I 1\fe Philadclohia lir.in mal alacaktır. PYGMALİO!'l W.n1'"'' 2118/939 tarl- unırASSAıçın )örü 8128~~ ... : hekl nJ 
~alar senede 4 &fa, 1 E,tfll. l Birinci Unan. 1 Mart ve l !Haziran tari!ı- G~k vapur.lıınn muvasalat tarihleri GUDRUN MAERSK vapuru 10 12 . ~- - :\. mot <16....,.osta e -

aııı ~ kflecektiı'. h k ' hınde gelerek !Rotterdam, Amsterdam w Tun f anları ,;,.; ... yük lacaktı ....., çe • _ gerek vapur isimleri n navlunları a - eyltilde ,relerek Hayfa, İskenderiye Nev- Hamb liman1an i . yUk alarak ha· yor. a ım '"'J'W .a r • ..... _._ ___ .. ____ .. _R'!!mD"•l---------1Z•ıdl• kmda Cf'.Dta bir tr~hı. •t albna giTeme7 york ve Philadelphia için mal alacaktır. ket~ çın 

B R l S T O L Daha far.ta tafslldt a!mak için Birinci Gerek wpurlıınn muvasalnt tarihleri, re · .SERViCE ltfARf2'JME 
Kordonda 152 numarada sın.IDAL· isimleri ve navlunları hakkında acenta SVENSKA ORİENT utNlEN ROVMAfH 
umumi deniz AOP:ntalıtı Ltd. milracaat bir tanhhUt ı8ltıoa giremez. Daha fazla Ohuz v. puro 28 temmuza doğru 

Be 'J'Oğlunda 
............................... 

• 

OSMANIY~ 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

B ber ·ki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otdciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene.lik • t~beli idaresile hütün mü tenlerine kendisini 

aevdınnl$tır •••• 
~~e misafir btaftlar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbalda 
~ Ege n lzmirliler bu otellerde bulu.urlar ... 
t lf uıuaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi-
~ derecede ucuzdur ... _ 

r.., ........................................... t~~-.. m::c•m1!i1Emw~ 
1939 Yaz Modası 

4.vrupayı baştan başa kaplıyan güneşin nıt111 • viyole ziynsını züı:eo 

PANORA 
GVHEŞ GOZLOKLERt Y Af..NIZ 

lUllSXAL DO KOŞ CAMLAR 
M'JDERH C:ER~İVEl.ER.. 

\-...,, l'OP2'ANCllARA AYRICA 2'ENZJIAr 

f 1 ,-.: • • • • • • f "~ .. -- •• , . ....... . .>'.,. ..... ~, .. • 

l aze Temiz Ucuz Iliç 
f'-fer Türlü Tuvalet Cesitleri , , 

Hamdi Nüzhet Çançar 

hat Eczanesi 
BAŞTURAIC Büyük Snlcpçioğlu hnnı k~dn .• 

edJtmesJ rica olunur. tafsil~t nlmak ıiçin H VHİ1TAL ve Şsı. BRAGELA!l.TD motörli l'5/8 tarihinde belileniyor. K- ence, Gn1 n Tw:ıa fi.. 
~ leion : 4072 MUdUıiyet 3120 Nofo telefona müracaat edilmesi gelerek Rotterdam. Hamburg ve Skan- manian için yUk alacaktır . 
Telefon : 3171 Acenta nca oıunur. d" M· anlan f..t .. -::t. alarak L-- OUR()ST()R vapuru -4 eğwttosa 

uıavya :ıım ~ l>'...... DACV- d ,-.. L_,•.A ı Ks:--- Kalas 

SAÇ EKSIRI 

' 
'--

Saçları dökülen~ereKomoien Kanzuk 
Saçlarm döklilm • ... ft lkcııeklmmesine mini olur. Komojen çlarm ~k

lerini JruvvetJendirir '14' ~c.r. Komojca tıa(lann gıdasıda. T:abü renklerini 
bomıırr ... •atü bir rayihnsı vnrdır. Komojen Kanzuk sn~ cbirj maruf eo.aıiP
lerle ıtrirat maPz,alarıoda bulunur. 

