
r -, ~---~-----------------------~------, ' 

Istanbul 
Yirm.ı Doku%Uncu Yıl 

lf c: '1913 

Perşembe Hava denemelerine bugün 
ı 17 saat ikide başlanacaktır 

~'-;;;;;'~~~C~U~S~T~O~S~1~9~3~9~;;;::;;~./~!!!!'.l!!!!!IB~~ff~e~r~l'Ü:;!:n~ .. :~~a~h~1:an:·~rzm::;tt~de~ç~ık~a:r~S:i1~a~d~r~a~z:et~e:d:~~·~T~e;le~f~o:n~N::o.~2!?~7~6~~~~~!N~ü:ıb~a:n=-~b~e~r~y:e:rd:e~5~1iu:· ~nı;:;ttu~r,:_. .. m!!!!~\._~;;;;· ;;;;--;;;;;;;;;;::~;;;:;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::~~~~;;;::;;;;;;;;::;;;;;;;:;;;;;;;:;;;-'~ 

It3lya. _.Ve Alnianya Mütarelie istediler 
..... o u u o.; - • ·- u • u o - o o • 4# o us o • o - o - o wu w o. o ıu o o o o o • o u o - • ...:.:.:. • .: • .:. ...... ~.~.:..:.;.:.ı.:..ı.:.:.:;.:..;.:...:. ....... .:.. ..... ~ .................... ~.~· ........... ~.~·~~· ....... ~·· ... ~·~~· ..... ~~ 4 O 04044$ O O O 000 O 040 U O PO O ·..:. • ..:.:: .... :.:.•.:.~• .. P .... O-•» .... O:""':-..: ....... -
=··=-·='"-·"-·""·-·;·;-·-·-·-·;;.~~-·--··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·- Turistik yolların inşa-

L R . ·sına dün başlandı 
Harekat, dün sabah şafakla beraber başladı 

• • 
ıc , 

i fimiz, m 
dün Edirne ı 

büyük bir faaliyet 

n fi t 
e ·ef!e 
müşahede olunuyor. Kırklareli Manevra sahasında 

mıntakasında ordular şiddetli bir barba tutı.~ştular 

iki manevra 
birden 

1 

Vali bir söylev vererek başlanı arı 
işin ehemmiyetini anlattı 

T ~ristik yolların Bergama ve Çeşme 
kısmı, ancak 25 - 30 sene 

sonra yapılabilecekmiş! 

Borsa idare hey' eti dün toplanarak 
piyasanın açılma tarihini tesbit etti 
Dün öğleden evvel borsa salonun .. kararlaştırmıştır. O güne kadar pi. 

da toplanan borsa idare heyeti, il- yasada kuru üzüm miktarının bulu
zilm piyasasının ayın 24 üncü per - nacağı tahmin edilmektedir. Borsa 
şembe günü saat 11 de açılmasını - Devanıı 7 inci aahifede -

arihi-· 
VE 

Hz.Muhamme 
00 

Yazan: M.AYHAN 
Oç dört güne kadar Anadolu ıütunlannda okuyacağınız bu büyilk 

ve çok kıynıetli eaer, lalam dininin nasıl kurulduğunu, cahiliyet dev
rindeki Arabiatanı, Pey.ramber Hz. Muhammedin ıecereainden baılıya 
rak bütün hayatını, mücadelelerini, çektiği ııtırapları, huıuııi hayatını, 
müteakıp lalim halifelerinin rollerini, lalam dininin adalet, faz ilet, 
İnıanlak davalannı, çok eıaalı bir tekilde ve tam bir aıhhatla teıpit et
mektedir. Arkadaıamız M. Ayhanın güzel üalubu ve nefis tahiyeıiyle 
canlanan bu eser, bUtün halkı, bütün münevverleri ali.kadar edecek-
tir •. 
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Halka. daii: · · ,-_-
. ~~ L ~ "H~lk Kim?. 

BAHRİ SAVCI 
.. ~-~ll.rn a İnİ•i, ııHnlk» a va;·ış, <cHalbı ı yü'<seltit ve niha)'.ct eti ile, 

kemıgı ıle, durmadan ~arpan maşeri vicdanı ile kütleye ulaşmak, küt
lenin içinde mesud bir er.iy~e pail olmak maz~ariy~\i \le «Halk»-ol
mak; «Halk» tan olmaic.. · l 

Mnşeı·i ;ıüt'in dudakların~a uğulflayan şarkı «bu» ~ur .. Çenç rena
mın fırçasını, boya. kuiu,ları içi11de tayful"\ hızı ile koşturan ihtiras ~hu> 
olmaktır. lfaymann çölleri"nden, Erzuruınun karlı dağlarına, Sa'msun 
Ege meltemneı M~riçin aüzülil,ıünden Fıratın kükreyişine doğ
nı, bağrı vanık bir iıtiyakla, ıahlanan musikiıinas a:bundan» sesler 
) akalamağa uğraıımaktndır. 

. ~alı.n perdelerin arkas~n~aki loş atölyesinden; tehir meydanlnrının 
bır ıhtıramla ayrılmış köşelerinde, ebedi bir mana olmak heyecanı ile, 
fırl~yan heykeltraıın kil, mermer ve tunç iıliyen parmakları; «b\lnU» 
§ekıllendirebilmek için kıvranmakt~dır. 

Edebiyat; genig ve sonsuz bir muhteva halinde «bunun» ifadesi 

~lm~k imkanların~ ara~~~tadı~. ili~, bütün sosyal meselelerinin top· 
l cltun mnnn~ı halıç,de bulun terekl.u.- cehdlerini cbununlıv> mf,!§gul el· 
mektedir. 

~Halk»; şiirin temppau; resmin renr~ muaikinisı ae~~ıi; Jıülaaa, gü· 
:ı:ehn ve gerçeğin en özlü kaynağı yapılmak istenmektedir. 

timi, aana'ati, sosyal politikayı ir «Halk» ile doldurmak istiyoruz. 
Fakat kendimize oralım: Halk kimdir? Onun nıaneyi ve ~oııyal nesci 
hangi maddelerip cehveri ile dokunmu~; bir.biri içinde eritilmesi a1e 
k

. ' 
·myevi bir terkibe yükeeltilmi§lİr? 
Halk nedir? Onu hangi adesenin görüı imkanları ve hangi ıtık sağ· 

~akl~rınm bol aydınlıkları arasında görüyoruz? O, teırih masamızın 
uzerıne yatmıt ve bütün sırlarını bu masanın bell\bcyaz mermeri üze
rine berrak bir idrak halinde bırakmtf mıdır? 

Bu suallerin hepsine değil, en gücüne fÜmul çenberi en gcnİ§İne de· 
ğil; en küçUğUne, halledilmesi en kolay olanına bile müsbet cevap ve· 
re~İyeceğimizi biliyoruz. 

Bu meselenin bir mısra, bir nota, bir atölye, bir kütüphnnc, bir kitap 
ve kalem meselesinin hudutlarını aıtığı ıüphesizdir. Bu davayı en kö
künden ve en özlü yerinden yakalayarak tepeden tımaca kadar tek 
meçhulü kalmadan halletmek için biricik yol vardır: Bir dıttan müıa
hede Yerine, bu vakıayı içinden yaıayış, O).lUn içinde onunla hatrüneır 
oluf .. Ancak o znmandır ki şiirin dudakiarındaki ıarkı «Onun» şarkısı 
olur, f ırçndan dökülen boya «On Un» rengi olur e anı;:nk O Z man bir 
heyekclin l\atlarında «onun» vücudunun sert ye erkek izleri görüle. 
bilir. 

. ~vet •. so~ahm: H~lk kim? .. Madem ikot\u nhüviyeti hakkında, şim
dıl:k umızde zengın ve gerçE'k ve'Sik:afor > ~·l ; nıa,l;mıki onun sırları 
hakkında gerek artistik, gerek ilmi manada, geniş iznhl rdan mahru
rnuz. O h<Alci<· ıimdilik ya~Mhile·;,•k t~i' l.ır \n:t. ~ 'Hlll.f v\\r: Onu bir 
ilif" '\'C sosyal hadise ~qlindc kavru"nmıv~r ı-k ta, b'r se~iş ve duyuı 
halimle hiaaetmemiz pek mümkündiir. Onun için, ilmimiz ve san'ati
mizle, bu sezişin önümüz~ çtığı imkan kapl!\uıçlan içeri dalmak ve 
«op,µn• &'AAİt U\nman içinde ~on~an» bir z "'rr h linde yaııyarak 
«onu> içten ~ıfctmek .. 

Peki bu aeziı ned:r ? .. Sudur: «Ha kzı ı herhangi bir içtiır.ai sınıf say· 
maktan, 9nu şoıyal kntegorilei" içinde muayy " bir plana hap::dnıekten 
ziyade, onu. büyük b•r tarihin bugüne ulaştırdığ1 bir manevi keyfiy .. t. 
talihi; yurdun kar toprakları ~çinde yoğurulqıuş bir v tan atm ıf~ri 
ve bütün seviyeleri ke"di g9ğaünçle eritip tek bir «Türk» tip~ne yükael
miı bir zel~a V\' du'u idrak~ ~aHn~e kabul ctm k lazımdır. tıalk bu
ciin\in müphem seziıi halinde budur. 
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tre kazası 
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.-rak s işleri 'ramvay şirketi ile ~D~A~li,~lL~l~H-A-ST_A_Ll_KLA..;..R_M~O-T_E., 

M 1 I b k l 
!lASSISI DOKTOR M. ŞEVKi UCUR 

! uarne e ş an asi e işçiler ihtilafı oıYoR Ki: 

yapılacak Beyin, nasıl ve Rf l1Cl9 

lhıöUü 

Kaza makinist:n dikkatsi7 Yeni tesekkül eden tc-kas limitet fip kem k l b h k •t .., l ~... k uru u ütün ı· tı·- ı vorgun ğ 

1
. · d şir rtinde.ı şehrimiz ticaret ocla~ına A 1 • U UQU 
ıkın ~n ileri gel~iş gelen b.ir telgıafıa prevantif ithnlac, hfıarı halletti gı·derı·,.. 

