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Fransa 
Tiyençindeki hukuk ve me
af ide lngiltere ile bir oldu- ı 

"- gunu Japonyaya bildirdi .J 

Yugoslavya Italyadan l{orliınağa Başladı 
~™™*' s .:ms..:ı: . .:...:a:::.....:..:.'.:..~:.....:.... ·~·~·..:::z::ı:~m:: z: :ı : : ::m:::.:::::.:..::: ....... :: z : : : :ı: :: • : :.:...:. • .:.:::::::::::.:...:..= ..... :::a::::::: 

DANZİG İŞİ 
Danzig Almanları dün bir miting akdettiler 

' 

Hitlerin vereceği karara 
intizar olunuyor 

Pekinde 
lngiliz aleyhtarlığı 

icin bir komite teşkil , 
~ttiler 

Şanghay, 10 (A.A) - Pekinden 

bildirildiğine göre Pekin İngiliz aleyh 

tarhğı komitesi teşekkül etmiştir. 

Pekin ve Tiyençin ingiliz aleyhtar

lığı komitelerinin umum içtimaı, Ti
yençinde 14 ağustosta yapılacaktır. 

o 

Alman 
F•• D • • ·· d b · b. Al h . ld v Donanmasının atış ta· orst_er, anzıgın ote en erı _ır man şe rı o ugu· !imlerinde ita/yanlar 

nu- söylemiş ve Polonyaya şiddetle hücum etmiştir da bulundu 
· ' - mt:lr~ Berlin, 10 (A.A) - Alman do. 

Harp var mı? l · 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

BUtüa Avrupada çok genit bir ma
l'le'9t'a faaliyeti var. Daha dofruau 
1'enıen her millet manevra bahane
al)'le genif bir aeferberlik yapıyor. 
Alnıanya daha seçen aylarda, ma

lııe..,.a bahaneıi altında, ~ki milyon 
••lceri ıilah altına almlftı. Manevra-
1•r biteli. epi zaman olduiu halde bu 
._kerin terbi• edilmeli ıc.iyle · dW'aun, 
~~lkia bu ay ni1'ayetine· kadu ikl
.,..ç_. J , milyon4 ibl&i edileceii te -
." ""---.......... ·-- .... ,_._ ... 

ı dan gelen lıuauai lial>erler aulh 
-.enl\,l'f hiç de memnun edecelt -teJ'· 

~.,. defild:r. Bugün bütün Almanya . Danzlgten bir gör'ünüt . , ~ 
it •liınenin tam manaıiyle aık~ri bir Pari", 10.' (A.) -;-Ekselsior gazetesi. · bir surette vukua gelmc>gi, bugiin her 
~ ınan~araıı arzetmektedır. Ne- Försterin dün .sabah Danzig tayyare zamandan daha zivade elzemdir 

tele.-d h • L. 1 d k b'I . '. - • 
... ,ek~' •nıı nızmet er e a ı ~ meydanında bı_r kaç g~~etecıye ve Biz, bir harp istemiyoruz . . Fakat 
. 1 r oralardan alınmıı , .aakerı bu arada kendı muhabırı Andre Gu- Fransa ve inCY1Jterenin Polonuava 
lf ere ·· d ·ı k 1 · k d 0 

' J • lar ik:on erı ere yer erıne A a ın- erb~re verdiği beyanatı neşretme~- yaptıkları müzaharetle, harbin çık~ 
• ine olunmuıtur. Aakerı yollar tedır: . ma~ına çalısmalarını kabul edeme -

~leceh aiiQdüzlü bir faaliyetle ikmal B. Förster demis. tir ki: · ~ .. ..._ y;z.> 

nanmasının daveti üzer:ne Alman

yaya gelmiş olan italyan deniz heye-

ti, Alman donanmasının bazı cüzü

tamlarına binerek atış talimlerinde 

hazır bulunacaklardır. 

-=*=-

Köselvanof 
Yakında Romaya 

gidiyor 

. 

Rus - Japon 
Çarpışmaları devamda, Japonlar 

mühim zayiata uğramışlardır 

Ruı aı kerleri 
Paris, 1 O {Radyo) - Mançuko - askerlerinin tecavüzleri, Rus kıtaa· 

Mongol hududlarında japon askerle- tının §iddetli mukabelesiyle defedil
riyle Rus ordusu arasında başlıyan miştir. Japonlar, mühim zayiata uğ
carpışmalar devam ediyor. Japon ramışlardır. 

00 

Trakya Casusları hak
kındaki karar 

Temyiz Mahkemesi evvelce veril· 
lan kararı nakz etti • 

mrs 

~ lll~kta, m~htelif hududl~r iıti • - Führerle yaptığım görüşmelerin Bu arada, ekselsiorun huııusi mu-
lcii .•tnıe endlfe verecek mıktarda neticesini size bildirecek değilim. ha biri, B. Försterdcn «ne zaman?> 
'-' 11

•Jetli aıkeri kuvvetler gönderil- Sürprizi. yarın akşama, Lancenmarc Diye sormuş, B. Förster de sözlerine 

Casusluk suçundan evvelce ~eh- rın vekili, müdafaasını yapmıf, mü
rimiz Ağırceza mahkemesince be- ekkillerinin hareketlerinde suç ol· 
şer sene hapse mahkum edilen Edir- madığını iddia etmişse de temyiz 
ne Bulgar kilisesi papaslarından Mar mahkemesi, bumüdafaayı reddeyle
tiri ile Metrepolidhane katibi Kiri, miş, fiil ve hareketleri c.:ısusluk ola
arkadaşı Lambo ve otel müsteciri rak kabul edildiğine gör~ üçü Türk 

.. ı f ltalya tebaasından Sinkoviç hakla- ve biri ltalya tebaalı dört mahkum 
Koae vano . rındaki mahkumiyet kararı tenıyiz hakkında casusluk suçundan ceza 

•1'tedir. ta söyliyeccğim nutka saklayınız şöyle devam etmiştir: 
l~lyaya aelince o da müttef:kin Almaııyaya iltihakımızın en çabuk -Devamı 5 inci sahifede -

~- &faiı kalmıı deiildir. Sinyor oo 

Roma, ı_o_ (R_~d~o) - Bulgarıs- mahkemesince nakzedilmiş, evrak verilmiyerek casusluğa teşebbiis yo
tan Başvekılı Koseıvan~f: yakında iade olunmuştur. luyla ceza tayin edilm ·ş olmasını mu-
b~raya_ gelecek, Mussolını ve Kont Temyiz mahkemesi, duruşma su- vafık görmemİ§tİr. Suçluların mu-

..:·~Iiıünin donanmaıı bi;az da nü- Fuarda Faaıı·yet Cıano ıle konuşacaktır. retiyle tedkikat yapmış, mahkumla- - Devamı 4 üncü aahifede -
'if maluadiyle yapılan ıarki ve o :lai Akdenizdeki manevralannı ik

lt.a' 1 •bniftir. Şimdi Po vad:ıinde bir 
" ilyondan fazla bir kara orduıu ma- L b 
.. -~~Iarını bitirmiı, büyük bir geçid Q irent, ziyaretciler 
t:tı Yapıyor. Gerek deniz, gerek ka 

Donanmaya veri
len su mes' elesi 

't'k duıuna menıub olan bu aakerin • • •• • l ' d Adliye tahkikatı Vf 
_; lllda terbi• edileceiine dair en ıcın surprız er yuvası ır 
cl.'lc l,ir emmare bile mevcud değil- t 8 H d • • b• .... av a ının ır 

\• aıtn.•er devletlerinin açıktan açığa 
) .., lefeberlikten baıka birtey olını
..:" . .._ hazırlılclanna kartı ıulh cep
..;• devletleri de lakayd kalamaz
"- dı. A'9t'Upada Münih konferansı
~kaddüın eden günleri henüz 
._, unutmamııtır. Almanya ve 
"İ tiefilci o deTirlerde demokraıile
\~ '11lhe merbutiyetlerini çok fena 
el tekilde iatiımar etmitler, gizli -
~ •. ı· ltlıJ ıa ıye yaptıkları aıkeri hazır-

~..:l'lııı ikmal eder etmez bir sün 
'1l latı açıf a bir harb tehdidi ile fa-
)e~ a k M" •ht b"tii' ~1- eçere wu e u n ar -
tının tatmin edilmeıiyle netice

- Devamı 3 ncü Sahifede -

Bence harp ol
mıyacaktır 

Yazan: ·'ft!cıhmut 
}': Eaad Bozkurt 
Grınki Anadolu 
iitunlarında 

Bu sene fuarımıza on ecnebi dev- mektubu 
Misafir ingiliz donanmasına veri-

/et resmen iştirak etmektedir len suda hakkı olmadığı halde 60 
_,.~-•~terlin almak iddiasiyle kanuni ta~ 

- Baıtaraf ı 1 inci aahifede -

(KANLI 

Fuarın 26 Aiustoı kapııı 

--- *-

ÇÖL 
T ARiHI ROMAN 
Yarın Anadolu 
sütunlarında! 

Bu seneki fuarda cumhuriyet ida-' lecektir. Bu çok ailzel, heyecanlı, aık, 
resinin memlekette vilcude getirdiği Sergi sarayının bütiln stand ve vit- harp ve macera dolu büyiik tarihi 
büyük yenilikler, fabrikalanmızın rinleri satılmıştır. &!rgi sarayının ıç eaere yarm bqlıyoruz. BUtUn karı
geniş mikyastaki mamulat ve mas- kısmında, paviyonların ön kısmm-

lerimize tavıiye ederiz. Lezzetle, 
nuatı, memleketimizin her çeş·t mah- daki salonun duvarlarına lzmirin 
sulil, çok zengin ıekilde teşhir ~di- - Devamı Sinci aahifede - L alaka ile okunacak bir eaerdir. 

GÜN-ÜN HADİSESi 
Yurdsuz Museviler 
kaptana saldırdılar 

Bizi lzmirden kovmayın, burada 
razıyız, diyorlar ölelim; 

Rodos'ta geçen hadise ne imiş? 

Yurdsuz muıeviler va purun pverteıinde 
Çekyatı 600 muaeviyi hamil olan mittir. Vapurda bulunan muaev:ıe -

Pnnama bandıralı Parite vapuru, rin, her halde karaya çıkmak ve bu-
dUn de limanımızdan hareket etm.. - Devamı 4 ncü Sahifede -
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FDKRA 
Kim kaybeder, kim kazanu-l 

BAHRi SAVCI 
ı:sir lataalt.ı aseteai laalMır fti'iyorı cAbaaayau talMiJtle •Junan 

bir çcıılc talebe ger~ çaiırılmı,tır.» Bu haberin al&mdaki aatırlarda; ta
lebelerimizin AJmaa1acla, reamt makamı- tarafmdaa çaluanlan gilç
tükler dolayiıiyle, hatta tahsHlerindeki gayenin kaybolduiu, bu mü
naael.etle, geri çafırıldrklan kaydediliyor. Bu haher dotru mudur; bil· 
ın"yoru:a. Yalnız epi .. mandır hu hanlla bir takım t•J'İalar dönüyor. 
Bu taJ'ial.r fU veya h derecede doiru elabilir ••J'& tamamiyle aaılaz 
olalllir. -Yansuı obaıyaa y..&en •• ,,.. çıkma aözinü de •autml
J•I- -lais ı... nolcta üaerintle armalr htemiyoruz. Yalaa lıiran için 
dütünüyoruz ve diyoruz it:: 

- Hal lla~le oluna, At..•,,adald taleMlerintiz oradan pri,.e almır
aa bundan kim zarar eder? 

B"zim heaabımaaa kaydedilecek aarar olaa olaa ..-.1- İINlret olabilir: 
Malum olduia ÜHre, ,...._, INr iiJlr.ecle okuyan talelıelerimia dil öi

renır.e-k için nihayet muayye• bir müddet kaybetmektedir. O halde 
t"mdi Almanyadan geri &lıwuı talebele•imis a.lıııii baıka ve doat bir 
memlekete ıönderilecekleri için, yeniden •anın diliai öirenirken bi· 
raz aman 4alıa Jsayl.edecekler•w. 

ikinci kayıha gelince: Bilha ... müahet ilimlerden ıayri ilim ıaltele
rhıde taluil aörmei• ujTqan talel.elerimb, W1d, siclecelderi dlfer 
J'&bancı memlekette, Atmanyadaki aınıflarma karıılık olan aınıfa ıi
re::qi; 11111. 8 •• lçia tle Wr ~ Dd -. b,..e.ıaek.. Fakat Maarif 
Veldletinh J'•pacafl ........._ .. U,,W - u, hatta hiçe WinY -
mek Wr&amı Wacaian v-•••• ia. 8171e ol-a• Wle ailaa,et T.-td • 
,...... lt'nuı .... dar ........... Mr ... ,... ....... &.· ..... d7am 
._....__.blacaldlr. 

(ANADOLU) ı l Aiuato.a 1939 CUM A 

·ı·-.... ----------~~ 
Şehir OahlDI haberlerl 1 Uoktorumuzun 

Köşesi 
--------~--....--------------,pr:-ı:-:-~-:-:--:-=-•' 

Iektrik şirketin· H!~~0ı:c;s~~.~~ 
deki işçiler oıvoa Kı. 

.. . dal Çok çiğnemeli ya· 
Dun gece lımaodan. çı~ar~en • ihtilaf, hakem kuru· vaş yutmalı 

ga kırana hın dırdı !unda tetkikediliyor Cuiııtir ki, imanlann lıir çoju. 

• 
1 

ltalyan vapuru 

Dün akşam limanımızdan Rodosa 1 da demirlemif, geminin su almasına yedikleri nmekleri ve aıcWarı çok 
hareket eden italyan bandıralı Bri- mani tedbirler ittihu edilmiştir. Ge- Tramny ve Elektrik Türk Ano- çiğnemekten adeta çekinirler. Lok -
joni vapuru, mendirekten dışarı sü- ce, geç vakte kadar gemideki hasa- ?~ .. tirketi ile işçileri arasında çı~~ maları yavaı yavat yutacaklarına 
ratle çıkarken pddetle dal~a kırana j nn çim-:nto ile tıkan~asm~. çahpl- ~tilafm, hakem ~uruhı~. aksetti~ sanki biri dnrter gibi acele acele yu
bindirmiş, vapurun su kesiminden mıştır. Lıman fen heyetı, bugun vapu- nı yaznuıbk. Vala muavını B. Emın tarlar. Yemek yemek çok ehemmi
aşağı ön kısmı haaara uğramıt ve ru tetkik edecek, tehlike sörmediii Kirişin ıeWliinde toplanan hakem yetli bir meeeledir. iyi çiinemek için 
gemiye su girmete baflam)ftır. Mü- takdird~ gemi~in hareketine müsa- k~rulu, iki. ~f murahhulariyl~ ~ en evvel di~rin tam ve sağlam ol -
sademenin şiddefnden mendirekte- ade eylıyecektır. Kaza esnasında va- gundenben vilayet makamında ıçti- ması §altbr. Diıleri çibilk olan ve 
de de ltir buçuk metre kadar huar J purda ~ul~nan ~·olcular epeyce kor- ~alarına ~am etmek!e, iki tara~n tam olmıyan kimseler tabiidir k~ 
husule a•lmittir. Vapur, liman dışın- ku geçırmışlerdır. . dılek ve mutalealarını dinlemektedır. ajaal.nna aladıkları gıdaları ve ye **- ' • Haber aldığımıza göre itçiler on ae- mekleri hiç bir ıuretle iyi ~iğneye -

T k • 1 • nedenberi fazla çahftmldıldan za· meııler. fyi çiiJıenmiyen gıda mad· 

a as iş eri !"anlara ai~ ücretlerin de verilmesini dele.rmi, olduğu sibi mideye indirir-
ııtemekteclırler. ler. 

istenilen ve hak diye ileri sürü- Bunwı gibi. yedikleri yemekleri 
. . kl . ız ~n itçi ücıetlerirün m61ıim bir ye- ve aldaklan aıcla maddelerini cfitlerı f zmır ıhracatçı/aTl, fe lTı ere CeVap kOna halii oldu~ öğreni1miftir. Ha- sağlam ve tam olduğu halde iyi çiğ-

• k . d . J kem kurulu, muzakereler eonunda nemeden midelerine idhal eden in-
Ver em ı yece Vazıyette lT er bu ihtilafı bir kararla halledecektir. Mnlar da pell çoktur. 

DGIH "7_ allı -U bö 1 • • ... Vekiller heyeti karariyle takas iş.- l ihracatçılara takas suretiyle il yap. ~v ... .,ı.&e, Ye ıyı çıgnen • 
ş .......... cC-- A-...,. sı"W Wr ........ ,_ ............. 1 . . b" 1..1) ·ıd'ğ" . mak için birçok teklifler gelmekte Işıklar ko··yu .. cı·na· memlf beıınlerle dolunca hazmede-

tah~. --L- L 1 • ~ L..L __.. • 1 n.r....- ---L -L erme yenı ır feJLJ verı ı mı ve b"lm k · · b" h ı· v ba - •• - _.,.. •- _.sarar ,_ - * » - 9 • - ... • • • • ise de ihracatçılar, takas primlerinin ı ~ ıçın ır ay ı ugrqır, ça • 
la ..-..mır. takas ışlerıyle ıştıgal etmek üzere ta- limited şirket tarafından henüz bil- t• t hk•k b lar, durur. !ıte iyi çijnenmemit 

Kllllr .. , .. lurlnde ..... •••• ... Wr fthı .. •t olmak llfab ile kas limited ş!rketi adında bir şirket dirflmemesi yüzünden bu tekliflere ye 1 a 1 a olan aıdam leri midenin yan lıaz 
" i,. ••• .... ~ ldı cHap, ..,._ Wr ...._. wvaawh•ie tle- kuruldutuntı yazmıttık. Takas lim!- cevap vermemekte ve beklemekte- molmuı, yan olmamıı bir ·tekilde 
ın•.. ted şirketinin izmirde 'henüz bir şu- dirler. Haber aldığımıza söre ihracat Tabanca ve kurfUR barsaklera aeçer. Bu suretle hem 

ÇWr E....a& Mllllr •• ,......_ ..... lstil•, ..-m,.t " ı...ı.• be açmaması ve alakadarlara taka3 çılar, ayrıca ticaret ve sanayi odası- • • mide, hem de barsak yoruhu. Ve ha.. 
ne dlJui •• ...... - "nlamak ikim pl'61W ...._llmı işlerine dair lazım gelen d:rektifle- na da mtıracaat etmltlerdir. Ttıeear- tetkılı eJılecek zıın bôzu1Julkları husule gelir, Ay-

a ..... • W.. Aı... lriiltDr8, Aı... ~" ı-ı Mtil dalaa rin plmemit olması yüzünden fzmir- ların, vaziyetinin bir an evvel ııla- Bornova nahiyainin Jpldar k~ ni zamanda hazı~ o~ olan 
~ Wr .._ ile ..,.. ldllt&r Ye mıMlpt a•....ı ~ ...ıa il- deki ihtaeatçılar mttşköl bazı vazi- hını, ve takas limited tirketinin prim- yü civarmda earhOf)uk yiizünden bir pan~u ve k_aracıg~r bile bu ~ad-
aun .... • .... eotraft ~ ...._ ......... .....,., •••ıal,et yetlerle karıplaımıt ve mmtaka tiea- leri ilan etmesini iatemektedJrlel'. cinayet oldu;unu, Mutafa ve ~ del~rın yaptıil tahriflerden müS. • 
•• sD ., ... _,.... Wır .... .._ ---·•• ................ S- ,.tlana ret müdilrlüiüne müracaat etıı;üşler- Primin tayininden IODra ihracat- reddin .Lnda iki arbckpn, köy kah- e881r ~~ mutazamr olurlar.v !n.~lar 
Alman1aaı gözönüne l'etr=Jirse, diyebiliriz ki, Almanya böyle bir ülke dir. l>ış memleketlerden İzmırdeki çılar takas itlerine bqhyaeaklardır. •Minele Aliyi döjdüklerini Uçan yemegı yavaı yavaş .yemegı o.aren-
olmak haysiyetini gittikçe kaybetaııllte.Hr. ~Unlril: Garb kültürii; ccc***n> Aliyi kovalarken ablan bir 'tabanca melidirler. Fillıakika her ıeyde ol • 

b ..... , ..... ilice, .. ..,.. b• •İllAİ 88Yiyede--... .. "S'• .. bilsi Gaz ma ·kelerı· B M. E B k k..-,ı. Maetafmmı boiuı.ı.n dutu gibi, buna da küçükten a1ıt-
...._,. d..n•iee alatmalı: ... ,,._, aalatm.ldaa a:Y.de; inea•m ~ • • • OZ litf yanlanarak öld6iünl yulDlfbk. malt llzım gelir. insanlar acele Yf!ll 
uU Welddiır eehcline, iawri klJ'llMtleriııü Mldn fllmOliyle itletmek y .,.ı.. otopei aetic ııinde Maeb1fa. meği en evvel kendi aile solralarm-
imk&nına aomuz bir uf ak ~ .-it ... lıdlır idrak _...._, anhıtır. M , h } k D .. nn1 t la. 1 ile mn hoiamnda ..,a.n., ıs.ı.a ve öJ&. da ötfenir Ye alııır. Sonra okul !arda 
Hallaaki lna idrak Nazi çenberiaia-ai&tik.- claralaa taa}'iki altmda effitırtar Ve a un n e ip er m6 inlllc eden mermi, çdr.nlım,br. ahfll'. Şurasuıı iyiJ.ihnelidit ki, yo-
tokdan tn..almıt,,. yerini tek Ye uydurma bir.istikametin müdudlu- l b•l k' görtiımefer yapmıffır Hldi.e wncfa ku..,ılan ve Nu- rulmakvedinlenmekaraaındakifark 
tuna ............ O haWe y,.te 1ıir .a...c atmoafer içWe 79_. w a a l e C P. l er Meb' ~· B. reddine ait olduta iddia edilen ta- kadar, çabuk yemekle yavq yemek 
L- .ı • • ı ı ı . . URIDUZ ve L--- .ı- L-L-_,_ anmnda da ~hk bulunur. Şuruı 
-P an, IN•eeruerı ın .. n rfm aall cepr-e erine aunaıkı kapanmıt Kızılay kurumu zmır merkezı, Mahmud Ewl Bozkurt if. Ta- ....,. aa ~:~· • hakbktıt ki id Ü d ki 
olan b=r 1erden ıeri çağrılan talebelerimizill Ye •lann tahaada mem- viliyat::a v. merkea heyetinin teşeb- re Baymd.r T oıbahya aideıek mün- Mlddeacnnanülils, bir ebhaia- ~. -.::L:....: m e V cu m~ ~e 
.. ket• • in h" .. ...__._ im •ı •-..a:-LnL..L.. H·.-......ıı ... ...11-L- .rı.ıı.. • ' • Lufa taL----..... _~ .........!-~-L ye snun en ~~ oraıuıJ ve uzvıyetın muz ıç -~ e. t ım ·7_,..__._. -- as u- b.,.._ ~ am-:-S ~kem6'1eıı telıiplenyJ. Ye halkla konapn11f ted- A QllllAI,,-- ....-~ ~-J.- ıı i ..L. __ ._ ı • • , .. 

ileri siclerek .öylı,.Mlirb ld dpai cereyanlann "' '"7• k .eçtı..y; al- ~ 11 • _..,:A .. fut. :ı.... mının an wya ~it ol'1P. cud gıda an~ gncMı bR ıgllta· 
maaı tlolayiaiyle, memleketiıadeki ya~ taı.ı.e~ :Med'ent 1nceilğe rnış ve satma a ba,ıamıştır. MaSke:. şehrimize gelmi~tir. Ha r aldtğtmı-

1 
___ ~ v b" ~~ lı: • ' m~lı: -.rfettiği enerjiyi tellfi e-

' 
1 .. -ıL .. , d re- okut "I ı h Ik ti "d" v ta · b ı· d M o maaı01nt teı ıt ettirece tır • • -..-..~ .. -···-· .... , .•• ,. .... ;.o. - aon .. r yet' e ra ..... ma .. a er a pı ır. e nesı '7 ıra an za göre bugün veya yarın enemen, Tahk"b .. N edeli Al" . der. Mide- vazifeıi iyi çiğnememek 

b~.-. ••- Çhkl Wz hf.-i •• :-.ı •f -ayı. Awupeyı ..... satılmaktadır. Al&akadar daireler me Bergama, Dikili ve foçaya bir tur- ı tak gor;k r bm ının yizthıden bozulduğu takdirde uzvi· 
yor•• ora7a talebe ıörwleriyoruz. Bir memleket böyl• bir Awupa ol- murlaruaea taksitle •tılaıa halk tipi ktır arluaından Of8 en ta caım • • • •. 
mak prefini b,tıed ..... Maim de oaan ~ te•lıı mwıis f117dab elur. maskelerden bir ~ota da aelmiş ve ne yapaca . ate, etmif, fakat sarhot halde bulun- yet ve org-'11ar kudretlerım layiki 
Onlara ıelince: Memlekette yabancı talelMleria okumaemclakl ...... ,,i memurlara tevzi edilmfttlr. Halktan T . .k 'I . . duğundan çıkan kurıun arkadatı veçlıile alamıyacaklanndan gündea 
Y• eoqal la7daF1 anlamak iatemayea kimeelere. bu talebelerin - ay ı.teyenla, Jamlay kura•• merkezin- urıstı yoı ar ıçın Muıt~faya -~ ederek ölümane sine onlar ela dejenere olnıaia bet--
ora7a en qa1J yila lira INraktıj111ı1 habrlatırız. Tereyafau rilyumcla eten mulı:e tedarikine başlamlflar- b• d·ı k sebebiyet vennlftir. larlar. Ve nihayet bOlmal yaızifeleri 
ıa... JıU memlekette hu JÜz liraaaa ela hiw ma•n olmak lizımclır. _- dır. Jlerkez lteyeti reilliii, başkA ır } e ooooo ni ,..akta çok zorluk ~Jıer)er. 

00= partiler~· -:•er1ım::u::: Turistik yolların inf8Sın• lzmir- OTman yangınla- Demek oluyor ki, alınan gıda 
yolsuz istimlakler! Halk opereti · ~':'1:ıun:~11:u:. •e:& e Kar11yaka - Bostanh aıaaında batla· t .r. J nmddelerini çok çiğnememek ile w.. 

F _]_._. -'- lı . nacaiım yamı~. Turistik yollan Fl e ra,-ın a cudün ve hücrelerinin hayab ara .. 
hakkında ueroaıu aç• a'Ya tiJatrcMnr mnn- A k d İ F da k h · li b" •• leketimizd ·ııı göriiiecek btr di S ere a Ve inta etmeği taahhüd eden rMl..Z ıın ço e emmıyet ır munal8" 

e ı ,ey r. 335 doğumla kııa şiıketi, &.teFh K..qıyaka --n- "'tld..,etin yerinde bir "bet ve a11b vardır. Anne ve babalar Avrupa ve Amerikada ~eni bir Y ~ T 
n_l...!J • 'il' 1ı...t.l t • ·n daki sahayı hazırlamıştır. f • • çocuklarının maddi ve manevi ter"" 
LIV'A ıye re u e ım sistem olarak revaçta olan açık b&- 'ıizmetfifer çafrıfıyor Bu kısımdaki turistik yolun, Bos- amımı. . .. bi)leleri huemunda Hın& ettikleri 

tan:ı.mı· va tiyatrosunun Türkiyede ilk defa b L! d L_ ~:... 5 a --anlarda v11L.etınuzın L___.r. 
yedek aubay yeti,ecek kadar anlının gar ında.ıU en u:nanftCMlD 0 -· -~ gayıeti qni ,..,.,, ... ba ~ 

BeJedlJetel taratnıdan. ,.apüan meydana koyan fuen•m ohlwştur. ohf .. ima hizmetliler•.. 1311 baflaması muvafık görülmüştü. Fa- muhtelif yerlerinde sı~ sık g~~le~ içime .-. ha me.ete,e de ~ 
.Yolsuz iltimtlklar halt km da clabli1e ~ ha Ta tiyatrosunda kulialer • ta- clPtuanlu •• bunlarla muameleye ta- kat haber aldığımıza göre bu karar orman yangınları, endıte verıcı bır etmeli, çok hana davt~maldır. 
veklletfnden vtliyete a~aj1daki ta- van ve dekor, ziya oyunlariyle yapıl- w ol......_ .. ı.er allDIDa , ........ değiştirilmif, yolun melDdet, &ata- mahiyet .ın.ttır. Vilayetten bü':'n Yanufarımıza Hrnek olan bizle-
mim ~elmiştir: makta, sahnenin manzaraaı zarif bir -;•tir. Şimdilik 1335 dotumlu (yf!r- lcaa 1·--"amltllarma Te nahiye 

--.. lıdaki tramvay darağı olarak teshif ""d""A.G7l"k~l . .. d .1 b" ta riz. Yemeii iyi çijnemiyen bir all" 1 - Yapılan mflteaddit tebligata teY olmaktadır. Halk operf'tr ill: de- H n yabancı) Ye daha eaki doiu111- mu uru erme gon erı en ır - _.elt 
ratnıen b(r kmm belediyelerin ka. fa açık laYa tiyatroeuada OY1'11.)'acak • ......._ •• - ..beıple ol_...... ~dilmi§tir. Dün Bostanlı halkından ınimM eon z-..t.nLr faıılal.,.a ne ve baM ile aylli aofrada y 
nunt formaliteleri ikmal ve bedelle- bir Türk kumpanyası olmak şerefini Mkere sönderilmemit olan • deniz birçoğuaua U.Z.aıı taflyau bir i9- orlllMt '8nınJanıaa alakadarlmnr yiya Je•ı• 1x M dalara balua..l .W 
rini pefiuen ted!ye etmeksizin i_8'im- bzanDUfhr. s.n·atUr Şadi Halk .. ıfı ••t .... - ima •mned ti.la vilayete verilmiı ve bir heyet de nazarı di~tleri celbe~ .. ~~· ya~- y~ud onlann tazyiki ile y~me~ 
ilk muaq1elelerine teve•ül ettikleri f il b. likte b" hafta bdar .. ukeri tam ehliyetnameyi haiz Parti bqkanhğına giderek Vilayet gınlara manı olacak her türlu tedbıı- çıanemedea yutacllkbr- Biraz . 
ve filen harekete geçtikleri cari mua oper~ ı. ı e ır ır .Y~ . • olanların 1 ~ _. tla laıtada hu· Parti bnık=ı B. Atıf ı..ıı ziyaret Min 8rhal icrilMrz olwmam. hab. eclelfua. yavnılanm&.za ver~ 
melAt ve muhaberattan ve vaki şi- şehrırnıze selecek ve cSekwncı> yı ı ... cak Teçhile ... khıri mukal'l'er ......:.c. n _ -tanh ı.. _ ,,__ dile". . ı... ·ı- bilhaaaa köylülere kırda, ormanlarda öiüdlerden biri 41e yem.ideli iyı ~ 

. ~ . Cu •... L-..&.-..-. .... ._ if,ilı • 25 A e .. a_, DOm na.uunın gını uı L_.ı...ı.ı_ -~- ~•- _L_!_l!_ 
kayetı.Nm aalll(llllnaktacllJ'. . ajultoaun yı-ııoe11aci - .-u --•ui•aan uv s •• · .. BOllt • "k ba11DKP•..-ı .._ ,aftllD ~uu· nemmw. 