Anbar inşaatı 
Toprak mahsulleri f!l'isinden: 

l - Sandıklı istasyonunda ~apılacak anbar, idare ıbinuı ile buna 
müteferri qler kötürü olarak kapah zarf usulile eksihmeye konulmuı
tur. it bu inıaatın keşif bedeli 54579.20 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde ofis umum müdürliiğün
den, lstanbul ve lzmir tubelerinden alınabilir. 

3 - Ebiltme 16. 8. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada ofis binasmda 
yapılacaktır. Teldif mektuplannı havi zarflar makbuz mukabilinde 
ofisin muhaberat aerviaine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 4093.44 liradtr. 
5 - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıklan bu 

gibi i§tere ait vesikalnn ve e!tıiltmeye girebilmek için ofisten alacak
lan ehliy.et vesikasını koyaa.kle.rdır. 

3, s. 8 2782 (t 603) 

ke ed \eti Ôt;•"' UtıKJenıyOr. u:.u:u':Je ft 

~N~~ motöril ll/ B/.939 ıtari- Tuna limanlan için ~ alacaktır. 
Vapurlann !hareket tarihleriyle oav-

hinde gelerek Rotterdnm, Hamburg ve 1 ,_...:ı kt d~ ·kı ·Jd rd ta 
. . un14n.1a "n'~ı ı e en ecen me-

Skandinavva iımanları ıiçln }'iik alnrak 1. t k b 
1 

etm su ıye a u ez. 
hareket edecektir. Daha fnzla tafsilat için ATArtmK 

ZEGl.UGA POLSKA KUMPMTYASI caddesi l4S No.da V. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acental~na milraca· 

LEVANT motörli "25/.8/939 tarlli\erl at ~i1mesf rica olunur. 

d "-• 'l..:J ,....... l A - TELEFON : ZOD'1 n. 
ne o&.. :.ıuenmen.1.u oqp n11~ ------------

~~ ~~ i;hı yük gelerek MBlta. Cenova Marsil,.a 11-

B ıı _ _._ _. .._...__ manlan çln yük e ;yo1cu alarak hare-
0 ~ .,..,.._,_.7'_ ltet edecektir. 

llııttı o (' : 
SPRİNGFONTEİN ~ 30191939 tınndakt ket bıih1erl mvlun-

tarlhinde cAvustunilya \-e Yem Zelan- 1ardald de iŞikliklerden dn!QYI aa!nta
da timanlan için Vük ı\larak hareket nm mesuliyet bbt.11 etmez. Daha fm.la 

edecektir. ta&ilat için fKfNci KORDONDA flBA. 
$ERVfCE: MARfrlME TEJ"U SPEROO vapur acentasını mO
Roınnaln KınnDanya.n racaat edilmeSt rica olunur. 
PELEŞ vapur:u 1 Ey'lQ1 939 taıihlııde TEUEFON : Z004/!005 

~ BAN ASl'o1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şuhat. 1 Mayıs, 26 Aiusto.. l Eylul, l lkincitctrin 

tarih le rinde ç e 4' ite c: ek tir • . 
,rzzzJ lkramf.yeleri: , 

J Adet 2000 !irahk ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• 5.0DO Lira 
8 •• ı500 liralık -- 4-00 ~ 

16 u 2$0 liralık ·- 4- Lira 
60 ., ıoo liralık··· 6.ooo Lira 
95 » 50 liralık··· 4.750 Lira 

2SO ., 2S liralık - 6.250 Lira 

T. Jı Bankasına para yahrmakla, yalnız para biriktinnİf olmaz, 
ayni zamanda talihinizi do denemit olursunuz. 

iLAN 
lzmir Defterdarlığından: 

Sahibinin veraset vergisi borcundan dolayı tahsili emval kanununa 
göre haciz edilen Meaudiye mahallesinin Burnava caddesinde 19-21 
No. lu ve 450 lira kıymetindeki bir kıta arsası 27. 7. 939 dan 18. 8. 
939 tarihine kader 21 gün müddetle birinci arttırmaya çıkanhnı§tır. 
Talip olanlann Defterdarlık tamilat kalemine müracaatlan. 