Ewelki gun Halkapınar ıstaf;vo - · ·h t ı · h l l" .1 t. • • ' nuııd" b'. t. k '· 'i yanı ı rnç an \:VVe ıt a usu u ı e ızrnır tramvay ve elektirik <>irke· Viict1d m"k' . . . . 
.. n ıen azası vuku buldu - ı k "tha1A f }' l ... k t' ·ı . .1 . ıs ... ınesını \e O~\J ttüıl ğuııu yazmıştık. Kazanın makinist ya~ı aca ı .. • ~ktınborın~ ıte erın! ı: - dı ı_ e ış~ı e:~ aıclsında iş meselesinden den bütün organların en mükem ~

Ab "d ma ve gumru eyannamelerının og<.' ıhtılafın vilayet hakem kuru- ve en müh' . . . .. . . me ı 
ı in oglu Ha~·ı·eddinin dikkatsiz - takas limited şirketi nam ·ve hesa- lumı intikal et ig.ini yazınıst k \' 1· bı c l _ ımı sınır cumlesıdır. Asa• 

liğinden ileri geldiği anlasılmı:->.·tır. b 1 k k .. · . . - 1 
• a ı um enın santralı beyind· Vü - ına lare ·et etme uzere Js banl-:.ası muavını B. Emin Kırışın reı· ı·- · d rlun d·- 1 ır. cu. 

Hayreddin idafP-·in~rki lokomo ifc l · t.. • ı· · 5 ıgın c !" ıger organ ara v~ c"h ı t '"' zınır şµ~esıne ~a ımat verildiği bil- toplanan §i hakem kurulu ihfla .. fl rettilb d .. 'f . . .. 
1 
~zara e-

manevra yaptırır Ye H allrnpınardan d' ·ı . . 1 , ı < ı e en \azı eterını mtizama 
lT1 mıştır. meşe elcrİ tamamen haJletmİst• g·· kan ' ' " ] · · SO-Bn~mahane iştasyomına geri:::in ge- ı:ı. d ı.. ): ır. u- sınır cum esldır Bund b k . ,...un an sonra ,..u U!!!~l ile alış veriş tün işcilerin iş ve ücret hususunda organların h . . · . an aş a 

rıyp giderken siııral binasiyle va - yapacakıar iş bankasına müracaat müsavi hakları kabul edilmiş ha!';ta ve öı·gu"Je . e.?sı~ıı·ıcml r~ altına alan 
gon arasından acele geçmek istiycıı kl d' Lk • ~ - rın cıerrn ı ;: erındeki d - · 
Sa{ih oğlu 25 yaşında :\Iehmed Eş- eece er ır. ."e~a mezuniyet sebebiyle ücret melere, isteğimiz altında la egır 

fı --=*=-- verılmıyen bazı işçilere de ücret ve- mı~·an haı·ek"tlere be<ı d 
0 

n ve ot -
re ~ \'agonlrı lokomotif arasına sı - A . k k } rilme . d b k h l . " " • ~ uygu vası a 
kıştırmış, yere düşen :Mehmed Eşre- mcrı 2 n onsa o- Si esasın amut~ ~·at. a~ı ol- sılc efrafımızdakilerle temas ve ali-
fin bir ayağı tekerlekh.r arasında ka muştur. Yalnız bazı ışçılerın, ış ka- kaya bil.kim olan da gene asabi ü 
}arak kesilmiştir. sunun tetkik~ eri _nunu h_ü~ümleri dahilinde geçmiş lesidir. c m 

Yaralı hastane~·e kaldırılmış ve n . . ~~man ıçın aradıkları hak ve ücret Bununla beraber beyin akli . 
meliyatla ayağı kesilmiştir. Tahkika . Şehrımız Amerikan konsolosu ~çı~ hakem kurulu kendisini karar di melekelerin m~rke 'd' Bve ~ra. 
ta devam olunmnktadır. Sır Samuel Gale Ebiling ve vis kon- ıttıhazına selahiyetsiz addetmis b'.l dolavı maddi ve z~ ~r~ u? an 

solu Villiam Çameron Young dün alaı:aklılar için işcilerin kanun d~ire- fanli.yetlcrimz· h mand~vı - utan ıradi 
0

- T. S · d · d hk . ı ep ımaga merbut-
11.A / .. ıcarçt ve anayı o asına gelerek sın e ma emeye muracaat ederek tur. Dimağ vazifesi ç k 'k 
ır~a iv~ Yekafetjniq oda umumi katibi B. Turgud Türk- haklarını aramaları lazım geldiğine ehemmiyetlidir Bun °. ~nbz~ .ve e~ 

-ı . . h l'f k hük t . t' . un ıçın eyın uz-

emrl
• og unu zıyaret etmış, mu te ı e o- m~ mış ır. viyetınin en yüksek ver· · · l · 

'k } } ·· · d .. ·· .. Haı<em k ı b ı. • mı ışga etmı~ 
M r. V k l . .. . ... nomı mese e er uzerın e goruşmuş •ıru unun u "ararı ik- ve tepemize yerleşm· ti n· 

a ıy e e a etınden dun vılare- lerdir. tısad vekaletiue bildirilecektir na a. d d 1 d" - ış r. ıma ve 
te gelen bir tamimde, Lozan muahe- «««C)(\»"lt-- o.un . ı o nn ıger organların esası 
de~iyle Ankara itilafnamesi hüküm- S hh ~~k. du~~~l.u, çok narin olan sinir 
lerıne tabi olan eşhasın emvali hükü- Yatc.klı v:ıgnnlarda l at memu:tları cıeleııdı~. Bunlar kanın dola~ına-
metimize kalmı~ bulundug-u cı'h,,.tle aT .""S l n :Jrw skı~ıd.~ ve vücudun beslenmesindeki 

~ - tenzilat ""' uçuk b·r d -· d 
bu şahıslardan metruk icareteynli .PıI k 

1 
egl.Ş.IUe en çok müteessir 

gayri menkullerin de bu meyanda .. Ya~a~lı vagon~ar şir~cti Türkiye er ·ez sıhhat memuru B. Hamdi olur e bozulurlar. Sinir hücreleri 
hazineye intikal u·-. b"ld' ·ı . f şubesıııın, fuar zıynrctçıleri için yüz Çizmecioğluna ve Tire belediye has- ~urmadan çahşu·, çabalar, yenile -

e ıgı ı ırı mış ır. de 2ı: te •ıAt k b l tr-· f k tr.nesi .hemşiresi Bn. Münevveı Ser- şır dururla s· . h 
Bu kabil mallarda Evkaf idaresine . ". n.zı .~. a u e ıgı, uar 0 - k b ... +..: • 1 r. mır ücreleri, bunun 

tasarruf hakkı tanınmasına imkan mıtesı reıshgıne bildirilmiştir. mc ırrr ay mezuniyet verilmiştir. ııe11.ccsı o arak husule gelen bakiye 
yoktur. Ancak mua,hede ve itilafna- * Memleket hastanesi hemşiresi Bn. hns.ılatından tasfiye edebilme~ l&zım 

h .. k.. 1 . Ab· l Ç d / d b [ d. Mesrure Kızılgün İstanbul Guraba gelır. 
me. u

1 
~ml 5erı~e ta 1 "mıyan ve an ar l a e e tye lıast~nesi hemşireliğine tayin edildi- Bu te.rnizlenme "e tasfı",,e atomlar 

vazıyet en nısan 939 tarih ve 333 • ,. ' " 
ı k 1 

"k teşkı/a f z ğinden kendisine mezuni,·et verilme- ~rasmda u~·ktl zamanında daha su • 
sayı ı anı,ın rn müne giren eshas- • " 
tan m~trnk olan icareteynli e~val Dikili kazasına bağlı Çandarlı na- mi~tir. İzmir merkez belediye sıh - hule le vaki olur, Zira sinir cümle~ 
13 cylul )31 tmihli muvakkat kanu- hiye merkezinde belediye teşkilatı hat memuru B. Fehmi Sadıça 15 giin bu zamanda dinlenme halinde oldu 

'k' · dd · · ·ı ğu için kullanılnuıı ma<ldelerı·n "tıl-
nun 1 ıncı ma esiyle evkaf idaresi- vücude getirilmesi muvafık görül - ızın nm miştır. ... ~ -
ne terk edilmiş olduğundan bu mal- müş ve kararnamesi resmi gazetede :u ınnsı bu maddeler.in husulünden da-
ıara hazi"Pece IJ\Üdahale edilmemesi çıkmıştır. Çandarlıd::ı yakında bel~di- e 1p f lıa fazladır .. Hücre, tamiri için ken-kararlaştırılmıştır. ye seçimi yapılacaktır. er., gideni r disine liizım gelen maddeleri dola -