Belde sakinlerinin, medeni, sıhht oynıyacaktır. Halk operetinin ilk ı-r- _. tarlMne lraclar hmir .. clirmııtır. ~·• balb. hindi ,.,.. na meydan vermiyecek tarzda hare- Sailam viicud lllifsm bU mide il9 
ve bedii ihtiyaçlannua taam• ve tes- te1119iJi cZır delilaA., balet heye- ı.rllk ......... aa•aeaatı.irı -" hın melı ıl ...... Boa * clereii ........ etaulni,. ,..l aipra .,.._. biıadir. s-p.. bir mide i9e y-1-
viyesi maksadiyle binalı ve binasız tiyle opent Jwlroıunun bütün koe- miyede Bh ...... sım İ9t8111KN61wı. Kaı,-. .. ı.. ... ı.t ft llif &iır ...ele-..., 14 -• mıyan, tahrit_edilmiyeaı, bozuhaıJll" 
aayrimenkulleri istimlik hususunda tümleri yann aqam lzmire aelmiı T ' l lekleriDcle ~ \='rle+•w. AN h im k&mu da e.ls'8 t '"' in - bir mpndır. iyi çiinemenıek ~ 
beJecfi7•leri1r baiz oldulı:laı sellhi· aşıa yara amış makannlna. h'n• ha •1tfri ... . .. Ceae- ......... Mr den bu .uretle midem yorulan ~ 
yetin istimalinde de vatandaşlann ta olacdtır. Çetnıenill AJaptı Dahiye8incle zan dikk• sh ..,, IU dıe ileeriz. ywdıt J••ı• çıı._. cirw ia,ler 1411etı, emin oh.muz. pelr, pbuk ila; 
ıarruf uklannın ihlal ve tlklJetıe- Om ıı... Melek Demidlol, T..., •t• tn' &n d&ıW Ydiılır ut ııll• P. yarlarla. 0-a .içinü dU. 4 
rim ftbua me7clan v.U. • 111 .. .__, formaltt.ı.ıt nm.J .uı.. fik ~ } apnda c.men tatla,..... ı f I daek elWrliiYle ça•ı t ı i 181efiJla çiiaemeli .. yavq yutrnaladu. 
ne ....... itiu ~-. ... , lııalaa llthMlft _........_ lunıtbr. j eza e • ,-~-~ - ~... =ı=oo:c:---
eder. Dlfll wwolw n· iMi •'aM .-... 0900 ı.aaaa.ıq t Npdaa .... .-.. ...... Mubalag" a mt 

TulfMI ...._,.e llarieillde ve be- c .. te6lrltr ~- F • b• 1- ve~ pce Jr•-- loaw t ... ı.. • 
dell.ntMb'• .......... ntu- ................ 1;r ... --. ecı ır aaza ratmclanJJIJl•Wlf ...... ,..... laı varmış 
bulaa J.timllJI ....aelellri lılJlk .. ' " M• Hl s•JaiM tnıı!ll] Çqmem \Jzımkıqu nahiyesinde CI .-w.re .. laller ~.... ~ 
~illet ...um-le .. WH•••» • ...... ımtıı t...,. icra_... Mımtafa Özw oilu ı Y8flnda Nu- lens~..._ Mataıq. ...,...._ IJı ,,,.Jfr JSllllire lzmiı orman müdürlüğfl De~ 
dı~. . ÖzUrı inde buluaan dolu ~e ye eevkedUnriftir. ....,._ W... • ~ dere pld)etfacle valu bU?Mf 8* 

• ..ıstaya bf'bnnı ..,.. .. -- cetm•• ~ ...... -·-fit~ v• . ·k"caı..ı... .... aldırmış, nln efremi ,.............. .... ..... yangınında sekiz bin çam ya•at>r 
aı••ıı.llliıa _.., •ılllwlltllle • ._... elen 1,: 1 •HRJ'• ileaı IOI e~.1~ .. euHlto. yaıalamıuş c:tuklan mJ"'tlım..-. 'ol li .... •& .... hakkında i•11llJll' ettd ~,,_. ... 
...... llakım.la ._. .. www ... www"*"9 1 1 .. el ... P8 ıs go •lll =-AAA B s.-..ıı ıMe.. '' (• llfalı olduğunu bildirmektedir..,,,.. 
liiıflcttll Uis .ıa W.. 1 , .,, ' ft ıı•ılllll ....,_ 18 • •• ,_. tar. ~ G J J d'e Aydın ~ !afsr- mftdftı it B. Bu teeup JIH9r&n Jaa&lt ... 
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ria. 
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Harp var inı? 
- Baıtarafı 1 inci aahifed• -

lenen methur manevraya te,ebbüs 
etrnitlerdi. Bu gizli aeferberlik oyu • 
nundan acı bir dera almıt olan de • 
rnokrasiler buıün d• ıeçen seneki 
\taziyetin tekerrür etmemesi için elle
rinden arelen herıeyi yapıyorlar. ln
ıilizler önümüzdeki ayın aonuna ka
dar toplanacak olan yedi yüz elli 
bin kitilik bir kara kuyvetine ma -
nevralar yaptırmaia te,ebbüs ettik
leri gibi bütün deniz kuvvetlerini de 
tam bir aeferberlik haline ifrağ ede
rek anavatan filosuna Atlaa Okya • 
nuaunda büyük ölçüde manevralar 
Yaptırıyorlar. Bunlar bir taraftan de
vanı ededururken diğer taraftan da 
Yekunu binleri aıan tayyareler mü -
leaddid filolar halinde hava manev
raları yapmaktan areri kalmamakta • 
dırlar. 

(ANADOLU) 

Türkiye, Romanya ve Yunanistanda 
büyük manevralar başlıyor 

H 

Uç müttefik devlet orduları, ayın on beşinde maazzam manevralara 
başlıyacaklardır. Manevralar, altı gün sürecektir 

(SAHiFE 3)' 

1 Düşündüklerim J 
~------~__. 

Türkiye.Italya 
münasebetleri 

Orhan Rahmi GÖKÇ& 

Türk ve İtalyan matbuatı araıın
da bir kaç aydan, daha doğrusu 
Türk - İngiliz deklarasyonunun ila
nından beri şiddetli bir neşriyat dü -
ellosu hüküm aürmekte ve Türk mu
harrirlerinin kalemi, hak ve hakikat 
ten aldığı kuvvetle hasmının bütün 
vaveylasını, bütün megalomanj ba-

Paris, 1 O (Radyo) - Bükreşten ' vettir. Bu ordu, son sistem silahlarla yacaklardır. bulunacaktır. lo.nl~rm~ delip durm~ktadır. Hiç bir 
haber veriliyor: mücehhez ve kısmen motorize edil- Türk ordusunun Trakya ma:ıev- Atina, 1 O (Radyo) - Orduma- h~dısenın sebep ve ıllet olmadan 

Romanya ordusunun yapacağı miş bir vaziyettedir. raları, ayın 1 S inde başlıyacak ve 6 nevraları için büyük hazırlıklar ba~· dunyaya ayak bastığını kabul ede 
manevralar için büyük hazırlıklara Romanya ordusunun manend· gün sürecektir. . lamıştır. Manevraların, Makedcmyd- ~eyiz. Nit~kim, .bu ~~na~~!a~ın i · 
başlanmıştır. ları devam ederken, Türk - ordu3u Romanya, Türkiye ve Yunams- da ve geniş bir sahada olacağı söy- çınde de Tu~k mılletının bulun _ıdrak 

Manevralara iştirak edecek ohn Trakyada Yunan ordusu da Make- tan ordularının manevralarında bü- !eniyor. ve şu~~unu ısy~na sevkeden bır se -
ordu, tam beşyüz bin kişilik bir kuv- dony .. •da büyük manevralara başlı- tün devletler ateşemili terleri hazır İstanbu], 1 O (Te1efon1a) - Or- be

1
b çoreklen~ı§. b~lu~?1aktadır. 

Fransızlara arelince, onlar daha dumuzun Trakyada yapacağı bil.yük talya, faıızmın ıstıla problemle-

Danzig ihtilafının ilk arünlerinden A k A h , ti M k d manevraların programı bugün nesre. r:ni açığa vurmadan da, biz, bu dev-
beri ilk aademeye kendilerinin ma - s er 1 ey e er os ova a dilmiştir. ~ Jetin maksad ve zamirini seziyor -
ruz kalabileceklerini dütünerek her- duk. Oniki adalara, hatta bir sıçra -
ti ordu kuvvetler.ini iki misline çı • yıfla Anadolu sahilinden kayıplarınn 
karrnıılardır. Polonyalılar bütün kuv Vezu·· v çıkabilecek olan Meis ndasına aım 
"ellerini tehlike melhuz olan hu- Müzakerelere bugün, olamadıg"' ı takdirde yarın •ıkı yapıimıı bir İtalya, muhakkak 
dudlar üzerinde toplamıt bulunmak- f ve fÜpheaiz ki, bize dost ve itima-

tadırlar. Romanyalılar üçyüz elli bin Kremlin sarayında başlanacaktır yanar dağı a- da §ayan bir devlet olamazdı. İ§te 
kitilik b:r ordu manevraaına, Ma- • bu anlayıştır ki, bizi daima uyanık, 
carlar da ayni nisbette büyük b :r Leningrad, 10 (A.A) - İngiliz keri mıntakası genel kurmay başkanı da trenle l\foskovaya hareket oluna- alıye{te tetikte ve kuvvetli bulunmıya sev-
11Ulnevraya hazırlanıyorlar. Hatta ve Fransız ask~ri heyetlerini hamil general Cibisov, Baltık filosu genel caktır. . D" d ketti. İtalyanın, çok defa batını Ana-
biziı:n komıu Bulararlar bile bot otur- bulunan City Of Exeter vapuru cliin kurmay başkanı Fı,·kateyn kaptanı Moskova, IO (Radyo) - İngiliz - Napolı, I O (A.A.) - un en- dolu toJ"·aklarına çevirip kımıldan· 
ll\uyor, onlar da, ordularını yenı" aı·. k k Fransız askeri heyetleri, bugün gel- beri •. Vezu.·.· v yanardağ. ı, büy. ük. bir dıg~ '"ı ve ı·ç"ın"ı çekt:g~ 'ını' b'ılı'yoruz. gece buraya gelmiştir. Heyetler ge- Kamisvili Leningrad mer ez uman-
l'hlarla iatinaa ettirmek bahaneaiy- 'd k mişler ve merasimle karşılanmışlar- faalıyet gostermektedır. Yenı hır ya- Fakat İtalya bu toprakta silahına as 
1 mide Fransız ateşemili Deri geneı~l danı Albay Denisov vapura gı ere d k l d · d .. "l "l ' 
~, aeferberlikten batka birıey obnı- ır. rı açı mış ve erı~ en g~ru tu er rılmış bir kuvvetin, korkunç bir çelik 

., Palase, ateşesi Alba'-' Luguet ve in- ingiliz ve Fransız askeri heyetl~rine AskerAı mu··zakereler· k k 1 11 k b 1 "•11 bir manevra hazırlıiı yapıyor • .J ın, yarın veya çı arara av se en a maga aş.c:ı- parçası halinde beklediğini görünce 
ı.... _ giliz ateşemiliteri Albay Firebractı hoşgeldiniz, demiştir. olamadığı takdirde cumartesi g·ünü mıştır. . . . . .. .. Habe§istan yolunu tuttu. Bu gidi§ , 

tarafından selamlanmıştır. Heyet azası Astoria otelinde mi- Kremlin sarayında başlıyacağı söy- Yakın hır tehlıke yok gıbı goru- Türk:yeden bir tutam toprak kopar-
Aceba ne oluyoruz? 
Son devirlerde ıilanı harbsiz harbe 

L•ılaınak çok moda olduiu için Av
rı.pa bir aabah uykudan uyanınca 
he.- taraftan prlemeie baılamıı o • 
1
•n korkunç top aealeriyle mi kartı· 

1•ıacak? 

kanaatimize ıöre bütün bu hazır
lıld"ra rafmen ve hatta bütün bu ha
~ll'lıklardan dolayı bir harb tehlikesi 
lltünler için mevcud değildir. 

Bu sabah saat 9 da Leııingrad as- safir edilmiştir. Bu gece saat yarım- leniyor. nüyorsa da halk telaştadır. manın imkanaızhğının mükememl bir 

.::.:::::.:;~.:,.~~.:...,_;;; ___ ~--
1
--...;;.----,:::--------,-l-=----,-:;:

1
---------------------- delili idi. Faşizm, Türk toprakların-

1 tal ya hü!;.iimeti • t e ava manev da yiyeceği bir tokatın kendisi ile 

Amerika ajansı mü· ngl ere • ~:r~~':.r~!''.'.'.'.;::,':.'~:~:;:~~'::!:~:,·;'. 
messifini hudut harİ· l d d tı. Türkiye ve matbuatı, uzun müd -ra a rl e Va m a det vekayie intizaren hareketsiz kal-

e ine et kar dt dı. Nihayet kahraman İtalya diş se· 
Roma, 10 (Radyo) _ Mussolini - çirebileceği yerleri int:hapdaki bü • 

nin sıhhati hakkında. uydurma ha- tün maharetini bir daha göstel'di ve 
berler veren Amerikan ajansının bu- Düşman tayyarelerinin yaptıkları bü ün taarruzlar zavallı, küçücük, müdafaasız Ama-

ra mümessili, hükQmetin emriyle hu- tard edı·ımı·ştı·r vudluğu çiğnedi. İtalya kralı, evelce 
tamamen Vatikan kilisea~nin takdis ettiği dos-ltı tv.elem.irde ıuraaı muhakkaktır dud haricine çıkarılmıştır. tu Arnavudluğun kralının kana bu. 

rrı' •uuı c...:pneaı ae::vıenerı nıç uu- z~- • -."'-• 1-.--.- .l\lOSKO\'a, ıo (A.A) - Dugün cc r.ol.-"tı> getiren müdafaa hattını !!eÇ· dar bir tayyare York ch·arında ~u- lanmıt tacını batına areçirerek h\i-
L •ıı kendiliklerinden bir harbe ae. Ar ıcıntın e çrmrz nubi iln.rilte.r.ea-=:~ ~~"'"-- .,. ... •-e~hı.11. ---~ .. '---- .. __ '-;r _ı. •• ~ ---.:..- - ••• u.,...ı.~.ı.. .. t.. vı .... J&&t kUmdarlık unvanlarının aırasına bir 
hb·iYet vermiyeceklerdir. Sulh cep- Buenos-Aires, l O (A.A.) _Ar- nin iştirak:yle yapılmakta olan hava yareler f~na ~·üiyet şeraiti sebebiyle kişi o~müştilı. P.a~~a bir düşman hıy- tanesini daha kattı. Bundan evvel 
~ •• devletlerinin bütün hazırlıkları . . . T" k' y nic:tan el- harbinin ikinci giinü tavvareleı~ yi.iz- ~Ianş sahıllerıne yakııı bazı noktalar- yaresıde beş kışılık mürettebatı ile lngilterenin hududu nasıl Rende baş 
~~koı~ovakya hi.d:aesinde olduğu gi- ~:~~ıi~~n B. u;a~: ;:nt:qn~unoz ta· l ıerce mura'\rebe tayyar~~ini balon ba- da müdafaa şebekesini geçmeğe mu- kayıptır. lıyordiyse ve bugün bu hudud naaıl 
1 R•fd avlanmamak, farzımuhal o - . I rajlarını ve müşahede grnplarını ha- saffak olmuşlardır. Fakat bunlar da Londra, 10 (Radyo) - Havanın, Vistül nehrine dayandiyae, biz=m de 
ar-ak b" k b 1 yın o unmuştur. 1 T . . .. . d .. d f t ~ l . 

'.l:arrı ır taarruz vu u u ursa ona «««***>>> ngı .z arazısı uzerın e mu a aa ay yagmur u ve çok sısli olmasına rnğ- hudud ve emniyet meselelerimiz de, 
anında ve layık olduiu tiddetle yaıe grupları tarafmd:m karşılana- men hava manevralarına bugün dtı asker bir millet olarak hesaba ahn-

;uk•bele etmek için yapılmaktadır. y ı • t • ı·ak· geriye dönmeğe mecbur edilmiş- devam olunmuştur. Düşman, bugün mıt bir Amavudluk vardı. İtlyanın 
-aten bi%e bir harp olmıyacaiı ka- ugos avyanın sıyase l ti:. Bu tayyarelerin bir kısmı da bu n:rmingam sarayına taarruz etmek 

t\ buraya çıkıtı, başka tarlalardan do-
••tini veren ••te bu hazırlıklardır. esnada düşürülmüştür. istemişse de dafi topların ateşi karşı- b 

1 
k 

..,. latarak se ze ça mağa çı mı~ ve 

1 l'ota1iterler arhk dünyaY. ıafil av
d~Yllrrııyacaklar, Çekoalovakya ha· 
•&eıi .b. A dl k . '1 4 •b" b• gı ı, mavu u ıatı ası aı ı 

t 
1~ baıka emri vaki daha yapamıya-
•1 1•r-dır. Onların bütün hesapları 

blJ. hae•en milletleri safil avlamak ve 
ı:"• raimen bir harb patlıyacak o -._r•• askeri hazırlıklarının keml\li 
f ~e•iıade bu harbi biran evvel za • 
ç:~ e.bitirerek itin içinden aüratle 

"'-k esaslarına müsteniddir. 