29. 7. 16 2733 (1575) 
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Polonya Başkumandanının u 
"Polonya için son zafere kadar çarpışacaklarını yemin eden halk Dan

da. Polonyalı kalacaktır .. _.,, diye haykırdı 
... 

zig PolOnyalıdır ve daima 

Mrlo Rydz Smigli dedi ki: 1Portekiz Başvekili diyor ki; 
Zorbalığa karşı verilecek tek bir "Portekiz, mukadderatını diğer 

cevap varsa o da kuvvet ve şiddettir diktatörlüklere bağlanmış değildir,, 
Krakovi 6 (ö.R) - Bu sabah buraya 

muvasalat eden Polonya orduları baş 
kumandanı Mareşal Ridz Smigli, büyilli 
bir nutuk söylemiştir. Bu nutkun başlı· 
ca kısımları şunlardır: 

c- Zorbalığa karşı verilecek tek bir 
cevnp vnrdır: Kuvvet ve şiddet. Sulhu 
diğer bütün devletler gibi biz de takdir 
ediyoruz. Fakat hakkın bazıları ıçm 

evermek> diğerleri için de calını:ık> ol· 
duğuna hiç bir kuvvot bizi ikna veya 
icbar cdemiyccektir. 

Danzig asırların bağlariyle Polonya· 
ya baglı bulunuyor. Danzig Polonyanın 
iktısadi ciğeridir.. Polonya noktai naza. 
rını hiç bir şüpheye mahal bırakmıya
cak surette apaçık tasrih eylem~tir. 

cDANZlG POLONYALI KALA
CAKTIR~ 

Enternasyonal taahhütlerimizden ka
çınacak biz değiliz ve Danzige karşı bil· 
tün hareketlerimiz, karşı tarafın hare· 
ketlerine bir cevaptan başka bir şey de
ğildir. 

Polonya orduları başkumandanı crkanıharbiye reisiyle bir arada 

Bizim vatan aşkımızın bize yiiklediği 
hakların ve vecibelerin başkalarının va
tan aşklarının onlara yüklediği hak ve 
vecibelerden daha az olduğunu zanne
den bir kimse bulunuyorsa, onu böyle 
bir hataya d~cmlekten tahzir ederim.> 

cBUtiin dünyanın gözlerini Polonyaya nazilcr, hareketleri, yazıları ve beya
diktiğini ve vereceği kararları beklediği- natlnrı ile, yalnız şurasını ispat ediyor
sırada en büyük Şef nutkunu söylemiş- lar ki Polonya, ne kadar hüsnü niyet 
tir. Bu karar hakkında, bunun münha-

1 
sahibi olursa olsun, bunların işbirliği 

sıran diğer partiye bağlı olduğunu bil-
1 
zihiniyetlerlne itimad edilemez. 

dirnılştir. Bu kafi derecede açıktır ve Pctit Parisien diyor ki: 
Danzig otoritelerine bir ihtar mrıhiyc-1 Mareşal Sinıgli Ridz, be~ yüz bin kişi 
tindedir. Danzig, isterse. sulh ve refaha tarafından huşu ile dinlenen ve Polon-

Mareşalın nutkunu bitiren ve açıkça 
Hitlerl telmih eden bu sözleri cDanzig 

ya milletinin vatanperverlik hi5siyatı ve 
Polonyadaki manevi hava hakkında tam 

·~ __ v,... bir fikir veren nutkundan, son teati edi

Varşodan bir manzara 
Polonyalıdır, Polonyalı kalacaktır> ava· nail olabilir ve ahalisi tam hürriyetten 
:ıı:eleriyle karşılanmıştır. istifade etmeğe devam edebilirler. Fa