Pclonyn büyt. lçiliği tirıı.ret ate- şan kandan alır. Atomlar arasında 
Et .. kü çı f . Orm('ln yan~ınt ş~si. B. T. Sumansky !staıı u.dan şeh bu yenilenmeyi kolaylaştırmak sinir 

..rus n ('on se er 1 Seferihisaı· kazasında .palamut YO- rımıze- gelmi .. tiı'. Denizli mebusu B cümlesini gençleştirmek demektir. 
. Etrnsk vanurıı M.,..,;,.. ..... f,.,.; ;,.;.. t-,, .... -..ı. ı..·- ----- ~·"-"''"'' ,.,1.+.~·-· Yuşuf Rsıcılrın·., n .. -:-ı:... ,... .. ~: ~ll.s~.~~lul~Jl,.ııy~u.fl\ııirleJ"l.\f .. dlm .... 1!lı 

-;hin fstanbuldan limanımıza gelmis- ve halkın gayretiyle sôndOrtildüğtlnO ve ınhisarlar müfettişi B. Medeni !n- ·~ 
E k 

önemli şartlardandır. Şurası bilin-
ir. trüs vapuru, bu seferden Is- yazmıştık. Bu yangınd::ı 100 ram a - ceoğlu Aydına gitmişlerdir. -, 1' melidir ki, beyin uyku zamanında 

•anbula dönüncç ikinci bir kazan ila- ğacı ve 350 meyves:z ağaç yanmış- Şehrimizdeki ziraat teşkliat mü -
'~!\İ vesair noksanlannın ikmali için tır. Yangının faili tutulmuş, adliye - esseselerini teftiş eden Ziraat Vekfi _ bütün yorgunluğunu giderir ve bütün 
:\lmanyaya gönderilecektir. ye verllmiştir. Jeti umum müfettişi B. Şevket Tunç- ka~bettiklerini telafi ederek yerine 

ok lstanbula ~itmiştir. koyar. Sinir cümlesini zayıflata~ se· 

vüce himmeti asırlaca esk'den rnem-ı lıdan Naldöken mevkiine kadar olan 
eketi idaı-e edenlerin bu yolrla oir kısmı. sonbaharda, ınlitebakisi Hal-

"t** t>eblerin en ba~ında uykusuzluk ge-

Turisti yo 
dün. 

1.dnn ntm~dıklarına göre n~ kadar kapınara kadarki kı~mı 941 senesi Fuar ha zır] 
1 
k ları lir. İnsan günde sekiz saat uykuya 

muhtaçtır. Vykuyu davet için en uy. 

Sün safhada gun ve en iyi vasıta karanlıktır. Ay· 
f c ~akd'r edilc:c Sfene azdlr. Yol ir:!5ası, Ağustos başlangıcmcla bitmiş olacak

mepıleketle,·ge Yeı yer başlıyor. Yol tır. Bostanlı halkının, asfalt yolun 
'nşac:ı hUS\JSUnda yolculQkt:ı.. yol ha- ~ostanlı civarındaki dereden başln-
'f\rmak gave ve emel oluyor. Yanı ~'l nınsı hakkındaki dilekle.ti. eğer yol - Ba~tarııfı 1 inci sahif~d· -

dınlıkta yatmak biç de iyi olmaz. Uy 
kunun en muvafık ve münasib za .. 

- Baıtarafı 1 inci sah\fe..d - 1 leli tabi~t'.q veı;~~ği f~riz kendinde r~~sek bir ınemle~et, to:eraklnr~na güzergahında b'lhasc:a Turan ve Bay fuarı\ı açılµıa m~rasiminde buluna -
.:olun inşasına başıanmas,.ı mür.nı,;ebe- mevcuttur. Bu bölf;Ie. ilk ve bt ~ünkü "n son u ulde rol yapmak i:itiy:m raklı cinmnda ilaveten keşifle fazla cnk ve fuarı T\caret Vekilimiz B. 
iiyle \'ali B. Etem Aykut, ilk kazma sahipleri olan Türklerin elinçle ka- Cumhur yet hilkOmetinin feyizli rr.u- masr.a{a lilzuuı hasıl olqıazsa naza- Cezmi açacaktır. 
darbesini vurumş. mera imde tur's- lacaktır~ Onun için hu,kCimet ·azi{ç- vaffakıye•lerinden birine ilk ka?,mn- ı dikkate almacak, yolun ikmalin- Ticaret Vekilimiz, pazartesi ve 
tik yollar izmir bölgesi müdürii Ba_y sini en asl'i yollara başlamak sureti- Yı \·urmakla bahtiyar olu~·ormn. 16 den som·a köy içindeki kı:ıım da inşa .salı günleri lzmirde ihral!atçılar ve 
ı:min Dizgin, mühendis Vepersöneli, le ifaya kalkmıştır. ~e11cdenb ri Cumhuriyet iJaıesinin, ecl'lecektir. müstahsillerle ~örüşmeler yapucal-. 
yol in., tıllıı taah\ıüçl eden Fra:ı ız V.e bu asl'i vazifeyi hükumet ge- YUJidtın en hücra yerierinde bı!e ım\- Gilzelyalı _ tnciraltı ,.e Ağarneın- ticaret odası tarafından Ticaret Ve
Reji jeneı·nl şirketi mümessili, mü- ç.'k~irmek i~temem~ştir. Eğer geçik- rana ve l,alkınmaya doğru ilan kıy- pq_n asfalt yolu, Karşıyaka ycıluıınıı kili ve diğer V{'killer şerefine bir zi
bendis ve memurları, kalabalık halk tirse.rdi, Umran yolunda ilk şeyi ge- metli hareket Ye çalı~mal::ırım şük- asfultııın başlanmadan, yani geiecek yafct verile ek+ l'. İktbad Vekilimiz 
hazıı: bulunm,'1 tur. çiktirnfş 91ı\caktı. {lu t9pra~l·\r üze- ranla buı·ada yad ederken bu devir yıl ma~·ı~ ve haziran aylarından ik- de İzn 'rde i' iı:acli ~şler üıPrinde 

na 

Bu mtinasebctle vali B. Etem Ay- dnde yi\z !- ıllarca yaşamış, tarihe in- ra~ıcıhk ''e nafiasının izmirde turi~- mal edilmiş olacaktır. tetkik} r ~·apm kla beraber iktisad 
kut, M,. nutuk so"ıylc'!'Ylicı \"' dPmiştir tikal etmiş eserler ancak topraklar tik YGllam başlamak kılıklı mühim B 1 K ~ mt ~essi! ··~ sahipleriy-..,..~ ·~,_"' " T u arac a arşıyaka ile pcraper 
ki: altında kalmış oluyor. Bunun müte- bir i_e g'rişmiş olduğunu ve bıı hal u llcrclc buluna<'al1.tır. 

·ı l\l'll" ş f 1 ı Halkapınar - Burl!ava yolunun asfalt F 
_ Seygili ahali, aziz piitiiq hazır- fias.sısı olsun olm· sınt nıeraklı insan- e ı ı • e snıet nönilniin elinde ua nünasebetiyle memleket da-l"' kaplanması ameliyesi de 941 senMi 1 ..ı 

Jnr! lar çski medeniyetlerle çle alakada\· Ciumhuriyet bayrağı olduğu halde hi ifü-4P. b r turizm hareketi başla -
BugüI\ turi tik YQllann ilk kaz- oluyor ve görJ!\~k i,;til·orl~r· ~u b.91- ·urdu her noktadan mukadder en ağustos n'hay~tin<l~ bitmiş olacaktır. m1ştır. 

ma~ınu·.unuak vç "l ni ip pata \),aşl~ ged{l \)öyle pıuhterf '.\ rler mevcud v .,sek noktalara kad{\r ıs' ad edece- Gene pu şirk~tin taa}\hUd e :qıiş ol- Anacloluı\un her tarafından İzmi -
mak için but.ada toı.ılanmış bulunu- oldufnı için çl.Uuxamn .her re-rindetı ği iman'yle teyennünen ilk kazmayı ıiu~u Tepeköy - Selçuk arasındaki fi re gelen clrnpr sler fevkalfıde kah?. 
yortız. zaman zaman bir takıP.1 ziyaretçiler vuruyol'. bundnn en evel istifade ede- metre genişliğindeki şosa, 11~zırlu- bq1ıktır. Dün tstanbulclan gelen Et -

Bu yola knznIB \'Uflll k keyfint: sen•ahlar b~raya gelrp k i"tiyorlar. cek 9lan ouranm toplannuş halkını nan inşaat ı>rogramınu göre 940 se- rüsk vapuru da çok kalabalıktı. Bü 
birqz tö.renli gortj\üvorsa da punda Bir rnemleketin ~·qlu qı:mıek, ~u~ı. n. \rntluluyur ve bu işte Q~\ışaulara mu- nesj µ·huyeliııtle münakalata açıl- tün kamaralar, güvertı-lcr fuar için 

manı gecedir. Gece uykusu en tabii 
ve kaybolanları en iyi yerine 1'9tiren 
dir. Bir çok insanlar gece yorulup 
gilndüz uyurlar. Bu hal ise tabiata 
karşı gelmek demektir. Gece yorul
maları vücudu en ziyade örseleyen, 
ezen, harap eden bir itiyaddır. Ge· 
ce uykusunu uyumıyım insanların vfl 
cud makineleri bozuktur, hastadır. 