~-~"ıilıı arhk böyle birteye ıimkan 
it 1?1aınıı, aulb cephesi milletleri de 
C!ıı.ı • • ı ~ erun tam ve ıamil manaaıy e 
-l•r-lllllrnıt bulunmaktadırlar. 

~~~'-il İçin totaliterler akıllarına 
~ .• etınedikçe veyahud da bile bi
iııt llltihara karar vermedikçe, harbi 
ı. •ç edeeeji muhakkak olan, her 
·~rı,· b" 
I~ 1 ır emri vaki teıebbüsünde bu-
ı-.,~trlazlar. Münihteki blöf dakika
t-.,.L •r-tık tekerrür etmemek üzere 

lqe 1 illa olmuılardır. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

- o 

ı\ı A.miral Horti 
11 

Qcaristana ilhak nlu 
Q'l • l . d. 
8 
Yenı yP.r erı gez ı 

~ia~dal>e§te, 1 O (Radyo) - Ma
lı~ .n kral naibi amiral Horti, re· 
illıak.1 1~ birlikte bugün Macaristana 
'lı~llt 0 Unan yeni yerleri gezmeğe 

1ttır. 

l ---... «**> :n 

ron Sıy Mısıra 
to gidiyor 

ı~ lldra 
<ıtı c. • 10 (Radyo) - General 

\ ~a~· t 
orad • . ~YYare ile Mısıra gidecek 

ıı ta bakı ıngiliz askeri ricaliyle te
ıaca'ktır~lunarak mühim tetkikat ya-

Beynelmilel ihtilaflara karışmamak 
ve ayni zamanda hazırlıklı bulunmak 

Bu gece Londrada bütün ışıkların ~ında hedefine yaklaşamamıştır. Kır- bahçe aahiplerini fÜphelend=rme _ 
da söndüı ülmesi düşmanın ingiltere- mızı taraf, öğleden sonra Londranın 

meğe çalııan bir hırsızı andırıyor
ııin hayati merkezlerini tayyare hii- cenup taraflaıına da hücumlar yap-

du. Aklıaıra, Balkanhları ve bizi al
cumları ile imha edebilme ·inin tama mıslar ve fakat püskürtülmfü-lerdir. 

• ·• dalacaktı. İtalya, bilhassa Türkiyeyi 
miyle önüne geçecektir. :\lüdnfna hattı, çok güz~l tesis edil-

kuşkulandırmak istemiyordu. Çünkü Belgrad, 1 O (A.A .) - Samoup- cDiğer taraftan mesul unsurlar, Muha:;emnt yarın akşam saat 19 a diğinden. düşman birşey ya"pmağa 
Tükiyenin, gerek rn=lli ve askeri kud-

rava gazetesi, dünkü başmakalesin- milli müdafaa vasıtalarını temin et· kad.ır dcYam edecektir. Şimdiye ka- muvaffak olamamıştır. reti, gerekae coğrafi vaziyeti ile gös-
de Yugos1avya milletinin halihazır- mek yolunu bulmuşlardır. Bu saha- ««***»>-----

tereceği bir aksülamelin, bir çuval 
da Avrupadaki vaziyetin mümeyyiz da da mutmain olabiliriz. Bu ~ibi ah- T • • •• k l • inciri berbad etmeğe kafi areleceğini 
vasfını teskil eden beynelmilel ihti- val ve şerait ve böyle bir siyaset sa- ı~·enc. ın muza ere erı biliyordu. Korktuğu ,ey de bafına 
laflara ka;ışmamış olması itibariyle yesinde mem1eketimiz, bugün dahi- J geldi ve Türkiye, bu dolambaçlı is_ 
çok müsaid şerait içinde bulunmak- li sulhen miitena'im olmakta ve eı:- tila manevrasına karşı derhal sulh • 

ta olduğunu yazmaktadır. nebi memleketlerin hürmetlerine Fransa, J aponyaya b~r nota vermiş perverler cephesine geçerek İtalyan 
Avni gazete diyor ki : mazhar bulunmaktadır. ihtirasına mükemmel bir tokat attı. ** Ve 1 gı•ıte ·ı b b Jd Bu tokatın ıakırtm şüphesiz bir hay-y ı d. d ' n re ı e era er o u- li gürilltülü oldu. İtalyan matbuatı ugos a vya en ışe e. gv unu bildirmiştir o gün, bugün hala yeri zonklayan 

Z:veskov~ ç, bugün Başvekil 
Triyesteye gidiyor 

B~Jgrad, J O (Radyo) - fta lya· Bun?an dolayı Başvekil Zi,·eskovi
nın Arnavudlukta başladığı işler ve çin, Italyan ricaliyle koııuşmak üze· 
aldığı askeri tedLirler, Yugoslavya- re yarın Triyesteye gideceği söylen!
da endise uyandırmağa başlamıştır. yor. 

- , 00 ~~-~~~ 

Hayfa körfezinde 
Karaya çıkmağa teşebbüs eden 297 

Yahudi yakalandı 
Kudüs, 10 (A.A.) - Polis bu sa

bah geceleyin gizlice Hayfa körf e -

zine çıkmuga teşebbüs eden 297 ya
lıudi mülteciyi tevkif etmi~tir. Bu ya
hudiler nıt!çhul bir vapurdan indiri

bu tokatın acısı ile bağırmaktadır. 

Paris, 10 (Radyo) - Fransanın devam için bck1enen talimat gelme· Çünkü bu tokatla beraber Fatizmin 
Tokyo maslahatgüzarı, bugün japon diği takdirde Tiençin japon ordusu· elindeki oyuncak da yere dütmüf, kı
ya Hariciye nezaretine gitmiş ve bir nun Tokyodaki mümessillerinin Tok rılmıttır. 
nota vererek Tiençinde mevzuu ba- k k d Tehdid ettiler, güldük .. 

l 
yoyu ter etmeğe arar verdiğin en Berlin kanalından teminat vermek 

his o an bütün hukuk ve menafide haberdar etmiştir. 
iatediler, reddettik. 

Fransanın İngiltere ile beraber oldu- Japon Hariciye nezareti bunun Yolumuzun yanlıt olduğunu aöy. 
ğunu bildirmiştir. bir ültimatum mahiyetinde olmadı- lediler. Bizim dinlemediğimizi gö -

Tokyo, 1 O (A.A.) - R esmen ğını beyan eylemekte bununla bera- rünce yaygaraya başladılar, c:evab 
bildirildiğine göre Hariciye naz:r ber bazı selahiyettar japon mahfe!- verdik ... 
muavini B. Kato, İngiltere büyük el. leri bu teşebbüsün kati bir ihtar ma- - Devamı 8 inci sahifede -
çisi B. Craigieyi önümiizdeki hafta hiyetini taşıdığını tebarüz ettirmek- - =+==-
başına kC\dıır Londradan konferansa tedir. 

lktısat Vekili 

lnciraltı Sümerbank subelerini 
~ 

teftis etti .. 

Plai Ve Gazinosu 
Liselere alınacak 
meccani talebe 
Ankara, 10 (Telefonla) - Bu se

ne liselere alınacak meccani talebe 

için l\Iaarif Vekaleti bir tamim ııeş
ı-etmiştir 

len beş tahlisiye kayığı ile Filistin 

sahilleıine yanaşmışlardır. Mül -1 
teci yahudilerin üzerinde yalnız bi- • 
rer mayo vardır. Polis bu kalabalık 1 
yiizücü .kafilesinden şüphelenerek 
mültecileri karaya ayak basar bas -
nıaz yakalamıştır. :\1ülteciler Hayfa-

Gazino ve lokanta kısımları gece ve 
gündüz lnciraltına gidenlerin 
~tiyaçlarına cevap ver~cektir 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mü§külpe· 
sent1eri dahi tatmin edcek sekilde t,emin olunmuştur. 

lstanbul, 1 O (Tele fonla) - lk
tisad Vekili B. Hüsnü Çakır, Siim<•r 
bankın buradaki ~ubelerini tedkik 
etmiştir. 

Z=r aat Vekili Bolu-
y a gitti 

İstanbul, J O (TeJefonla) - Zi
raat Vekili B. Muhlis Erkmen, Solu
ya gitmiştir. cla tevkif edilmiş bulunmaktadır. - .. 

.. • "' .. • " , ... ... 'I. • ,; - • 
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(ANADOLU) 

Alman gazeteleı·i 
Smig/y Rydz'e atfe· 

derek nutuk uy• -Bnıtarafı 1 inci ıahifede-
duruyor/ar rada kalmak istedikleri anlaşılmnk-

Bt'ş dnklka daha var .. Beş dakika sitemlerden hiç bir mana anlamıyor. tadır. Halbuki mevzuatımız buna 
sonra Şer.ıoi güreş minderine çıkmış Düşüncelerinde yalnız Hacer var.. Varşo;. 1 O (A.A.) - ~elahiyet- müsaid değild~. Evvelki akıam saat 
~ulunc, k. Elirrtdilik oturduğu kosedc Acaba bu aksam nerede? tar mehafıller, Mareşal Srnıgly-Ryd- 18 de kalkacağını aöyliyen, fakat 
ko!lam:ı ha~eket ettirerek d!nleıı:yor. Mahalle bakkalının oğlu Abdur- zin 1931 de Polonya Legionu kong- vapuru 500 liralık kumanya verilme. 
Ve tt::ıfızasmda tatlı bir fi!nı halinde rahmanla sinmaya gitmiş olmasın .. resinde söylediği bir nutka ait ola- sini iatiyen kaptan, dün sabah zabı-

ecen yılın maceralarını geçiriyor. Geçen cumbartesi ak mı onları Mil- rak Yölkişer Beobahtcrde çıkan ha· ta amirleri vapura gidince liman ; • 
Çok s vdiği kulübünü görüyor. Gü- li sinmanın kapısında görmemiş - berJe;_~ y~lanlamaktıtdır. . d~~esi t~rafın~an P~tenta verilmesi 
r ~e çalıC'tığı ilk gUnletin hatırasını miydi? Şemsi minderden atlamak, .. \ olkışer Beo~hter gazetesıne nı ıstemış ve lıman ıdaresi lazımge
dü urıüyor. Daha amatörken yaptı- güre . mayosu ile sinmaya kadar git- gore, mareşal Smıgly-Rydz. 1931 len muameleyi yaparak patenta ver· 
< ı ~fk güresi hatıtlıyot. Sonta şehir mek, Haceri bulmak istiyor. Fakat kongtesinde sanki ~öyle demiştir: diği halde gene vapuru tahrik etme
: hir dofaştığını anıyor. Şemsi en y orada değilse .. Geç mübaşir Ziya c:.ek yakında Almanyaya yürii- miştir. Bu vaziyet karşısında tekrar 
1 eşhut r>ehlivanlatın sırtını yere ge- ile Beyoğluna çıkmışlarsa .. Bu mü- yece ız. llk hedef, Danzig ve şarki kaptanla görü§ülmüş, gemiye ihtiya
t rdi. Resmi gazetlerin ilk sayfala- başir Ziya da çok oluyor doğrusu .. Prusy.~dır. ~üstah Cermanizm ile he- cı olan au da verilmiş, fakat bu defa 
rına kadar geçti.O, şimdi güreşi spor Ne diye Şemsinin Haccr1ne göz koy- sap golraAm.ege hazır olunuz. . . da kaptan: 
diye yapmıyor. Ciıreş onu nsanatı, du? Se hıye.~tar ~olo.?ya .. mahfıl~:~ı - Gemideki muaeviler beni teh· 
ı·nra kazandıran mesleğidir. Hele bu Şem i bir dnha yuvarlandı. Kulak ~areşalın boyle hır soz soylemedıgı- did ediyorlar. İsyan ettiler, istim bo-
.. ksam.. larında garip bir uğultu var. Artık nı v.e esasen 193 J kongresine i~tirak rularını kestiler, tahribat yaptılar. 

Bu akşam Şemsinin hayatında bir mukavemet etmiyecek .. Ne diye uğ- dahı etı:nemiş olduğunu tasrih eyle- 43 mürettebatla bana karşı koydu-
c!önüm noktasıdır. Bir defa yense de raşsıni? Hacer gelmedikten sonra .. mektedır. lar. Vapuru hareket ettirdiğim tak-
~·enılse de epeyce bir para alacak. Şemsi omuzlarının yere değmek *=- dirde öldüreceklerini bildirdiler. Bu 

zaviyeli kendilerine anlatdmı§, va
purun hareketine mani olmamaları 
kat'i surette :htar edilmiştir. Muse
viler izmirde kalmaları için ricala
rını tekrar etrnitlerdir. 

Bu vapurun, üç aydrrberi diyar 
diyar dolaştığı ve mu~vileri h:ç bir 
yerin kabul etmediği söyleniyor. 

GECE: 
Geç vakit polis motörü, kaptanla 

beş museviyi gemiye götürdüğü sı· 

rad vapurdan kadın, erk k aealeri 
b:ribirine karı§mış, 

- Ekmek, au isteriz. 
Diye feryad etmİ§lerdir. Bugün 

vnpura lüzumu kadar &ıda maddesi 
yükJetilecektir. 

---ccc**>»---

p ARA BORSASJ 
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J 1 Ağustos 1939 CUM A 

prograın 

1639 M. 183 Koa./120 Vvt 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko •. no 
Kw. 

T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 
Kv.r. 

1'ÜRKIYE RADYO DlFOZYON 
POSTALARI 

Tt:RKIY~ RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

12.JO Proğram. 

12.3S Türk muziği • PJ. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15·14Mil%ik (karışık profram • 
Pi.) 
19.00 
19.05 
19.30 
20.16 

Program. 
Muzik (danı muz.=ıH • PJ.) 
Türk muziği (fasıl heyeti) 
Konuşma (Haf talık spor ser· 
viıi) Bilhassa yenerse .. Bu güreşmenin ga Üzere olcluğunu, tu§la yenileceğini Otomatik tel !fon f P.· vaziyet dahilinde vapuru naaıl ha- Sterlin 5 93 

lıbine beş tanınmış pehlivan şimdi - an1adı. Bir cabalamak, silkinmek, reket ettireyim. Hayatim tehlikede· Dolar 126 676 20.30 
den meydan okudu. Şemsi düsünce· tekrar kalkmak istedi. SİS ;;ıfı ge ..... ( f etifiyor dir. Demittir. Panamalı kaptan, mo- F. Frangı 3 8ö5 

Memleket saat yarı, ajanı 
ve meteoroloji haberleri.. 
Türk muziği si mazide dolaşırken vücudündeki Kuvveti bir aralık yerine gelir gi- lzmir otomatik telefon müdürlü- törle sahil sıhhiye müdürlüğüne ge- Liret 6 6612 20.50 

b:Hiin adalelerin titrediğini hissedi - bi oldu. Bir kımıldadı, dizlerini bük- ğü, şehrin muhtelif yerlerindeki oto- tirilmiş, orada kendisinden malumat 1ıwiçre F. 28 5925 1--. ..... -Karcıgar pe§revi. 
2-Mahmud Celaleddin pa • 
ta • Karcığar şarkı • Vah 

yor •. Yüzünde hafif bir kırmızlık tü, hasmırıın altında tekrar döndü. matik telefon tesisatını tevsi etmek- alınmıı ve vapura müteaddit polia Florin 67 4825 
var. Sporcu Şemsi para için güreşi· Ne bahasına olursa olsun dü~manını tedir. Şimdi Konak - Güzelyalı ara· memurları gönderilmiştir. Museviler, Rayş-matk 50 835 
yor .. Fakat heyecanı sade bundan yenmek, bu güteften galip çıkmak sındaki tesisata yeni kablolar ilave polialerin ayaklarına kapanarak (bi- Belga 21 5175 
ilerı gefmiyor. Hacer için de güreşi· lazım .. Fakat niçin?.. Bu galibiyetle edilmektedir. iki güne kadar kablo- zi göndermeyin, öldürün.) Diyerek Drahmi 1 0825 
yor .. Hacer, Şemsinin çocukluk ar· Haceri elde edemedikten sonra bu nun tevsi ameliyesi tamamlanacak yalvamııtlardır. Leva 1 56 
kadaşıdır. eme kneye yarar? ve otomatik telefon müdürlüğü on Vapurda hastalık bulanmnaı ihti· Kekoslovak kr. 4 84 

Şemsi onu daha mektebe gider- Son doğruluş çabalamasından son beş güne kadar Konak, Karataş, Ka~ maline binaen aahil aıhhiye müdür- Peçcta 14 035 
ken severdi. Şimdi de s~viyor. Ha- ra Şemsi bir daha koltuğa baktı .. Kol rantina, Göztepe ve Güzelya!ıda ve- lüğünün pratika vermediğini ve gemi Zloti 23 8425 
t.erle evlenmP-k Şemsinin ülküsüdür. tuk gene boş .. Artık kendisini tama- ni 300 abonemana telefon verebile- den kimsenin dııarı çıkmaaına mü- Pengü 24 4525 
1 akat Hacer Şemsi ile evlenmeğe ka- miyle bıraktı ve rakibinin kuvvetli cektir. Telefon müdürlüğü, şehrin sande olunmadığını yazmıştık. Za - Ley O 905 
rar vermiş değıldir. kolları arasında yere yuvarlandı. diğer semtlerindeki tevsiat için yeni bıla metnurları, geceleri, vapurun Dinar 2 89'2ô 

Sarı saçlı Haceri istiyen üç erkek Etraftan kahkahalar işitiliyor.. kablolar satın almak üzeredir. Ya- eh'afmda sıkı inzibati tedbirler al- Yen 34 62 
'u. Mahalle bakkalının oğlu Abdur Halk bagrışıyor: kında Eşrefpaşa, Karşıyaka ve Ke- makta ve kordonda bir inzibat kor- İsveç kr. 30 565 
rahman, genç mübaşir Ziya ve Şem· - Bu danı ıklı dövüş .. Paramızı çeciler semtlerinde de şebeke tevsi donu vücude getirmektedirler. Rnble 23 90 
si .. Hacer bu üçünden birini seçe - çalıyorlar .. Böyle güreş olmaz.. olunacaktır. Patenta muamelesi de yapıldığı ESHAM ve T AHV1LA T 
cckti.. Şemsi bir kadın esi işitti. Bu es: ı.usaasssss halde va~urun hareket etmemesi, a- A N K A. R A 

Şemsi bu akşamki güreş için Hace - Bu pehlivanlık deği1, maska- p 1 lakadarJarı mü§kül vaziyette bırak-
re bilet verdi ve güreşe başlamadan ralık.. Ô .. 0 n Y Q mıştır. 1933 ikramiyeli Ergani 

evvel sevgilisi için bir koltuk hazır· diyor.. h .. h / . Gene söylendiğine göre vapurun 

19 38 

lattı. Muhakkak Hacer Şemsinin a- Güreş yerinde bulunan insanlar, ap l S C: ne er l hareketi için vapurda kafi miktarda 
daleli kollaarmı, geniş göğsünü, kuv zavallı Şemsinin düşüncelerini bil- Nazi iş ka-rıp!arına su, kömür, kumanya, hatta para var-
vetli bazularım görünce Abdurrah _ miyorlar. Artık hiç bir şey zavallı dır. Alakadar makamların, bugün 
mdndan da, Ziyadan da vaz geçe. pehlivanın gözünde değildir. Ne pa- t t:Jrcih ediliyor vapuru tahrik için lazımgelen ted-
cek .. Bir gecede yirmi beş lira ka - ra istiyor, ne de §Öhret.. Haceri ol • Varşova, 10 (A.A) - Şarki Prus- birleri aldıkları Öğrcnilmi§tir. 
zanan ve resmi gazetlerin birinci mad~kta? sonr~.. :radn istihkamların yapılmasında ça- Bunun için geminin iki. romörkör-
~aytasında basılan şanlı pehlivanla . ~~mdı .Şemsı yerde .. Hakemin se- lıştırılrnağa gönderilmekte olan otuz le kara sularımızd.an hnrıce çıkarıl
evlenmegi hangi genç kız istemez~ sı yukse~.ıyor.. Çek. Kemmn i ta yonunda trc>nden ması mutnı.avverdır. Gemide bulu -

Bi rses haykırdı: - Gureş yalnız Üç dakika sür • tı tlnmıstır. Bunlar,, PoJonya maı<nın- -· •• .-. ......... 
0

q -:--.. Eıuna~ •psu~-
- Haydi Şemsi mindere.. dü. Şemsi tuşla y;nıldi. )arına teslim olmuş ve Polonya hn- far a fm.akt.a ve onıarı~ sesıe:ı: ~e tın 
Şemsi mindere çıkar çıkmaz göz· • pishanelerini nazi iş kamplarına ter- muhtelif uzak yerlennden ",§ıtılmek-

leriyle Hacerin koltuğunu aradı. gör- Gu.reşle~ d:.va~ dip gidiyor. A~· c:h ediyoruz demişleı dir. tcdir. 
"'Ü. Bu ifk sıradan beşinci koltuktu tık mınderın uzerınde başka pehlı- --=*=-- Panamalı kaptanın, alôkadar da· 
Fak .t bu sırada rakibi de mindere vanlar var .. Kapının önünde de bir Jt l Jlı,f • irclere verdiği mallımata göre Pari-
C'ıkmış, ikisi biribirine kapışmıştılar. :kadın .. l<adın inadçı, cırlak bir sesle Q yan l Y.l Q ne l' tn vapururnun Rodostan harekett ıu 
Fnkat Şemsinin aklı hala başka yer· haykırıyor: J suretle olmu tur: 
1crd" .. - Bırakınız beni de içeriye ~ire· Ta Q T l 

· V 11 h' b'l d Rod-Oıitaki İtalyan idaresi, gemide-
G" k ş· d' k .. yım. a a ı ı etim var ı. Bana 1\Te 1er Ö ~ • • ? ure~ ızışıyor.. ım ı artı m U· ı }' . d. G ı . .. l 'f 1 g ret m l ş t r r. ki muaev:leri karaya çıkarmayınca 

cadel den lia-:ka bir ev düc:ıünmü • ~ ~ ıv.?n ~m·-ı,:er ı;.. ke eyım ~ure 
:r J :r cmı goreyım aıye .. ra at va h "'m • Roma, 9 (A.A.) - Bu s3kh muaeviler, kaptanı tehdid ederek va-

ydr Hasmını nilk hücumunu kolay vaya binerken düsürdüm, ~ya t;am· tamamlanan büyük İtalyan manevra purun hareketine mani olmuılardır. 
savu turdu. Şimdi iki rakrp biribirle- d · k } d d farı neler öğretmiştir? ltalyanlar, gece iki romörkorle va. 
ritiden bir parça ayrılmıa gllıidir. dvay an mer en, ya rn a t~l'lm•ıay· Bazı ecnebi müşahidlcrı'n rr.u"ta· 

:r a rnntama koym t * h l puru limandan uzaklaştırmağa teşeb 
emsinitı gfüderi tekrar hala bö olan .. ya uş um. • .er a • 1easına göre, bu manevralar ltal.yan el t · k d bü etmişler!le de ınuseviler, romör-

koltu'•a ktivdı. cHacer Heredeh e ramvaya pata vetır en üt.;nüş kurmayına c-unu ı'sbat et.mı"Qtı'r kı" 
15 ~ 1 k G.. i ba d ı.- ı:- körlerin halatlarını kesmiş ve bu ha-

Ve ani bir surette hücuma geren ra- 0 aca ·· ureş n.. şı.na yetişeme i.m. tamamiyle moto"rlPQmic:ı bu'"yu'"k kıta· k. d Y b A J b ....,. :r rekcti i l efa yapmıılardır. Ondan 
kiblne en esini kaptırmamak için arı ~o~unu goreyım. san gı ı :arın gerek bir taarruza kırmak ve 
ıiddetle vere eğikli. Şemsının hasmını nasıl yendiğini şonra iki İtalyan torpito muhribi, va-

• d '-' h gerek bir cebhe'-'i yarmak üzere sÜ· pura yanaımı• bord 1 
Fakat Şem i bu akQamdövüQemi .. seyre eyim. ı oı.:sa güreş bitti mi'? J Y• a amış vapuru, 

lf :r ş · •w • k d Ik 1 d ratle hareket etmeleri mümkündür. limandan ıürüp çıkarmııtır. 
} ecek. Bütün dikkati boc:ı koltukta - emsıcıgın ne a ar a ış nn ığını ıı- .. d' d k E· bi «~«OO•>> Geç vakit haber aldığımıza göre 
dıt. Bu koltuk pehlivanı ôdeta büyü. g. oreme ı.m. eme .. _ ger güreş 'tti M 

Ş b b' vapurdaki museYileri temsil eden beş 
lüyor, kendisine çekiyor. o güre i ıse emsıyı .. an .. a çagırın.. raş m e usu 

K d d k 
k:şilik bir heyet, deniz polis merke-

ducıünmüvor bile .. iki de bir fırsat apının onun e. uran ontrol ııt J d H R •t T zine çıkarılmış, orada emniyet mü -
bularak gö~lerlni bocı koltugwa diki - memuru cevawp ver ı: .. .. :ısan eşı angu· 

'S O ç k h diirü, kendileriyle &Örüımüıtür. 

Donanmaya verilen 
su mes' el esi 

- Baıtarafı 1 inci sahif~de -
kibata tabi tut~lan vapur müteahhit. 
!erinden B. Hakkı Hadi hakkında 
milddeiunıamilikçe bazı noktiı:Jard&n 
t...uı,:ı,. ~,. ~ - -L .,. .. 

nnnun mukavelesi <le getirtilecek ve 
tetkik edilecektir. 

* Diln B. Hadi Duradan bu mevzu 
üzerinde ttşağıda.ki mektubu aldık: 

l O Ağustos 939 petşembe günü 
intişar eden nüshanızın birinci say
fasında (l\Ialaya gemisine verilen 
suda bir hadise) diye büyük antetli 
uir yazınız çıktı. Beni §alisen alaka
dar ettiği cihetle, lıu tavzih imin, 
matbuat kanununun bu yoldaki hü -
kümlerine uygun olarnk ayni sti ton
larda ve ilk çıkacak nüshanızda neş· 
rini ricn ederim. 

1 - İngiliz harp gemisi alakadar 
zabiti, suyun bedelini, bidayeten va
ki olan normal temas ve mutabakat 
üzerine ödemiştir. Buna ait vesika
lar mevcuttur. 

2 - Verilen su miktarı 89 ton ol-
ıtıayıp, ingiliz tonu hesabiyle 800 
tondur ve gemide ölçülerek hesap e
dilmiştir. 

3 - Verilen su Halkapınar suyu-

21.30 
21.45 
21.60 

22.40 

23.00 

23.20 

meyuai visalindfr. 
3-Lemi • Karcığar farkı- Hi.i 
snüne etvarına 
4-Lemi -Karcığar farkı • 
Çeımanı 6 mehveşin. 

S--....... ·Kemençe taksimi. 
6-SeJaheddih Pınar -karcı
gar § rkı • Sana gönül ver • 
dim. 

7-Udi Mehmed - Hüzzattl 
ıarkı - Açmam açamam sö.)"• 
liyemem çünki. 
g........ıGemani aadi • senah şat 
lcı - ruhumda ölen. 
~Atimed Rasôn • Segah şat 
l<ı Benim sen nemsin ey dil• 
ber. 
Konuşma 

Neşeli plaklar - R 
Müzik (rıyaaeti cumhur baf1' 
dosu - Şef: Jhsan Künçer) 

1'""-G. Wenge • Resmi geçit 

2-0. Fetraa. La morena il' 
panyol valsi 
3-Albert W. Ketell:>ey' 
t.:haı Komano uvaernıru 
4-Mendeluohn - ilkbafit.f 
farkiaı 
9-Massenet -Manon opefİ' 
ıından fantezi 
Müzik ( cazband • Pi.) 

Son ajans haberleri, ziraıst ' 
esham, tnfivilô.t, kambiyo • 
nukut borsası (fiat) 
Muzik (cazband • Pi.) 

00 

Amerika 
Yüz milyon dolarlılı 

tayyare yapıyor 
111· 

Vaşington, 10 (Radyo) - Har . 
ye nezareti, yeniden filz mily011 °~ 
]arlık harp tayyaresi ısmatlarnı~~ 
Bu tayyareler, 1939 senesi sonu.na 
dar tamamlantnış bulunacaktır. 

ıiııııiii-...•-Operatör .... 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN ''Of. late Şemsi birdenbire alta dü•v - nu çagıramayız. un u al - tun '-on reransı dur. Denizyollarının bu suyun veril-

J :r lf k h l d k k P Tı Hareketlerinin cezayı müatelzim tü. ın yu a arı arasın a ar a apıdan mesi ile hiç bir aiakası yoktur. 'b1 

Ş . d" Lib' k l kaçtı Maras, 1 O (A.A.) - İki günden. :Memleket hn tnnesi blıştnbı 
ım ı raK ınin uvvet i kolları a] · • p 4 - :\Iuhbir B. Hnmit Menekşeli ;J 

tmda ez.ilip hırpalanıyor. Son bir gay --- **= beri Maraşta bulunan Maraı mebu- anam a kanalı tarafından hakkımda vaki olan is- 2 inci Beyler sokak furun kntfl 
retle Şemsi bir köprü kurmak istedi. ı • ı • su Hasan Reşit T angut, bugün Hal- 1 • • d . nad dolandırıcılıktan ibaret olma- N o. 25 
Fakat karşısındaki pehlivanı yenmek ngı iZ kevi salonunda bir hasbıhalde bulun- .ıçın yenı se /er ınşa yıp, bu meyanda kaçakçılık ve emni- .:.·---.-.-.-.-.· .. -.. -~---~-"!A·::9/A.·.,,.·:~·--;~~ 
icin değil, bir parça yerden kalkarak muştur. olunacak yete suiistimal suçları da vardır. ANA D Q LCJ 
~_cıcetin gelip gelmediğini görmek Ih ti yat fi I osu m a- Bu görüşmede umumi işlere ve 5 - İhbar henüz hazırlık tahki- .. 
ıçın.. Maraşın kalkınması için gerekli nok. Nevyork, lO (A.A) - Nevyork katı safhasında bulunmakla beraber 

fşte salona birisi girdi.. Bir kadın.. nevralara başladı talara temas eden Hasan Reşit Tan· Times gazetesinin Oristobaldan öğ-
Başında .kırmızı bir şapka var .. Ha • gut, Parti ve vazifesi etrafında da rendiğine gör~ mezkur şehre muva-
cerin böyle bir şapkası var.. ~ndra, 10 (Rndyo) - 133 parça çok değerli fikirler serdederek şefin snl~t etmiş olan harbiye nnzırı Wo-

Şemsi birden ümitlendi.. Bir gay- gemıden mürekkep olan anavatan ne demek olduğunu güzel bir misal odrıng, Panama kanalı için yeni sed
rct hamlesi tekrar damarlarında d<>- ihtiyat filosu, bugün manevralara ile anlatmı~ ve Atatürk'ün ve Milli ler ve Rio ile arasında askeri bir yol 
!aştı. Kendini toplıyarak rakibinin başlamıştır. Kral, donanmayı teftiŞ-' Şefin kurduğu bu rejimin değerirıi inşa edileceğini beyan etmiştir. 
altında bir döndü ve çelik bir zembe- ten sonra .bugün Balmoral şatosuna canlandırmıştır. Yeni sedl~r. bilhassa kanalın mU-
rek hızıyle ayağa fırladı. avdet etmı~ir. H asan R~it Tangut bu aksam dafaası bakımından sevkulceyşi bir 

Hayır gelen Hacer deı.ı·ı, ha§ka ooooo H ataya hareket edecektir. ehemmiyeti haiz olacaktır. 
IS Nevyork Times gazetsi, ı:fo sed-

bir kadın .. Şemsinin kolları gevşedi. Alman sefiri Trakya casusları lerin münhasıran harp gemileri ve 
Adeta olduğu yerde sallanıyor. Ar- istisnai olarak şimdiki setlere tonajı 
tık düşilnerek güreşmiyor. Kendisi- Yaz tatilini geçirmek hakkındaki karar fazla gelen diğer gemiler tarnfından 
111 nefsini korumayı sevki tabiisinin {i B ı · d J istimal edileceğini ilave etmektedir. 
kör hareketlerine bırakmı~. sendeH- z ere er ıne Ön Ü - Baıtarafı 1 nci Sahil ede - Şundan başka kanal mıntaka~ına 
yor. Halk bu manasız güret karşısın- Londra, 1 O (A.A .) - Alman hakemlerine, temyiz mahkemesinin aid mildafaa tertibatının tevs:i pro-
da asabileşiyor, söyleniyor, rak ibini sefiri Von Dirksen, bugün yaz tati- nakız kararı dairesinde tekrar baş!a- gramında Francofield tayyare mey. 
takdir ve teşvik ediyorlar. Şemsi ara lini geçirmek üzere memleketine gi.- nacaktır. danının ıslahı ve tnyrarelerin inme
sıra kendisi için söylenen sözleri de deceğinden dün öğleden sonra Ha- Kanunen casusluk suçunun mah. sine mahsus bir saha inşası da var-
işitiyor.. riciye nezaretine giderek Lord H ali- kumiyet miktarı 1:) senedir. Temviz dır. 

Fakat o bu seslerdenğ ) faksı ziyaret ve mumaileyhe veda mahkemesinin nakız kararının ·bu Rio-Hata yolu, Pannma cumhuri-
Fakat o ne bu ıealerden, ne de bu etmiıtir, noktadan olduğu ıöyleni)'·or. yeti aı·azisinde inşa edilecekti"' 

emniyeti suiistimal ve kaçakçılık is- ._.. ......... --.. ....... _.._ ....... __....._ _ __. __ 
nadlarının varid olmadığı tesbit edil- Sahil) ve Bl\fmubarrirİ 
miş, fiilin diğer cihetten suç mahi)'e- HAYDAR RÜŞTÜ öK'fE)l 
tini haiz olup olmadığı balen taay• Umumt tıetri11at tıı t'ut fllır' 
yün etmemiştir. fftQdCrll 

G - Yapılmakta olAn tahkikatın HAMDI NOZHET ç~NÇ.41t 
ikmalinden e\'Vel fazla izahatı doğ
ru ve lüzumlu görmü:rorum. 

7 - Muhbir B. Hamit Menekşeli 
şef puvantör değildir. Ayni mevzuda 
iş ve ticaretle meşgul bir rakibimdir. 

8 - D8ğiişme h~disesine gelince, 
böyle bir hfldise hakkında adliyeye 
intikal ettirilmiş bir şikayet ve taki
bat yoktur. 

Netice, 
Şahsi ''e ticari şeref ve haysiyetim

le çok yakından alakndnr olan bu ih
bnr hakkında, kntt sötü sClylemek 
hakkı, yalnız kanun ve hakimindir. 

H. Dura 

t DAREHANgs f 
lımif' Udntl B-vln- ıD~ 
C. Halk Partift binltll ıçin~t1 
Telgraf: bmfr ...... ANA'DO y•JO' 

'fEI.,EF'ON: t776. Poıt" 1Nitu$ ·
1 

ABO.NE ŞEKAl~ 
Y\llıUı 1400, Alt• avlı4• 8 

Kt1N41tur. 

eııelJJ 
Yabancı memleketler 1çfrı 11 

abone ücreti 27 liradır. tıftıı' 
GUnO g~miş nfü!ıhalar 25 ~~pj 

ANADOLU MATBAAS 
BASILMISTIR 
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Fuar faaliyeti 
- Baştarafı Birinci sahifede -

muhtelif güzel manzaralarını, dağln-

(SAHiFE 5) 

Salzburg 
' Tertip eden: ANT SVOKU -171- Çeviren: Kami ORAL 

11111, eğlence Ye istirahat yerlerini, lt / A LJ N 
plajlarını gösteren büyük tablolar a ya ve manya naricive azır· 
konacaktır. 

fr'f aznun generalin Orduya yazdığı bir emriyevminin Almanya için aynlmış olan 500 /arı bir arada konuşacak. ar 
metre karenin paviyonuna dün A!- Berlin, 1 O (A.A.} - Kont Ciano- bu!uı.m al.ta olan AJmaııy. lıarfoiye 

8Ureti okunurken, mahkeme derin bir teessür manyndangelmişvegilmrükmuame- nun Salzburga gelmesi beklenmek- nazırı Fon Ribcnt ropla konuşncak o
l~s.i y~pılmış olan muhtelif emtia ge- tedir. B. Fon Ribentrop ise bir kaç lnn hariciye nnzırı Kont f' 'ano, bu 

Ve heyecan icinde kaldı tırılmış, dekorasyon işine başlanmış- gündenberi esasen Salzburgda Fuchl akşam Münihe müteveccih en yoln 
• tlr. Bu emtia, Alman fabrikalarına t d . . . çıkmıştır. Kont Cianoı l\f iinihten 

Reis - Tarihi hatırladığınız iyi naatimi beyan etmekten kendimi a Fransız askerleri! aid san'nt eserleridir. Fransız pavi- ~a osun a ıstırahat eylemektedır. 
ı · h b ı AI dol:rruc Salzburga gidece ·ti r. 

Oldu. Demek ki, bu macera için gü- lamıyorum. Hiç birinizin alnını geri çevirmesi- yonu inşaatı tamamen bitmiştir. Bu- yı n er a an man mahfelleri-
"'U .. K t c· S l b Berlin, 10 (A.A.) - D. N. B. bil-
., n birinde tarihin bir hüküm vere- Maznun general - Siz, itham na- ne müsaado etmiyeceğim ! Yatan uğ- günlerde dekorasyon işine başlana-, ne gore on ıano a z urgda yal- diriyor: 
Ceğine inanıyorsunuz? O halde. bizi menin milnderecatına tabi olmak ruııda öliJrken alacnğınız mermiler caktır. nız bir gün kalacaktır. t Almnnyn ve itnlya hariciye nazır-
arih muvacehesinde neden dola'-·ı mechuriyetindesiniz. arkanıza değil, göğ ünUze saplan - Bu seneki fuarda Atraksiyon i.f,ne İtalyanın Berlin büyük elçi::.i Bav ~ "' lan iki müttefik memleketin mtı te-

t .. su} vaziyete sokmak j,..tiyorsu- Reis - Generalim! Mukabil taar- malıdır. Sizi vazifenizi üa etmekten büyük ehemmiyet verilmektedir. Fu- Attoliconun da Snlzburga gideceği 
llUz? Tarih, bir gün erkamharbiyei ruz esnasında panik emmareleri gö- alıkoymak istiyenler varsa, onlar a- ar komitesi tnrnfından inşa ettirilen km·vetlc tahmin olunmaktadır. 
Utnumfyenin emrine itaat etmemekle rülmüş, doğru mudur? ranızdadır. Kendilerini tefrik ediniz Labirent, Alptepesi, Per!li e\·, funr Roma 10 (Radyo) - Salzburgta 
Ueneral (L) nin isabet ettiğine hük- Mnznun general - Bu tabii idi. ?e derhal kurşuna diziniz 1 Fransa, ziyaretçilerini ehemmiyetle alakadar 
tnederken; bizim hakkınızda vere- Fakat, panik gösterenler, aldığım şu dakikada kurtuluşunu izden bek- edecek mevzulardır. Labirentin için-

rck siyaseti ile alilkadar meseleleri 
birlikte tetkik için bugünlerde Salz
burgda buluşacaklardır. 

• • ~eklıniz mahkQmiyet kararına ne di- şidc?.etli tedbirler sayesinde derhal liyorI İleri! Tarihimize lfiyık bir mil de kayıklarla gezilebilecek, mağara- D e 