Müteakiben halk ellerini kaldırarak kat Danzig idarecileri, hariçten gelen 
şu yemini etmiştir. emirlerle giriştikleri yoldan çıkrnailar-

cPolonyanın ebedi kudreti uğrunda, sa, Danzig bir harp sahnesi da olabilir.> 
harpten zafere kadar sarsılmaksızın çar- Alman gazeteleri ise nutkun bazı kı
pışacağımızn ve sulh zamanında da f c- sımlarını maksatlarına uygun gelecek 
yizli mesaide ve herkesin işbirliğinde şekilde naklederken daha mühim diğer 
biitün gayretlerimizi sarfedeceğimize ye- kısımlarını unutuyorlar. Yarı resmi 
min ederiz.> D.N.B. ajansı haberlerine şu başlığı ta· 

BOYOK BIR GEtÇT RESMt kıyor: Polonyanın korkusu .. Aynı ajans 
Mareşal Smigli Ridz'in nutkundan Danz.ig hükümetinc gümrük meselesin

sonra büyük bir geçid resmi yapılmış. de atfedilen niyetleri tekzip ediyor. Po
tır. Gönüllüler, eski teşekkülleri itiba· lonya gümrük müfettişlerinin vazifele
riyle ve eski üniformalariyle, general- rini yapmaktan menedilecekleri esassız
ler küçük memurlarla bundan 25 sene mış. Esasen Danzig hükümeti, Polonya 
evvel olduğu gibi yanyana Mareşal Smig- mahfilleriyle temas ve müzakereye ge
ll Ridz ve bayan Pilsudsldnin önünden çerek Polonya gümrük müfettişlerinin 
geçmişlerdir. salahiyeti meselesini kat'i olarak hallet.-

Hariciye nazırı albay Beck birinci ha- mek emelinde im~. 
fif topçu alayı kıtaatının arasında geçmiş Şu halde bu tekzibi kaydetmek ve bil
ve halk tarafından tezahüratla karşılan- dirilen temasın vukuunu beklemek icap 
mıştır. ediyor. Danzig senatosu matbuat bUro-

Geçid resmine iştirik eden 1863 Po- su tarafından gazetelere şu tebliğ veril
lonya istiklfil mücahitlerinden 8 kişi bil- miştir: 

hassa şiddetle alkışlanmıştır. Danzig senatosu bugün Polonya sfya-
Paris 7 (Ö.R) - Dün Krakovide söy- st mümessiline, Danz.igdeki Polonya 

}ediği nutukta Polonya başkumandanı gümrk mUfcttişleri hakkında Wnirane 
Mareşal Simgli Ridz tarafından yapılan bir lisanla yazılmış olan Polonya notası
beyanat çok eyi bir tesir yapmıştır. Po- na cevabını vermiştir. Notanın muhtevi
lonya gazeteleri nutkun bütün meınle- yatı hakkında malCimat yoktur. 
kette uyandırdığı derin akisleri kaydc- Danzig senatosu Artür Grayoler Cu
diyorlnr. Londra ve Faris te beyanatın martesi sabahı Polonya fevkaUıde ko
her türlü tahrik mahiyetinden azade ol- miseriyle mülakatı esnasında senatonun 
masını memnuniyetfe karşılamıştır. Fil- noktai nazarını izah eden şifahi bir tcb
hakika, Lehistanın tarif edilen hattı ha- Jiğde bulunmuştur. 
rcketinin lngiliz ve Fransız siyasetine Paris 7 (A.) - Gazeteler, Krakovi 
tamamen mutabık olduğu kaydedilmek- tezahürleri ve Mareşal Smigli Ridzin 
tedir. nutku ile meşgul olmaktadır. 

cTnymiS> gazetesi bu sabahki maka- Peüt Journal diyor ki: 
lesinde nutkun azlmkar olmakla bera- Mareşal, çok kat'i sözlerini, ölçerek 
her mutedil olduf,'Unu ve karışıklık un- söylemiştir. 
suru olabilecek tesirlerden uzak kaldı- Danz.ig nazileri, Poloiıyanın Danzige 
ğını yazıyor. karşı itimatsızlık göstermekle doğru ha· 
Varşovada çıkan muhafazakar cKsor> reket etmediği zehabını vermek için ya

gazetesi nutkun son kısmını şöylece tas- hancı memleketlerde kuvvetli propaw 
rih ediyor: gandalar yapmaktadırlar. Halbuki bu 

len noktalar ve Polonya - Danzig müna
kaşaları bahsinde tafsilata girişmiştir. 