bahusus sinir takımları büsbütün bo.
zuk~ur. Beyinleri uyuşur, si.qir b'C
rel~ri dejenere o\ur ve vaktW,clen ,v 
vel hatıra, hafıza, akıl ve ~rade, mu· 
hakeme ve zekada inhitat vukua ı•· 
lir Eğer insanlar, genç. ve dinç kal .. 
mada büy:ik ve mühim rolleri qlan di 
mağlarını ezmek Ye yormak istemi· 
yodarsa erken ~·atarak erken ~al .. 
karlar. 

bir sebep oldu~pnu kabul etmek la- flln gam rı P,cJ!! \\tir. vaff{\kıret diliyor"m. mı~ bulunacaktır. Bu yolun Cellad gelcıılerlc dolu i<li. Duı lar arasında 
zınıclır. Çünkü izmir vilayeti öteden- Bir memlekei.'n yolu insanları as- Şunu ,1a vicd nen söylenı lt ~şte- göll1 içinden geçirilmesi takdirinde pek çoğu ckrpoznnları teşkil etmek- == '""" ~ nt ı t. 

beri yol husu"unda gayret ve him- r\ vasıtalarla arıu ettiği yere kadar rim ~i hUkfünet diirUşt müteaahhicl şağlam bir zerr" istinad etmiy-cceği tc id". Fuar münasebetiyle Devlet Biribirlerini döğmiitler 
met görmUş vilayetlerdendir. Faka\ ~~ k\Hlar çabuk ve kolay götürürse, bulgııkça ~mar işlerinde· muvaff{!k anlaş~ldığınclan yapılan keşifle gü- Denizyolları, 1 tanbul - İzmir ara - Çorakkapıdn Halidbcy sokağında 
turi tik yo 1 deı i ı n beton yol, asfalt m emlekctin yolu ne kadar mü kem- olur. Yoksa ın eııılekete ml\ten Jıhıd zerııiih d eğiştirlmiştir. Böylece baı- ında vapur sef e lori ni sıklaştırmış - M nn:sah Yusuf Kes kin ve Denizlili 
yol qUnyada ihdas edileli 30-A O St'· fllel ol ura o pıemleketin f Pfahınn ıiyet ştiı,~elc lazı.mdır. Bu y(\ln yapa- langıç noktası Tire şosası üzrincie tn. Cuma gUnü lstaııbuldan kalka - 23 yaşında Ayşe, aralarında geçiıtı· 
neı·i geçmemiştir. Bu yeni ibda~ edi- de alet eden pir mevcudi:et ıemin e- cak ol~n şirketin, Tütkiyede yol ~şi 50 inci kilometrede bulunan Arapcı cak Cumhuriyet vapuru, cumartesi sizlik neticesi kavga ederek bıribfr.ı-Jeıı ôı!Jıta tec übe edilecet yolun, ;lk dilmiı demeh-tir ~lmakla tanınmış ve büyük plısiyet- köyü olarak teepit edilm'ş. sağlık i•- günü saat 11 de, cumartesi günıi de ni döğdüklerinden zabıtaca tutul 
kazmasını toplulukla ta,Pmak fayda- Arzu edirr ki hariçten seyrahlar !erin, ~\irUlderitTiizin teveccühünü tnsyonuna (Yani Cellad istasyonuna) lc;;tanbuldan hareket edecek Ege va- mqşlardır. 
Iı gorülmüştilr. Bir memleketin ima- gel in. Fakat bu arzu ,ile olmaz. Zi- kazanJl1lŞ oldu~\arım .zannediyorum. kat1ar yapılacak kısmın uzunluğu pnu pazar günü saat 10 da İzmirli- Leylayı döğmilt 
rınm b"rinci kadeıpeşi onun yoll~lı- yaretçileri gidecck,eri yere kadar Reji fonerali, asri yol işine giq~\ş ve evvelki proje e nisbetle 6 kilometre mıınına gelecek, :fuar ekspozan ve zi fşrefpaşada Giridli Cemali :Baf• nı yapı~a kla 1>aşl ar. Yolu yapılma - f~ hat "e kplay ptünııek J> Uk~mçtjn daim a tahhüdünü, sözünü ,-apm ıı o- yerine üç buçuk kilometreye ın diı·\1- } arctçilerini getirecektir. Tir a ret ve san ,.. oğlu Mustafa Baysan, •~ I<~ 
mış olaıı h!r memlekete ;stedi,ğiniz vazif(lSidir. Tur.stik Yol demenin se- larnk tnnırorum. Bu yolda ·d~ tanh- miştir. lkfün~ Vekilimiz, pazar günli Ege rnsı meselesind•n lzınirli !sınai! !<i-kada~ 1;>aşk<ı eserler yapınız. Yol ya- belıi kısa bir zmıınnd:ı. hariçte;o ge- hildlerini vakit ve zaıı:aniyle ve te- Turistik yolların dayanıklığı yir ı' vapuriyle gelecekleı·dir. Cumhuriyet zı 30 ya~mda Ley!U Kaplanı dotın6' 
pı ima dı K ç a hiç bir şey üa edilm~l\liŞ 1 ecek leçe rnha tça temin edilecek ll k miz ya paea kl, rdır. sene için gnran ti edilmektedir. V• ru !:mi,. limanından p azaı t esi e tnbkiı• etmiş, za bıtacf tutu Imqr 
sarılır. . · tedbir ve illç adın: demektir. tzmirin bilhassa şu mıntakası şir- 'lk kısın. turistik yolların inş'\~ 1- giıııü cıaat lG dn, Ege vapuru çarş, ı tuı;. 

cTuri>ıtik> dçm<µ\in l.>öyle bir ad Bu yollarla hr:rıçten gelecçk v~ ge- ket için de mucibi iftihar bir umran dall sonra Çeşme plaj ve ıl ı:al~ ·ı'I:.., bı gunü saat 12 de hareket ec1ecek- Dinamitin taarruıu d 
ta kmaııın ~l \ıette bir se be qı ,·ardı~. tirmek istediğimiz kafi! e leri s"h ul~t- qa !ırası o Iıica ktır. Mü t eaa hhid şirke- di ğeı taraf tan Bergama \'e ~elçu lt 1 erdir. Çorak kapıda Hacı Ali e!end i "f.~ 
Bu bbJgede lzl\lir v ·\ör eti tab iatio on ı ç Fzdirıniı o 1 acağz. Bu asri ve jıer te de başarılar dilerim. hara bel erine yaptırılacak yolların. )ı e, sin snra t 'e aı. h k po•ta h nmı deşin de İbralı im kızı lk bal Din•fc

1 

verimlisini, faziletiisini taşımaktadır. memlekette tatbik edilmiş yolun in,a Bundan sonra vali, ilk kazmnyı vil~.Yc in butçe varidatı 'tibaı:iylc an- yapan vapurla·, fuar münusebetiyle müşterek oturdukları evin J.eşfi ~f,. 
F~knt tabii feı-!zler, yalnız buglln sını törenli bir şekilde yapmağı arzu vurmuş, hazır bulunan amele grubu cak 25-30 senede tamamlanır ası Gelib• 'u ve Tekirdn~a cjj:rıyacak ve kadastro memurlarına ınuıt~r .ı. ... 
icin değil, ıoo se:ı;ıe, bin sene için ~tt.ik ye ~lk kazmaşıqı vururoruz, :nşaata filen başlamıştır. mUmkün olacağ. tahmin eclilmekte- fuar ziynrctçı .... rini İzlllire taşıya - muş, İbrahim kızı Fatma D~e\'' ~ 
de değildiı·. Bu b!:Uge meydana ge- 1 Cumhuriyetin, şimendifer \'e yol için Bu yolun asfaltı ile beraber Bostan dir. ca~ltırdır. l kir etmiştir. Suçlu, yak~lanm'1(• 
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İki manevra birden 
- Baştarafı 1 inci ıahifede -

de etmek için çevrilmiş manevra 
tnuhtemel neticeleri itibariyle evvel-
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1 Düşündüklerim 11 

~-------..... J 
Mussolini • .. . . • .- ... .. • • t 

kinden daha mühim olmak istidadını Mı · k k A •• k l • •• 
•ö;::::~:··:~:~ .. kadar çelik ;u;. o s ova. as. e rı muz (:l ere erı, mu- vefat etti 
falca girmekten imtina etmiıti. An- Orhan Ralimi GÖKÇE 
cak bu memlekette ordu lüzumundan k l b e r'h d. . . . : ' . d e MuHolini kimdir? 

~:~::::.7!~:·.:::~:.::~::-h:~:~::; emme· ır saTı a a .cereyan· e ıyor ...:.::.;::::~·: .. ~:~7.\-:;~::~: 
<>lmağa çalıfmaktadır. Ordu ise, ja- hayatında, büyük ııtıraplar ve sefa. 