}'ecektır? tec~iye edildiler. let oldu~umuzu ispat etmeliyiz! Bu ların muhtelif istikametlerindeki ko- anzıg 

Maznun general - Tarihi yaza- Reis - Kurşuna dizilenler çok mu mücadele anında hayatlarını feda ridorların köşelerinde çiftlerin i~ti- ışı 
Cak olan kimseler, bu macerayı her idi? edecek olanlar, biraz sonra ~·ükse- rahatlerine mahsus yerler bulunacak-
halde askerlik bakımından tetkik e- Mnznun general - Pek hatınmda lecek olan zafer mabedinin tcnıe:1le- tır. Labirent Ve Perili eve girenlerin - Baıtarafı 1 inci aahifede - yüzünden bugün Danzig şehri biı 
~ecekJer ve beni mahkum etmekle değil. Herşeyi umumi karargahla er- r;ni .kanlnriyle attıklarından emin yolları her halde keybedecekleri ve - Yakında, çok yakında. Yalnız istihkam halini almış ve bu yüzdeı.. 
~abet gösterdiğinize kani olacaklar- kanıharbiyei umumiyeye rapor ha - ~}malıdırlar. İleri Fransız askerleri! başlarından çeşit çeşit maceralar ge- bir şeyin ehemmiyeti vardır: Alman ekonomik hayat durmuştur. Biz, P o· 
hır. ~ira suçum aşikardır. Erkanı- linde bildirdim. Maamafih, istihsal General (L) çeceği söyleniyor. Bilhas.:;a Perili eve malı olan Danzig, ana vatana iltihak lonyaum tehdidlerine ehemm:yet 
arbırei umurniyenin verdiği emir ne olunan neticeye nisbetle fedakarlık General (L) nin bu emri, derin bir gireceklerin cadı ve perilerle karşı- etmelidir. Yarın söyliyeceğim nutuk- vermiyoruz. Zira büyük Almanyanın 

olur a olsun, madun için onu tatbik ehemmiyetsizdir. Hatırımda kaldığı- sfikfit içinde dinlendi ve hepimizi he- laşmakln beraber kendilerinin peri ta, taleplerimizin haklı olduğunu hakkımızı mü.dafaa edeceğinden e
ettnek zaruridir. Ben ise bir aksi ha- :ıa göre; ileri hareket hakkında ver- vecanlandırdı ve cadıya dönecekleri haber veril- bUtiin dünyaya isbat edeceğim. Bi - miniz. Biz de her tedbiri aldık ve 
~eket ettim. Binaenalerh tarihin hak diği?l" emre rağmen ricat etmek isti- . Reis - (T~essür içinde olduğu ~~ktedir. Sürprizlerle knrşılaşmak zim bu hitabımızın reddedileceğini bekliyoruz. 
h1ltıda verece~i knrar cgeneral (L) •en bir bölüğü, zabitleriyle beraber halde hukimlere hitap ediyor) maz- ıstıy~nler, fuarda kendilerini tatmfn biliyorum. Eğer harekete geçmek l Försteı·, :Polonyaya tekrar hücum 
aklı olarak mahkOm oldu> dan iba- mitralyöz ateşine tutturdum. Fransız 111111 generalin ~u emri yevmis!nde edebıleceklerdir. hnklarımızı is'af ettirecek yegane ça 

1 

ettikten sonra sözüne devamla do -
re~ kalacaktır. Erkanıhabiyei umu- çocuklarının Fransız kurşuiyle öl- .nündemiç vatanseverliği teşrihe lü- Alptepcsi, fuarın en serin yeri ola- re olarak tecelli ederse, o zaman ha~ miştir ki: 
~1Y~nin tarih muvacehesindeki va- düklerine şahid olmak, benim için zıım görmüyorum. (ılaznuna hita - caktır. 9 EyliU kapısı yakınında bu- raketle geçeceğiz. Ben, şahsen bir - Bu gece bumda yapılan n üma
~.1Yeti ne olursa olsun, benim için ve- çok acı geldi. Bununla beraber, pa- ben) devam ediniz~ lunan lıu tepenin üzerinde Alp çam- anlaşmazlık çıkacağına inanmıro - yiş, Polonyanın hareketine kar§ı bir 
tilecek htıkUm budur. niğin önüne geçmek ve vaziyeti kur- Maznun general _ Bu t:mrin. !arı, alt kısmında da dalmt rutubet rum. Sulha inanıyorum .. Fakat bu - protesto mahiyetini aşımaktadır. 
\1 ~inaenaleyh hakkımda biran ev- tArmak için başka tilrlil hareket im- hakktmda vereceğ:niz kararda mü- içinde yetişe~ füje:ler bulunmakta- nun için, demokrasiler de hüsnüni- Biz, böyle bir nümayişin olmasını 

d
el hUküm vermenizi isterim. Tered- idim yoktu. Kıtaat, ricat etmek isti- . 

1 
. t . S dır. Alptepesınde bır beton köprü de yet göstermelidirler. d'k f k h kk d 

Ud • . • • 
1 

. k _ 
1 

essır o masını ıs emıyorum. ayın re- vardır Bu tepenin altında f V 19 (A A ) D . t istemez ı ; a at, a · ımızı mü a-
"' etrneyı'nız ! Ehnızdekı· ıthRmna- yen erın cezasız almadıgmı an a - . 

1 
•• .. • • • • uarın arşova, . . - anzıg en f AJ Ih k . ••ı ç k k an için ve manyaya i a ımızı ıs-

eı,·i tamamen kabul ediuorum. Ha- yınca, hücuma devam etti. Müteakı- ıs· o muş ul bır mücadele ıle karşı muhtelif istim etlerine doğru ilerle- öğrenildiğine göre nazi teşkilatı re-l' ı. J temekte haklı bulunduğumuzu dün-
~e"'etirn, en büyilk cezayı milstel- ben, bütün kıtaata bir emri .vevmi karşıya 11elmiş bulunuyorum. Eğer, yen koridorlar, çok serin istirahat i::.i Förster yarın akşam yapılacak o-,. yaya göstermek için bunu yaptık . 
ı.eltldir. Hakkımda "ereceg-iniz hü- vermek lüzumunu hissettim. mahkemenin hakkımda hasıl ettfö-i yerleri bulunmaktadır. lan Polonya aleyhindeki nümayiş - d "Ü • b Tabiidir ki, büyük Almanyayı i nre 
d' tn, ibreti mfiessere teşkil etmeli - Reis - Bu emri yevminin milnde- intibatan istifade etmek isteseyıiim, 9 Eyllıl kapısının iç kısmına düşen !erden sonra Cuma sabahı tekrar Al- eden Hitler, metalibatımızı kabul e-
ı~ recatını hatırlar mısınız? mutlaka buradan muzaffer çık:ırdım. hada beton bir yol, iki büyük hn- manyaya dönecektir. decektir. Zira biz, ancak ona g L \e4 

., l\l!İs - İddia makamına södi _ l\Iaznun general - Bir sureti ben- vuz inşa edilmiştir. Bu kısımdaki Försterin, nümayişlerden sonra ıe • "Pakat maksadım bu değildir. Bıitün niyoruz. Yersay muahedesi bizi ana-
le ~ek söz bırakmadınız vaziyet öy- de mevcuttur. Mahkemenize verebi- elektrik tesisatı da yeniden yapıl- derhal .Almanyaya döneceği, Dan - vatandan ayırdı i e bu ayrılık haksız 
iı.t· ir şekil aldı ki, milddeiumuminin :irim. (Cebindeki bir zarftan emri :steğim, kanun zaferidir. Teslimiye- mıştır. Tenvirat ziya oyunlariyle, zig ecnebi mahafilinde şu suretle olduğu için uzun müddet devam e
< ıyeceğf cezanın en şiddetlisini siz yevminin suretini çıkarıp reise veri- tin, ,.e nihayet vazifenin kazanma- muhtelif renkler içinde çok cazip tefsir edilmektedir: Försterin söyli- derniyecektir.> 
eııdiniz için istiyorsunuz!> yor ve reis de, emri yilksek sesle o- ~in. ordu maneviyatmın ve nihayet olacaktır. Atraksiyon kısmında otuz yeceği nutuk mutnd nutukların çer- Förster halk tarafından alkışl:ı.n-

\' ?ıtaznun general, eözlerine de - kumağn başlıyor.) vazifenin kazanmasını istiyorum! metre yükseklikte döner dolap, Luna çevesini aşmıyacnktır. mış ve Polonya aleyhine küfürler 
.~l'll ederek surlu olduğundan bah - General (L)n:n kıta"'ta r>mrı' ı ı park ve açık hava tiyatrosu vardır. Yarın mühim kararlar verilmesi savruln1uştur. 
q" ltı ~ 0 Sayın hakkimd erkl. Askeri ~1~ktep- Açık hava tiyatrosunda 1stanbuJ c:.c-
'ıtar !ş ve mahkemenin biran evveJ Kumandam altındak~ bilumum !erinde o u u arını ve sızın or _ . . . ~ beklenmez. Bu nümayişlerin başlı- Paris, 10 (Radyo) - Förster mi-
at-11~ vermesini f temfs ir. Rei~. bır ·-. . . . hır tıyatrosu ve halk operetı san'at- h d f' F . ·ı · fkA 1 k 
d' "ıt maznunun sözünü .keserek de- "·•··•· duva verdıgınız telkmatı batı - karları tem iller vereceklerdir. Halk ca e. e ı. ~an~ız ve ı~~gı ~z e arı tingten ~onra Hitlere bir te graf çe -
1 kf: Bazı korkaklar; fırsattan istifade rınıza getiriniz' Orduya t~lkin et- opereti :M c h •= .... _ •1 umumıyesı Uzerınde mue ır olmak miş ve> Danzig halkının isteğini bil-

b d k a•w• f ·-· • • • ." • • •,. .8 ar ALP ı..rnnı A :ta1':"'"{,r.o '°"' J?"u.ul.15 1a ... Jh•uıJ1 Afu&O.l&.J'aJ'ıP d8A 
'1.eis Erkli h bf i . c ere , ver ıgım r cat cmrinfn de- tıgınız vatan everlık llıs.sını unutma- edılmış olarnk fuarda tems"ller ve k } d ··tt f'k b 1 d - lltrnıı~ur. Yerce ği cc,.-nb:ı ohf>mmi 

>'eııın h -U 1 ~
1

1 ar tyetb'kumd~Jmı. - vam edeceği zehabına kapılmışlar m"'k m b • t' d .. 1 B li - nıe ıususun n mu e ı u un ugu yetle intizar olunuyor. 
1 eum p un arı a ı e ı mış d . .. ec urıye ın esınız. ug n recektir. Güreş ve boks birincilik nu göstermektir. * 
~el'dı dU h kıı.tı k' b ve or uda panık tohumları saçmağa 

~aı ·
1 

' şmanın are u a ım ı- k 1 . 1 d. Fransız ordusunun mukadderahnı müsabakaları da açık hava tiyatrosu Bu noktai nazarı teyid eden bir 
•ı abiJir miydi? ıynm ey emış er ır. Bu vaziyet kar. Japon/ar 
~n şısında ·ntı'z m h f k d' elinde tutmakta olan general J

0

0frun sahnesinde ·vapılacaktır. vakıa vardır ki, o da, Danzig maka· . ..ınun g 1 H 1 Brk· · ı a ı mu a azn ma sa ı- ,, 
::n~lna ya:~~ra ed'J ~yır 

1 
ı a kıts, le :ığır ve çok şiddetli tedbirler al~ ~özlerini hatırlayınız. Bu sözler; Bu yıl, fuara on ecnebi devlet res- matının bir çok s~ıasi mahkumlara T k 'd k • Ç · ı ·ı • 

"et\ b m 1 mış onca ı. - b k ld ?;' karşı ivi nivetle hareket etmeleridir. .1 o yo a ı ın ı erı 
unu b'Jd··· · . d' k' . t rnsga mec ur a ım. rransnnm, vatanın sözleridir. Gene- men iştirak etmekted:r. Şimdiye ka- ~ J 

ı:ltı!i ı ıgım ıçın ır ı, rıca Dün 18 ay hapse mahkum olan Po- de r.yaklandırmag"" a 
Old nı YE:rdim. Ricat, ani ve çok scıri Zabitler, zabit vekilleri ve asker- ral jofr; mahkemeniz huzurunda: dar fuara bu kadar fazla ecnebi dev- '"' u O • ı lonya gümrük müfettişi Lipinski, Po 
4nJ... derece ki, dUşmıın plt1nımı .er· - General (L) mesuldür.~ Jetin iştirak ettiği görülmemiştir. Bu ca/ ıstyorfar 

.. '!?lax. B!rnz sonra, Fransanın mukadde- louya komiserinin teşebbüsü üzerine , .. 
~a11,.. ga vakit bulamadı ve bizim, Demişti. Bu sözleri unutmayınız sene, fuar, enternasyonal karakteri- b ·· t hl' ı t ~ .. \:~e uğradığımızı zannederek. ratı ~aayyün edecektir. ugun 3 ıye 0 unmuş ur. Tokyo, l O (A.A.) - Japonya-
.. J rı nı. V'! kararınızı ona göre veriniz I ni tam manas'yle iktisap etmiş bu- Faris ,1 O (Radyo) - Bu gece sa- da oturan Çinliler bu sabah Tokyo 

~ı. ~i untazam ilerlemeğe başla- Dü~mnn, geri çekilmekte devam e- _ De\ram edecek __ lunmaktadır. İzmir fuarı, bu yıl AY- at 20 de Danzigtc bliyük bir miting e:okaklarındn lngiliz aleyhtarı büyük 
~"l z, bundan istifade ederek der- ci~ceğimizi zannederek, üzerı·mı'ze rupa bet.·.neJmı"lel fua , ·ı · · .. rtıuı.- J'' r \ e sergı erının aktedilmiş ve bütün şehir halkı mey- bir tezahür tertip etmi lerdir. Ala) 
'-ıll> 11.ilbfl taarruza geçtik ve ma- doğru ilerlemektedir. Fransaya kar- Mu f f l/ k. birçoklarından ilstün ve mükemmel k'l-tı ... ·llnuz olan netice't·j istihsal et - 1 b z.] er ~es ı n- danlara dökülerek, nazil er teş ı atı halinde lngiliz büyük elçiliğine doğ-

.. J şı o an namus orcumuz, düşman 1 bir eser halini almışbr. reisi Försterin vereceği söylevi bek- ru yürümüşler ve yolda gene İngHiz 
b i.ı 1güsüne göğüslerimizi sıper etmek J 00000--'\~s O fJ U !emiştir. büyük elçiliğine giden diğer bir f ngı-

lıan-: - Fakat, hakkınızdaki it- v vntanımızı kurtnrmağn muktedir 6 B Jb d •nanı . a 0 Förster, halkın alkışları arasın a liz aleyhtarı japon tezahürleri ile bu-
t"l.. eyı tanzim edenler bıı netı·- "':r ordu olduğumuzu ı'spat evlemek Açık Yemi, çar,ısında 23 No. . ~ '"l°] k 

1 
u. J - d hazırlanan tribüne çıkmış ve Danzı- lusarak bir kat daha fazlalaşmıc:.lar-

ıt a e almamışlar! lir. Başınızda, ön safta ve ilklerin il- aki yazıhanesini bu kerre yine :ıy- M:ınevra sahasından gin, ötedenberi bir Alman şehri ol- dı;_ - ı: 
b~su~nun general - Sayın reis! Bu kıyim. İleri! Yaşasın Fransa I l\lilca- ni aokakta 55 No. ya naklettiğini v.e duğunu söyledikten sonra, Polonya-
~ı~1 :r· a Verdiğiniz vadi unutma!!ıa- cldeye arslanlar gibi atılmanızı bek- timdiye kadar olduğu aibi iNCİR Romaya Jöndü . Vekalet emrine alındı 
!".· ıca ed . B .. 

1 
. ve h . h 

1 
A . k nın şarki Prusyaya göz diktığini ve 

.. ı,,. erım u soz erım \'er"'ce lı'voı·um ı er neYı ma ıu ah arzıye omı· ·-•ı:ı hük · ' '" J • yonculu· .
1 

• t' d k., Roma, 9 (A.A) - Mareşal Balbo ortalığı korkutarak emeline nail ol- lzmir Vakıflar müdiirlüğü v3ri-
b ~eı11 ıne tesir etmemelidir. Şimdiye kadar uğradığımız bezi- t b 

1 
~u ~ e 11 ıgn e e~am ~tm~ • ile Strace ve Grandi büyük manevra- mak i::;tediğini beyan etmiş, ezcllm- dat memuru B. Ali Engin, görülen 

~l'ıtb~ - Hakkınız vardır. Bununlı:ı metleri telafi için dfişmanı mağlQp e u un ugunu sayın muıtenJerınet !ardan bugU t ·ı R le ııunları ilAve e'-·lemiştir: idari lüzum üzerine Vekalet emrir.e 
"r, bu macera hakkındaki }rn- e>tmeliyiz ! bildirmekle kıvan d n ayyare ı e omay:ı ıt ~ ~ ç uyar. _ dönmüşlerdir. - Polonyanın tuttuğu tehdid yolu alınmıştır. 

l~s- -·.., -boğru söyler - Otto -dedi- biz de kristal ;>lakı ayağını basarken şiddetli bir sarsıntı denizin sathını kaplamış olan gece-' RARENG•ız E Diye bağırdı. bizzat muayene edelim. kendisini üç basamaklı merdivenden nin karanlık perdesi içinde keskin ''••···· • y 3 Mejer kulaklarına inanmak iste- Fakat bütün bunlara rağmen iti- kaldırıp yere serdi. Bu esrarengiz nazarı bir -şeyler görmeğe muvaffak 

l

l
11 

·l···~ •. Z'A111 "11L11111T111'"ı"" 11"111G11"1111E"'"'M1111 '"•ı"'s'"""ı.:"":" miyordu. Ancak gözlerine itimad1 mad göstermiyen Otto sarsıntı pervaneyi büsbütün işlemez olamadı. Maamafih bu sükunette 
~, vardı. Fakat bundan evvel geçirmİ§ - Ne lüzumu var~ Biz burada bir hale getirmişti. çok devam etmedi. 

olduğu korkunç ve heyecanlı anlan işimizle meşgul olalım. Mejer kömürlerin üzerine düşdü- Mejer denizin sathını nazariyle 
' .......................... "'"'"""..................................... hatırlıyarak tam kanaat getirmeden Diye itiraz etti. f\1ejer ise ğünden kendisine birşey olmamıştı. kontrol etmeğe devam ederken bir· 

kristal plağın yanına gitmek c~sare- - Hayır, hayır -dedi- gidip gör- Tela~la ayağa kalktı ve makineleri denbirc kuvvetli bir projektör ziya-
• 25• Yazan: tini kendisinde bulamadı. Sualine meliyiz. birer birer kontrol etti. Makinelerde sı yıldırım sür·atiyle karanlık örtü-

t~ Şı.ı hale •• . ..• ., . . .. ~ cevap vermeden hay~etle yüzüne Ve Ottoyu elinden çekti. Yulara en ufak bir arıza bile yoktu. Şu hale yü yardı. Düşman gemisiyle karşı-
ll)tı~ l'\ilc." gore de~~ltı gemısı ıg· hır ı!11ha bomba~arından bı~ı ıdı. . bakan nefere tekrar bagırdı: a~ş~a~ış bir kuzu gibi arkadaşını göre pervanenin duruşu harici bir l laşmak istemiyen Mejer korkunun 
~İ'orcl unden hcnuz kurtulmamış . . Korku ve telaşla dolu bır saatlık - Ulan, sapıttın mı yoksaL suruklıyerek küçük köprüye götür- arızadan ileri gelebilirdi. uyandırdığı heyecana rağmen teles-

t .lll.ln u. .. ~n.tızar daha geçti. Bütün bu müddet Doğrusunu söylesen a? dü. T ereddüdle kalın kristalin kont- - Ya pistonun etrafına sarılmış kopun borusunu dalganın altına çek
l:ııl\ ~~~ Uzerine Meje~ makinele· ı~ın~~ denizaltı gemisi elli ayak de- - Yalan söylemedim ki kapta- r~.lün~ ~şla~ılar. Kalın camın dört maddeler var, ve yah~d da laaletta- ti: . .,Ve ~e~akap dalma makinesinin 

, Su . n ~o:usunu :Iıne aldı, rınlıgınde, karyolanın ili tına gizlene- nım. . . . . koşesını"' de d.ıkk~~l~.kontrol ettikten yin bir cisim per;anenın kan~dlarına du~~~ını de basarak altmış ayak 
~ . ~atı bıraz kesın rek babasının dayağından kaçan bir - İyıce dıkkat. ettın mı_?. sonra agır bır yukun altından kur- sıkışmıştır.> Dıyerek kendı kendi- dermlıge daldı. 
Q tını verdi. yavru gibi gizlendi. Deniz sathının - Kanaat getırmeseydım, zatı· tulmuşlar gibi ikisi de birden c:Hele ne söylendi. Bu arada ihbar makine- - Devam edecek-

~ 'ı:~a denizin oldukça geniş bir üzerinde tamına yapan düşman harp ali?izi ~aci.z etmek hamakatini gös· şükür> .ded_iler, yüreklerine ferah ve- leri ~e~i~ s~t?ınd~~i .düşman harp 
ı t iııf· }'erinden oynatan müdhiş gemisinin makine ürültüsü eka1a terır mıydı~) . • ren ~erın hır m~fes aldılar. gemılerınm ıkıleştıgını ve deniz sat- Çekler 
~,~ 1lak oldu M . k k t .. T d g p Bunun uzerıne gerek Me.ıer ve Ne yazık kı bu ferah; bu sacldet hında taramaya devam ettiklerini ha-
~<:ıS>"Uıı ba ın · e~er ~~~~a .. e~ ışıtı ı~or u. .. .. .. . . gerek~e ?.,tto derin bir nefes al~ıl.a~" derhal g~ldi.' geçti. İki kahramanımız her veriyorlardı. Bu hal bütün gece Si/ahları teslime da-
ttıi ~ ~det § a geçtı ve gozunu fa Bıraz sonra kopru nobetını ya- Cesedın ıgrenç manzarası her ıkısı- tam neş e ıle küçük merdivenden devam etti. Nihayet ortalık sükunet 
~~ilden ~~a~ıştırdı. Deniz.altı ge- pan nef;r: Meje~in y~~ın~ geldi ve nin canını sıkı;1ıştı. B~lhassa ~u kN- aş~ğı~a inerken birdenbire makine buldu. Mejer bundan istifade ederek Vet edi'ivor/a~ 
\o\L ~;ı..,,_ ~men yarım mıl uzak· - Krıstal plakın uzerıne yapış- kunç anlarda ıradelerıne hakım ola- daıresınden çıkan bir neferin göğüslerini tıkamağa baslıyan hava· Prag"' l O ( Rad ) _ S t Jt ... 
~h.l -..qrn hır d · "t h l d' d k l k k d I C :ı; l ' yo a a ~r n'<\l'~nı görd'~nız su ununun a- mış o an papasın cese ın en urtu - ıı:ıyaca . a. ar, maneviyat arını pe- - eminin pervanesi çalışını- yı deği tirmek, ve ayni zamanda per· Yon Noraht, bugün resmi bir tebliğ 

l~ 1.1. korkun u. . A • duk. . . . . . . . rışan e~mıştı. . •A • . yor. . vane arızasını tesbit etmek için fır- ne retmiş ve bütün Çeklerin, evle-
~ ~~d ç denız facıasının geç,.. Habermı verdı. MeJer gayrı ıhtı- Me1rr nefrrın katı ıfadegme ka- Feryadıyle karşılaştılar. sattan i tifade çarelerine baş vurdu. rindeki silahlan 24 saat içind .. hu"k"' 
~ a taram d.. "' d d • d d f · · · k d O M - u-c:ı,%\Uı at a yapa"'n uşman yarı ur ugu yer e aıçra ı ve ne en naat getırınc:e ar a aşı ttoyu elin-, ejer deli gibi makine dairesine Yavaş yavaş teleskooun bulunduğu mete teslim etmeleri lüzumunu ilan 

mıı olclUju tahtelba- omuzundan yakalıyarak den tuttu. Ve iirdi. Fakat dairenin merdivenine daireye doğr uyürüdü. Fakat sakin cylemİ§tİr. 



<~AHfFE 6) 

H elsinki, (A.A. «Hususi) - Burada yapıla
cak olan 1940 olimpiyadları için hazırlıklara gittik
çe daha büyük bir hız verilmektedir. Bu arada ka
yıt muamelesi de ilerlemektedir. 

Berlin olimpiyadındaki fudbol turnuvasına 16 
millet iştirak etmiş olduğu halde, Finlandiyadaki 
turnuvaya iştirak edecek olan milletlerin sayısı dn
ha büyük olacağı anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar 
vaki olan müracaatlardan, fsveç, Norveç, Finlandi
ya, Estonya, Almanya, Macaristan, Lehistan, İn
giltere, Birleşik Amerika, İtalya, Yugoslavya, Ro
manya, Peru, Arjantin, İzlanda, Holanda, Lük
senburg, Belçika, Fransa, Danimarkanın turnuva· 
ya girecekleri anlaşılmaktadı r. 

(ANADOLU) 

çalışmakta olan levhalarla iktifa edilmesi düşünül
mekt~dir. 

Moravya ile Bohemya beden terbiyesi teşkila
tından bildirildiğine göre, bu iki memleket, 1 22 
aktif sporcu, 35 spor önderi. 1 antrenör, 1 hekim, 
1 masör ile olimpiyad köyüne yerleşecektir. 

• t A iustos 1939 CUM A. 

Maamafih, fudbol turnuvasına iştirak edecek
lerin sayısı büyüyeceği nazarı itibara alındığından 
turnuvanın Helsinkiden başka Viborg, Abo ve 
Borgo şehirlerine tevzii derpiş edilmiştir. 

Yapıian tahminlere göre şehrin 300.000 den 
ibaret nüfusu olimpiyad oyunları münasebetiyle 
birden 450.000 kişiye yükselmiş olacaktır. Bu iti
barla iaşe ve ikamet meselesi ehemmiyetli bir da
vn halin: almıştır. Maamafih davanın ehemmiyeti 
nisbetinde tedbirler alınmaktadır. Bu meyanda, 
Finlandiyanın dünyaca tanınmış kadın organizas· 
yonı.ı cLotta Svard> de yardımda bulunacaktır. Bu 
organizasyon muhtelif meydanlarda günde 20.000 
kişiye yemek verilmesini temin edecektir. 

Oliınpiyad köyünün inşaatına devam edilmek
tedir. Yeni Zelanda ile Kolumbiyanın da müracaa
tı üzerir•.!, H elsinki olimpiyadına iştirak edecek 
olan milletlerin sayısı şimdilik 46 ya yükselmiştir. 

Şuna gayet kuvvetle kaniim ki, y A Z A N sunu bombardımana· gittikleri · za-
bahriye, ~imdiye kadar olduğu g'bi, (;;; ;;] man rla ayni netıceyi aldıfar. ·Bu 

Helsinki olimpiyadlarma bazı değişikl ikler ya
pılması derpiş edilmektedir. Ezcümle, sporcuların 
asabi üzerinde müessir oluyor mülahazası ile, ne
ticelerin hoparlörlerle ilanında vazgeçilecek, sta
dın muhtelif üç noktasına kurulacak ve otomatik 

Ingiltere de Garmişt e 

Portekiz beden terbiyesi teşkilatı, 1940 olim· 
piyadın.:ı 20 aktif sporcu ile iştirak edeceğini bil
dirmiştir. 

lsviçre turu 

şimdiden sonra da ingilterenin mü- A • ) M k K manyeto fabrikası Almanyada ~bir 
:::;i~sında esas kuvveti teşkil ede- nnr a c-.r err l~.n~ytli ve .harpt~n .evvel düny.~nı~ 

· lıcası ancak harb gemlierinin mulıa- but,ın .m~n) eto ıht~racın.m · yu_zde 
Deniz kuvvetlerimizin arttığı son f azası altında bulunmak mecburive- 90ını ı~tıhsal ederdı. Bundan do· 

zamanlarda birdenbire ilan edildiği t' d a· · layı fabrikanın tahribj . blzinı·içiıı 
k

. . ın e ır. 
va ıt çok kışi hayret etti. Şu son se- 1 ·ıt . h t d . 11 çok büyük biı- ehemmiyeti · hııizdi. .. . ngı erenın aya ı enız yo arma 
nelerde mustakbel harpte (çok şü- v • • • • .. •• Fakat, biltün gayretlerimize . r~i-
k" k' b'" 1 b' h 1 k d -·l) baglıdır. Zııa ıngıltere BUyuk Brı-

ur. ı oy e ır arp o ~c~ ~g~ tanya adasında kendisine lazım olan men, bombalar, hava cereyanJa~ı-·f· 
vazıyete hava kuvvetlerının hakım d k d a·· dü .. t . le, hP.deften uzaklaşıyor · ve fabrik5 _ . .. gı anın anca on a or nu emın 

Fut bol mevsimi 
başlıyor 

Kış olimp ~yatlar ı Müsabakaya 75 
koşucu girdi 

olacagına daır o kadar çok şey soy- d b'J' G . k 1 d it 80 civarındaki şehrin evleri - Uzer!n• . . . . . e e ı ıyor. en a an on a a ı 
lenmıştı kı, etrafta artık bahrıyenın b' 'ld f 1 k d . 1 düşi.ıyordu. 
kıymeti kalmadı gibi bir kanaat u-

1 
ındmı enı· az a uza enızaşırı yo -ar an ge ıyor. Ha:rptenberi yeni tip hava mtl• 

yanmıştı. t ·ı· · ·ı · dafaa topları ve diğer silihhır "' ... 
İ ·1· ı · t t b""' a· 1 . ngı ız tıcaret gemı erı anavatana J 

Z .. 'h (A A ) ngı ız erın gaye a n en ışe er1 . k dd . d b k h . pılm;ştır. (Ta.bii . bunları pli tutu-urı , . . - .1 1 . . 
11 

.. d f yıyece ma esın en aş a arıçten 
. . İ . aı e erının ve ma arının mu a aası- . . 1 ) B · · b u t Burada başlanan ve yedmcı svıç d B d h .

1 
. . 

1 
d v •

1 
ham madde de getırmek mecburıye- yor r.r. unun ıçın, uır n ayy.,, 

k 'l d 79 ır. u a . arp gemı erı 1 e egı • t' d d" rnle•'. 1 • • d d h ük , re turunu teş ı e en yarışa pro- t . 
1 

t . 
1 

k b" ın e ır. " 4'm tıR.l~sın en a. a Y se;c ·uç-
f ı b. 'ki . . · k · · an arey e emın o unaca ır şey- D ·· d b · tt 1 1 malar ırızın•gelecek kı· bu da tay• 

programı 

Londra, (A.A.) -
Yeni fudbol sezonuna bir kaç 

hafta gibi kısa bir zaman kaldığın
dan likin birinci sınıf kulüpleri iki 
haftadan beri nefes ve beden kabili-

esyone ısı etçı ıstıra etmıştır. d' 0 . . b' . T . unya a u \'azıyc e o an yanız • • , · 
Garmiş Partenkirşen , (A.A) - Bal ile Grenchen ara~ında 219,6 kilo b~r. ntundıçın, fırt.ınlgı ıbzü'.tvUergbı ver:

1
11 iki memleket vardır ki, bunların biri yareden atılan bombaların · isabet 

Program beynelmilel 
f e ere s yona verildi 

Ô .. .. . d 'b 1 'lk b' ır va an aş sı a ıy e, n u mı - · ·1t . b' · d · d D·- ı'l1tı'nınliı'ı' büshütün azaltmak~u dır vetini mükemmeleştirmek için ant- numuzdekı yıl burada yapıla - metre en ı aret o an ı etapta ır . 1 b h . f d'l ~· ıngı eıe, ırı e Japonya ır. ıger • "I ..... • 

· 1 ra başlamıslardır cak olan kış olimpiyatlarının prog- çok at~klarla neticelenmiş olup, ya- :Y onk at~ıbn'A al rıykeyke .sar e 1 me:.ıne memleket] erin hepsi kendi toprakla- Yeni harp gemilerine karşı tay• 
reman a · · bi dil i l d""' ·f · l d ~e a il O .ıırsı. ızııı. ruıua çıKMnlaraan tn.aaıaruıı v-e nanı ., -- --··· ·····-·· ~-······---~ -- --· • 
' B"'f" lngiliz kulüpleri bu ant- ramı tes t e m ş o up, tas ın. ectı - rı§a gıren er en yetm\t '°'nt \... ... , .. ,,.... ek!l( ona imdi :ce.v~b nr lim: . . . . d cey kadar 'sab tli t 'r icra e~ 
• ul und . maksadla hareket mek üzere enternagyonaJ f ederasyo- yarışı muayyen ve meşrut olan müd- Bahriy; daima ingilterenin iftihar ~n.d e erının bırçogunu temın e e- - . e ht l"f ı el k test ı d .. t tı'-• 
reman ar a aynı . . . d f d b' . . . • bılırler. gı mu e ı mem e e er e ecr -

kt d. 1 na arz edılmıştır. et zar ın a ıtırmıştır. ettiği birşey olmuştur. Son harpte: l d b" t' d t h 'b "-• etme e ır er. . . . . O .. 1 . 1. b' . T ba d d k' K d' t kl d kan m"d o un u ve ınne ıce e a rı a~ 
D d 

Program şu suretle tesbıt edılmış- çu svıçre ı ırı rue a ın a ı t . k" b h . . 1 d d"ık en ı opra arın an çı " - d'ld' v. d k ld - ·ı&... ava şu ur: . l 
1 1 

k .. d'" k « yı ı a rıyemız varmış.> e . zanne ı ıgın en pe az o ugu ııır 

J
. "k h k l · l d tır: spanyo oma uzere ort oşucu delerle başlıca ihtiyaçJarını ternir. .. . 

1 - ımnastı are e erıy e a a- k . . Bugün hava kuvvetleri- gas et hak- ruldil. 
f 11 k Cuma 2 şubat 1940 saat 11.00 açı yaw:ıı ter etmıştır. nden memlek0tleı:· harp çıkar çıkmaz . . d 

le ve ma sa arı yumuşatma . · N:ı . 1 l d . lı olarak _ halk arasında büyük bir " "' Hava kuvvetJerı bır tek · şey I 

2 S · k ı l k ıı~ töreni etıce er şun ar ır · hariçteki ticaret gemilerine, bitaraf 1 h · · · f d ı d T ht lb bit 
.-.. prınt ve oşu ara mu ave- Saat 15.00 buzda hokey 1 - Lauwers cBelçika> 5 saat 40 rağbet kazandı. Bununla beraber, de- .Ja rıye ıçın ay a ı ır: a e a 

metı yukseltmek. .. d k"k 13 niz kuvvetleri ingilterenin en emin limanlara iltica etmeleri emrini ve- lere karşı. 
ı . l k 'k :::,aat li.>.00 500 metre ııatinaj su a ı a san d 3 - Top antreman arıy e te nı · 2 ' E 1. ı · . b" . . . h silahı en büyük müdafa vasıtasi ola- rebilirler. Sonra harp gemileri diğer Umumi harpte tayyare veya e-

k b·ı· .. k' f . k rat koşu~m cerkeklen - g ı « svıçre> ırıncının e· ' . . f d h f z• a ı ıyetı ın ışa ettırme . b d rak kalmıştır. ve bu vapurlnrı alır getirir. . nız tayyaresı tara ın an mu a a 
Saat 21.00 buzda hokey, men yanı asın a 

4 - Topla ve topsuz hareketlerle - 3 B h. ld t · 5 t Hepimizin asla gelmh•eceğini il- Tabii bu harp gemilerinin oldukça ahında bluundurulan bir tek tie•' Cumartesi şubat 3 de, - uc wa er « svıçre• saa · . t .. b t t , 10ıt 
bedene azami çeviklik temin etmek. Saat S.OO _ dörtlü bob yarışı 44 dak. ı snn. mid ettiğimiz müstakbel harpte kati büyük kruvazör olması lB.zmdır ki ! ew gemı~ı t ah ı:nbamı~ ır vte ll a. 

•w. •• d 4 o· l ı . ı· .· d . k . "'tle,.· \'e"l·n hav" muhafazaları altına aldıkları vapur- J'r tane::;ı a rı e ugramış ır. Buradaki oyun taktıgı surate a- Saat 9.00 - 500 metre patinaj sü- - ıgge mann «. svıçre• ne ıce:Y ı enız uv\"" · ı J • ' ·• • • • . .... 

t · k ti · ı kt d", b". h'"k"' ı d" ·1 · · t d b. Tahtelbahırın rasıdı, gen.11• yanmakta olduğu için, takımlar a· rat ko~usu ckadınlar.> 5 - \Vagner « svıçre> uvve erı a aca ır l) e 11 u um arı uşman gemı erının a eş e e ı- .. . . . .. at• 

d k
. l 1 d 6 D"d'l L"k b kovmak ne mümkündür. Ne de doğ- lecekleri bi ı·mesafeye yaklaşmaları- gormek ıçın suyun yilzune çık 

rasın a ı oyun ar, antreman ar an Saat 9.00 - Buzda hokey cmaç> - ı ı er « u sem urg> · G · · t t f d uh"' 
k d ** ru olur. Fakat gözönünde bulundur- na mani olabilsin. emının ayyare ara ın an m 

sonra yapılma ta ır. Saat 15.00 - buzda hokey «iki Bu kruvazörlerin, düşman gemile- faza altında bluunduğunu görilr!' 
maç l ·ı \ [ mamız lazım gelen bir nokta var ki. 1 t > n!!ı tere.' m an ya rini uzaktan haber almak için ik: dnlıal denizin derinliklerine da. 

Kondisyon antremanları ferdidir. Saat 21.00 buzda hokey «ik_i maç> .... o da şudur· · tayyare kullanmaları çok faydalı 
Bu itibarla oyuncunun antremana Pazar 4 .::ubat Bombardıman ta)'.''arc.Jeı·ı·nı'n "a-

• 'll K d ' d ·' ~ J olur. Bu tayyareler, ayni zamanda 
başladığı andaki beden vaziyeti, bu Saat 8.00 - Dörtlü bob yarışı, a l Il 1 ar a Ta S 1 fl a hancı tahribat ve bu tahribatın harp h k tl · t 
antremanların şekline esas olmakta· Saat 9.00 - 5000 metre patinaj gemilere düşman ava uvve erı a-

•• l üzerindeki tesiri son derece büyük l'afından onlara taarruz olmadığı tak 
dır. Maamafih, üç aylık tatil ve isti- sürat koşusu cerkekleu artisti.!< pa - yuzme er 

h 
• olmakla beraber, bahriyemizin bize dirde onlara karşı da çarpışabilir. 

rahat devresinde oyuncunun her an tinaj ckadınlau · - ,.. yiyecek temin edeni deniz yollarını Denizdeki gemilere karşı tayyare-
gi bir yaz sporu ile meşgul olup olma Saat 17.00 - Buzda hokey ciki müdafaa etmediği takdirde vaziyetin hücumlarının çok vahim neticeler 
dığına çok ehemmiyet verilmekte - maç> Alman kadınları 3 daha ne kadar feci olacağını düşüne- vereceği hakkında birçok şeyler dil-