Dnnzig hnkkındaki iki üç sözünün kıy
meti, bu sebepten dolayı bir kat daha 
büyüktür. Polonya, tehditler karşısında 
eğilecek değildir. 

Epok gazetesi diyor ki: 
Şimdi söz B. Hitlerindir. B. Hitlerin, 

Mareşalin dünkü ihtarını anlamış oldu
ğunu ümid edelim. Bir harbı göze nlmnk 
Almanya için çok küstahça bir hareket 
olacaktır. 

Varşova 7 (A.A) - Matbuat Kra· 
kovideki tezahürlere ve Mareşal Smigli
Rydzin nutkuna geniş sayfalar tahsis et· 
mektedir. 

Ekspres Poranny ba~ makalesinde di
yor ki: 

Bütün Polonya dün Krakovide tam bir 
vatanperverlik birliği halinde toplanmış
tır. Mareşal Smigli-Rydz. siyasetimizi, 
dünya efk6.rı umumiye.si karşısında ve 
Polonyanın en kudsi haklarını ve en ha· 
yati menfaatlerini çiğnemek suretiyle bir 
hegemonya tesisine çalışan Almanyanın 
siyasi hattı hareketi karşısında bizim 
hattı hareketimizi tesbit eylemiştir. Şefi
nin etrafında toplanmış olan bütün mil· 
lct. müttehiddir ve her şeye hazırdır. 

Berlin 7 (A.A) - Gazeteler. Mare· 
şal Smiglinin nutkuna karşı ateş püskür
mekte ve bu hiddetlerini koydukları baş.. 
lıklarda izhar eylemektedirler. 

Alman istihbarat bürosu, Polonya hü
kümetini Pilsudiskinin hattı hareketine 
aykırı bir yol olmakla ittiham etmekte
dir. 

Montagpost diyor ki: 
Mareşal Smiğli-Rydz, eski hikayelerin 

ateşiyle ısınmağa çalışıyor. 

Londra 7 (A.A) - Siya.si mahfel
lerde mareşal Smigli-Rydz nutkundan ve 
nutukıa kullanılan mutedilane lisandan 
sitayişle bahsedilmektedir. 

Şu mahfillerde nutkun meydan oku
yucu mahiyette olmadığı söylenmekte ve 
Polonyanın tarzı hareketini bir kerre da· 
ha tasrih ettiği ilave edilmektedir. 

Bu tarzı hareket, Fransız • lngiliz dip
lomasisinin İttihaz ettiği tarzı harekete te. 
tabuk etmektedir. 

Paris 7 (A.A) - Akşaırı gazeteleri 
mareşal Smiğli-Rydzin nutkundan ve Po
lonyanın azimkar hattı hareketinden sita
yişle bahsetmektedirler. 

lntransigeant gazetesi diyor ki: 
Polonya son haftalar zarfında takdire 

şayan bir sabır göstermiş, fakat Iluds'nin 
halefi olan ordusunun baş kumandanının 
lisanile bila mücazat aşılamıyacak olan 
hadler olduğunu, bugün Avrupaya ilin 
etmiştir. 