J>on hükumetinin takip ettiği itidal Hey'etler, günde. ı·k; defa to1nlanmanın . zor· oldag.,unu anladık/arın- ıetler tqıdıaı için, onu aautecm. 
Ve ıimdilik inf irad aiyaaetine rai· r iinde ve politikada evveli bir aoaya. 

men, çelik ittifaka dahil olmak ta- -/"'n,· }·afnz• bı•r l•Çfl.nJQ yapzlmastnl mUVafıık bulmuşlardı~ liat olarak ıöriiyoruz. Fakat onun 0 
raftandır. Son haberlere ıöre bir v ........ A ,. M • tarihteki vaıfmı daha eaaah tetkik 
ınüddetler, ordu ile hükumet aruın- Moskova, 16 (A.A .) -Havas: ğunu anlamışlardır. Filha!<ika sabah st müzakerelerinkinden bittabi da- tir. Fransız sefiri Naçyar, heyetler edersek anlanz ki, halk içinde bir iç. 
da bu nokta hakkında cereyan eden Fransız ve ingiliz askeri heyetleri saat ondan üç buçuğa kadat ve 17 ha şiddetlidir. Maamafih, Fransız ve şerefine mükellef bir ziyafet vermiş- timai ihtilal yaratmak iıtiyen bu 
müzakereler bir uyuıma ile netice- Voroşilof ve arkadaşları ile günde buçuktan ·yirmiye kadar iki toplantı lngiliz müzakerecilerin intibaı mü- tir. adam, aadece uydurma bir davanın 
lenmiıtir. Bu uyuşmaya ıöre bir Av- ancak bir toplantı yapmaktadır. Bu yapıldığı takdirde heyetlerin kendi kemmel olduğu sarahaten anlaşılı- Ziyafette hariciye komiseri Bay kahramanıdır. Nitekim mqhur Ro. 
rupa harbi vukuunda Sovyetler bita- toplantı saat ondan on dörde kadar aralarında görüşmeğe vakit bulama- yor. Molotof, Kotinyepuf, hava komiseri ma yürüyüıünden aonra bizim eski 
ı-a.f kalırsa japonya da bitaraflıiını devam ediyor. dıklannı müşahede etmişlerdir. Moskova, 16 (Radyo) - Askeri Saponkivof, Potemkin ve daha bir ıoıyaliat Benito Mu1101ini, ıırtında-
rnuhafaza edecek, Sovyetler bir Av- Heyetler evvelce kararln~tırıldığı Bu askeri müzalCereler etrafında müzakereler. bugün de samimi ve e· çok zevat hazır bulunmuşlardır. ki ıömleği atarak kara aömeleğe aa-
ı-upa harbine karııacak olurlarsa jo- üzere günde iki toplantının güç oldu. rr. uhafaza olunan· mahremiyet, siya- nerjik bir hava içinde cereyan etmiş- rılmış ve· deiiıivermiıtir .. 
tıonlar da filen muharebeye girecek- 0 ts Mu11olini, aoıyalizmden f aşizmc, 

ler~:~k §ark eıki dünyanın bu dai- Ka·rolun Nutku Po· Io· nya Ordusu ~::~ai~:~~::!~eı:~::~~ı:iı::e~: 
dağnlı Avrupaıından çok uzakta ol- al\lıiz ııçrayıfı, muhtelif veıitelerle 
duğu için orada neler cereyan etti, izaha ve ltalyanın kcırtul~ıu ve yeni 
bu noktalar ne ıibi tesir ve heıaplar- kuruluıuna bailamaia çalıfmııtır. 
la kararlaıtı bilmiyoruz. Ancak bu Rumen olan hicbir şev başka· Pilsudskinin . zihniyetini taşıya- Fakat cihanın martavallardan ama 
eaaıların henüz mahiyetleri bile ta- • getirmiı olan idraki, bu aayretlere 

karrür etmeden ve kat'i bir ,ekil al- sına kat' iyyen verilemez . rak da'irlıa mukavemete hazırdır kapalı kalmııve müvazenesiz akide-
lnadan ilin edilmelerine lüzum gö- ciler aeriıine Mu1101iniyi de katmıt· 
rülmeıi bunlann kat'i ve tatbikine Bükreş, 16 (A.A) ..:... Rador ajansı Kral, Romanyanın ticaret ve harb Vilno, 1~ · (A.A) - Polonya lej - ı yan müı<ellah kuvvetlerimiz bütün tır. 
derhal ıiriiıelcek bir karardan ziya. tebliğ ediyor : filosunun son bir sene içinde yaptı- ronları fırkasının ve 1920 de Polon- Jtazyık ve korkutma teşebbti~eri kar- Soıyalizmle faıizml .• Yani yekdi-
de Moıkova müzakereleri ve yarın Dün Köstencede deniz bayramı gü ğı terekkiye işaret ederek şunları ~=a tarafından kazanılan zaferfn yıl· şısıncla sarsılmaz bir mukavemet gös ğerine çevrilmi,, tetikte iki namlu •• 
e.çılmaaı muhtemel olan Danzig mü- nünün kutlanması ve yeni Ta::,chaul aönümü münasebcti~·lc fırka zabit- termektedirler.~ Muasolini ilk mücadele yıllarında 

ı<öylcmistir : 
lakereleri üzerinde müe11ir olmak deniz üssünün taş koyma m ernsimi leri tarafından verilen ·ziyafette bir Bu yıldönümü münasebetiyle Vil - birincisini tutuyordu. Sonra ikincisi· 

c:Milli müdafaa bakımından do -Oıakaadiyle tertip edilmi, ıiyaai bir münasebetiyle Kral Karol söylediği nutuk sö.~·liyen Reisicumhur . ."\Io'.'cic- noda büyük mı>rasim yapılmış ve ni yakaladı ve bağıra çaiıra birinci 
trıanevra olduğu ve japonların bunu nutukta demiştir ki: nanma lehinde f'arf edilen gayretler ki demiştir ki: halk vatani tezahüratta bulunmuş ~ ıine kar§ı kullanmaia kalktı. Bunlar. 
trıihver devletlerinin iltimaaı ile yap- b;abet etmiştfr ki, memleketimizde - Pilsuchkinin zihniyetini taşı- tur. aelmiı, ıeçmit ıeylerdir şüpheıiz. 

cRumen olan hiç bir şey başkasına 
r.1akta oldukları hi11ini vermektedir. mcsul olanlar orduya muvazi olarnk ** Fakat ıerek Mu11olininin ıahıiyeti· 

Y 1 • l b verilemez . Rumen olan her şey mü- nı', eerekıe arkaıına takıp t• RomL' 
anız Japon ar u manevraya t.t· donanmayı da kuvvetlendi,rmeğe az-ı M k A h J t• • -

§ebbüs eder ve bu ıuretle hem Sov- dnfaa edilecektir ve sulhe bağlanan ısır as erı ey ~ ı ya sevkettiii İtalyan amele, eenç ve metmişlerdir. Biri birine sıkı sıkı 
Yet Rusyayı ve hem de &'arp demok- !ar şunu bilmelidirler ki, hududlar münevverini nasıl aldattığını aöster-

bağlı bulun~n milli müdafaanın ilç 
raıilerini uyuşmaktan tahzir eder- bir kerre çizdi mi, dünya harbi ol· meıi itibariyle daima ıöz önünde tu. 
den arkalarında bir de Birle .. ı'k Ame- unsuru, deniz, knra ve ha\'a orduları, tulmak iktiza eder. 

y maksızın değiştirilemez. Tab:i hu - C " J b / k 
rika devletleri mevcud olduğu - büyük günde bütün ruhlariyle \'a - uma gunü stan u a varaca v· e 

dudlarımız içinde yaşıyım bütün ha- Sosyal naıyonalizm tarihinde her 
millet tarafından &'iyilmit bir ıöm· 
lektir. Mu11olini, bu ıömleii tekraıo 
bir tornistana tabi tuttu. Göiıüne 

tıu Ve bu hükumetin büyük Okyanu- zif e başında bulunacağını pek ala 
• kiki vatanseverlerin imanı da bu ol- ordumuzun geçt"t resmı·n -'e tin rnüvazeneıine hayatı ile bağlı biliyorlar.> uj 
bulunduğunu unutmuş gibi görünü- duğunu biliyorum. 

Bükreş, 16 (A.A) - :\lüşah:dler b / kt 
Yorlar. U UnQCQ l.T 
Eğer filhakika japonyanın yarınki J b 1 kral Karolun Romanyanın i'ltiklülini 

cf aıizm:ıt etiketini ilittirerek •Uya 

ıi Stan U l muhafaza.\·a azmetmis oldnvunn b"r .1.st~nbul .• ı_s .. (T .. el.e.fonla.·) - 'Mıs·ı·r 1 m. ancvr_alar·ı·n,d .. an son. ra ~rd.umuzun Ya.setinin, eıaıları1n ılan etmekle "" ,., _ _ . 
'.•tihdaf ettiği makıad bu ise, bunun Yıofcu S ·-:ılonu İnşaatı kerre daha teyid için Köstencede süy- a~kerı h.e}.etı onumuzdekı cuma gu-J~apacagı bu)uk geçıd resmınde bu. 

bunun, yeni bir içtimai din ve bir 

ideoloji olduğunu herkese inandır • 

mak istedi. ltalyada kara gömlekli-ık· t f k" b "l"h ld 1 . 11 - tk 1 c· .• k l' h nil şehrınııze gelerek, Perapala!lta lunacaktır. 
ı ara ı keı ın ir 11 a o uğunu 1 , , ,. .... ·=~~~ .. t~.',.ug.~~ ... ı~~"'~~ıı~?·u ııı· ~ Pm- -i•at: r. 'dil@,.<>kt'.. ı ..... 1 x .. ;ı.. .... ~-~------

tantana ile ilan edilen bu eaaalar Moıı nakalat vekili Ali Çetinkaya bugün l\I " h'dl .. .. d k tt-------
1 l uşa ı er onumüz € ·i manevr:..-
tova " k l · ·· · d ·h l l 

, __ 1..- .. ~:.-ıo ~~ lnuaa inanmadı. 