dir. · Saat 21.00 buzda hokey ciki maç> yarış kazandı/ar biliriz. .. söyleneı·ek halk heyecana düşürüldü. 

A l l b k d 
Pazartesi şubat 5 de Erfurt, (A.A) _ İngiltere yüzme Deniz kuvvetlerinin vazifesi düş- Halbuki nazariyenin menfi şartlan 

rsen in oyuncu arı bu a ım an manın bizi açlıktan öldürmesine mn- tehlikeyi hemen hemen hiç mesabe-
antrenörleri üzmiyeceklerdir. Z ira, Saat 8.00 - 1000 metre patinaj ekibiyle Almanya ekibi arasında ya- ni olmaktır. Bombardımanlann la- sine indirecek kadardır. 
A 1 takım t k d . t sürat koşusu. pılmakta olan yüzme müsabakaları-rsen ı s an ınavya urne - panyada ve Çindeki tahribatı çok Her şeyin hakikati hemen daima 
sinden sonra istiraha tdevresinin ga- Saat 9.oo artistik patinaj ckadın - na devam edilmektedir: mühim oldu. Fakat, iki memlekette iki ucun ortasıdır. 
ri kalan kısmını halen Daily Ekspes· lau de daha feci tahribatı gıdadan mah- Düşman tayyaresinn, bombasını 
gazetesinde tefrika edilmekte olan Saat 15.00 - Buzda hokey «iki Kadınlar arasında yapılan kartı. rum edilmeleri yaptı. çok alçak br rtfadan atmasıı;ıa mani 

ve hücum etmez. 
Hücum edecek olursa, suyun O• 

zerine çıkan priskopu denizde 1, 
15eklinde bir iz husule getirir ki b• 
ııu suyun üzerindeki gemiler glS

r,..mez, fakat tayyare görür. 
Tayyare, tahtelbahirin prisk0P 

izıni görür görmez derhal burun il~ 
t:i iner ve bir iki saniye içinde zS 
lilırelik ve suyun derinliklerine iıır 
bil{'cek bombalarını atar . ,, 

Ht:r iki tarafın ingiliz sabilleri"tı· 
lle trıyyare hücumuna uğram~Ş t~,.. 
tellıahir zabitleri anlattılar, bır tn.' 
nizaltı gemisi için tayyared~n bO g 
b·ud1man edilmek kadar korl<ı.l Th Ar ı Stod. t maç... latmaların net iceleri ıunlardır : İ e sena ıum mys ery> a- "' ngiliz bahriyesinin, mem\eketin, olunacak olursa isabet ihtimali çok 

dındaki romanı filme alan bir kum- Sah Şubat 6 da. hayati ehemmiyeti haiz deniz yolla- azalır. Bir tayyareden atılan bomba- l.ıir şey yoktur. e1' 
panya da diğer bir amatör takımla Saat 8.00 - İkili bob yarışı, 200 metr eaerbeat yüzme: rına, karşısına birçok düşmanların. nın düştüğü yeri görenler pekala bi- Denizin sathındaki gemiler, V :el• 
birlik te rol alarak müteaddid maçla- Saat 9.00 artistik patinaj «erkek- linci İnğe Schmitz «Alman> 2 dak. bahriyesi birleşerek çıksa dahi, lıa- lirler ki isabetli atış yapmak çok gU~ lindeki izi görmedikleri içn, tjh ç• 
r ı yapmakla geçirmiştir. Ier.> 39. 1 3• kim olacak derecede kuvvetli bulun- bir iştir. bahrin priskopunu tayyare kadarı•' 
..,, Saat 10.00 - 1500 metre patinaj ması lazımdır. Bizzat yaptığım bir tecrübeyi an- buk ~arkedemezler, Gördüklt?rfdı.ıi1' 
l G ı b 1 sür' t koşustı erkekler· 2 inci H. M. Yatz «İngiliz> 2 dak. d b · · bulun eçen sene ere nazaran. u yı .ı « # Diğer tarafta çok miktarda ia~e !atabilirim: Harpte bulunduğum ge- man da önüp u ızın ço~ 
İngiliz takımlarında büyük bir de • Saat 15.00 buzda hokey «iki 40,45. 2 s. ve asker sevkiyatında da tayyare mi Triyeste körfezinde üç çeyrek yere gitmek için tayyar.edt?Jl tsf' 
ğişiklik yoktur. F ransfer piyasasında maç> 400 metre serbest yüzme: hiçbir zaman geminin yerini alamaz. saat, 300 metre irtifadan bom bardı- dakikaya ateş etmek içı~ ~~aç111f1 
büyük bir faaliyet olmamıştır. İki Saat 17 .00 buzda hokey ciki Bugün ingiliz ticaret gemileri de man edildi. O kadar ki, bombalaıın yareden çok saniyeye ıbtıY 
transfer muamelesi müstesna cderby maç> 1 inci Huttome cAlman> 5 dak. 51 miryolla.rının karada yaptıkları i~i harareti havada sıcak hava cereyam vardır. .

0 
jş'' 

countyden Romıld Diks, tottenha - Saat 21.00 buzda hokey ciki san. denizde görüyor. Harp e;ınasında hu husule getirdi. Buna rağmen, bizim Amiral Sir 1\Iurray Sueterı y)'~ 
ma, Grimsbeynin merkez muhaci - maç> 2 inci Ruth Halssguth <İngiliz> gemilerin her birine, düşman taar- amiral gemisine ancak küçilk bir l'et ettiği gibi tahtelbahirin ta ıı•' 
rniğ Argyle, kulübüne geçmiştir. Çarşamba 7 şubat. 5 dak. 55,4 san. ruzundan korunmak için bir h2.rp bomba isabet edebildi. reden korkması umumi h:rP::ç dl"

1 Saat 8.00 - Kayak askeri devriye- Kuleden atlama: ı;emisj refakat edecektir. Harpte, hava erkanıharbiyesindc va bombardımanları ile ır defi • 
İngilterede askerlik hizmetinin si ikili bob yarışı. 1 inci Eksteın cAlman> 56, 40 pu- Evvelce zannedilirdi ki tayyareleı· çalışırken, Londra üzerindeki bUyü~ nizaltı gemisi battığı içi~önenıet1 

mecburi olması üzerine her kulüp- Saat 9.00 - artistik patinaj cer- anla. havadan deniz kuvvetlerine bitylik bir düşman hücumundan sonra net - harap bir halde limana 
ten vasati olarak 2 birinci sınıf 0 _ kekler 1500 metre patinaj sürat ko- 2 inci Betty Slade cİngiliz> 37,43 bir yardımcı olabilir. Fakat bugiln ceyi öğrenimeye çıkmıştım. Bunda gördüklerindendir. . uıc _1' 
yuncu eksilmiştir. lngiliz fudbol şusu ckadınlar... puanla. bu kanaat kalkmıştır. ancak bi rtek merminin tam hedef c Amiralin bu fikrine bilY çOfJ:O 
federasyonunun nizamnamesi mu- Saat 15 .00 - Bu;da hokey «iki Dar denizlerde ve 200,300 mil bir isabet etmiş olduğunu gördüm. ehemmiyet vermek ıazırndır. ıftl1 

cibince, hiç bir oyuncu askerlik hiz- maç> 3 100 metre yarıt: mesafedeki limanlara giderken, tica- 4cıo.crta.obelriicMnseç kk ökagğa~ Sir Murray umumi harPte ıd't' 
metin! ::;:.:,düğü cünlerde likteki ku- Saat 17.00 - Buzda liokey· .,!ki 1 inci İrgiltere 3 dak. 51,9 -:;ar.. 1 ret gemilerine de tayyareler yardım İtilaf d~vle~leri Stra~burgdaki .. z.amnnda bir bahriye cen~~~. _,,, 
lüplerde aktif aza olamaz. - n.:·:=.: !: : ir: ci :::.h:fcc!3 - 2 in::i Alman~·.: ~. da!<. 53. 1 san. edebilir, fakat deniz yollarının baş- r.~anyeto fabrıkasını ve mıka depo-1 - Devamı 9 uncu sahıf• 
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p ~ n ya n ı '! .'X: e_ıı_i_Y_o_l_u __ I 
insanlar, akıl ve mantığın sesini işit
meTnek için kulaklarını tıkamışlardır 
Şimdi hali karanlık görüyoruz.Fakat istikbal daha karanlık. 

Turgudlu -bağlarında feci 
bir cinayet oldu 

Cihan harbinin uzaması, insanlığa başka bir yol. vermiştir Cemal is~inde bir genç, anasını ve babasını öldürdu. 
Franıı.ı ayan azasının en nufuz-ı y A Z A N J6 d k • llA • k • l • k lularından methur Jozef Kayov, ~----- -----~ ğÜ }JQŞln a l JY~Uazzezl lT etfl Ve açtı 

«Dünya nereye gidiyor? Bana öyle Turgudlu, (Hususi) - iki gece Deyip firar etmiştir. sine kaldırılmıştır. Ölmek üzeredir 
gellyor lri, insanlar akıl ve mantığın j Q z E F K A y Q evvel, şehrin bir kaç kilometre ileri- Eli bıçaklı katil kaçtıktan sonra Katilin, Turgudlunun Turall 
aeıini işitmemek için kulaklarını lı· sindeki bağlarda çok feci bir cinayet Muazzez kardeşlerini kaldırmış, dam mahallesinden Çakıroğlu Cemal ol-
k~.~lardır.» baflıklı bir yazı yaz. Fransız Ayan Azqsından işlenmiştir. Hadiseyi tafsilatı ile bil- dançıkıncaküçükodadaannelerininıduğu zannedilmektedir. 
~ ~er~~n b~ui~~ bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ diriyorum: ölüsünü, babalarının da kanlar için- ~ad~e muhitte derin bir teessür 
ntillC&le}!i iktibas ediyoruz. j ..e<:; ".: . - Davudlu mevkiinde bir bağı bulu- de inlediğini görmüşlerdir. Çocuk - uyandırmıştır. 

il~ "Sahrların başına yazdığım se~- ... _ '", nan otuz beş yaşlarında Demirci Nu- lar derhal feryada başlamışlar. Avni * 
le\T~ ~ok .g-eniştir. Bunu ben de ı- {' ri, Turgudlu pazarından evinin bir mantar tabancası ile bir kaç defa ateş K • 
titafl'!aiyotum. Fakat uzak ufukları haftalık yiyeceğini aldıktan sonra etmiş, gürültüyü duyan kır bekçisi a yserJ 
at\şt~mak merakı bende bir .ihtirasf sergi münasebetiyle oturdukları derhal facia mahalline gelmiştir. B [ J• • • b •tt • 
haltnci:dir. Fikrime göre, yalnız hal bağına gitmiştir. Nuri, karısı, onaltı Bekçi, facia karşısında derhal ha- e e ıye seçımı 1 ı 
değll, .istikbal ·de geçmiş vakaların yaşlarındaki kızı Muazzez, kardeş - rekete geçerek jandarma karakoluna Kayseri, 10 (A.A.) - Devlet şu-
leaifiyle doludur. Onun için yazıma leri Avni ve Meziyet birlikte akşam koşmuş, kumandan muavini ve iki rası tarafından feshedilmesi dolayı-
es:ki ~kalan hulasa ederek başlıya- " yemeğini yemişler ve bir müddet o- jandarma bağa gelmişlerdir. siyle yeniden yapılan seçimde bele-
cağım. turduktan sonra yatmışlardır. Müddeiumuıt'~ik te faaliyete geç clive meclisine intahap edilmiş olan 

Üçüncü Napolyonun çılgıncasına Nuri ve karısı küçük kulübede, mis hükümet doktoru vaka mahal - azalar, dün cumhuriyet halk partisi 
Yaptığı harplere kadar çıkacak deği- Muazzez ve kardeşleri de kapısı a- lindeki cinayeti t~sbit etmiştir. kurağında ilk toplantısını y.apıuış _ 
lirn. Vakıa bu harplerin Avrupa si- çık bulunan damda uykuya dalmış- Katil, demirci Nurinin karısı Lüt- 1ır. Belediye meclisi başkanlığına a-
Yasi muhitinde yapılan ilk yanlış ha- lardır. f k 1 b d k 

F k G iyeyi a ın ir emir azıkla öldür- \'ukat Necmettin Fe ... ·zi 0 g-lunu itti-reket olduğuna inanıyorum. a at ece yarısına doğru çocukların " 
b müş, ayni kazıkla Nurinin ba<:ıını u kadar uzaklara gitmeğe ihtiyaç yattıkları dama meçhul bir şahıs gir- .., fakla seçmiş ve daimi encümen az ... 
Yok ... Yalnız şurasını söylemekle ik- '"" miş ve Muazzezi uyandırmıstır. Av- yarmış, gözlerini kör etmiştir. la?'ını ayırmıştır. 
tifa ecleceğim. Almanlar 1870 zafe- ~~~ ':,.,.ı, ni ile Meziyette gürültüden .kalkmış Hayatı t~hlikede bulunan Nuri, Bu toplantıda bulunan yafirniz 
rinden sonra Alsas Loreni Fransa - ı:t.. ~"" lar, meçhul şahıs bir bıçak çıkararak hemen Manı.sa memleket hastane - yeni belediye meclisine mesai-
dan alarak F ransanın bağrında yıl-
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• ~ kendilerine susmalarını, yataktan dnde muvaffakıyetler dilerken ken-
t 

..,. • 
arca kanıyan bir yara açmamış ol· çıkmamalarını söylemiş, Üzerlerini Ankara 'da dil erinden beklenen işlere dikkatle-
Sillardı, Avrupa bugünkü buhranlı orada eline geçirdiği seccade vesair rini çekmiştir. 
devri yaşamıyacaktı her halde.. esyalarla örtmüştür. Müteakıben 
1) Zaman büyük bir mürebbidir, di- Muazzez ile konu~mıya başlıyan bu 
Yorlar. Fransa denizlerin ötesinde eli bıçaklı adam, gündüz babasının 
bir müstemleke imparatorluğu kurar neler yaptığını, bağda ailenin yemek 
k~n Alsas Loreni unutmuş değildi. esnasında görüşmelerini hep takip 
Yalnız bu işin hallini münasap bir ile dinlediğini, sonra yatmalarını 
C:~tnana talik etmişti. teklediğini söylemiş ve orada bir 

Ve her şeyi unutmuş görünerek müddet daha kalarak Muazzezi kir· 
Yalnız Fransa ve Avrupa dışındaki !etmiştir. 
topraklarında çalışıyordu. Damdan ayrılacağı sırada, Muaz· 

Fransa müstemlekeler kurmak 
• asetini takip ederken günün bi -

B!l~e A}nıanya ile karoılaşh. 190; e 
.\ioğru büyük Alman milleti de müs
ternleke isleriyle alakadar olmağa 
~§lanuştı: Almanyamn bu hususta· pisten çıkınca seni de öldürürüm. 
ki ilk hareketi F ransanın F asta iler- Demiş ve firar etmiştir. 
lı:rnesine mani olmak oldu. Kız; 
F Alrnanya bu işte harp gemilerini - Ben seni tanımıyorum; kim-

as kıyılarına göndermeğe cesaret sin? 
1decek kadar cüretkar ve harpcu bir . Diye sormuş; katil bıçağını göste· 

!İ)'.alset takip ediyordu. ihtilafların fevkine çıkarak istikbaliı'tur. Avrupanın günden güne clar rerekEtehldiddi~-~ d:vam etmık·ş.ve: ld 
91 J Agadir hadisesi vaki oldu. k A k . . b'r dairede sıkışan nufusu yiyecek - v en ıgımız zaman ım o u--Al eştetme ıstıyorum. ı c • ~ l 

l ~an harp gemileri Afrika sahil- Milletler fabrikalarını başka ekmek bulabilmek için komşusunu gumu an arsın. 
erınd .... d" k -·------------e gorun u. milletlere kapıyorlar! parçalama istiyor. . . , . . . 

Avrupa aylarca harp ve sulh ara- Hal karanlıktır. Fakat istikbal da- Milletlerin istih~al ,.ttiği veya yap mıyor: Sul11 ıstıye~lerın, ~vrupa 
sında mütereddid tehlike devirleri ha karanlık bulutlarla kapalı görünü tığı e~vanın ithal ve ihracı da bir çok dnın lbı~ kkısmınddak, ınsanları ıdl are e-
Yaşadı. yor. kayıtl~ra tabi .. Asrın ikinci miim,..y- en erın a~ . ~ me temayü ünde.n 

Kon od Al b' · t' .. .. . . .. . · f d b l S ... . t • ·- vaz gecmesı ıçın duadan baska bır L g a manyaya ır ım ıyaz Bugunun ıkı mumeyyız vasfı yız va~ ı a uc ur. arıa) ıı -.:e e .• nı •. . • 
sarıası vermek suretiyle o tarihte Av- var· ği tekemmül ettir n ithal:ıt ve ihra· ~ey Pllerınden ge1mıyor. 
rllpa s Ik k ta b'l · t' · . I k" . . . B .. f b- Avrupa bir daha harbe girisecek u unu ur ra 1 mış ım. Umumi bır parçalanrr.a. Ha bu ı catta se:bestı ıdı. ugun gene a . . - ~ . ; 
İ ab•A t 911 d k h · ti' . . olursa netıce galıp ve maglup ıcın ay-

o'-rı b ıkı .. ""kh ... de' çob e .. emmıye .1 
on dokuzuncu asır, mılletlerı yakla~- rikalar çalışıyor. Fakat mamul:Ltının ni derecede zaaf l ı .. t B . f 

'& u uçu a ıse ugun tamamı- . . . . .. . . . .. .. o aca.,. ır. u zaa 
le un t l tırmak ıddıasında ıdı. muhım bır kısmı ınsanları oldurecek Avrupa milletlerinin Asyadan Ye Af u u mustur. 

MAZI Bugün milletler biribirleriyle o- \·asıtalardır Yani harp ümidi sana· r!kadan el çekmelerine de sebep ola-

hafif zelzP.fe oldu 
Ankara, 10 (A.A.) - Bugün şeh

rimtzde ı.30 da hafif bir zelzele his-
se d ! hniştir. · 

Saat 1.40 da İnönüde ve lzmitte 
hafif birer zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

İstanbul, ıo (A.A.) - İstanbul 
rasathanesinden bildirilmiştir. 

Bu gece saat 1 i 4 dakika 55 sa
niye geçe şiddetlice bir zelzele kay
d&lihruştir. :\ı'apılan · hesaplara göre 
unrıun na nıerkor.T rasathaneden 125 
kilometre mesafede bulunan ve iki 
haftadanberi faaliyette olan tezel -
zül mıntakasındad1r. 

Doktor 
B. Behcet Uz , 
ÇOCUK 

Haatalıkları mütehaaaıaı 

Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
Beyler sokağında Ahenk matbaası 
yanında kabul eder. 

Bıçak tqıyormuı 
Arili:v,. binasında Mustafa lo0-1" 

Yaşar Sipahinin ve t epecıkte Rizeli 
Mustafa Ketencinin Üzerlerinde bi· 
rer bıçak bulunmuş, zabıtaca müsa
dere edilmiştir. 

ı·ş·~·n .. car a·n··= .. ~·lüi .. n·cai' a·n 
: ............................................................................................................. .. 
Sovyetlerde Lokomotif 

inşaatı 

ve vagon 

S1.>\·yetlerde gündelik va~ati vagon tahmili, 1933 ten 1938 e kad•r, 
51,200 den 88,000 e çıkmıştır. Şebeke üzerinde hareket faaliyeti d& 
hemen hemen 2,2 misli artmıştır. 

Bu terakkiler, b;ttabii, vagon adedinin fazlalaşması ve lokomotit 
adedi ile kuvvetinin çoğaltılması neticesinde kabil olmuştur. 

Son beş sene içinde, Jokon.otiflerin kuvvetı , yüzde 35 yukarı çıkmış
tır. Yeni tip lokomotifler de inşa olunmuştur. Nitekim, 1931 .senesindl' 
Voro~ilov fabr.kası, kuvveti Avrupadaki emsalinden iki misli fazla 
ı uı tonluk FD tipi lokomotif inşasına başlamış ve ha ten bu tip, eşya 
trenlerinin mulnd lokomotifi haline gelmiştir. 

Yolcu tren i.erinin mutad lokomotifi. Kolomna fabrikasının ilk defa 1911 den itibaren dünya ufukla- lan münasebetlerini azaltıyorlar. yii öldürmüyor. Milletlerin serbeşt bilir. 
t M 1 l k b" 'b" · d A · · b" l b' f d l 932 de inşasına başladığı js makine idir. ~nı karartmaya başlıyan büyük teh- ilet erin apısı ırı ırıne gün en mübadele yapmasını, sanayi mem- .vr.upa nıçın oy e ır zaa a ağ-
lık . .. d h k k 

1 
k l . . ld F b 'k ru gıdıyor ~ !3200 beygir, sürati saatte 130 1140 kilometredir. Voroşilov fabrikası-

Bunun kuvveti 3000 iJa 

eyı fark edenler çok oldu. Ye Fran gune a ası 1 apanıyor. e et erının zararına 0 u. a rı a . . . nı ıı QOn ya}'tığı aerodinamik lokomotif te 180 yapmaktadır. 
'ada ihtilafları sulhan ve fedakarlık Memleketler başka memleketle • ~alışıyor, bol istihsal yapıyor. Hal~ Bunun ıkı se~ebı .v~r: Sovyet eııd Ustrisi , yolda su almadan 1000 kilometre g 'den yeni bir 
~aParak halletmek taraftarı olanlar rin mahsullerine karşı kapılarını ka- buki bir çok insanlar i ·sizdir. Bu 1914 de oldugu gıbı Avrupa dev- ekonomik tip lokomotif t e yapmıştır. Üçüncü beş yıllık plan esnasında 
1~tidar mevkiinde çekilip de başka pamakla kalmıyorlar, her memleket mamulatı istihlak edemiy.orl~r. İst~h- let adamlarının, bilhassa Almanya- b~nıa:~an. 4'.200 t.ane inşa edilecektir. Başkaca, eski makineler de re· 
ııhrıiyett 1 · 1 d l t' 'd kendi ırkından olmıyan insanlara da sal de istihlak arasında hır nısbetsız· da ve ltalyada taşıdıkları gurur ve nıleştırılmıştır. 

e o an msan ar ev e ı ı a- lk d l l . .. h b' b h 1 S tl b .. "f . d .. ft 1 ~ ettn " ha 1 b hl'k dah kapılarını kapamıştır. lik başlıyor tısa çı ar mese enın <>- ar ı ir a as çaresi tanımaları. As- ovye er . ugun, lokomotı rnşa ın a on sa adır. kinci beş yıllık 
korL ege ş ayınca u te ı e a T ki b l d'-. . ayısı zünü değil, teferrüatını halletmeğe ya milletlerinden bazılarının -mese· planda 6,000 yeni makine yapılmıştır. Üçüncü lıeş \•ılhk p!Unında. da 

atUnç bir şekil aldı opra arı es e ıgı ınsan s -
1
• . 

0 
. k' 

1 
kt ~ 

\l · k . l l b'l çalışıyor. ' a 1aponyanın- Avrupayı böyle bir 8,00 y~nı ma ıne yapı aca · ır. 
e cihan harbi patladı. na naz~r~n ço. genış 0 

an yer er ı e Dünya bugün için aklı selimin se- harbe, yahud silahlı sulha mecbur e Sovyet endüstri i, 16/ 20 günlük vagon inşaatında Boggisli büyük 
ç' () vakit kimse bu harbin cihan i- muhacır ıstemıyor. sine kulaklarını tıkamıştır. Buhra - den hareketleri.. vagonlar inşasına geçmiştir. Halen Boggisli \'ag~ inşnntı, ~·ekunnn 
~t\ ~Üyük bir afet olduğunu düşün- Bu noktayı bir çok misallerle te· nın hakiki sebebini keşfettik ve bu· Şu halde Avrupa buhranını alel- yüzde 48,2 sini teşkil etmektedir. İkinci beş yıllık p!Un devresinde inşa 
daedl, Yer yüzünün bütün devlet a- yit etmek mümkündür. Fakat ben na kati çare bulduk diyenlere omuz ade tedbirlerle savuşturmak müm- edilen vagon adedi ic;ı:> 170,400 diir. Otomat ik tahliye tertıbatlı vagon
l'i ~arı bu harbi uzatmak için elle- yalnız bir tanesiyle iktifa edeceğim. silkiyoruz. kün değil.. Daha geniş düşünmek la~ larla birçok hususi va~onlarda yapılmaktadır. Ezcümle 50 tonlul~ nıayi 
h~k~n gelen gayreti sarfettiler. Hal- Cenubi Amerikada sayılamıyacak Harpten sakınmağa imkan yok zım.. vagonları. ~O tonluk ızot~rmik Yagonlar ve 50 ila so ton] ık pnltform 
~ 1 

Anatol Fransm dediği gibi c:Ci. derecede insanı besliyecek geniş diye bağırıyorlar. Belki imkan var· Bir lngiliz muharriri, clnsanın wgonları bunlar arasındadır. 
tirıl'l harbinde irtikap edilen en büyük topraklar var .. Böyle olduğu halde dır, diye düşünülemez mi? mevcudiyeti bile şarta tabidir. Ru- Üçüncü beş yıllık plan devresi esnac:ında, yenidı:>n 225,000 eşyn ve 
Çu ak7\ harbin uzaması olmuştur.> dahi muhaceret kapısı tamamiyle ka İnsanların kötü olduğunu söyle- hunun varlığından ~üphe eden adam ıı>,000 .yolcu vagonu yapılacaktır. Fabikalar, 25 metre u zunluğuııda 
•ın~a u ınsanların kalbind~ ve ~~f~- palı değilse de ~ç7riye girmek çok sı- ınek ko~aydır. ~İ.yi t~rafını aramak yaşamış s~y.ılama_u diyor. tamamıyle m~talden yolcu vagonları da çıkarılacaktır. 
l"el'l i Yerl:şen kan~tlerı degıştı- kı şartlara tabıdır. .. .. daha .~ogru .. de~ıl mı?. Ferdl':r ıçın dogru olan bu düşün- Durmada • ı· k tJ k 
hat nsanlıga başka hır macera veren Yanılmıya mahal yok. Bugunku Dunya uzerınde hır fırtına nere- ce, cemıyetler ve miJletler için de n ış ıyece saa er çı tı 
)},~8f.terı evvelki nesille harp sonrası buhrana sebep insanların · biribirini de ise kopacak. Bu fırtına her millet doğrudur. Avrupa buhranının geç· Snat~:_rin t ürlilsU icad olundu. Kol saati, bacak saati. yü zük iç"nde 
"tQtrı1 arasında doldurulmaz bir uçu- eski kadar sevmemesi, insanlığın, için hazırdır. Halbuki harbi istiyen- mesi Avrupada mistil bir ruhun da- sa:ıt, gogüs saati, pudra kut u unda saat; şemsive sapında ayakirn bı 
l'ı)a. açan sebep, cihan harbinin uza· milletler hududunu aşarak biribiriy- ler onu dünyanın mukadderatı için ha doğru tabiriyle hümanınızda ru· ökçesinde . a at ila h... · 
~\i~·ı·nda~ başka bir şey değildir. Yer le alakadar olmamasıdır. ilaç olarak gösteriyorlar. hunnun uyanması gerektir. Fransız . Fakat bütün bunlan işletmek için kurmak lazım geliyor. Aksi tak-
tttı~ı~ılletlerind~n bir kısmın~n .. Bu zih.~i!,et insanların biribirine . Alma~ya ne istiyor? istedikleri ve .. İtal~an rönesanslarını ~oğura.n dırde duruyorl~r.. . 
ltya g Upturlan dıye kollarını bag- duşman gozuyle bakmasına sebep o- bır hnk ıse uyuşarak alamaz mı? Humanızma Avrupada yemden bır Hatta elektrıklı saat bıl e cereyan kesil ince harekett.en ke.:; iliyor. 
~tı tı .h~ahedelerde bu harple deği- luyor. Cihan harbinden evvel her yıl Hak değilse, harbi kazanmanın hile sulh ve sükun havası kurabilir. H iç kurmada n ebediyen işliyecek bir sn at yoktu. Fakat bu eksiği de 
b\l~~ı -nıyetin mahsuliidiir. Halbuki Avrupadan bir muhacir kafileRi kal- bir felaket olduğunu anlıyacak mı? Binaenaleyh, aklıselim sahipleri- İsviçrelil er icad etmişt ir. 
~i bi tı 0 ınuahedeler yüzünden ikin. kar, cenubi Amerikaya giderdi. Bu Cihnn harbinden ve bu harbin ma - ni iş başına çağırmak lazımdır. Bar- 1 viçreliler in yakında icnd ettikl eri bu ~ant, baromctr nevinden bir 
~ h?rbe hazırlanıyor. Avnıpanın nufus kesafetini azRltan lum neticelerinden sonra ikinci bir barlığın medeniyet tahtına oturması fıletin tesiriyle işlemekted ir. Ve asla kurulmağa ihtiyaç göstermiyor 

titir. -Ş~ıde~ bu kadar bahscıtmek ye- 1 iktısadi refah temin eden bir amildi. tecrübeye ne li.izum var? fikir alemi için bir hezimettir. Fakat Röylecl!, ~ı~ıt c k 'yi p çürüyi.inccye kadar işleyip gidecektir. 
1
rnd1 hale bakmak ve geçici Halbuki bugün muhaceret durmuş- Bu suallere kimse cevap vere - acaba bu sözleri işiten olacak mı? Bakalım daha ııclcı görecei'iz. 
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-~.t~~~~ü~!~:.!::! Is E R B E s T s ü T u N L A Rl 'I çiMDiKLER 
ra!:~~:~~s~.~:~hid~~ı:~;~~:~;:~: Maarif VekilE:tinı·n tet- Şehirli - köylü ve 
ferlerı fU ltalyan milletı ıle hıc; de 

"ti • • 

ı V AHIDETTIN 
kcyash~le~~~~e~~~~~k·--.-----------v--.--b--.----------

1
~ ya · • 

lanTiirkmilletineıöğmeğekadarile ık edecegı ır mes'e e Z ffie\1Slffil 
ri gittiler. Türk matbuatı da, hadise- Sıcak, sıcak , nihayetsiz ve müthit 

YAZAN: M. SIFIR 

T alô.t paşa da, Enver paşa da 
hidettin için ayni fikirde idi 

- 8 -

Va· lere ve tarihi vakalara dayanarak, - bir •ıcak ..•• Otardujumuz yerde, bar 

lazım gelen ağız payını vermekte te- u muallim .. ere enstitü mezununun dak bardak .ofuk auları aktanp me-
reddüd etmedi. Korkak, kof, dönek _ samatımızdan fırlatan zavallı mide· 
halya, mukabelenin bu kadar kuv- h k '[ • k .. ? miz, hiç durmadan çabalıyor. Kafa. 
vetli olacağını belki de tahmin etme- a ver ı m ıyece m l. mız, arkaaına takılan vaconları çe --rnİ§ti. BiJahare, lakenderun mesele - Hak nedir? diliyor. Ve 3 senede bir terfi ettirili- kemiyen ihtiyar b:r lokomotif gibi, - Sözlerine itimad edilebilecek kat ve malumatın haricinde bir kim-
aine parmak taktL Arnavudluğu im- Bu sual, ne ukalftlık ol~un cliye , yor. ..rsıla aarsıla iıliyor ... İçindeki ter - bir §ahsiyet nıi bu, Talat.. seye hiç bir guna tahriri ve şifahi 
ha ederek Balkanlarda akılları aıra ne de felsefe yapmak için koııııdu: Bütün bunlar gösterdi ki (B) kıs- lerin kımıldaması için de mani- - Hiç ~üphe etme buna Enver .. emir vermeğe kalkışmıyacağını bize 
cirid oynamaya çıkan F~·sit Ronıa, Şu anda orladnki açık hakların_ mı mezunu diye ayrılan bizler Gn _ vela lazım... Hem de çok itimad edilecek dürüst temin etmesi şarttır. Kabul eder mi 
Türk-lakenderununun sahibine iade- dan mahrum bırakılmak b t encn zi Terbive enstitüsü mezuna ı:avıl _ Erkekleri pislikle itham eden Ba- ve namuslu bir zat.. bunu .. Ederse mesele yok .. 
si me.elninde obun, bir fey yapabil. 500 tane yüksek mektep mezunu ( !J mıyoruz~ Bı.t bilyUk darbeden ~kJ tür yanların koltuk altından püfür pü- - Peki Aslan bey şimdi Özür ket- - Bunu da aynen dediğin gibi 
mek sayretine düftü. Notasına. ce- gencin hayat ve mukadderatı mev _ Hi zararımız \'ttrdır. für ekşi rüzgarlar esmekte ve her fİf te ne yapıyormuş, buna dair bir şey hallettim. 
vab nrilmek tenezzülü bile gasteril- znubahistir. Ve bu saal, e:tkf.numu- 1 - Maddi zarar man insan, taliinden yana yakıla şi· yazmıyor mu mektubunda? - Kabul etti mi?? 
medi. lalam alemine Türkiye aley- miyenfn hakşinashğına ve bffarııf 2 - Manevi zarar. kayet edeceği en hatırı sayılır ıün • - Bir şey değil, bir çok şeyler - Hem ele aynen. Sonra, Lütfi 
hinde sokmak ı.tediği kundak da ne· hükümleri, bu oüyük derdi arzetmek Maddi zarara pek ehemm1ye: ver ler ııeçirmektedir. yazıyor. Aslanın müsellah kuvvet- Simaviyi baş mabeyinciliğine isti .. 
tice vermedi. Çünkü ial.im Arnavud için soruluyor. miyoruz. Fakat manevi zarar izzeti Pınar baılannı naaıl aramazsınız? ler toplamakla, Ahmed beyin de A- yor. 
milletini çizme altında ezen bir mil- Yalnız herşeyden evvel şunu soyle- nefsimizi, öğretmenlik §ahgfyetimi - Serin dere içlerini naaıJ hatırlamaz carada siyasi ve idari teşkilatla meş~ Talat pa~a. alnını kırıştırarak bir 

mek isti'rorum kı' bu ~·azımla hi" kim- zi müthiş surette yaralamaktadır. tınız? gul olduklarını bildiriyor. az düşündükten sonra sordu: 
leen sözüne inanacak ıaflar kalma- J J :r B ki T p seye tarizde bulunmak nf~·etinde de- bulunduğumuz yerde ik:nci derece- aca arınızı uzatarak batınızı ya- alat aşa, Gürcistan ve Azer • - Nereden tanıyormu~ Lütfi Si· 
mıtb. MuNolininin lslam haınilig· i 

0

de d muıı.ak bi t ~ d d - b. ba h ı· h kk d b. k · ''\ ğiJim. Sadece ortada çfğn~nen bir e yani ( alarh öğretmen) damgasını 7 r Y•• ıaa aya ıamız ır ycan a va ı a ın a ır ço ma- maV'ıyı r •• 

Trabluııarb fehri haricindeki bütün hakkı istemeye çalışıyorum. taşımak, tahammülil imkansız bir kuyu, diri sölıeli bir aiaçhk dütü· lumat verdikten, hatta, Gürciıtan - Viyana ve Almanyaya seya -
ialimlar tarafından gülünç telakki ,. şe)'dil". nün.. lı bazı kimselerin ittihad ve terakki· hatinde refakatinde bulunmuştu 
ediliyordu. Kendi milletinin himaye 1936 ders yılı 8~~unda sayın :Ma- Ortadaki kaybolan hakkı \'e aldı- RUzıir, çehrenizin üstünde eaiyor, ye merbutiyet ve sadakatları hakkın· ya .. 

arif Vekili Saffet Arıkan tarafından ğımız izzeti nefis yara~ının dehşeti - saçınızı, bıyıfınızı okıayıp ıeçiyor. da biraz da muhatabı ile münaka§a - Bunu kabul etmekte bir mah-edemiyen bir adamın, lali mbir mil

leti boiazladıktan sonra hala ve hala 
böyle bir himayeden dem vurması, 

elbette ki bu neticeyi vercekti. İtalya, 
kımıldadıkça bat'-~ ve a:yasetinin cil

veıihında acı çığlıklarla bocalama· 
ia haıladı. 

lıte hadiselerin kısa bir tarihçe ve 

hikiyeai. Go"k kubbe cenif tir, yolcu 
yolunda aerek •• 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

yapılan, orta okulların öğretmen ih- ni umumi efkarın takdirine b~rakı - Pınarın •uyunda karpuz çatlamak ettikten ıonra: , zur var mı~ 
tiyacını karşılamak üzere ilk okul yor, Sayın Maarü Vekilimizden de üzere •..• Meynler, bata çıka oynı • - Şimdilik bırakalım bunları, - Hayır, bilakis fayda melhuz • 
öğretmenleri arasından imtihanla öğ hakkımızın sağlam bir şekilde tesbi- yorlar. Ayak parmaklarmızın aralı· dedi. Ne yaptın padiıahla. Bir neti- dur. Lütfi Simavi bey, eon zaman
retmen seçilmesi teşebbilsü malOm- tini istiyoruz. Burada şu iki soruya ğından siren rüzıar, aanki ıizi rı · ce alabildin mi müracaat ve müla- larda bazılarımıza karsı muhalif 
dur. Bu sınav açılırken föyle bir ta. hakkımız yok mudur? cıklamak iatiyor sibidir. Dalların ' katından?.. bir vaziyet almakla be;aber, prog -
mim yapılmıştı: 1 - Bf ziJir enlik meslekt tah'!il yaprakJann aralıklarından sörtinen Enver paşa, gururlu bir tavırla ramımıza sadık, rejime taraftar mil-

gör:rrıOş sayılıyoruz. Halbuki marifi- gök yüzünü seyrede ede uyursunuz. güldü. Ve: let ve memleket muhibbi ve çok na· 
(En az 3 yıl muvnf!akiyetleri is - mizde 12 tıy fasıla ız tedrisat yapan A_iu.st.as böce~leri ç~k uzaklard~... - Orta ne fÜphe, dedi. Bilakay· mus1u, malumatlı bir zal olduğunu 

pekt~r rnporuyla saptanan ilk okul bir senelik mektep var mıdır? Ve ne- Sıvı-ıaınekler ae 0 dıyarı terketmıf .. dü art, bütün varlığı ile teslimi nefs bildiğim için, bu talebi de derhal ka· 
öğretmenleri, orta okullann Türkçe residir? Hatb olacalcmıı, kimin wnanandal etti bize .. Bu mülakatın bende hı • bul ettim. En son talebi de, dairesi 