Mareşal Smigli-Rydzin kuvvetli söz
leri filiyat mahiyetindedir. Polonya bo
yun eğmiyecektir. Almanya tarafından 

maları. \IU"'1/ 1§llDlDll KWIU ..... &U uaw&a• .a:r--· 

Paris 7 (Ö.R) - Portekiz başvekili B. 
Salazar cParis Suvar» gazetesine verdi

ği bir mülakatta Almanya ve Ita1yanın 
Portekize bir şey veremiyeccklerini, sa
dece ondan alabileceklerini söylemiştir. 
B. Salnzar 17 Martta Ispanyanın Lizbon 
sefiri ve general Frankonun kardeşi Ni

ko1a ile imza ettiği paktın layıkiyle tak
dir edilmemesinden şikayet etmiştir. Bu 
dostluk paktı mucibince, iki devlet Çek 
b'uhranı karşısında tam bitaraflık kararı 

vermişlerdi. Paktın 3 üncü ve 4 üncü 
maddeleri harici meseleler hakkında 
knrşılıklı istişare mecburiyetini vazet

miştir. Ispanyol harici siyasetinin tam 
istiklaline bugün bir tek hudud vardır. 
Portekizle imza edilen dostluk paktı ... 
!ngilterenin ananevi siyasetini ve bey
nelmilel hareketlerinin münhasıran tc· 
dafüi mahiyetini bilenler, lberya yarım 

tıdasında biri kendisinin dostu, diğeri 
ötedenbcr1 menfaati olan iki devlet ara· 
sındaki bu muahedeyi hoş gördüğünden 
emin olnbilirler. 

cPortekiz diktatörlüğü diğer diktatör· 
lüklere mukadderatını bağlamış değil
dir. Sosynl prcnsiplerdeki birliğin siya
si meseleler üzerinde tesiri olamaz. Al-

manya ve Italya Portekizin de faşist 
prensipli bir devlet olmasından istifade
yi akıllarına getiremezler. Almanya ve 
ltalya da dünyada vasi birer imparator- Portekiz Cümhu rreisi Karman 

Olsa olsa almak ~ luk kurmak istiyorlar. Portekiz dünya-ıratorluğuna maliktir. Bu davada Alman..' şey veremezler. 
nın 3 üncü derecede müstemleke impa- ya ve Italya müddeilerdir. Portekize bir ler!> 

Polonyanın verd· ği notays 
Leh talebinin 

cevabını verdi 
Danzig senatosu 

kabul edildiği 
Londra 7 (ö.R) - Polonya nota.sına 

verdiği cevapta Danzig senatosu Polon
ya gümrük müfettişlerinin dünden itiba
ren boykot edilmesi kararının verildiği
ni reddetmi11 ve Danzig otoritelerinin me
seleyi müzakereye hazır oldukJarını bil
dirmiştir. 

Senato reisinin Hitlerle görüşmek üze
re hava yolile hareket ettiği bildiriJmek· 
tedir. 

Varşova 7 (ö.R) - iki hafta evvel 
Danzigde casusluk suçile tevkif edilen 
Polonya gümrük müfettişi Libanski mu
hakeme edilmiş ve sadece umumi nizama 
suikasd ve Hitlerle Göbelse hakaret mad
desinden 18 ay hapse mahkfun edil
miştir. 

Brüksel 7 ( ö.R) - Danzig senatosu 
Polonya gümrük müfetti§leri hakkında Polonya. hariciye nazın B. Bek ....--. 
emretmiş olduğu tedbirleri geri almıttır. vardır. kes hararetle hazırlanırken ~.:;J 
Berlinden bildirildiğine nazaran Danzig Londra 7 (ö.R) - Taymis gazetesi içinde sükunet mevcut olduiu ;ptl 
senatosu bu mesele hakkında Polonya ile Lehistanın Danzig hududundaki askeri vermek istiyorlar. ~ 
görüşmeğe karar vermittir. hazırlıklarının Alman hükümeti tarafın- c Yurkşayr Post> Al~~ 