Hala aai olan eski soıyaliat kütleleri 
muza ere eı-ı uzerın e mı ver yo cu sa onu inşaatını teftiş etmiş, lar için bir çok ihtiyat efradını silfih :e.. letlerinin ümidi veçhile menfi bir ~alonun bir an evvel bitirilmesini em altına almış olan Romanyanın acıke- Polonya - Da:rızig 

iıe bu dönek dava arkad&§lannın 

eıır icra edebilecekleri gibi bizim ka l · · 
n rey emıştır ri f auliyetlerine i~aret etmektedirler. 

na.trnize göre müsbet bir tesir icra- • 
yaptığına ıadece ıülüp ıeçtiler .. 

Mu11olini, hiç aldırmadan, •ai-. 

ıola inhiraflar yaparak yürümei• 

baıladı. Diktatör oldu. Hürriyeti, Ro. 

•ına. da amil olabilirler. Bu takdirde 
~1oıkova müzakereleri demokrasi
!' r~e Sovyetleri uzak şarkta da işbir
kiıne aevkedecek bir cereyan alır. 

** Türk-Japon dostluğu Hudutlarinda 
ve bir Lelıli en bundan en çok zararlı çıkacak 

olanlar §Üpheıiz k~ japonlar olacak
tır. 

yeni bir hadise olmuş 
asker öldürülmüştür 

Japon İmparatoru, Türk milletini Danz'g, 16• (A.A.) - Bugün saat 
3,20 de Khileng köyü" civarında \'a-

miş ve Danzigli muhafızlardırn biri 
ateş ederek Polonyalı a!'keri vur
muştur. 

ma sokaklarında öldürdü. Bütün soı. 

yaliat arkadaılarını çiinedi. Nihayet 

ltalyaı;ılara ceıki Roma imparatorlu. 

nun ihyaıu aibi cazip bir hayal aöı

terdi. Muısolini adeta &'öklerde ııık 

oyunu yapıyordu ve orada, hatta 

Türk topraklarının bereketli, müba. 

rek &'•dalarını ıöıteren tablolar bile 
vardı. 

c ok SeV::liüini söylüyor h!m bir hudud hadi~si olmuş ve Dan 
• o zıg topraklarına gıren bir Polom·a 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Varşova, 16 (A.A.) - Polonya. 

Mısırda 
Kabine buhranı 

fstanbul, 16 (Telefonla) - Rer- pati besliyorlar. Ve iki millet arasın· askeri öldürülmüştür. Polonyalı a~ -
lin büyük elçiliğine tayin edilen Tok- da an'anavi ve tarihi dostluğun daha ker Danzig hudud muhafızlnrının ih
yo elçimiz Hüsrev, bu sabah Semp- ziyade kuvvetlenmesini ist!yor1ar. tarlarına rağmen bunlara tüfengiyle 
lon ebpresiyle geldi. Beyanatında : İmparatora veda ederken, bana. nişan alm~k suretiyle mukabele et -

-Tokyoda üç buçuk sene kaldım. kendisinin Türk milletini C'Ok sevdi
~aşta imparator olduğu halde biitün ğini söyledi ve aramızdaki\ağlılığın 

Danzg hududunda Kohl;ng köyü ci
varında bir hudut hadi~e~i olduğu ve 
bir Polonyalı a~keri Danzigliler tara. 
fmdan öldürüldüğü elahiyettar P o
lonya mahafilince de teyid olunmak. 
tadır. 

Mideleri epeyce hülyalı bir iıtaha 
ıeviyesine yükıelten bu çalııma, ilk 
eserini Habeıiıtanda ıöıterdi. ikin· devam ediyor 

_ l<ahire, 16 (A.A) - Yeni kabine
~1 teşkile memur Ali Mahir paşa , 
Uhrnnı hal için istişarelerine devam 

etnıekt d' e ır . 
h lyi malUmat alan mahfil, buhranın 
t u kadar uzun sürmesini ekseriyeti 
lıeşkil eden sadi ve liberal partileri -

1 e dayanan bir kabine teşkilinin zor 

1~klarına atf eylemektedir. Asıl güç-
1 b k kabineye alınacak adamların ve 

ltl~nlara verilecek nezaretlerin taksi 
~ 1ndedir. Ali l\lahir paşa, mühim ne-
t llretıeri kendi noktainaznrında olan 
e~~~ ve bilhassa hariciye nezaretini 
ıtı ı nazır Yahya paşaya vermek ar -
t· ~Undadır. Halbuki iki ek;;eriyet par 
~1 bu şerait altında kabineye gire -

'Veceklerine karar vermiştir. 

Japonlar, mi11etimize biiyük bir sem- ehemmiyetini tebarüz ettirdi. 

r ' 
Papaya baş vurdular! 

Almanya ve ltalya, Papaya müraca· 
atla bir mütareke içi'"' araya 

girmesini istediler 
Brüksel, 16 (A.A) - La Nat:on riciye nazırlarının bir konferans 

Belga gazetesinin Londra muhabiri akdetmclerini temine medar ola -
Almanya ile İtalyanın Vatikana no- caktır. 

talar göndererek A nupa için !~(} 2 - Dört hariciye nazırı Dan -
günlük bir mütarekete tekl if etmi~ zig mesele~i için bir hal sureti bul
olduklarını haber vermektedir. mağa çalışacaklar ve bu hal sureti 

Bu gazete papalık makamının icabında Polonyanın tasvibine ar-F ranko .... Vatikandaki Almanya \'C İtalya ~e- zedilccektir. 
4 farctlerinden birer nota almış oldu- 3 - Danzig meselesi halledile -
Ttıerikalı esirleri ser• ğunu iyi bir menbadan öğrenmiş bildiği takdirde 30 gllnlük mütare
ı .. besf bırakıyor bulunduğunu yazmaktadır. ke konferansı diğer muallak me:;e-
•vı d 16 (AA ) _ A k K _ _Bu notalarda İtalya ve Almanya leleri halledebilmesi için temdit olu 

~ıl fll:hid: ·d · d l nca k ıf 'hükOmetlerin in anupaya müteallik nacaktı!'. 
bııtu arıp suçun an ° ayı mev u i htilafları muslihane bir tarzda hal- Almanya ile İtalya 11otalarında 
6tı ll~n enternasyonal kıtaata men- !etmek arzusunda bulundukları ve tekli flerinin kabulü husu m•ıın bev 
liyll >'ırrni Amerikalı esir derhal tah- garb devletlerine aşağıdaki nihai nelmilel vaziyetteki gerginliği iz;. 

;3olunacaktır. teklifleri serdetmeğe amade bu - le edeceği ümidini izhar etmekte 
kc:.. erkek ve iki kadından mürek~ d ki b 
~f!~ O~n Amerikalı sivil mevkuflara lun u arı eyan edilmektedir: \'e Vatikanın Berchtesgaden ' gö -
•i ı~ce. bunlardan münhastran siya. 1 - 30 günlük bir mütareke. Bu rüşmelcri esnasında teı tip edilmiş 

cu ·· mütareke esnasında her devlet her olan İtalyan - Alman pllinına ma-
cıu ru.rn işlemiş olanlar da tahliye k,. nacak fakat casusluk veya para torlü harekatta bulunmaktan iç. nen müzaherette bulunacağı ka _ 
·•Çt\k ı tinap edecek ve mütareke Fransa, naatinde bulunduklarını ilave ey~ 

~~k·k·çı 'Qı yapmış olanlar hakkınd.ı İngiltere, Almanya ve 1tal.\•a ha - ]emektedir. 1 D~ devam edikcekt~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Makenzi 
Yapılmakta olan tahkikat Polon_ ciaini Arnavudlukda .• 

Üç mütahassısıa· bu• yalının nerede öldürüldüğü ve hadi- Maam:ıfih Muısolini, aon Alman. 

d d İtalyan ittifakına kadar ıivrilmiı bir 
g·Ün /st -nbu/J..... se esnasın a a Danzig arazisinde . 