tarih - coğrafya, metamatik ve tabi- Bütün mekteLlerimiz en fazla 9 h~lyanlar ıö;le ya:ııyorlannıı, höy raktığı kati intibalara güvenerek di- miidürü Refik beyin mabeyin ba~ ka 
iye öğretmenliğine alınacaklardır. ay tedrisat yaparlar, onun da içinde le dıyormuı. Kıme ne? yebilirim ki, padi§ahın şahsından um tipliğine tayini .. 

.------·o·o·kt-or------•L i:3unun için iki sınav açılacak~:r \'i- bir tnkıtrı tatiller bulunur. Halbuk Alman orduları manevra yapryor - doğumuz teşebbüs ve tehlikelere bu- - Bunu kabul etmeyeydin En· 
lfiyct merkezlerinde açılan ilk sına\' biz, 12 ay içinde resmi tatillerden larmıf ..•. Yapadursunlar bakalım .... gün için bir hayal nazariyle baknbi- ç·· k .. R fik b . . 1 

M. ŞEVKi UuUR 
Dahili hattalıklar miitehau111 

ikinci Beyler IOUk No. 8? 
• Telefon N3- 3286 

Haatalaruu Saltahtaıs itibaren n 
tr._ dahi kaimi •@ mua..-eofte ,.d,..,. 

1 1 k b d k 1 A V · b · ··ı ı· d'' · · d ver.. un u e ı t!y tamamıy e 
yazı 1 0 aca • un a ·azanan ar n- ba~ka bir tek gün bile tatil yapma e ıız, u serın, go re 1 unya ıçın e lir. hepsini de topyekun bir vehim · . .. .. 
karNya gelerek Gazi Terbiye ensti ~ k !lyaklarınızın tabanlarını dlinyanın dd. d b"f· · saray terbıyesı gormuş, amıyanf 

dı . a e e ı mz. b. . ·ı k k bb 
tüsünde açılan sözlü sınavlara gire- yüzüne dayıyarak uyununuz.. Tafa"t paşa 1 I b" t 1 ··ı ta ırı ı e urşun u e altında hü 2 - Biz 12 a~· tutan bu üç sömes - . • • 1. , a ay ı ır avır a gu - .• .. .. 
cektir. Bu sınavlnrclan geçen öğret- . . . . . ,. Bıhyorum kı, bu ıatırlatı okurken; dü. Ve: yumuştur. Ne de olsa keyfi saltanat 
menler A, B, G diye 3 kısma ayrıla- trlık tah$l ıle enstıtü mufredatını ek - Ah nerede o bahtiyarlık - diye _ Enr.rer, dedi. Su kati sözlerini ve belki de iıtibdad taraftarıdır. Bu 
caktır. A derecede ba~arı gösterenler siksiz gördük. Ayni zamnnda iki sık mırıldanıyoraunuz • ah nerede o ta- isitenler hir cı·· h . k k. a<1· h olmaz. 

1 t d d w d k · ~- t' til · d"k lih ! '. . ~ ~up e yo . 1
' P ı§a 0 p an ıya a VCİ ogru an doğruya orta o ul öğret- sınav geçıren-1\, ens ı ye gır ı . E F hazrctlerını bir masumıyet ve fera- - Olamıyacağını ben de söyle-

menliği ehliyetnamesi alarak orta Halbuki enstitü talebesi bir sınavl2 vet, kurdufum hayal tatlıdır. • t f l" ki h kk d 
M • ··ıh k f · · ·ı k • 1 1 k. ıL d b ga ımsa ı sanaca ar ve a ın a dim. Biraz onun dedigw ini de kabul et-

• . b " • ııı ma s Şt'P e ve uşuncc er ız ar · ·· ·· k · · h · . h .. anı .. mu a atı •0 ör ve ııçı er tedrisat kadtosuna geçeceklerdir. girip 4 söfm" tr go-..,,,,..ektedı"r. 2 a'. at emm 0 a ım •, uza& ai aı-ı kü ·· h d"" ·· 1 · h 
cemıyeh aıkanhğından: B derecede bncıarı gösterenler Gazi 'armda, köylerde bu hayatı yaııyan- tt•w. . • . d bi . .. hk" mış gorunme ıçın azıneı assa mu 

C 
. . 

1 
hl h ~ i.>mestr tatilleri vardır. Bundan paş- c ıgımız ıçın e zı guna ar saya- d"' · t" ·ı k l k · 'hd 

emıyetım z bazı mU m ususn- T b. E • t 1 b 1 k !ar vardır. Onlar •ehirli olamadılar, ki N~'- _ı· Allah urıye ı ı e urena ı ta ıstı amını er ıye nst.tUsUnc a e c o ara ka ehstitU hocaları (B) kı.._rn~ t..t.,,ı , 7 a ar ~ll'Or,§un ı ı ,. 
tJ mflzakere Ve halleimllv ilaoro _ " u, enet 'btr mlifltUiiil;1Wtl'*'.-Pft ) rı ver. ım;ıvafakac ettrm. 
14•fMJ~9 riazartes-ı no1;nö saat 21 de almacak ve devlet t rafmdan iJg . ;er in ıonlı ma \ e muvaff ·ıht'e ·ıı - • • ı · ., ' • ·:"ı· J • en •· 1 d ... ,, ., au :r !ıe, fe ır ı o ugumuz ıçınarr .:· c- d' hl d - yi i are etmi§sin Bunu da ka-
fevkalide bir toplantı "-'apac.,ktır. retnıenlik vazifesinde mezun adde- den her zaman sitavı·~ıe bahseder . .. h k d J nver paşa, pa ı§a a araıın a . ., .. " ~ na gore ayat aı •.tasın an ve zoru- d .. .. . b"" .. f . bul etti mi) 
Cemi:tıte mukan•ed ozanın mezkOr dilerek iaşe ve ibatesi temin edile - fer. Hayattakı· mU\'"ffakı·yetlerı· de • d d b b .. Uk ı k "ereyan e en goruşmeyı utun ta 11 

.. guVn an a a. uyk bepla"yl ar çı ıyor. 'atı ile ve teferrüatiyle anlattı. Pa- - Memnuniyetle .. 
gün ve saatte cemiyet merkez bi - eek; böylece 3 sömest~rlik (yani tam ispekterler raporiyle sabittir. Tapura Y1etıdıme ha.. d dişahın veliahd Mecit efendi hak.. - Şu halde kabul etmedig-i bir •ey 
nasında hazır bulunmaları ilan olu- 12 h il kl b n B a v yar oto u 1 :r ay) ta s görece • f!1' ve u tahsı ütün bunlarla elemek istiyorum rb~ll ad ,~n, k •derden

9
, .,.. kmdaki suinazarmdan bahaettikt~n yok .. 

nur. d k" d b 1 bi k· (B~ k smı dl d kl b" l tomo ı er en •açınma er . a • E 1 .. sonun n ı sınav n aşarı arı a t ı, ı ı ye ıı:yır ı · nı1 ız er . . . . .. . sonra~ nver paşa mana ı manalı gul -
olanlara c:Gazi Terbive enstitüsü dip c.:ım ~·ük.sek tahsil gördüğümüz iddin yan aınemaya aıtmek ıatemıt, aotiir- s··t·· d. 1 • • d d" A d.. T I" t d"kt•w. .. l .. 

Bir mek~up 
Hastane caddesin· 

" . . . k . b. 
1 

- u un en ışe ermı, e ı. • u. a a paşaya ı ıgı goz e~nı 
!oması> verilecektir. C derecesi alan sındn değiliz. Fakat Gazi terbiye' ens memıııınız, e 1' ır surat.·· cık<;a söyledi bana.. Cok saltanat süzdü, kırptı ve: 
Iar da muvaffak olamr.mıcı addedile- titüsii mezunu olduğumuza inanıyo · Çocuk bacaimı futbolda kırmış ı, 1 b. d · · - ... B V T l"t d d. 5:....1 ·ıd·w· "" ' ırs ısı ır a arn ımış meger.. u - ar a a , e ı. v~ enı ıgı 

ceklerdir.) Bu tamim , bu sınavlara ruz. Bu inancımızı her yerde her za- buyurun cenaze namazına! kadar ummuyordum doğrusu Talat. gibi hürriyet ve itilaf fırkası taraftar-
talı·p oJanlaı·ın hepsı"nde me·•cııttuı·. n.~ı?~ ir.pata ha2ırız. N · t l hayd· · · · k V d·· · · k d lıg·ını v nl · h" ·ı·· · · k · , amsıye yır ı mış, ı sıvrıaıne er ıgım temınat arşıaın a inan _ e o arın amı ıgını atıyen 

Yangın B d b k el 1 B .... k Bizleri böyle büvük bir mağdari - 1 1 h b l b"I d kabul etmiyor un an nş ·a a geçen yı uyu · • · . . er e mu ase eye. ma ı mı ı mem, sen en ve benden · 
M ·ıı t M ı · . d ~ı "f \T kıı· S f yete ugratarak ncşemızı kırmak ve B b ... k h d" Vahı'dettı·n tahta cu··ıuA•unun da ı e ec ı ın e !' narı e ı a - . . • oyun agı yana açıyor, ay ı d h k d k b. · "h l ' " -

deki 
Muteber gazetenizin 2-8-39 ta - ıkınci derecede ögretmen olarak ra - a a oyu ve sa ı ır ıttı atçı o - h "lk ·· ·· k ... 

fet Arıkan bir izahında cGazi Tev - ... ainir! d a ı gunu, zaten pe çogunu sev-
rniı~lid~ı~~gncsü~ysı~vfçanr5şaı·mı1cbı·asu!1tüu.snhuansdıa- biye en titü ünde bir tip orta okul Jıştırmak i üyen .Maarif Vekaletine Sıcak bastırmış, kaçacak yer yok. u. A mediği hanedanının arasına şiddetli 

J ••• eı· t• . k Uç t~klifte bulunuyoruz. Talat paşa oturduğu yerden sıç· bir nifak ve fesad tohumu attı. Az 
hastane Caddesı·ııde kuAı•n 2 numarlı ogretmeni ~· ış myoruz i bunların H ı kk B 1 k "ht"kA J - - er tür O ha • ·ımıza rnğrr.en- uz a aca ııınız, ı 1 ar var.. radı ve yüksek sesle: zamanda hepsini biribirine kattı. 
e\•ı"mde rıkan vnngının gilvn k"lon,,.a hiç b:ri diğerinden fnrklı değildir Ve k "k k ı b.J h ·ı· . ş h" ı· 1 k k 1 ı El 

... J"' J v J d. 1 k e sı a an 'ır örnestr ta S! ımız • ır ı 0 ma 0 ay nu ya ·· • - Sakın inanma, dedi. Hepai ya- Sahsına, tahtına karAı fena niyetler 
ı·maıı· fçı'n bttnı'm yaktıT'ım ispı"rto o - ıplomnyı 8 ara ayni haklara sa - d lk J k h kk :r " ıs hip olacaklardır.> Demiştir. e ma etme • ve tam n ımızı bette ıc.:, ona göre külfeti, ıztırabı, landır. Bizi biraz zayıf görünce, e· beslediği zan ve vehrnile amansız bir 
cağınddun çıktın nteşi_n dolaba sirn · Sayın Maarif Vekilinin bu düşü~ tevsik ettirmek. mahrumiyeti, dedikoduıu, mikrobu, min ol Enver, başımıza çullanır. Sen düşman kesildiği veliahdı Mecid e• 
yetin en neşet ettiği yazılmış \'e bu- ce i ve teşebbüsü pek çok gadre uğ- 2 - Açılacak her tUrHJ sınava Ga- aineii ile •iraıacakaınız ! işi sağlama bağladın mı onu söyle ba fendinin yüzünden. Abdülaziz silsi· 
nunla, da, bu yangının vukuuna be- ramış olan ve 

0 
zamana kadar an . zi Terbiye enstitüsü mezunlariyle gi- Çimdik na.. lesine mensup bütün şehzade ve sul· 

nim aikkatsb:lfglmin sebebiyet ver - rip hakkımızı ve değerimizi isbat et- uusauas _ Kati söz aldım ve sözü hilafı- tanlara sinsi bir kin bağladı ve bu ki· 
diği işrAp olunmııştur. Halbuki ben ~~k köyde~ şehire, şehir~e de baş mek. K QJ na vaki olacak her hangi bir teşelr nini göstermekten h'iç çekinmedi. 
o gün sabahtan akşama kadar evi - ogr~tmenllg. e . ytJk.seı_ebılmekt~n. 3 - Bunların dıqında ancak otori lŞ ı·mpı·yad• T h ül" b ·k · 

iler " Ik k 1 öğ t 1 'il büs ve hareketinin karcıılancagı~ a _ 1 a. ta c usunu te rı içın ıaraY.1 

min haricinde bulunııyordum. Ve bu 1 ge.,emıyen ı 0 u re men erı- teli ve esaslı bir ilkokul öğretmeni 'il hü k k 1 J 
bnduğum mahaller saat ~·e dakika- ne büyük bir istikbal ve hamle kapı- olarak ilk tedri atn dönmek.. la rı programı kıbetleri de açıkça anlattım. Yalnız mayununa oşa oşa gedik er•: 

Sı açı11ordu Onu ·..,·n bı"nlerce 1ık onun da bazı talepleri var bizden? hakipayi şahanesine bir bende gibı 
siyle bellidir. Yangının zuhurunu sn- ~. · . n ı'l/ı . Vaziyet böyle açık bir şekilde or- d ki h · 
at 16,80 da Kantar karakolunn yn _ okul ogretmenı. derhal ta~ı~ oldu. tada iken tekrar ediyorum: cHnk - Baıtarafı 6 mçı sahifede - Talat paşa gözlerini birden açtı yüz ~_lir ~ eri a!de, hiç bir.ine gil· 
pılan telefon üzerine, bu karakoldan 3 devreden berı -halen en tıtü B kıs nedir?:. maç> ve muha~abının yüzüne ters tera ler yuz gostermedı. 
yazıhaneme gönderilen bek"i tara_ mında okuy.anlarla beraber • böyle- Sın" lr h•·talıkl•rı müteL--ıısı Saat 19.00 - Buzda hokey ciki baktıktan sonra, meraklı bir tavırla Bu arada, saltanatı zamanında 

:r d t k d .,.., .. naa sordu: kendisine euimuamele ettiğini bahs· 
iından yazıhanemde şahldlet rn!t- ce orta te rısa . a rosuna 500 kadar nıaç> 
vacehesindc haber alarak evime gel- öğretm~n geçmış. bulunuyor. Doktor Perşembe, 8 şubat, - Ne imis bakalım bu talepler? ne tutarak büyük biraderi Abdülhıtk 
diğimde yangını söndUrülınfiş bul _ ?lrır.rıf vekaletınin bu teşebbiliıln- ( · ız T } Saat 8.00 - 10.000 metre pati- - Evveli ordu ve donanmaya bir midin şehzade ve sultanlarına da pt 
dt nı. Kendime ve eşltne nlt olım b~- de en cazip taraf, 3 sömestr tnhsil Sffial iya regU naj sürat koşusu. beyanname ile hitap etmek istiyor. candan dav~~~madı. yalnız bunlara 
nnlarla, benim evimin içeri~indek) görme tarafı idi. Hatta Gazi Terbiye Memleket hastahanesi Emrazı Saat 9.00 -Buzda hokey ciki - Beyanname müsveddesini bize karşı besledıgı nefretı sakladı. YafY 

Selleıt:"'denbcrJ Avn.ı"" komi"yoncu- enstitüsü diploması almak için A nıaç> p,öaterain ve yapacağımız tadil ve tas ma hareketler, düzme iltifatlar, a9ıl· 
·• l-'" " akliye ve eski asabiye mütehassısı h.h. h ~ız v dl h b. 1 · hoŞ luğn 1,im dolayı iyle mevcut v. mnh- derecede başarı gösteren bir takım Dr. Jmıail Ziya Tregul İkincibey- 11.00 - Slalom ckadın> ı ı oş görmek suretiyle bu talebi- aa er .:r .. ır :n.ne ayrı ayr~. le· 

fuz Olan kıymetlı", nadide nümunelik öğretmenler bile ehliyetnameıeri -do- 15.00 - Çütlere mahsus artistik ni kabul edebilirz. Başka?. davrandı. gonullerını avladı. Bo:Y 
•okağında 25 Numaralı huauai mua. · B d ikJ,. h ' · · ]arını 

co.ya ve züccaci edevat kolleksiyonln layisiyle alaylı- öğretmen olmak is- yenehaneainde haatalarmı patinnJ, - en e böyle söyledim ve ka- - epsının sevgı ve saygı 
r;m dahi sirortasızdı. Binaenaleylt temiyerek enstitüye girmi~lerdir. ne •e tedavi eyler. muaye-I Saat 21.00 - Buzda hokey ciki bul ~tti. ikinci talebi de. bat kuman- '~endi hesabına sapladı. _ ... 
irn yangının vukuunda benim ne kaıS· Bu vaziyet yeni Barem kanununun _ maç> danlık vekaletini kaldırmak ve va· - De~am edece~ 
tımı \·e ne de dikkatsizliğimi akıl ve neşrine kadar böyle ~di. Fakat ~eni Zayİ Cuma 9 şubat. zifeyi sureta kendi uhdesine almak (Yenı Sabahtan 
mantık kabul edemez. Keyfiyetin bu B~r~m kanununda clıse dere.cesınde Saat 8.00 - 8000 metre patinaj istiyor. 
suretle tashihi ve tekzibini saygıla- kı bır tahsil üzerine en az bır yıllık 6467 numaralı cüzdanla T. C. zi- sürat koşusu, «kadınlar:. ........ Şu sırada bir hırıltı ç1karmamak 
rımla rica ederim. ' mesleki tahsil görenler 12 inci derece raat bankası izmir şubesine tevdi Saat 9.00 - Buzda hokey ciki için bunu da kabul etmekte bizce bir 

Ali Haydar Morai1 den maaş alırlar ve dört senede bir eylediğim rnebalii için istimal etmek maç> mahzur yok. Ancak, baş kuman-
terfi ederler> kaydı vardır. Bundan Uzere bankanın evrakına tahtim et - Saat 11.00 Slalon cer kekler> danlık ve erkanı harbiye riyasetinin 

-.-------------.ıbaşka da :Maarif Vekaletinin çıkar- miş olduğum tatbik mUhrilmü kazaen Saat 14.00 artistik patinaj cer - uhctende kalması ve senin muvafa -El k • Şah dığı tebliğler dergisinde Maliye Ve· zayi eyledim. Yenisini alacaiımdan kekler:. kür. e Slr d p kal etine verilen cevapta tahsil dere- eskiainin hükmü olmadığını ilan ede- Saat 21.00 buzda hokey, 

'lasur memelerini gi· 
Terir, Kr.ıı>veti, Erkek· 
iil ; , i.•fihr '! arttırır. 

celeri tesp!t edilirken biz barcm;n rim. Cumartesi, 10 şubat. 
bu maddesine dahil ediliyoruz. Gazi İzmir Çayırlıbahçede :\filas cad. Saat 10.00 - Kavak günü 
Terbiye enstitüsü ise ,6 seneden az desinde 17 numaralı evde oturan Os- Saat 14.00 artistik patinaj ckadın 
yüksek mektepler arasına sokularak man kızı Emine Bozlar. lar> kür. 
mezı.mları ıı inci dereceye dahil • - 2927 Saat 21.00 buzda hokey 

maç:. 
Pazartesi şubat 11, 
Saat 11.00 BüyUk sıçrayış koşusu 
Saat 14.30 - Duzda hokey cfi -

n2l:. 
Sut 17 ,00 - nihai tören. 

Doktor 
Eakteryolog 

A. Kemal Tona1 
8al&Şteı. aalgın ham!Jldat 

mtttebam• 

(Verem ve saire ) 
Bumahane poliı karakol.. .,., 

amda 7'7 

T,,. 1,_f '"'": l! 11 ~ 
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Oda idare meclisi 
_________________ __.. _____________ ~,~~----~--------------------------------------------

Ticaretimiz için bazı 
kararlar aldı 

Uzak Şarkta bir cevelan: 

Tibet Kadınları 
Birçok erkekler, hatta 
kardeş/erile evlenirler 

Birleşik Devletler 
Italya, Almanya ve Japonyaya çok 

ağır bir darbe indirdiler 

Şehrimiz ticaret odası idare heye
ti, dün öğleden evvel toplanarak ba
zı kararlar vermiştir. Verilen karar
lara göre, üzüm standardizasyonu 
nizamnamesi üzüm çuvallarının yüz 
kilodan fazla olmamasını amirken, 
bazı müesseseler üzümlerini yüz ki~ 
lodan yukarı çuva11ara koymakt~ 
dırlar. Hammallar cemiyeti keyfiye
ti odaya bildirerek şikayette bulun
duğundan bu hususta oda tarafın -
dan tetkikat yapılacaktır. 

. Amerikanın yaptığı bu şiddetli ihtar onları düşündür-
Kuş uçmaz, kervan geçmez şehırler-ga· ı·d· ç·· k ·· b A k · ·· ··ı kt d. 

Bulgaristana yapılacak ihracat i
Çin, oda tarafından verilmekte olan 
ınenşe şahadetnamelerinin ihracat 
llıalı ile birlikte gümruge girıne:ıi 
Btılgar gümrük idaresince i:ıtemı>kte
dir. Esasen Bulgar menşeli mallar 
da menşe şahadetnameleriyle bera -
her gümrüğümüze girmektedir. Bun
dan sonra Bulgaristan için verilecek 
llıenşe şahadetnamelerinln mal ile 
beraber gitmesi temin olunacaktır. 
l<eyfiyet ayrıca ticaret vekaletine 
bildiri! ece ktir. 

3692 sayılı kanuna göre, teşkil e
dilen muvazzaf itiraz komisyonuna 
0da tarafından, izmir inhisarlar baş 
ltitldiriyeti muhakemat şubesinde B. 
~esud Esen intihap oulnarak Maliye 
\>ekaletine bildirilmiştir. 

· h b 
1 

o d .. If me ı ır un u unun manası ço genış goru me e ır 
yıpten a er veren erın aru ununu 

~JI Amerika donanması 
~ •' Japon.raya karşı Amerikanın Yer- hiyle yaratılmış olan vaziyetin cid - cektir. 

miş olduğu ticaret muahedesini fesih di olduğunu ,.e imparatorluğun umu 1911 japon - Am<'rikan muahede -
. .., 

0 kararı . bütün enternasyonal mahfil- mi ikti'adiyatı iizerinde yapacağı te- ~inin feshi keyfiyetinin Tokyoda de-
~ABJT ADA lerd0 muhtelif munal:ı.rda tesfir e - sil'lerdeıı başka derin siyasi akisleri vam eden İngiliz - japon mlizakerel(• 
..._ ı di:mckte devam e<lh·or. Demokra - de ol[.bilcl'eğini gizlemiyor. Galip ri üzerindeki akisleri ne olacaktır? 

Yaralamıt tik memleketlerde bu jest japon em- gelen fikır şudur ki Birleşik devlet - Arita - Craigie ihzari anlasınası, mn 
E:şr fp d y fd d ddesin peryalizmine bir ihtar olarak bütün ler, beyaz ıı ktan milletler hesabına, lUmdur ki, bir yatıştırma ha' ası ya. 

d e aşa a usu e e ca - Tibit Bin rüeaaaın dan bir aile gnıpu 
c lzrnirli Cemal Şirintepe, Bursalı . k dJ h . I kıymetiyle takdir edilmektedir. To - İngiltercnin uzak şarktaki vaziyeti - ratmıştır. Fakat müzakerelerin de -

Sa" p be · k ı d" · d Tayyareyle vapurla trenle dün- cudlarıyle mu a es avanın pıs en- taliter reJ'imli memleketlerde bunu nin za,•ıflamasının tesirlerini tadil vamı, Ti'-·en - Çin meselesinin devam Jan en yı esere ızın en ya- . ' ' . · · · b Ali h kl" d " ,, 
"~larnıştır. yanın dört hır t~r~fmaç·gıtmMekkte.kta- k~eT~ebsı ıçhı~k·. u. yakrı t a şe ınt e- bilhassa Büyük Britnnyanm Tokyo etmek üzere, burada daha azimkar lı bir halli araşbrılırken ciddi müş -

M lam mamen serbestsınız. ın, e sı a, · ı ı et a ımı, ayı sız ve şar sız hükumetine yapmıya mecbur kalmış bir s:yasete başlamaktadır. japonya küllerle karşılaşmıştır. Burada nske-
n e~uru yara dalfK b" Rusya, Alaska, sizin için komşu ka- selahiyete maliktir. Maamafih, Las- oldu;:.u tavizler '-"iizünden garb dev- ile birleşik devletler arasında ticaret ri makamların nüfuzu, bir aıılasma-

. uornova ıstasyonun ura ıye "b"d" h""k"" · · ld v db" l l"· " • 
~~ Mehmed, yasak olduğu halde is- pıs~ ~ıık·ı ır. d"" d .. l b" sa du 1umde~ııun adlıgı te ır e~-~ra- !etlerinden uzak şarktaki itibarlarını muvazenesi Amerikalıların lehinde ya pek az müsaid bir manada kendi-
'48" • • d k b" ı...a.ı ın, gene unyamız a oy e ır sın a cen ı yur arını ccnc ı ere tehlikeli ımrette haleldar edebilecek oldugvuna göre, B. Rossevelti hare- ni hissettirmektedir. İngilizler J·apon JOn ıçın e ura ıye satmış me- . . . •v k k d ha · b" 
tıctrn k · · · t · · B memleket var kı, buraya gırmenın çıgnetmeme aygusu a rız ır bir vaziveti ıslah teşebbüsü olarak te kete sevkeden siyasi sebepler oldu- '!arın İngiliz imtiyazlı mıntakası da-
"· e ıstıyen ıstasyon s aıyerı · d k' l h Ik . ·· .. k d" " 
'-ıhad t 1 ba d ala t ve ora asa ın o an a ıle temas et- surette gorunme te ır. lakki etmek isti,·orlar. Alman ve l - ğu anlaşılıyor. hilindcki Çin bankalarına yalıtılmış 

ı aşa şm an yar mış ır. . . ,. T"b l l' · " Hakare menın ımkanı yoktur. ı et su tanının mec ısı meşve- talyan matbuatının lru husustaki mil- Japonlar Asya kıtasında te - gümüş mevduatın nakli hususundaki 
" h l ht 11 · d Ha Belki siz de, benim şimdi Tibet- retini büyük ve zengin araziye sahıp taleaları bu bakımdan dik"kate şa- sis etmek istidadında oldukları '\:.'e . taleplerine kati surette itiraz etmek 
~a raman ar ma a esın e - l d' ,. f ı · "ha · I h 

~n f'_ı_ k Afy l Em" p ten bahsedeceğimi hissetmişsinizdir. o an ve mı nu uz arı ıtı rıy e a- yandır. Bundan şu intiba hasıl ol - ni nizamı kabul ve tasdik ettirmeğe tedirler. J"aponlar hakikatten ziyade 
1~ · 'ı.-'U'ma onu me ır- k'k ı k d hT d ·· · "'l\ta h k ' •v. d l Evet Asya merkezini kaplıyan ve ı aten mem e et a ı ın e muessır maktadır ki Amerikanın bu hareketi meyyal bir dış siyaset üzerinde nü - zahiri görünen bir anla.,c:mada !ngi-
t Ya a aret ettıgın en tutu muş- ' . . 11 ·f d ··t dd"d t 
\lt, dünyanın en yüksek tepelerını sır- ro er ı a c en mu ea ı manas ır Alman - İtalyan. japon tesanüdü için fuzları aşikar olan a:skeri mahfilleri !izlere itimat verecek mahiyette ol -

Bıçakla aaldırmıı tmda taııyan bu ülkeye ne zaman rües8ası 1teşkil etm~kte1di~. d "l"'hl en ağır darbe olmuştur ve japonya- bilha--sa düşündüren bu husustur. mıyan vasıtalarla İngilizler üzerinde 
Bucad Zaf dd · d f · ı· gitmek isteseniz kar~ınızdaki Çin un arın maıyet erın e 81 a ı l an - Alman .ittüakına iftira- Tıyeıı . Çin hadi.sesinin sistematik bilvasıta tazuik '-·apmak istemekte -D a er ca esın e zmır ı b ' ı. J ,, 

Urrnu y 1 k" ka 1 · za ıta memurları derhal ıu ...... ki ihdm nT1SftJ151fttHi ö'l'tl' atı a rur a:t'ffle Ingntereyf yor- dirler. japonyanın kontrolü altında-
dc ... f.,, '· l"eStel"hınK, rpuz ~e11~ esıbn- size mani olurlar: yüzü geçen znhit sayısı, manastırla· k t• .. d v aktad .. muş olduklar d kl b" d k" b"·t·· ç· k 1 1 ·• .. ınır ı a ı ocanın uzerıne ı- . . b" .. hk k l h l' k ma ne ıcesını ogurm ır, çun- , mı san ı · arı ır sıra a ·ı u un ın mer ez erinde ngiliz 
Çakia ld b ak I - Tıbet yollarında emnıyet yok· rı ırer musta em a e a ıne oy- kil Tokyo hükumeti görmemezlikten japonya ansızın karşı koyması im - ale'-'hdarları nüma'-·isler ,_.eniden bas sa ırınış ve za ıtaca y a an- . . . . . . " J • " 

tı"tıştır. tur. Skang geçıdı tehlıkelıdır. Sıze muştur. * gelmege pek meyyal olduğu haki - kansız olan bir Amerikan engeliyle lamakta ve her gün artmaktadır ve 
-=*=- bu yolculuktan vaz geçmenizi tav· • • katle birden bire karşılaşmıştır. Bu karşılaşmaktadır. iki tarafta gazetelerin hücumları, 

Kı siye ederiz. Lama ismini alan Tibet dindarları itibarla birleşik devletlerin 1911 ja- japon dış bakanlığının organı o - Tiyen - Çin hadiseleri arasındaki şid 
t . dy ef itmenleri Kendilerine müracaat ettiğiniz kısmen dini tarikatlerin ~~rihiyle uğ- pon - Amerikan ticaret ve seyrü::;e - lan gazete Yaşingtonun ileri sürdü- detini yeniden bulmuştur. 

ar·:rnır köy eğitmenleri kadrosu l\fa- Rus memurları da omuz silkerler; raşmakta, kısmen de muşterek ara- fer muahedesini feshetmekle almış ğü scbclılerin 1911 muahedcsinn sa- Londra nrntbuatı, İngiltcrenin dC' 
~,._1, Vekaletinden vilayete gelmiştiı:. ve duvarda asılı duran büyük bir ha- zinin idaresiyle vakit geçirmekte - olduğu vaziyetin ansızın Berline dö- dece taclili için de ileri sürülebilece- japonyayı yola getirecek vasıtalar -
la.ghıt~en ücretleri için 11880 liralık ritayı size göstererek şöyle idarei dirler.. .. _ . . _ ğini ve bu sebeblerin muahedenin ka dan mahrum olmadıgvını anlatmak s 1 - h l - nen şansöliye Hitlerin B. Von Riben-
lt. sat ta gelmiştir. Kurslardan çı- kelam ederler: lmı nucum, sı ır, u umu mesture yıtsız ~artsız feshini mazur göstere- istiyor. Amerika gibi, İngiliz - ja -
aeak v 't dl l l b"" w ·· T"bet h" ı · tropla yaptığı görüşmede büyük bir 1 egı men namze erinin ücret- Tbet b" b "}" d "ba t ve a e umum ugu, ı ra ıp erı- cek mahiyette olmadığını söyliyerek pon ticaret muahedesinin fe:-:hi im -

... e0r1
iYle ders levazımı tahsisatı ve kad- t" -KA ı 

1
• ırb uzdço un enkıh rfeta- nin en fazla üzelerinde durdukları yer tutmuş olduğu tahmin olunabi -

• arı ır. arvan ar, ura an anca a - l .
1 

d' bilir. japon devlet adamlarının hayretine kanı ileri sürülüyor. Bu, alakalı 1n-
.ltıi•tı·r ayrıc. a gönderileceği ~il diril- larca süren me ... kkatli bir yolculuk- bi gı er ır. tel"ceman olmuştur. Bu gazete uzak giliz makamlarının şimdiden tetkike 

Y t k d d k" - •t :r- k b h bazl k d Tokyoda B. Rooseveltin hareketi lerde · zm.ır a rosun a 1• egı men.- tan sonra geçerler. Bakınız haritada Dünyada te ir si ir ı a - şarkta yeni bir vaziyetin süratle in- koyulalıilecekleri bir tedbirdir. Fa . 
n 65 d 12 1 12 bilhassa hayret uyandırmıştır. ja -

lıe ı ıne ay a şer ıra, sı- çizilen G11 ia:aretler, soğuk ve sefalet- rülfünunu vardır. Bu darülfunun da kişaf ettiğini ve Tokyo hükumetinin kat bu tedbirin ancak Tokyoda ya -'· .. ~·ıö ter lira, 2 sine 20 11er lira ücret ır- ır- pon matbuatı 1911 muahedesinin fes 
'"·ı ır ten ölen binlerce yolcunun mezarları Lassadadır. uzun zaman diğer devletlerin bu va- pılmakta olan müzakereler akim kal 

le~=:~~~~e efitmenlerin zeriyat iş- nı g~stermektedir. . . Tibette devlet şefinin ve hüküme dad dilemiye başlar. kıayı kabul edeceklerini ummuş ol - dığı takdirde alınacağı sanılabilir. 
ı.ö. itle iştigal eylemeleri ve hasılatı Eger sabrınız v~~sa, İngılızlere ~e .tin oturduğu Potala sarayı muazzam Sihirbazın kullandığı eşyalar, in- duğunu tebarüz ettiriyor; Birleşik Muhakkak olan bir şey varsa Lon -
~ y k ba• vurunuz lngılızler burada Sık dra ile Vaşingtonun danışıklı hareket 
dı1• 1 o Uluna aid olmak üzere köy san ır • : • - bir binadır. Tibetliler buraya, (Allah san başları, insan kemiğinden ma - devletler hükumeti japonya ile başka 
~ k dl yl cenub La y lu edecekleri ve japonyaya karşı takip 

arı tar f d b" 'kt a · ım geçı erı e ı ssa 0 - l "k metgahı) derler. Merkezi As mul borazan süslü bir kupa deru- oir ticaret ve sevrüsefer muahede""i a~tıl a ın an ır mı ar ar zı h"'k' d" 1 O 1 d d 1 arını a ' • w edecekleri siyasette birbirlerine mii-
arak verilmesi de bildirilmicıtr. ~a a ım ır er. n ar an ~ a ac~- yanın dini merkezi ve her yıl binler- nunda kan ile bir nevi darbukadır. akdetmek istediği takdirde, uzak 

~ - k k - k b zahcret edeceklerdir. Bu da Tokyo--. ** gını~ cevap, ço açı ve sogu ır ce hacıyı celbeden mekamı mukad- Tibetli, sihrini çadırda yapar ve şar!<daki yeni vaziyetin icaplarına 

l ece UJ> edd nun tahmin edememiş olduğu bir re-

~.ehı· stan • ru·· rkı•ye r br. La h"'k"" . .. . desi burasıdır. kısık bir lambanın ziyası altında ken- uygun olması şartiyle, Tokyo kabine alitedir. Amerikanın japonyaya yap 

ı .. ten asa ukumetı mu.~eks~~l- Ayin zamanında Potala sarayı disini kaybederek ruhları çağırmaya sinin buna memnuniyetle hazır oldu-
er~~ı~ yanına so w':1l~a~ mum ~n muhteşem renklere bürünür. Lama- ve onlardan mahsulün bereketi hak- ğunu ilave ediyor. mış olduğu ihtar, onları düşündür· 1Caret münasebetleri d ld O 1 d l f k t meli, siyasi ve iktisadi emperyaliz -le e_gı. _ır. b·t ~.' egı ~ızı~, a ~ ıs- !arın ellerindeki şamdanlarla kudsi kında yardım temenni eder. Öyle görünüyor ki suitefehhüm bu min yahim tehlikelere maruz kalnrn-

~u~. h~ıtanda Varıova ticaret ate- n:ıınız~n ı ~ t ıbett~n ıçerıye gırme- mahalleri ziyaret etmesi, görünlme- Yogilerle Lamaları biribirlerine noktadadır. Vaşington, 1911 ticaret dan aşamıyacağı bir had bulunduğu 
ı.-tltlıizden -hrimizdeki alakadar- sıne rıza gos erme.zer. ye degv er manzaralardır. karıştınıamalıdır. Yogilerin hariku- ve seyrüsefer muahedesini japonya-
~ l :ır- nu onlara anlatmalıydı. 
~~~ ae .en bir yazıda l..ehistande pa· • • Her tarftan yükselen ilahileri, ladeliklerle dolu olan sihir muvaffa- nın Asya kıtası üzerindeki genişleme 
tjl\e: kitre, üzüm, incir ye sair~ .iize- Bir tarafını bulup ta müsaade al- mütenevvi musiki aletleriyle çalı • kıyctlerini, bizzat Lamalar da göster- si yüzünden tehlikeye düşen birleşik 
~ b~.alat yapan firmaların adres- madan Tibet yaylasından içeriye nan havalar takip etmekte ve reisi mekt<'dirler. devletler menfaatleriyle caçık kapı> Asi /cine bir hareket 
İit~ıldırilrniı, lzmirde bu mahsuller girseniz ve kazara oradaki dini mer- ruhanilerin ara sıra yaptıkları dua· Tibette kendi zaviyesine kapa - fiyasetini korumak maksadiyle fes- Geçenlerde Kültürparkta sergi :-·ı-
~ttitıjtıden ihracat yapan Türk tacir- ~~zle.~e !llensup ;~~-es~. t~~afı~dan g.~- larla dini celseler bitmektedir. nan ve orada çile çekerek hayata hetmiştir. Tokyo, bilakis, müzakere rayı binası inşaatında çalışan Cemn ! 
•tt} n, Polonyadaki idhalatçı tacir· rulmuş olsanız, olumunuz yuzde yuz Bu koca memleketin en sakin yer gözlerini yuman binlerce insan var- ve akdedilecek yeni bir anlaşmanın adında bir işçi, bina üzerine bayrıı!. 
~t~ tem sa gelerek iş yapmalarının muhakkaktır.' }erinde hile, dini bir nişane bulmak dır. japonyanın Çinde silah kuvvetiyle direği dikerken 20 metre yüksekten 
ıhtaeqtrıılli iktıaadiyat için, hem de Çünkü Lassa kanunları, her ne su- mümkündür. Tekke, zaviye, ma - Rivayet edildiğine göre, ölüleri tesis etmiş olduğu yeni nizamın çer- yere düşmüş, bacağı kırılmıştı. Hu. -
~ tc;ılarırnızın fazla iş yapPrak l"etle olursa olsun, vatandan içeriye nastır, türbe, kilise ot gibi yerlerden dirilten; en agır hastaları tedavi e- çeve~! dahilinde tasarlanması icabet- tahaneye nakledilen işçinin tedavM
()}~~trıaları noktasından çok faydalı giren ecnebilerin bila tereddüd bo - bitmektedir. den ve ebedi hayat usaresi bulduf~u- tiğini iddia ediyor. Bu iki ayrı görü- ni ve hatta istikbalini sergi saraymı 