Deyli Telgraf gazetesi, Londraya gelen dan Danzig arazisini ele geçirmek husu- ettikleri sınır harbında LehlerJO ~ 
mahlmata nazaran, Danzig ve Polonya ıunda izhar edilen arzuya bir mukabele diği disiplini takdir ediyorlar. V:2 
arasındaki ihtilafın Berlinden tahrik edil· o]duğunu yazıyor. Birçok Alman asker· şal Ridz Smiglinin nutkunu dliıl ~ 
miş olmadığını yazıyor. leri de Leh hududunda toplanmıştır. Al- Göring tarafından söylenen nu~ .-r 

Taymis gazetesi ise şu malfunah ver· manya silah alhndaki askerlerinin mikta- şılaşhrıyor ve nasyonal ıosyali9tleıi'I ~ 
mektedir: Gerginliğin muvakkaten azal- nnı anormal ıekilde artırmıştır. Alman tı hareketi ile taarruza mukaveıııel ~ 
ması lngilizleri Almanya ve ltalyadaki gazeteleri Alman manevralarından hah- de olanların vaziyetini mukaye9C9 ~ 
büyük manevraları dikkatle takipten vaz ıetmiyorlar. Bu ihtiraz. diğer memleket- Nazilerin sulh telakkileri daima~ 
geçirmiş değildir. Bu manevraların tabii !erdeki manevralar hakkında bolbol ha- nin kendi taleplerine boyun . tıo -6 
olarak diğer memleketleri de bazı ihti- ber vermelerile tezad teşkil ediyor. Ga- ibarettir. Onlar ne karşılıklı ta~ 
yat tedbirleri almağa sevkettiği kanaati zeteler bu suretle Almanya etrafında her iş birliğini kabul etmiyorlar. 

yapılacak her hangi bir taarruz, Varşo• manda hem kat'i hem mutedil hattı ha· 
vanın derhal ask.eri mukabelesini inaç reketi ile kurtarılmı' bulunduğundan, 

edecektir. mareşal Smigli-Ridzin yine ayni zaman-
Danzigin Almanyaya terkedilmesile da hem kat'i hem de mutedil sözlerini 

neitcelenecek bir müzakereye girişile- alkışlamaktadır. 

mez. TimC8 diyor ki: 

devamları çok ehemmiyetlidir. •8; 
N B aJ 

Berlin 7 (A.A) - D. · polord' 
Varşova ile Danzig arasın~a di)eP ,; 
gümrükçüleri hakkında taatı e ~ 

· ı · de "' .ı taları yalnız harid servıs enn ~tf"' 
Almanya dahili servislerine ko 

Paris-Soir yazıyor: Oan.zigin tahrikleri karşİsında Polon• tır. 

Mareşal Şiglaydz, askerce 'konuıımuş- ya hükümetinin ve mahalli Polonya ma
tur. Sözlerini tefsir etmeğe ihtiyaç yoktur. karolarının gösterdiği bu katiyet ve bu 
Bu sözler gerek Lehçe söylenmiş, gerekse itidal cidden takdire değer. Eğer vazi· 
terceme edilmiş olsun, iki manaya alına- yet ciddi ise, bugün hiç kimse bu ciddi
maz. :!ts: yeti inkar edemez. Bunun mesuliyeti her 

halde Polonyaya raci değildir. Bu vazi
Londra 7 tA.A) - Matbuat bilhassa yette polonyalılann dünkü milli tezahür

hafta sonunda Danzig vaziyeti gerginleı· 
miı ve vaziyet ıırf Polonyanm ayni za• 

-· -ı - ., 

ler esnasında gösterdikleri disiplinli so• 
iuk kanlılığı ve azimkirlığı göstermekte 

~,. 

ta po ' ı Varşova 7 (ö.R) - Gaze ,Al~ 't 

Mareşal Ridz Smiglinin nutkunu Ll.i JJ' 
h. · d tellı...yaya bir ihtar ma ıyetın e 

yor ve şu sözleri naklediy~r: baki•,..., 
Polonyanın menfaatlerını. ebbi)I' 

ve şerefini ihlal edecek her teŞ ~"' 
b .. " sıtalarla r1l elimizde mevcut utun va 

vemet edeceğiz. 