·~ ıahsiyetti. ( 40) milyonluk bir mille-
İstanbul, 16 (Telefonla) - Kara_ bulunu~ ~ulunmadığını h~nüz tesbit tin bu mukadderatını avuçlannda 

b"k . . etmemı8tır. t t d De 1 ti 1 k b k u Çelık ve demir fabrikalarımızı • u uyor u. v e er e te &fına o-
. t k. · '1 t .:\Tnamaf;h Varşovadaki ecnebi nuıabiliyor, kavıalarını ·da kendi na-
ınşa e me te o an ngiliz şirketi u -

mahfilinin intibaı şudur ki bu hadise mına yapabiliyordu. Blöflerine, vel
mum müdürü Makenzi, refakatinde 

Polonya Danzig münasebetlerinin veleli nutuklarına karıı bile alaka 
üç mOtehıissıs olduğu halde yarın hususi vardı. Fakat Almanyada Adolf Hı't· heyeti umumiyesi üz-erinde 
şehrimize gelecektir. hı"ç ler namında, ·ayni çağın, ayni ıartlar 

bir tesir yapmıyacaktır. 
---oo*oo--- ------** altında yetiım.iı bir Alman ıimaa1 si-

De r\• 1• L'.'raca· tı zı·raat Vekı· ıı· Y••et •ahne•inde nafiz ve kudretli n bir varlık olarak kendiaini 1röıterdi-
F azla/aştı f iatler ,.,.etkı*k s ~yahatı·ne ği gün, Muaaolininin tesir ve hüviyeti, 

~ ı _ bir bulut arkaaına düfüverdi. 

yüks~./di . devam ediyor - Devamı 6 ncı Sahifede -

İstanbul, 16 (TeJefonla) - o~ri Akçakoca, 15 {A.A.) - Ziraat ve-
ihracatı fazlalaşmıştir. TalepleriO her . . . . T ğmenlı.ğe farf • t 
gün art d d · f' tl .. k kılı :\luhlıs Erkmen refakatınde Ro- e ,... l e • 

masın an erı ıya arı yu - . T • • J k 
selmiye b l t lu valısi Nacı. Kıcıman ve orman u- memlŞ, memur yeue 

aş amıs ır. d ... F h · ld v -· mum mü uru a rı o ugu halde, bu b 

O
•• ---00000.-- gün saat 10 da Akçkocaya gelmiş ve S.U ay/ar 

mer Sevfeddi- halk tarafından istikbal edilmiştir. tzmir Askerlik ,ubeainden~ 
" Ziraat vek ili hiikumet konağında bir Devlet memuru olup ta henfü: 

nin kemikleri müddet i~tirahatten sonra köylere.len teğmenliğe terfi etmemiş ve terhis. 
gelen halk mUmessllerini kabul ~de- lerinden iki sene geçmiş olan piya• 
rek Akçakocnnın meyvacılığı ve bil- de asteğmenlerin (yarsubay) 5/ Ey .. 
hassa fındık mahsulü hakkında köy- lul / 939 da kıtalarında bulunmak 
lünUn dileklerini dinlemiştir. üzere 4.5 günlük staja sevkedilecekle 

Mısırdan . lstanbula 
naklonuyor 

ı~tanbul. 16 . (Telefonla) - Mısır 
prensi Ömer Seyf eddinin kemikleri 
Mısırdan gdecek ve önümilzdeki çar 
şambn gilnü Kadıköyünden kaldırı
larak, asri mezalrlığa nakledilecek
tir. 

Saat 13 de belediye tarafından ve- rinden terfi durumları tetkik edilmek 
r!len öğle yem~ğinde bulu~an .Muh- üzere ve bulundukları memuriyete 
lıcı Erkmen şchır bahçelerınde mey- ait aldıkları maaşı gösterir tasdikli 
vnlnr üzer"nde bir tetkik gezisi yap- bir vesika ile birlikte 20/ Ağustos/ 
mış ~-l' saat on beşte ~>ü_zceyc miite- 939 gününe kadar şubeye müracat-

• "eccıhen ha1 eket etmıştır. ları lüzumu ilan olunur. 
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aya den Vaz
geçmiyorlar 

Ankara hul~uk fa
kültesinden 108 1. Soır~©l"'Pöya~@l 1 1 1 

• • 
gencımız mezun 

Zahire borsası 
1ZMİR 

PARA BORSASI Bugünkü program 

oldu 180 {. Buğday 4 
330 ton buğday 4 

(j 50 
A N K AR A 1639 M. 183 Koı.1120 K!~ 

Alınan siyas~ti bir çıkmaza girdi, 
fa. at ümitleri kesilmedi 

Ankara, J 6 (Hususi) _ Anka- 413 Ç. arpa 
ra hukuk fakültesinin 1938 _ 1939 188 Ç. susam 
ders yılında on dördü kız ve doksan 16 ton K. darı 
dördü erkek olmak üzere 1 08 talehe 68 Ç. K. darı 
mezun olm\lştur. Bu gençlerimizin 66 Ç. bakla 

&rlin, 16 (A.A.) - Havas . iştirakini Danzigin iadesiyle ödete- derecelerini yazıyoruz: 25 ton nohut 
L>,m~ıg gene Alman düşünceleri- bileceğini umuyor. Böyle bir konfe- Güzin Erdinç, Leman Tümer, Nu 21 O B. pamuk 

nin ön afma ge,mi tir. Ve Salzburg ransın Polonyanın ve müttefikleri - ri Erkan, 'üzhet Sömersan, Jale l73 kilo balmumu 

6 50 
a 50 3 5625 

16 50 

38 

6 50 6 75 
6 50 G 75 

3 50 
5 8125 

43 75 
60 

cia mihverin iki devleti tnrafından it- nin mukavemetini kırpcağı sanıl- Gürf'l, Rasim Mutlu, Meliha Gönen- Terfi 
tıhq~ olunan h ttı hareket teressümjmAkt9dır. Bu kpnferansın muhak - li, Muammer Yazar, Aziz Ba~r. Ö· B , .. ~ . . p • 

çtmeğe başlamıştır. kek akameti ise, Almanlarca, sulh mer Yücel, Meliha Sayar,, Şevket ~:> ındır hukumet tabıbı B. 1 asın 
Alman matbuatı, Polonyanın tak ceph~sinde inhilaller yapacak ve Tarım, Hüseyin Perçin, Tarık Pe- Şakır Katsayın maaşı elli liraya çı-

. . . ka s·ı Ol k"' 'h d 1 l . . ·· kb l · . S l"h'dd" E .. z· E ·· karılmışt!r sımını. yu rı ı ezya ve ze o - mı ver ev et crının musta e ıc- peyı, e a ı ın rsoz, ıya rgu- · 
mür madenle.rinin zenginliklerini, raatını kolaylaş'braqıktır. ven, Hasan Tarhan, Fethi Özdural, ---ooooe>o---
Trianon ve Saint Germain muahe- Hysusi ve fokat emin bir memba- Lütfi Baysal, Necati Bayraksoy, T .Bıçak bulunmuı 
delerinin katiyen tadil (:dileceğini ile- dan alınan haberlere göre, Ribbent- Hayri Aksoy, Avni Gökmen, Kemal .. e.pecıkt~ tabak Ahmed Okkolun 
ri ,sürdükten sonra tad"lciJik neşriya- ropun ileri sürdüğü deliller Cinno ü- Çimen, Ahmed Karan Mediha ~zerınde bır bıçak bulunmu<1, zabı

Set erlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florjn 
:J?ayşmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

5.98 
126.675 

3.355 
o .6612 

28.595 
67.945 
50.835 
21.5175 

1.0825 
1.56 
4.335 

14.035 
23.845 
24.4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.{)7 

23.90 t1nda tekrar itidale\ bütün ~ikkati- zerinde müessir olmuştur. Ve ital- Kurman, Lütfi Muşlu, D~ğan To _ aca müsadere edilmi_tir. 

ni Danzig ı eseJesi üzerinde tekaif yan matbuatının yeni neşriyatında ran .• Nimet Orajl Nuri Özmen, Ha **=-~---
eylemeğe davet olunmuşa benziyor. bunun ı eticelerini gören Alman me- yati Şener, Cahit Faga, Mustafa Alman ya ve 

Bu şayanı dikkat cephe değişikli- h f'l" b .. . be Kumbar, Hurrem Gümrükçüoğlu 
w. C' R'bbe a ı ı ugun memnıı ıyet yan ey- O T k gı, ıano - ı ntrop mülakatı hak 1 k d" sman o can, Muzafffer Tora - 'taı"' 

Almanlar 
kında emin Berlin mahafilinden son eme te. ır. man, Selahiddin Toker, Hakkı Ege- 1 i ya H d d k 
günlerde alınan bazı malumata ilave Berlm, 16 (A.A.) - Salzburg seli, Bisan Kaya, Ekrem Yardem, Gümrükl€rimiz deki u u u apat-
edilirse, vaziyetin şöyle olduğu anla- görüşmelerinin son bir ihtar te§kil Şefik Seren, Azmi Yumuk, Hıfzı . J 
fılıyor: ettiğinihatırlatmaklaberaberAlman Benli, Remzi C•1er, Ruhi Ayas, lf- mallarını çekiyor/ar ffilŞ ar 

Ciano Salzburga geldiği vakit, matbuatı noktai nazarının garp fet Ulusman, Cahit Özden, Refik 1stanbul, 16 (Telefonla) - Alman Varşova. 16 (A.A) _ Oppeln -Si 

T. A. Q. 1 ,74 M. 15195 Koıa./ıO 
K•· 

~. A. !>. 31.70 M. 64CS Kos./20 
Kw. 

TORKIYE RADYO DlFÜZYON 
POSTALARI 

TORKIYE MDYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neni yatı: 
1 2.30 Program. 
12.35 Türk müziği. 

1 - •••.•• - Mahur pe~revi. 
2 - Bay Arif - Mahur şar· 
kı - Seninle durmak derd;~ 
nak eyler. 
3 - Şerif içli - Mahur şnr .. 
kı - Alamam dogrusu desli 
emele. 
4 - Refik F ers'ln - Mahur 
şarkı - Bir neşe yarat hasta 
gönül. 
5 - ....... - Santur taksimi. 
6 -Dede - Rast şarkı - Ç::ı· 
lıma bak efede. 