~ı haber verilmiştir. yunlarının vurulmasını emreder. Böyle olmasına rağmen Tibetlile· nu iddia eden gizli hakimler Tibette şli uzlaştırmak müşkül ve hatta im- inşa eden miiteahhid mimar B .• ·Pc-
1"\. - -unu • ~ Tibetlilerin, dünyadan bu kadar rin dini, bir kadının müteaddid ko-- me\cudmuş. kfınsızdır, Ye jnponlar, birleşik dev- meddin Emrenin dcruhde ettiği tn' -
Ue • l ayn yapmalarına sebep nedir~ calar almasına mani olmaz. Hatta Hatta, bir Avrupalı seyyahın ifa· \eller birdenbire almış olduğu vazi- dirle haber alınmıştır. Hatta. yaralı 

111.ZQ f l Filhakika altın ve kıymetli maden gelinlik bir kız, erkek kaıdeşleriyle desine göre }Üzle-rce yıldanberi bir yeti tadil etmediği takdirde yeni bir işçi hastahaneden çıktıktan sonra ;p. 
Cen.ı•lerı• itibariyle Tibet, zengin bir ülke ise mükemmelen

1 
izdivaç edebilir. tahkhım 

1
nebati gıdalarla yaşıyan ve mu. he~enin ~~k1·di .için pek az ümit şantta ~alışıncaya kadar mimar t. -

••ı de onların ecnebigrizlikleri iktısadi Tibette ö mek her halde talihsiz- sı at arını tamamen muhafaza e- kalacngını ı;ız emJ)•orlar. Bu 'iddia rnfından kendi işlerinde bekçi olar, ı, 
'tıtı~"-•tarafı e mcı aahifede - ve siyaıt- olmayıp tamamen dini - liktir. den T:betlilerc de oralarda tesadüf ispata nıuht~çtlr kullanılacaktır. İmıaniyetperver aı·-
I l!~ı:ek tahtelbahir zabitidir. dir. Çünkü onların akidelerine tevfi- etmek mümkünmüş 1. Nipon dlplomasisi icabında hudi- ı kadaşımızı bu karar ve hareketin<le!t 
i~ :a olarak söylemek Ii.zımge- Laıea, bu memleketin hem dint, kan ölü, hıc;Aklarla param parça e- Bu noktai nazarlaıda şiiphe yok selere intibak etmesini ve gü ün z .. - 1

1 

dola)'l tebrik ve takdir ederiz. 
~~ ~h ence tayyare harp gemisi~ hem de siyasi merkezidir. Hükümet dilir ve cesed vahşi hnyvanların ye- ki, ifmt coktur. ruretleri önünde boyun eğmesini pek ** 
'~tt ~tnrntyetini azaltmış delildir. Laısada kurulmuştur. Tıpkı hıristi- me!!İ için bir meydanlığa bırakılır. Artık sihire ve gizli ilimlere inana· Ala bilir. ltk heyecanın tc.s:riylc ja Kadınlar arasında 
~ Jl\flıı arpte, ingiltere için, haya- yanların paoalarına benziyen ruha- Tibetli bir sihirbaz arazi sahiple - cak bir devirde değilsek te her halde ponya,.,ın yeni müzakerelere girişe- Kahramanlar mahallesinde Meh-
ı-·~•trta:1kale Yollannı muhafaza ve nt bir reis, Tibet halkının hem mad- rinden zengin bir zatın daveti üze· Hind fakirlerinde, Yogilerde ve La· miyeceği ne kadar iddia edil e de med kızı Muhibe, Şerife ve Münire, 

b hatt n Yardım menbalarını tah- dt, hem de manevt hayatına tama - rine onun ikametgahına ge!ir ve malarda henüz esrar perdesini mu- iYil i kaplar ve ecıash menfa tleri ev meselesinden Hüseyin kızı Hafi· 
~t ~~belki imha huıusunda de- men hlkimdir. · mahsulün bol, piyasanın b~rek~tli hafaza eden çok garip haletler var- korumak <'ndi P i Tokyo kabinesini zeyi döğerek dişini kırmış ve parma-
~-~ etlerinin bir yardımcısı o- Memleketin din havasının tahir olması için arazi sah!bine gizli kuv- dır. hiç şüphcs~z hadiseler· daha realist 1 ğını da ısırmışlardır. Suçlular tutul-

. es...._ Chl'OD.lcle) kalmaıı ve ecnebilerin ga~i "'k vü- vetleri to~lamaya ve onlardan im - *** bir zihniyetle müşahedeye sevkede- muştur. 
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man Ordusu 
Dünyanın en iyi silahlariyle müceh

hez en kuvvetli ordusu imiş 
Berlin, ı O {Radyo) - Alman Karşı taraf kumandanlarının, bi-

ordusu bnşkumandam Von Braçıç, zi Berlin öniinde mağlup edip ikin· 
bugün radyoda bir söylev vermiş ve ci bir Versay ihdas etmek istedikl'!ri 
Alman ordusunun, dünyanın en iyi hakkındaki fısıltılarını işitir gibiyiz. 
1:Iahlarla mücehhe~ en kuvvetli bir Fakat buna muvaffak olarnıyacak
ordu olduğunu söyledikten sonra lardır.> 
unları ilave eylemiştir. Von Braçıç, Alman ordusunun 

Fabrikalarda çalışan Alman ame- manevraları bittikten sonra ordunun 
ı ... si, cebhede bulunan Alman asker- fabrikalara ve amelenin de cebheye 

• ri kadar vazifesini müdriktir. a;z, götürülerek, bütün faaliyetin karşı
ulh istiyoruz. Bununla beraber da- lıkh olarak her iki tarafa gösterilece· 

r a çok silahlanmak mecburiyetinde ğini ilave eylemiştir. 
bulundueumuzu da biliyoruz. 

------** 
Fraıısız dooanması 

Dün Loryanda Deniz Bakanının huzu
ru\ le manev:·al~r yaptı 

Loryan, 1 O ( Rndyo) - D:.-niz' sabah saat 8 de başlı yan manevrab.rı 
n:ızırı Kapenki, bugün Düngerin !amiral gemisinden takip eylemiştir. 
amiral gemisini ziyaret etmiş ve 21 Manevralar, öğle üzeri sona er
parc topla selamlanmıştır. Kap~nki rniştir. 

---------ece*"**'>>>---------

.Japon kabinesi 
Bugün top:anarak ftagakinin 

runu tetkik edecek 
rapa· 

Tokyo, 1 O (Radyo) - Harbiye bir raporla imparatora bildirmiştir. 
nazın General hagaki, bugün impa~ imparator, bu raporu hükumete ha
rator tarafından kabul edilmiştir. vale etmiştir. 
İtagaki, japon ordusu erkanının Av- Kabine, yarın toplanacak ve ra· 
rupa vaziyeti hakkındaki kanaatini poru tedkik edecektir. 

--------ece***>»-----

ihtarlara rağmen 
Hitler, lıala, h~rpsiz bir zafer kaza· 

nacağına kani bulunuyor! 
Danzig mesele indo bir uzlaşmal.rck b ıa v :nih :e kendi haki -

ımbnındnn bah~ediliyor. Hatta ba- miycti aftınn almak. 
ı şayıalara gore Varşova ile Berlin Bununla beraber, bir itilaf ihtima-
a ında üzakerelere başlanmış. tinden bahsedilmesi bazılarını mem-
Bu, şüphesiz, Alr.'!anyanın Ne\? - nun ediyor. Bunlar her knzandığı za

) rk borsasında, bnzı adamlan va- !erle birnz daha ileri giden, daha 
• :t.ı iyle yaptırdığı bir manevradan çok şey istiyen biı· emperyalistlikle 
l; ,.ka bir şey degıldir. ı.nlaşmak kabildir ve bil tün bu yer-

Bütun bunların deliilet ettiği bir Jeri alnnın bir gOn karşısındakilerin 
oey varsa o ,.da şu: zayıflığrndan ist!f~de ederek kopar-

Hıtler, Lehistandan, ingiltereden, d:ğı imtiyazlar için artık kafi der 
f ransadan ) apılan ihtarlara kulak sanıyorlar. 
r ':lmı) arak hala, rnüşkbliitı yeneceği- Bu tarzda düşünmek en tehlikeli 
n , gene harp ız bir zafer knzana - şey .. 
c. •na kani bulunuyor. Hitlere cevap vermek manası ga-

'a'ımd.k halde ni beten orta gaze- yet vazıh bir tek kelime var: cHa) -
te r söz O) l mek hııkkı verilen Al- ır !> 

n matbuatınd Dnnzigin bir dun- Buna ilave edilecek yeni bir kel!-
) harbi çıknrmıya değer bir şey ol- me onun te irini haleldar eder. Hit
rr.• dıgı, Almnnyanın Lehi tana karşı lere b "r anlaşma imkanı olduğu h!sa? 
fcına fikirler beslemediği, fııkat 919 verildi mi, kendisine hile ile, tek tn
da Almanyadan koparılan c.:ıerbest raflı teşebbüslerle, mukavemetleı i 
.,.. 1 in in muhakkak tekrar Almanya- yavaş yavaş ortadan kaldırmakla 

:; n clönme i lazımgeldiği hususunda maksadıma .crişirim :> kanaati geliı-_ 

ı rar ediliyor. Böyle dü:.:ünmekte hakkı da var. 
Bu lisanın neye delalet ettiğini Z ra, fedakarlık yapmağa hıızın?., 

unlamak Hizım. Maksat şu: Karşı demektir. Bu fedakarlığı tayin de 
cphedek.lerin vaziyetini sarsacak ona dilşfiyor ki o da tabii elde ede

b ·r netice elde etmek ve başlangıç - bilecek şeylerin en fazlasını istiye
t.ı zaferi tahdid ederek diğerlerinin cektir. 
mukavemetini kırmak. 

Bugünkü vaziyette canlaşma> ke
Çekoslovakya hususunda mU\·af - limesin:n manası yoktur. Zira, orta

fnk netice veren usulün bugt1n de da hakiki bir Danzig meselesi rnev
Lchistnnn knrşı kullanılmak istediği- cud değil ki, meseleyi, Danzige, Dan-
1ı1 nnlnmamnk için insanın kör olma- zigin ihtiyaçlarına, meşru iktısadi, 
ı lazım. hatta siyasi menfaatlerine. Almanya-
Almanyanın Südct mıntaknsına ya yakınlık hisseden ahalisine irca 

müdahalede çok haklı olduğu görü- edecek olursak o zaman görürüz ki 
lüyorJu. Çünkü, bu mıntakada, nü- bu meseleye 1919 dakindeıı daha iyi 
in un ek eriyetini Almanlar teşkil bir hal şekli bulunamaz. 
cdıyordu. Bilakis, bugün ortada mevcud me-

Evet, amma, daha altı ay geçme- seleyi hakiki çerçevesi içinde gözden 
(en Bohcmya ve Mornvya ile Slovak geçirecek olursak Almanyanın Vis-

" da Almnnyaya geçti. Almanya tül nehri kaynaklanna kadar ilerle-
8üdet mıntaknsındn oradakilerin mek arzusundan başka birşey değil
men up olduğu millet bakımından dir. 
J ir hak ileri süruyordu. Halbuki Çe- Onun için bu meselede bir anla~-
1 0 lo' akvanın bu son iki parçası i - maya imkan yok, ya Lehistan hakkın 
, 11 b( yl; t ir şey mevzuubahis değil- da israr eder, yahut vezgeçer. 

"' <l.. • • 
~·titcmndiyen, Danzigin Alman ol- Dnnz·gin kendine mahsus bir sta-

d ,, 1 huswıunda israr ediliyor, çün- tOsü ve vazıh bir milliyeti var mı? 
k bı.;na kimsenin itiraz ettiği yok .. Varsa o halde ahalinin ken~isini 
F .. t A lmanyanın asıl maksadı Le- istediği g"bi idare hakkını temın e-
1 :. denizle alfiknsını kese- den busrUnkU vaziyeti mükemrnelJP~ 

(ANADOLU) 
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Lüzumlu Notlar 
KASABA HATTI: 

lzmir - lııtanhul - Ankara yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket 
eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çar§amba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eııki§ehir için bir yemekli vagon vardır. 

fzmir - Alaşehir yolcu tt-er.i her gün saat 16,40 da Basmahaneden 
hareket eder. (Bu trenin M:ınisada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Somaya devam• vardır. ) 

lzmir • Bandırma sürat ken; Pazartesi • Çarşamba Cuma günleri sa• 
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek yolcular için 
Bandırmadan vapur vardır.) 

İzmir - Bandırma yolcu treni Salı - Perşembe - Cumartesi - Paza1" 
~Unleri saat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
)olcular için yalnız Perşembe ve Pazar g\inleri Bandırmadan vapu1" 
•ardır.) 

AYDIN HAIT: 
lzmir - Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarşamba - Cuma 

·Cumarteai günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - fspartf! ve Eğirdire giden trene mUlaki olur.) 

lzmir • Nazilli yolcu treni her gün ıaat 15 de hareket edeT. 
lzmir. Nazilli otoray her gün saat 18 de hareket eder. 
lzmir • Denizli yolcu treni her ııün aaat 10 dA hareket eder. 
lzmir - Ödemiş yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. 
lzmir • Tire • Ödemit muhtelit yolcu treni her gün aaat 5,45 de ha· 

reket eder. 
İzmir - Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. 

·rELEFON NUMARALAR! t 

'{angın ihbım 2222 - 2532, Karııyaka: 5055 İmdad~ ııhhi : 2046 
Müddeiumumilik ~ 2455, Polis : 2463, tehir telefonu müracaat No 
2200, ıehirler ara:u telefon müraceat No. 2150, Elektrik ıirketi : 2091 
Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyaka au idareıi : 
5105, Bımahane istasyonu : 3638, Alı.ancak istaıyonu : ~134, Pasa• 
p(\rt vapur iıkeleıi : 2854, Deniz!>ank acentesi ı 2674. İzmir su tirketi 
301 S, Taksi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Karşıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan g~e aon 

vapur 11,30 ·~a l_{onaktım kalkar. Karııyakadan lzmire ilk vapur ıaat 
6 da, ıon vapPtr da 24 tedir. Gündüzleri her yarım aaatta bir karıılıkl1 
Yapurlar harel-~t eder. 

ŞEHfR D>\IILI NAKiL VASITALARJ ı 
Trıımvaylar 1 iabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 

Yay 6 da harek6 eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece ıon tramvay 
Güzelyalıdan 24,"5 le, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
dakikada bir tra...-•ay vardır. 

Otobüsle : But'"', Bomova, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat. 
tına her gün munllfı.zam otobüsler iılemektedir. 

HAV ALI KATARLARI : 
lzmir-Buca : 5125-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-19,10 
lzmir • Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-l';', 

ı 5-18,50-20, 1 o. 
İzmir • Karııyaka - Hacıhüaeyinler : S,43·7,38-8.,30-10,20-12,10. 

J 3,C3-l 4,50-16,50-17,47-19,30-21,25. 
lzn.:r • Menemen : 5,48 {Yalnız Cumarteal rünleri :13,03) 

DENlZYOLLA!ltl : 
Çarıamba günleH saat 12 de f Atanbula aür'at poataıı. Perıembe 20 

de arapostası. Çarş11mba 10 da Mersin sür'at postası. Pazar gUnü 12 
de l\f-.rain posta11 (Radosa da uğrar.) Karaburun postası Pazarteai ve 
Perı~be sllnleri saat 9 da. 

~EMLEKET HARtct ı 

t an v pur arı muntazam postalar : Çartamba saat l 1 de Pire 
Brend 'Iİ, Venedik, Triyeıte. Perıembe aaat 17 de Rado•, Adalar 

N -\BETCI ECZANELER : 
Pazar : f<emeraltında Hilal, Karat14ta B. Habif, Keçecilerde Yeni iz. 

mir, lrgadp.-'tarında Aari. 
Pazarter.i Kemeraltında Şita, Gtizely'llıda GüzeJyalı, Tilkilikte B. 

faik, lkiçeımel'kte lkiçeımelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 
Sah : Kemer11•\ında Şifa, Karantinada B. Efref, Kemerde Kemer, Al. 

sancakta B. Ahmed Lütfi, Eırelpqada Eşrefpaıa, Türkpazarından 
Cumhuriyet eczahaneaı=. 

Çarıam'ba : Ba~~urakta Sıhhat, Karataıta B. Habil, Tilkilikte Yeni 
lzmir, lrradpazarınd• Asri. 

Per4 mbe: Kemcrnltuıdn Hilal, Karantinada B. Eıret, Tilkilikte B. 
Fuad, Eşrefpaıada Eırefpafa, Türkpazarmdan Cumhuriyet eczahane-
si .• 

Cuma ı Kemeratınde lttihad, Cüzelyalıda Güzelyah, lrgadw>azarmda 
Asri, lki'"'şmelikte lkiçeşmelik, Alıancakta B. Fuad. 

Cuman ıi : Başdurakta Sıhhat. 
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11 Ağustos 1939 CUM A 

Moskova müzakere eri 
ka• Bir itilafa muncer olursa, Avam 

marası içtimaa davet edilecektir 
Londra, 10 (A.A) - Star gazete- halinde B. Çemberlaynin bu hususu 

::ıi, ingiliz - Fransız - Rus müzakere- şahsen bildirmek üzere avam kanrn
lerinin parlfımentonun içtimaa daveti rasını içtimaa da• et edeceğini yaı
tarihinden evvel bir itilafa varması maktadır. 

ızmrr s·ıcı· ı·ı Tı·caret nameye bağlı sirkülerclen anlaşılmış 
ı. ve memurum yanında imzalamış 

1 "" d bluunduğunu tasdik ederim. Bin do· 
memur ugun an: kuz yüz otuz dokuz :ılı haziran ayı· 

Tescil edilmiş olan (Nordştren u- nın onuncu cumartesı günü. 10-Hazl· 

mumi sigorta anonim şirketi izmir ran-939. A •• • • _ 

acenteliği) ne tayin olunan 1. j. Na- Resmı muhür.: 
1
T. C: BKe) ogtlıJ 

h ·1 t -1 kAl tn · t• altıncı noterı smaıl un er uma verı en emsı ve a e amesı ı 
imza. cnret kanunu hükümlerine göre si-

1. Kunter cilin 2562 numarasına kayıt ve tes- . 
·ı d·1a·-· •ıA 1 Bu örnek dairede saklı 10-Hazı -

cı e ı ıgı ı an o unur. . 
1 

· ıı 

ı · · ·1· ı· t 1 ran-939 tarıh ve 4387 sayı ı ımzn 
zmır sıcı ı ıcare memur u- . 
~ üh u · · F T ·k nüshaya uygun olduğunu tasdık ede-gu m r resmısı ve . enı 

1 
imzası. 

ı - Vekaletname, 
2 - Beyanname. 

rim. Bin dokuz yüz otuz dokuz yı ı 
haziran ayının onuncu cumartesi gil· 
nü. 10-Haziran-939. 

Beyoğlu altıncı noteri resmi mü .. 
Vekaletname: hür ve ı. Kunter imzası. 

Vekili umumi bulunduğum Nordş- Genel sayı: 2256. 
tern umumi sigorta anonim şirketinin Özel sayı: 11-85 
izmir umumi acenteliği muamelatı- lşb~ vekaletname suretinin dnir~ 
nı kavanin ve nizamatı mevzua ve ye ibraz olunan aslına ve dosyadtı 
§İrketin nizamnamei esasisi ahkAmı- saklı mUbrizi tarafından imzalı nüs
na tevfikan idareye harik ve nakli - hasına uygun olduğ"' tasdik kılındı· 
yat sigortaları kabul ve akde ve ke- Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi a· 
şif muamelatına tevessille; keşif me- ğustos ayının dördüncü cuma günü· 
murlan hakemleri, ehli vukuf tayin 4-8-939. 

ve azline ve kaffei mebaliği tahsil 30 kuruşluk dnmgn pulu 

ve mukabilinde şirket namına mute- lzmir sicili ticaret rnemurlt.J· 

her makbuz itasına. sulh olmağa, ğu mührü resmisi ve F. Tenik 
imzası. 

T. C. 
Ticaret vekaleti 

İç ticaret umum Md. 
Genel Özel Eski 

bilcümle devairi adliye ve idariyede 

müddei, müddeialeyh şahsı salis; 
itirazülga~T, dnhilifiddava sıfatla

riyle bidayctcn itirazen istinaf en 
temyizen iadetcn hazır olarak iddia 
ve müdnfanda bulunmağa, şahit ika-
me veya rede, yemin kabul veya red- Snyı 6• 
de, tebliğ ve tebelluğa her nevi ev- Beyarıname: 
rak arzuhal ve müstediyatı kendi Türkiyede yangın nakliyat sigor· 
imzasiyle bittanzim takdime, pro- tn işleriyle meşgul olmak Uzere ka· 
tcsto keşide ve cevap itasına, iflas nuni hükümleri dairesinde tescil e· 
talebine ve redde, konkordato akdi- dilerek bugün faaliyet halinde bıt· 
ne ve aleyhine itiraz eylemeğe, sin- lunan Nordştren sigorta şirketinfıl 
lik tayin ve azline iflfisa mOteallik Türkiye umumi vekili bu kerre mü· 
bütün muamelfıtı nizamiyeyi ifaya, racaatla izmir acenteliğine şirket n'' 
her türJü haczi ihtiyati Ve icrai vaz mı.nıı .ır<>nan-. na lzHvat .coia.nrt..o isl"r; 

'e ~exımıe ffiID<arreta ve ilama ı mtis le meşgul olmak ve bu i~e:: en dO' 
t hsele ahkamının tenfizini talebe, ğacak davalardn, bütün mahkeme' 
devairi icraiyede takip ve intaca ve- lerde milddei, müddeialeyh ve üçUJY 
killer avukatlar tayin ve azline ve cü şahıs sıfatlariyle hazır bulunma~ 
daha rnahdud salahiyetler ile acen- üzere 1zak Nahumu tayin eylediğiı>' 
teler ve veya şahsı salis tayinine cari bildirmiştir. 
mukaveleleri feshe; hulasa şirketi. Keyfiyet sigorta şirketlerinin trf' 
mizin menntiine muvafık olduğuna tiş ve murakabesi hakkındaki 25· 
hükmedeceği her bir muameleyi ta- Hazirnn-1927 tarihli kanunun hU • 
limatımız dairesinde tasdikimfae knmlerine mı.wafık görUlmüş oıma1'· 
makrun olacağı vadile ifaya mezun la bu beyanname verildi. 
olmak Uzere 1. Nahumu tevkil eyle- Ticaret vekili N. 
dim. bir imza 

Galatada, Vayvoda caddesinde T. C. lktısad vekiileti ticaret t.J• 
Danüp sigorta hanında Nordştren u- mum müdürlüğü resmi mobil 
mumi sigorta anonim şirketi Türkiye ve bir imza. 
müdürü Bay Hikmet Barbaıtos. Genel sayı: 2255. 

10 Haziran 1939 klişe ve imza. Özel sayı: 1-84 . ., 
Klişe Xordeştern umumi sigorta İşbu beyanname suretinin daıreY11 
anonim Türkiye direktörlüğü ibraz olunan aslına ve dosyada sıı'k 
imza. Hikmet. mübrizi tarafından imzalı nüshn51119 

tirmek için daha ne gibi şe) ler yapa- k~ sulhun muhafazası için lazım bir Mahallinde okunup anlatılan bu uygun olduğu tasdik kılındı. Bin d~ 
bileceğ·n· söyle inler. Bugünkü vazi• mesnet olmaktır. Dışarıdan hiç bir \ıekalct altındaki inıza şahıs ve hü~ kuz yüz otuz dokuz senesi ağusto9 
•et Lehistaıun ticaretini temin edi- ynrdım görmediği müddetçe biraz \ iyetini tanıdığım Hikmet Barbaro;. ayının dördüncli cuma günii. 4-S-93· 
•or ki Danzig limanın mevcudiyeti müşkülpe ett davranmıştı. Fakat bu- sun olup (Nordiştern sigorta şirke- 30 kuruşluk damga pulu. 

1
• 

çn de bn:.:ka br sebep yoktur. gün gösterdiği mukavemetin kendi . tinin) Tfirkiye müdürü olduğu Bey- lzmir sicili ticaret me:rnurl~ 
Danzig tekrar Alman olur mu? 'ne e- raftan temin ettiği yardımdan oğlu beşinci noteı·liğinde müseccel ğu mührü resmisi ve F. rerıı 

Olursa, Almanyanın bu yen hakimi- ~onra artık t~reddilt etmesine ecıkisq 26-T. evvel- 938 tarih ve 17691- imzası. 
yef ııi nasıl tahdicl edebiliriz? Lnhis- kndar sebep. yok.. l 2533 sayılı ve bir örneği bu vekalet- 2899 _____...,..... 
tanın hu u i imtiyazlarının, millet-

lerarası bir garanti ile muhafaza o~ 

lunacak yerde muahedelere, hatta 

bizzat buldunduğu taahhüddlerc hiç 

kıymet vermiyen bir devletin eline 
dilşmes·ne mani olmuk için ne yapma 

mız lilzımdır? 

Almanyanın bir par~ası haline gel
miş bir şehirde, Lehistanın haklarını 
muhafaza edebileceğine pek ihtimal 
verilemez. Hitler kendi menfaatine 
uygun bulduğu müddetçe bunlar mu 
hafaza olunabilir, fakat başka bir 
komşu üzerine tazyik icra etmek is
tediği andan ifbaren bunlar ortadan 
kallmcaktır. 

Anlaşma arzusu çok güzel bir şey. 
Fakat mesele bir tarafın elini ayağı
nı bağlamak olunca buna arhk an
laşma demezler. 

Bu iptidai hakikatleri söylemek, 
tekrar tekrar söylemek lazımdır ki. 
tehlikeli hayallere, zafiyetten ileri 
gelecek vahim tekliflere kapı kapan
!!Jn •• 

Bugün Lehlstanın arzusu Avrupa 
da Il"'ll\'sııe11enin. hatta diyebilirim 

Emlak ve Eytam bankasından: 
A: 
Esas No. Yeri 

ES: 
TAKSiTLE 

45 J Karşıyaka Alaybey Çakıct Rağbet S. J 8, 
154.25 M2. Ada 9, parsel 4 

489 Karşıy.ıka Akıybcy Hamamcı Mehmet- '1.A.~~ 
cik S. 2, 4, 6, 8 
441 M2. Ada 44, Parsel 16. 

No.su 

_:92 Knrşıyakcı Alaybcy mektep Mimar 27 /29, 29/29, 
Kasım sokak 
484 M2. ada 16 parsel 35 

690 Karşıyaka Osmanzade Y aşaroğlu S. 
Ada 1 17, parsei 11. c:702 M2.:» 

1102 Tnzcu Mah. Toraman sokak 
29 M2. 1/4 hisse.Ü 
Ada 427, parsel 7. 
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~izmıı Levazı n Amirlığt ~atı ı A,ına ~ 
İ Komi~yon·ı ilanları : 

İzmir levazım emirliği satın alına komisyonundan: 
1 - Kütahyada yapılacak iki aded bir numaralı garaj inşaatı 

kapalı zarfla eksiltm9'e konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 12941 S lira 30 kurı.tştur. 
3 - Muvakkat teminatı 7720 lira 78 kuruştur. 
4 - İhalesi 2 ! ağustos 939 pazartesi günü saat on yedi buçukta 

Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Plan, ke~if. fenni ve hususi şartnameler lstanbul, Ankara 

levazım amirlikleri ve Balıkesir Kolordu satın alma komis
yonunda her gi.in parasız görülebilir. 
(Ve 650 kuruş mukabilinde Balıkesir kolordu inşaat şube
sinden ahm:bilir.) 

6 - Eksiltmeye girebilmek için bu gibi kıymette inıaat işleri yap 
tıklaıına dzıir, il ele gününden en az sekiz gün evvel vilayet 
• af o müdtirl~ıği.!nden alınmıs ehliyet vesikası teklif zarfına 
konulmuş bulunlt'as1 lazımdır. · 

7 - Taliplerin belli bdgeler ve alhncı maddede yazılı ehliyet ve
ıikalarını ve muvakkat teminatlarını havi teklif mektupları
nı :hale saatından bir saat evveline kadar komisyona mak
buz mukabıli tı••lim etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada 
vaki gecikmeler mute-bar d,..o·ldir.) 2 6 11 16 2774 

lanir levazım imirliği ıatm alına komisyonundan 
1 - lzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

( 118554) lira (77) kuruş bedeli ke~fli iki adet pavyon, bir 
mutbah ve bir ahır inıası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muftur. 

2 - Jhalai 21 - Ağustos - 939 pazartesi günü ııaat l 6 da izmirde 
lu,lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. • 

3 - Teminatı muvakkate akçesı (7177) l;ra (74) kurustur. 
i - Şartname, keşifname ve projesi her gün sn~ah saat sek~zde~ 

on ikiye kadar ve on dört bucuktan on sekıze kadar ızmır 
mü1tahkem mevki inşaat komisyonunda ve Ankarada M. M 
Vekaleti Emakin inşaat şubesinde ~örülebilir. 

S - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına v~ bu işi yana 
bilecekleri ne dair ihaleden en az bir haf ta evvel İzmir nafia 
fen heyetinden alücakları vesikaları göstermek mecburiyetin 
tedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı ve İzmir müstah 
kem me~ki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emni
yetçe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle teminat ve teklif mek
tuplarım ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona ver .. 

'= tnit bulunacaklardır. 6 11 l 5 20 2866 
&emon Tümen Satm Ahna Komiıyonundan: 
1 - Ödemişteki Birlik hayvanlarının ihtiyacı olup kapalı zarfla 

münakaıada bulunan 190 ton yulafa muayyen gününde ta
libi tatalından teklif edllen fiat pahalı görülmüş ve bir ay zar
fında pazarlık !metiyle satın alınmasına karar verilmiştir. 

2 -. ilk pazarlığı 14/ 8/939 Pazarte9İ günü saat 14 de yapılacak. 
3 - Umum tahmin tutarı 931 O lira olup ilk teminatı 699 lira. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - fstekliler Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 

iltraz etmek mecburiyetindedirler. 
6 - P zat1ığlna i§tİr..'.lko. edeceklerin yukarıda bildirilen vakitte te· 

minatlariyle birlikte Bornova Askeri Satın Alma Komisyonu 
na plmeleri ilin olunur. (2913) 

ir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 -.. 1zmir müstahkem mevki birlikleri için 1350 ton huğda~' 

üğütmesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 18 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada I"' 

ınir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktn 
3 - Tahmin edilen tutarı 27000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 2025 liradır. 
S - Şartnamea! her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekİiler tirarest odasında kayıtlı olduklarına dair veı-i~a 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü 

çüncü maddeleı inde ve tartnameainde yazılı -vesikaları ve te· 
minatı ve lekl;f mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermit bulunacaklardır. 

2 6 11 J 6 2776 

~~----------~~---=------------A aGrnoya askeri satın alma komisyoı:ıund~n: . 
tr Ydın birliğinin ihtiyacı için 86000 kılo sıgır veya keçı ve koyun 
ti 

1 ~Palı zarfla eksiltmeye konmu~tur. Hangisi ucuz olursa o cins e 
~~1haleai yapılacaktır. Bu üç cins ete her t~lip taraf.mcla~ birw. z~r~ 
bi d_c olmak üzere her üçüne de ayrı ayrı fiyat teklıf edılecegı gıbi 
tıU cına ete de fiyat teklf edlebilir. ihale 14 ağustos 939 pazartesi gü
t.ı '"4lt on beıte Aydında askeri satın alma komi.yonunda yapıla -
-...ıttır 

~ s,~r etinin muhammen bedeli 21 500 lira, keçi etinin 21500 lir•J' t 

~~tı etinin 34400 liradır. . . . . ~ 
~\ı lnt etinin ilk teminatı l 6 J 2 lira SO kuruş, keçı etının 1612 lıra > 
)a 1'lt, koyun etinin 2580 liradır. Şartnamesi Aydında askeri komi&
~ ~ Anltara ve lzmir levazım amirlikleri satın alma komiayonlann· 
Uktto~i.ilebilir. Taliplerin teklif mektuplarını kanuni vesi~ları ile bir· 
!'il~ iha~en evveline kadar makbuz mukabilinde komıtyona ve1 
~~il olunur. 22 28 2 11 2618 

1 ~ levazma a~liji aabn alına komiey~uncla~.= . 
..._ l~ir müstahkem mevki komutanlıgmca gosterılecek yer· 

de 4 7 246 lira 24 kurut bedeli ketifli bir aded paviyon inpaı 
ı ~lı zar~ usulü ile eksiltmeye konmuftur. 

..._ lhaleai 18 ağuıtoı 939 cuma günü saat on altıda Kıılada İz· 
3 mir leva7.lm amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır 
1......., TetıUnatı muvakkate akçası 3S43 lira 47 kuruştur. 

......._ Şutname. kefifname ve projeleri her gün aabah 18.at tekiz 
den on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar İz· 
h"ıir müstahkem mevki inf881 komİ8yonunda ve Ankara M 

S M. Vekaleti Emakin inpat tubesinde görülebilir. 
......._ l.tekliler iicaret Oda11nda kayıtlı olduklanna ve bu iti ya 

hbilece~lerine dair ihaleden bir haf ta evvel lzmir nafıa fer: 
heyetinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetinde-

() ......._ dirler. . . .. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 aayılı kanunun ıkı ve u-

Ç\lnt.\l maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı ve lzmir rw-:j• 

'ahkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek 
~:tuyetçe yaptırılmış tezkiye vesikaları .ile teminat ve te~-
lıf rnelc.tuplarır.ı ihale saatından en az hır saat evvel komıs 
l'oııa veımiı bulunacaklardır. 2 6 11 16 2775 

(ANADOLU) 

İzmir levırnm amirliği aatm alma komisyonundan: 
J - Kor birliklerinin yıllık. iht4yacı olan 3800 ton buğday üğüt-

mesinin iha!esi kapalı zarfla 14/8/939 pazartesi günü saat 
on beşle yapılacuktır. 

2 - Buğdayın beher kilosunun üğütme muhammen bedeli bir ku
ruş 60 santim olup muvakkat teminatı 4290 liradır. 

3 - Buğday üğütmP. şartnamesi İstanbul, Ankara, lzmir, Eski
şehir, Konyil, Manisa, Akşehir askeri sahn alma komisyonla. 
rına gönderihnıştir. Mezkur şartnameden istiyenler 152 ku~ 
ruş mukabil;r.dc Afyonda askeri satın alma komisyonundan 
nlabilirler. 

4 - Buğdayın üğütme işi hallında malumat edinmek istiyenler 
her gün ve isteklılerin de teklif mektuplannı kanunun tarÜab 
b dahilinde ihaiec:len bir saat evvel komisyona vermeleri. 

25 30 6 11 
1zmir levaz.ım amir iği sahn ahna komisyonundan: 

1 - 3. Kor insaat ~ubesi-nde çalışmak üzere (250) lira ücreti 
şehrili yiiksek diplomalı b · r mimar veya mühendis alınacak
tır. Talip'erin 21 ağustos 939 gününe kadar Çorlu da Kolor
du imıant sub0~ıne istida ile müracaatları. 

2 - fstt>klilc-ri~ diploma, hüsnühal kağıdı, tercümeyihal ve as
kerlik vesikası su;etleri ile ynptığı işlere dair vesikalannı is
tidalarıı n 1 pte~mderi lazımdır. 3 6 11 17 2804 

Bornova Tümen Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Bornovadaki Bırlik hayvanlarının ihtiyacı olup kapalı zarfla 

münakasada buluann (530) ton yulafa muayyen gününde 
talibi tarafınclan teklif edilen fiyat pahalı görülmüş ve bir ay 
zarfında pazarlık r;uretiyle satın alınmasına karar verilmiştir. 

2 - ilk pazarlığı 14 8 939 Pazartesi günü saat 1 O da yapılacak. 
3 - Umum tahmin tutan 25970 lira olup ilk teminatı 1948 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret ortasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 

etmek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığına iştirak edeceklerin yukarıda bildirilen vakitte te

minadariyle birlikte Bornova Askeri Satın Alma komisyonu-
na gelmeleri ilan olunur. (2914) 

Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
- Gaziemirdeki Birlik hayvanlarının ihtiyacı olup açık eksiltme 

suretiyle münakasada bulunan (91 ) ton yulafa muayyen olan 
gününde talibi tarafından teklif edilen fiat pahalı görülmüş 
olmakla 1 O gifo temdidiyle ihalesi 17 / 8/ 939 Perşembe gü
nü saat 1 O na hırakılmııtır. 

2 - Umum tahmin tutarı 4459 lira olup i1k teminatı 33S liradır. 
3 - Ş~rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
.:f - fstekliler Ticnret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
5 - Pazarlığına iştirak edece~lerin yukarıda bildirilen vakitte te

minatlariyle birlikte Bornova Askeri Satın Alma Komisyo-
nuna gelmeleri ilan olunur. (2915) 

Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 

80 Adet 
260 c 
260 c 
130 c 
~ " 

b80 « 
20 « 

Keçe belleme 
Katana yem torbası 
Mekkari torbası 

25 c Semer urganı 
5 c Kıl arpa çuva. 
5 c Kıl ıaman hara. 

50 « Kıl mekkari kolan 
- Mühürlü numuneleri komisyonda mevcud yukancla cins ve 

miktarı yazılı l 1 kalem mutabiye 1 S/8/ 939 Salı günü saat 
9 da pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - istekli olanların yukanda bildirilen vaktinde Bornova Askeri 
Satın Alma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2928) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
1 - İzmir Müstahkem Mevki Birliklerinin 50400 kilo sadeyağı ih

tiyacı kapalı 2arfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 26/ Ağustos/939 Cumartesi günü saat J 2 de Kışlada 

lzmir Levazım Amirliği Satın alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı: (47880) liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası (3591) liradır. 
5 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
) - f stekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye İ§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve tartnamesinde yazılı vesikalariyle temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel 
komisyona vermiş bulunacak1ardır. 1 l l 5 20 25 (2936) 

Bornova Tümen Satın Alına Komisyonundan: 
J - Tümen Birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle münaka 

sacla bulunan { 248} ton odunun görülen lüzum üzerine münakaaadarı 
kaldırılmış olduğu ilan olunur. • (2912) 

mir Levazım Amirliji Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Canakkale Mfütahkem Mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 

~~ağıda miktı:m. muhammen bedeli ve muvakkat teminatları 
yc-ızılı benzin ve yağlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur . 

~ - ihalesi 28/8/ 939 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saat
krde Çanakkale Müstahkem Mevli Satın Alma komisyonun
da yapılacaktır . 

3 - l•teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve 939 senesi 
ticaret vesikalım ve muvakkat teminat akçaları ile birlikte iha
le saabndan bir saat evvel iç ve dış zarflar mühürlü olduğu 
halde komi•yona makbuz mukabilinde teslim etmeleri. 

4 -- Fenni evsaftan, Ankara, İstanbul ve İzmir Levazım Amirli
ğı Satın Alına Kcm~syonları ile Çanakkale Müstahkem Mev
ki Satın Alma Komisyonunda görülebilir . 

~ - Postada vaki gecikmeler komiıyonca kabul edilmez. 
6 - Benzin ayrı yağler ayrı eksiltmedir. 

Muhammen bedeli Tutarı M. teminatı saati 
Cinsi Kilo Kuruş santim Lira Kuruş Lira Kr. 

'1enzin 200000 
1 akumyağı 20000 

\!alvalin 5000 

23 00 
35 00 
35 00 

46000 00 
7000 00 
1750 00 

11 15 

3450 00 
656 25 
656 25 

20 26 

11 de 
17 de 
rJ de 

ısı.·~!'!"Z 11) 

Devlet Limanları itletmesi 
lzmir şubesinden: 

Bahren ~uame1e )'apmak istiyen tüccarların vapurun vurudun 
dan evvel mektupla iclaremızi malumattar etmeleri aksi takdirde muaı 
mele yapı]amıyacağı ilan olunur. 9 1 O J 1 (2878) 

Kıraya verilecek Camlık Oteli , 
Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 
Çamlık ishıs;c.nu civarmdn kfıın idaremize ait otel binasiyle müş 

temiJiitından zeytinlik, nrrtzi ve çamlık şartmımesi mucibince bir sent 
mfiddetle kiraya verilecektir. İhnlesj açık artırma usuliyle 21-8-939 
tarihinde sn at l 5 de Alsancnkta işletme lıinasındn toplanacak ko .. 
misyonda yapılacaktır. l\Iuhnmrn~n kiraSJ senevi (500) liradır. 

Şartname i işletme komisyonunda ve çamlık istasyon şefliğinde gö
rülebilir. İsteklilerin (:::7,5(1J liralık mu\?akkat teminat makbuzlariylf 
muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 5-8-11-15 2836 

Bodrum Belediyesinden: 
Elektrik tesis.:ttı için müteahhit 

aranıyor 
Bodrı:m belediyesinin 30014 lira io bedeli keşifli elektn'Jc tesisn~ 

kapalı zarf usulile eks"Jtmeye koiulmuş isedc talip zuhur .etmediğin· 
den eksiltme a~·ni şerrrit dahilinde bir ay daha uzatılmıştır. 1hnle 
28-8-3S pazartesi günU snat 15 te Bodr.unı belediye encümeninde Y<l
pılncaktır. lsteldiler proje ve şartnameleri 150 kuruş bedel mnkabi. 
rnde Bodrum belediyesinden ve :\1uğla nafıa müdürltlğfinden alırlnr. 

11-15-18 6030-2928 

Satılık Çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam devlet orman 
işletmesi Revir amirliğinden: 
1 - Dursun bey devlet orman işletmesi istasyon deposunda istifte 

mevcud 605 adet muadili 401 metre mikap (800) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme paylan mevcut ve kabuklan 
soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara aid sahş ~artnamesi Jgtanbul, Ankara, Balıkesir 
orman çevirge müdürlüklerinde ve Dw"Sun: bey revir amirliğinde g~rü
lebilir. Tomrukların beher metre mikabının muhammen bedeli (13) 
lira 10 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat pey ai:çesiyle 21-~!>39 
pazartesi gönü saat 15 te Dursnn bey revir amirliğine müracaatları 'lan 
olunur. ı 1-14-17-20 2916-6095 

bmir Devlet hava yolları mey 
dan müdürlüğünden: 
Yarından itibaren İzmir Ankara tayyare postası cmriahire kadar 

İstanbul üzerinden yapılacaktır. Direkt İzmir Ankara hattı kalkmıştır. 
11-12~18 2935 

Klrkağaç beled~yesinden: 
Yirmi gün nçık eksiltmeye konulan Kırk.ağaca isale edilecek koca 

suyun 3900 lira keşifli tesisatına devam eden eks·ıtmesinde talip zuhur 
etmemiş olduğundan eksiltme on gün daha tt>mdid edilmiştir. İhale 

18-8-39 cumn günü sant 10 da Kırkağaç belediye dnire~inde yapıla
caktır. 

1stek1Uerin tayin edilen saatte belediye encümenine mill'acaatlaı·ı 
ilan olunur. 2929 

Urla Tabaffuzhanesi müdür
lüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Urla tahaf:fuzhanesi dahil"nde tephir

hane, soyunma giyinme, yıkanma, a~ı dairelerinde yaptınlaeak kalır 
rif er tesisntı. 

2 - Muhammen keşif bedeli: 4629 lira 71 kuruştur. 
3 - Eksiltmenin şekli: Açık olnrak yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat: 339 lira 73 kuı uş olup makbuz rnuknbHinde 

Urla tahafüzhanesi veznesine yatırılacaktır. 
5 - Eksiltmen·n nerede ve hangi gün yapılacağı: İhale 25 ağu~tos 

939 cuma günü saat 11 de Urla tahaffüzhanesi binasında yapılacaktır. 
f şe gireceklerin kanunun tayin etmiş olduğu vesaiki ibraz etmcleı·i 

lfizımdır. İstek! ler keşünameyi ve şartnameyi görmek üzere her giın 
Uı·la tahaffilzhanesine müracaat edebilirler. ll-13-16-17 2924 

Aydın belediye reisliğinden: 
1 - Belediye itfaiyesi için açık eksiltme surefyle bir tonluk kamyo. 

net şasesi satın alınacaktır. 
2 - Markası, Fort, modeli 989 senesi 91 Y. olacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 1700 Tilrk lirasıdır. 
4 - İsteklilerin ıartnamesini belediyede görebilir. Veya suretini pa. 

rasız alabil'.r. 
0 - Ebiltmeye iştirak edeceklerin 127 buçuk lira muvakkat temı

nat makbuzlariyle birlikte 28-8-39 pazartesi günü saat 11 de belediye 
daimi ensümenine mUracaatlan ilan olunur. 11·15-20- 2921 

Nazi.ii belediyes1nden: 
14-9-39 pP.rşeınbe günü saat 16 da Nazilli belediye ihale encümenin 

ele eksiltme komisyonu odarunda 42318 lira 84 kuruş bedeli keşifli Na
fıa Vekaletince musaddak :fazilli kasabası elektrik şebeke ve trans
farmator ve tesi:<atı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zar! 
usulü ile eksiltmeğe konmuştur. Muvakkat teminat mikdarı 3173 lira 
91 kuruştur. 

Fenni şartnameleri proje keşif hü!asasiyle buna mil tef erri diğer 
evrak 6 lira mukabilinde Nazilli belediyesinden alınabilir. İsteklile
rin tek.if mcktubları ve en nz 30.000 liralık bu işe benzer iş yapbğına 
dair nafia idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden ihale tari
bi~en 8 gUn evvel alınmış ~hliret ve 939 yılına ait ticaret odası vesi
kalarını havi zarflarını 14-9-~39 perşembe günü saat 15 şe kadnr NP
zilli belediye encümenine müracaat eylemeleri Hizımdır. 

6~10~16~20 2834 
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Hamburg "apur acentesı 

ADRIATICA. S. A. Dl KURULUŞ TA R1Hl 188& _ 
«Heraklea:. vapuru 14 ağustostan 

19 ağusw a kadar Rotterdam, Bre- NAVIGAZIONE Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube a 
men ve Hamburg limanları için mal Ciaatta Di Bari motörü 10-8 tari-

• 
l 

alacaktır. hinde saat 8 d gelerek ayni gün sa-
ve ajan adedi 262 :: 

cThe3salia> vnpuı u 28 ağustostan at 17 de i:-tan:uı, Pire, Napoli, Mnr
:J eylule kadar Rotterdam, Bremen silya ve Cenovaya hareket edecek
ve Hamhurg limanları için mal ula- tir. 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri § 

caktır. Brioni motörü 10-8 tarihine saat 
cArduru > vapuru 11 eylulden 17 13 te gelerek a\·ni gün saat 17 de Pat 

eylflle kadar Rotterdam, Br~men Ye mos, Leroıı, J\ ıı mnos, istankö··. _,..., 
Hamburg limanları için mal alacak- Rndo::ıa hareket ede.~ J,ti ı. 
tır. IJı ioni motörü 14-8 taı i i1:.ıcle saat 

cBelgı ad> vapuru 25 eylulden 2 8 de gelerek 15-8 saat 17 de Pire 
Hkteşrine kadar Rotterdam, Bremen Korfo, Porto, Brindizi, Valo: 

H b r 1 · · "k ala Ye am urg ıman arı ıçın yu · na, Draç, Gravoza, Spalato, Zara, 
caktır. Fiyume, Triveııte ve Venediğe hare-

cLeveante> vaupuru 9 ilkteşrine ket edecektir. 
:'kadar Rotterdam, Bremen ve Ham- Llero motörü 17-8 tarihinde gele-
burg limanları için yük alac~k.tır. rek ayni gün Patmos, Leros, Kalim-

Den Norıke MiddelhavslınJe: nh; lstanköy ve ·Rodos~ hareket e -
cBo:-;phorus> motörü 30 ağustos- de; ' 

~t~n 1 eyl~l~ kadar Diyep ,.e Norveç Ve:>ta vapuru 20-8 tarihinde gele
,Jıman;arı ıçın. mal alac~~tır. (Bu va- rek ayni gün l\I idilli, Selanik, De -
~ur Norv~ç lımanlan ıçın ancak 31 deağaç İstanbul Burgaz Varna ve 
ınğu_tosa kadar tahmil edecektir.) Kö:ıten~eye hareket eder.' 

cBalkis> motörO 25 eylCılden 28 ey-

Qle kadar D'yep, Dünkerk ve Nor- ROYALE NEERLANDAIS KU:\IP-

-------------
-
---
-----------------
----- .,. 

Telefon: 3438 --i 
1 --------§ = = = 
~ ------------§ 
= = = ~ -

~eç. limanları için mal alacaktır. • p ANY ASI = 1 Para biriktirenlere 28800 ı:ra ikramiye verecek = 
Ziraat Lankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.saplarında en = Ea cBo pho;us:o motörü 25 ilkteşrin-

' aen 28 ilkteşrine kadar Diyep, Dlir.-
kerk ve Xorveç limanları için yük 

Ulysses vapuru 15-8 tarihinde ge
lerek Burgas, Varna ve Köstcnce li
manları için yük alarak hareket ede
cektir. 

az 50 lirası butunanıara senede dört defa çc1d1ecek kur'a ile aşağıdaki = Tam konfor, bol g ün es., saf a'e :ıiz ha· ~ 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır: ::s 

alacaktır. 
" " ---- - - -

D. T. R. T. 

4 Adet 1.000 Liralık 4,ooo lh'a = vası, ten:ıiz nebatlar ve 1J1lişterilere . :.._: 
4 « 500 c 2,000 c ;;;;ıı 

Piğmalion vapuru 21-8 tarihinde 250 . l,COO c - karşı daima dürüst muam/e 5 
cKassa> motöril 15 ağustasa doğ- gelerek Rotterdam, Amsterdam, ve 4 c 

100 
c =: ;:;;: 

40 c c 4,000 c o;;;;5 

ru oekleniyor. Tuna limanları için Hamburg limanları için yük alarak IOO c 50 c G,OOO c § ~ 

malsalacaıktır. t·· .. ' v t 1 ha~l~:!e:~:c;~::·4-9 tarihinde gele- 120 c 40 c 4,800 c E: ~ 
, c zegec ~ mo oru agvs os son arı- k R tt d A t d H 160 c 20 c 3,200 c _ = 

v • • 1 re o er am, m;; er am, am - DiKKAT H 1 d k" 1 b .. d 11' 1' d ğ ::ıı: na dogru beklenıyor, Tuna lıman arı b 
1
• 

1 
• . .. k 

1 
k h : esap arın a ı para ar ir sene ıçın e e ı ıra an aşa ı = Si 

. . l 1 ktı urg ıman. arı ıçın yu a ara a - düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlasiyle verilecektir. - ~ 
ıçın ma ıa nca r. k t d kt" = ._. 

cDuna> motörü 7 eyliile doğru re e e ece ır. Kur'alar senede dört defa, 1 eylUI, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha· - Konak önünde ve her türlünakilvaaıtalannın taksim olduiu i$ 
Hermes vapuru 18-9 tarihinde ge- d k'I k · b" d J b ük b ih k ı N zib b ·ı -jbekleniyor. Tuna limanları için mal ziran tarihlerin e çe ı ece tır. ır yer ~ zmirin üy·· ir · tiyacmı artı ıyan e · ir aı es 

:alacaktır. lerek Rotterdam, Amsterdam ve = yuvuıdır. En büyük tehirleri mizdeki otellere muadil olan § 
SERVİCE l\!ARfTll\IE ROUMAİN ~:r::~;~;!~e~~~;~·ı için yük alarak ... flllllfllllf llflfllllfflfllllllllllllUllllllllllllllf lllllf llf llllllfllllllllllltHlllllll .. ! = S 

«Durostor:. vapuru 2 eylQlde bek- = T ~ u -= ( Izmır· n ara pal· as ) = SVENSKA OR!ENT LİNİEN = • = = $ 
~:~~~ ~~~t:ı:t·a~:~kstı;~ Tuna li- . Brageland motörü 15-8-939 tari- = aze J emız J cuz :E ~ . . ~ 

ARMEMENT TEWFIK hın de gel~rek Ro~terdam, ~~mbu:.rr ::: . • A = = Soğuk ve ııcak banyolu kaloriferli, müteaddid Friterli olduğu i§ 

:a~!Eı=~~:.~~:ı:~:.u~~ ~:f :.'i:ı~ :'.~·~~~:~~:~:~~~~lE.::: 1::: ~=- 1 L A ç ~- E_- :.'::tl.i~. nefü y"'."'ekler_ veren lokantayı ve m~el . ....-ıolı 
V la li k t "hl . l hınde gelerek Rotterdam, Hamburg ( l • ı • Ank 1 ij 

apur nn are et arı erıy e ve Skandinavya limanları için yilk =--- z- ; ZmfT in ara pQ .. QSf -=-= 
navlunlardaki değişikliklerden acen- alarak hareke~ edecektir. Her türlü tuvalet çeşitleri ;ı;ı:; =-
te mes'uliyet kabul etmez. Bardaland motQrU 1- 9 tari - ~ - = 

Dalıa fazla tafsilat almak ıçın binde gelerek Rotterdam, Hamburg ~= H ar§ ~ Bugiln memleketimizin en modem müesseselerinden biri olduiui 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. ve Skandinavya limanları için yük := 5 kadar her keseye de elveri§lidir. ·!! 
~::~=~;'e~:;,~P~;a 8~j::;~ alarak hareket edecektir. = Sıhhat eczahanesi - ~lllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllHIYI~ 

TELEFON: 200712008 Boreland motörü 13-9-39 tarihinde - 5al. • l h k d _ 

~~~::~na!:11;~d;::v.~~,:::~!n 7~ *•:ıİı~ı~İılıU~11ııı~~fı1~~111111111~fufıiiıff 11İı11111UÜ;111111İılHİÜİİİ111İııı•~ Ali ağa çift 1 iği P. · · J ·• T. Şefliğinde~: } 
O livier Ve çin yük alarak hareket edecektir. . . . .. 1 - Bedeli keşfi 934 lira 15 kuruş olan idare binasıı.ın tamiri mev·t. 

Ş • k ,.. Sagoland motörü 28-9-39 tarihinde HOLLANDA. A VUSTURALYA ya lımanları ıçın yolcu ve yuk alarak cut keşifname ve şartnamesine tevfikan 21-8-939 tarihine müsadif 
iıre 851 gelerek Rotterdam, Hamburg ve HATTI hareket edecektir. pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 6·8-939 tarihinden 

Limited Skandinavya limanları için yük· ala- Springfontein vapuru 30-9-939 ta- İlandaki hareket tarihleri ile nav· itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. ! · '": 
YAPUR ACENTASI rak hareket edecektir. rihinde Avusturalya ve Yeni Zelan- Junlardaki değişikliklerden dolayı 2 _Muvakkat teminat 70 lira 06 kuruştur. / 

Birinci Kordon REES binasi ZEGLUGA POLSKA KU~f PAN- da limanları için yük alarak hareket acentemiz mesuliyet kabul etmez. 3 _ Talipler keşifname ve şa;tnamesi görmek Üzer'e şefliğimiz ile .. 
TEL. 2443 YASI ed(eektir. . Daha fazla tafsilat için ikinmcikor- izmir merkez müdürlüğüne müracaat edebilirler. • 

- ... • [ONDRA HATTI , .. Levante motöril 25-8-939 tarihleri- SERVİCE MARİTİME ROMA!N donda_FRE~_ELL1 SPE~CO ~a~ur a- 4 -Yukarıda bildirilen gün ve saatte teminat makbuzları ve yapı· 
•Adjuatanb vapuru 10 temmuz- ne doğru beklenmekte olup Anvers, KUMPANYASI . . centesıne muracaat edılmesı rıca o- lacak eksilt..rnede bizzat veya resm1 vekilleri bulunduğu müessesenin 

da relip Londra içm yük alacaktır. Danzig, ve Gdynıa limanları için yük Peleş vapuru l-EylQl-939 tarıhı~- lunur. vekaletnamesiyl~ ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde bu işe lü· 
LİVERPOL HATTI alarak hareket edecektir. de gelerek Malta, Cenova, ve Mars!l- Telefon - 2oo4 - 2005 zumlu belgelerle Ali ağa nahiyesindeki komisyonda hazır bulunma-

·- ---· - lan ilan olunur. 6 11 16 20 2833 

' 
1939 K. 

a • 

Tasarruf ikramiye Plô:nı 

32,000 LİRA MÜ K A F.A .. T 
---------:=:::::=::===:=::==:==:==::=a 
Kur'alar: 1 Şubat,. ı Ma_rt, 2.6 Ağust~s, 1 Erlul, 1 lkin~i 

· teşrın tarıhlerınde çekı,ecektır · · . 

,ıııw· IKRA Mf YELER ''11111 1ıuuııuı 111111111111111111111111111111i 111111!111111iııııııı11111111İ111' 
~ 1 Adet 2000 lir .. ..,/ık 2000 lira · ~ 

~=~=== 5 • 1000 .. - 5000 .. § 
8 • 500 • 4000 .. § 

- 16 • 250 .. 4000 • ~-
i 60 • 100 • 6000 • ~ 

1 

~ 95 • 50 ,, 4150 n - Mevsimin en yenilik· 
~ 250,, 25 1# - 6250 N ::: ferini bayan kumar 
= =: /arının erkek kumaf· 
~ 435 32000 - larının en eyisini 
~1111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ınırıı11111111111111111.nnnno. ~ Ih rahim Kara kaş 

.. --•T•. •lş•B•a•n•k•as•C'ın_a_p•ar•a-y.atır-m-ak•l•a•, •y•alnı-zlllliıılp•ar•a-b.ir.ik•t•ir•m•iş-o•lm-az•, •a•y•rullll!· ___ ı tan al ını .-ı.~ zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 
Odun pazarı No. 12 -

lzmir Memleket hastanesi. Baş-
hekimliğinden: 
İzmir Memleket hastahanesinin yıllık c 10781 > liralık ilaç kaP.ah 

.zarf usuliyle, gene Memleket ve Eşrefpaşa hastahanelerinin yıllık-~1\
tiyaçlarını karşılıyacak olan c 11500:. metre yerli kaput bezi c7500• 
kilo toz şeker aÇık eksiltm~ ile 6/8/ 939 tarihinden 21 / 8/ 939 "tarihine 
kadar 1 S gün müddetle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
eksiltme şeraitini görmek istiyenler Memleket hastahanesi _baş-ta-
babetine müracaatları. . . 

Eksiltm,eye iştirak- edeceklerin eksiltmenin icrasından evvel ~ 
deli muna~menin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvak~ 
olarak ilaç _için c809:. lira kaput bezi için c 195> lira şeker için c 15.1• 
liralık muvakkat teminat mektubunu veya makbuzu ile müracaadaı!f 
ilaç teminatının mektup veya makbuzunu bir zarf içi~e diğer Dir Zfd 
içine de · teklifnmesini ve üzerine sarih adresinin yazılması ve bu İSi 
zarfın bir zarf içine konularak üstü mühürlenerek zarfın üzerine hart-
gi iş için eksiltmeye iştirak edeceğinin derci ve ihale günü olin 21 /8/ 
939 tarihi.ne rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de İzmir vilayet, d"~illl 
encümenine :nüracaatları. 9 11 15 18 (2882) · ---. 

M. M. V. Deniz Levazım ·sabD· 
alma· komisyonundan: · ' 

1 - Tahmin edilen b~deli 43.200 lira olan 36.000 metre erat ya• 
iık beyaz elbi~elik kumaş 17 ağusto8 39 tarihine rastlıyan per
şem)e günü: Saat 14 te kapalı zarfla alınmak üzere eksiltrn .. 
r~ konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 3~40 lira olup şartnamesi her gün komisyondaft 
216 kuruş bede! mukabilinde alınabilir. 

3 - blteklilerin 24!10 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzirn e- · 
decekleri kap;dı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saat
ten bir saat evv~line kadar Kasımpaşada bulunan komi!lyon 
başkar11ığına makbuz mukabilinde vermeleri 

1 6 11 lG 5570-2696 . , 