13.00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.1 ;.14 Müzik (Karışık program< 
PJ.) Alman ra atfolunan bazı niyetler - memleketlerinde yanlış anlaşılmış P>n, Orhan Başarı, Orhan Orhun, ya ve italya, gümrüklerimizd€ki mal- lezya. dan • " !d irildiğine göre Al _ 

den fena h~lde telaıa düşmi.İ§ bu~u- olmasından şikayet etmekle iktifa ~~i Riza Gökçe, Nail İnal, Hakkı larını çekiyorlar. !trılya, şimdiye ka- ma" makamlaıı Rybnik mıntckasın-
nuyordu. Rıbbentrop, ltalyayı akım eylemektedir. Suha, Fuat Kıran, Meliha Sayın, Beh dar 1800 sandık pamuk ipliği çek- da hududu kapamışlar ve telefon mu Akşam neşriyatı: 
kalmağa mahkum bir sergüzeşte gö- Deutııche Allegemeine Zeitung, çet Bq!an, Yusuf Zira Önel, Mah- miştir. h~verelerini kesmişlerdir. t9.00 Program. 
türmenin mevzuubahis olmadığına diyor ki: mud Özuna], Muzaffer Tansu, lh _ 00*00 Diğer cihetten Alman polisinin yu 19.Qj Müzik (Operc lerden seÇ' 

fakat iki müttefikin tek b .r hattı ha- Paris ile Londra, Danzigin statü- san Öralay, Abdurrahman Tany .. ri, 1 ·ı· b' 1 ka s·1 d k" p ı 11 me parçalar - ?1.) .. ngı m rı l ezya a ı o onya ı arın pa - 19 30 
reket takip eylemeleri ve en kati bir sü meselesini müzakereye hazır bu- Hasan Çub1Jkgil, Seniha Ög~ütrü, JZ e US arı 1 Türk müzig"i (y:;-asıl hey~ti) : saport arını geri aldığı bildirilmek- 20: 1 .5 
azim zevahiriyle bunu tatbik etme- lunduklarını bildiriyor. Fak.at Pa- Sabih Karkın, Abdülkadir Eryurd, \d a d . tedir. Alman nıakamla"ı bu vesikr:la Konuşma (Ziraat saati) 
leri lazım geldiğine Cianoyu ikna et- ris gazeteleri Polonyanın hakları - Celaleddin Çumralı, Ruşen Genç, ' an ya Var l .ar rın kontrol ed'lm k .. . 1 d: - 20.30 Memleket eaat ayarı, ajarı9 

· t" Al h · · Al h lh Ak l H T Adana 15 (A A) 1 ·ı· 1 
e uzere ıı. 111 ıgını ı h be l mış ır. man arıcıye nazırı - nın mu afazası lazım geldiğini tas- san anı , asan araman, Be- • · - ngı ız avam ve yakında sahihle 1 • d d'l ve meteoro OJı n r eri. 

rnanyanın Polonya hakkındaki meta rih edıyorlar. Bu hal demokrasilerin kir Giray, Yaşar Gümüşel, Hilmi A- kamarası azasından Tohannurvey ceklerini Söylem k/ n.e ;a ede 
1
• e - 20.50 Türk müziği. 

libatım tedricen Danzı.,,e inhisar et- icap eden neticeleri istihsal etmek _ lanya, Mehmed Çetinkaya, Lütfi ve 1nı:iliz Universite gençlerinden diye kadar h·,.b· e e ıse etr• de şdı~l- 1 - .... ... - Nevese! peşre~İ 
f ki lh h . . 1 B J N . T H . t ·ı G h . . ı)' ır pasapor ıa e e ı - 2 S N ırme e su cep es.-rıın parça ana- ten henüz uzak bulunduklarını gös- ocza ı, acı oros, Nuri Deniz, A- eıpage ı e epenery şe rımıze memiştir - adettin Kaynak - o 
bileceği hususunda nikbinlik göster- tcriyor Bu vaziyet ise Polonyanın li Sezel Hadika Yon"'t Ahmed G·· gelmişler ve tetkiklerde bulunmuş - Bu ted·b.ıı·l p 1 1 w veser şarkı - Hicranla hı . . lh k f . . · . . ' ' ... • u· 1 d er, o onyaya ça ışmaga 
mış. ve bı.r su on eransı teklıfıne hattı hareketını sertleştirmekten müş]ü, Mehmed Atacık, Abdurrah- ar ~r. . . gitmeyi adet edinen Alman Sapzya- rap oldu sevda. 
lngıltere ıle Fransanın davanamıya- başka bir i e yaramaz Demokrasi . Ak 1 H" . A . l\Iısafır1 cr beledıye tarafından mi- sınuaki Polo 1 1 t t 3 - Osman Nihat _ Nihıt 
caklannı temin eylemiştir~ ler daima Polonyanın .haklarını öne man ça ı, useyın mca, Adil safir edilmişlredir. Kendilerine :par~ ~ekted· ç·~y~··ı • ~ nr azarrır ~ vent şarkı - Yine bu yıl adil 

Son günlerde Alman siyasetinin <!Ürdükleri halde Almanyanın ve Paker, Mus!afa Sülükçü, Celal Bu- ti tarafından bir ziyafet verilmiştir. 'arı 1 ~d ~ u.n. ub ı~n ar pasapo sensiz. 
bir çıkmaza saplandığı intib.aını ta- Danziain haklarından hiç bahııetm'ı lut, Nebil Özin, Sahire Tümerkan, l\lisafirlerimiz. vilayeti, partiyi, be- lıek totm. ıgılıçm un kaln sdonra mem- 4 K k · · 

A
l . ,. h f'l" d 0 N d ç . R . 1 d', . . t h . e en ayrı amıyaca ar ır. - ········ - eman ta sırrı'· 

ı!an .. ~an sı~?sı ~e a ı ı. e ye- yorlar. C;at:!' ~cvletler.inin 1939 ~fi ec. et .. eşmıg, emzı Zarakol, e l) e~ı. zıyarc. \ ~ .şe rın muhtelif Varşova, 16 (A.A) _ Alman ma 5 - B. Medeni Aziz - l·Ii' 
mden umıtlere duşrnuşe benzıyor ve l <) l 9 dakı zıhnıyetle mı hareket ettık Nun Gulcr, Şükrü Bıçakçı Şakir yerlerını gczmışlerdır. k 1 R b 'k cazkar şarkı - V<ız geçip ıııı' 
Almanyanın bir sulh ~o feransına )eri keyfiyeti suale şayandır. Kazancı Halil Uygun Hi." se ' . O B. Toharvey Yl! iki talebe bugün dadm skrı Y nı mm takasında hu - zü edadan. 

- ... ....-....-..-..=..:......;.cu***»> k wı ' H kk T k. 1 yın . ~ . • ' ' -"--·:-ı- - .1:.. Md1ı ltt\'J\HH~JH·""' T P1Pfnn Tnnh <>-ra çıog u, a ı e şen, Sabrıyiı uaaaauaa 0 1 
• yürük semisi - Bülbül gib· 

Hitmet, 1zzeddin Arıkan, Ali Gök- } ' Diğer taraftan hnber alındığına 

Fransız gazeteleri türk. Kemal Ertan_, Hadi Katı, Re- ngiltere de ns~ göre, Alrnnn polisi son günlerde Al-

şad Serbest, Fuad Bilge, Mustafa ker ""t teCrU .. heler man Silizyasındnki bütün Polonya!ı-

Bir taarruz vukuunda hepimiz bir 
den derhal mukabele edece-

Ayaz, Enver Albasan, Reşad Yalın, ların pasaportlarını muayene baha-
Reşad Emek, Nazir Eyibil, Mehmed Londra, 15 (A.A) - lngilterede nesivle toplamıştır. Bu pasaportlar 
Öngören. hale nyapılmakta olan askeri ekzer- daha iade edilememiştir. 

sizlerin en enteressanlarmdan biri- --=*=--=+=-=-

lsv ·ere 
• ğiz. Diyorlar 

Paris, lG (A.A.) - Milletler ce- fnatlerinin nasıl ve ne vakit mUuııfa- iaşe için tedbir fer aldı 
rniyet:nin Danzig komiseri Burckhart ası IUzımgeldiğinin takdirini tama - Bern, 16 (A.A) - Beynelmilel 
tın Berehtesgaclene yapbğı ziyareti miyle Polonyaya bıraktıklarını biidiı·- vaziyet dolayi iyle federal meclis , 
mevzuubahis eden Fransız matbuatı, mişler ve bu hususta kat'i vaidde lıu- lsviçrenin iaşesi için bazı ihtiyat ted 
bu ziyaretin Danzig meselesinin halli lunmuşlardır. Bu özlerinden dönm ·- birleri almıştır. 
üzerinde müessir olabilmesinden şüp yeceklerdir. Danzingin Almannıyıı Müessese şefleri işletmelerin i ab-
he eylemektedir • iltihakından g.ıyri bir tesviye tarzı loka veya harb halinde istihsal knbi-

Figaro diyor ki: derpi,ş ed'lmek şartiyle Burckhardtı liyetlerini muhafaza edecek bir hale 
cLondradan tasrih ~1unduğuna gö- pek aUi Polonya harciye naıırı Be- getireceklerdir. Aile reisleri de ev

ı·e, Burckhardt verdiği ilk rşporda kin nezdine ~önderebililer. E asen !erinde ihtiyat el'zak l>ulund:.:racak
Hitlerin ya\lmış olmas ımuhtemel bu- Polonya dahi martta başlanan nJk- lardır. 
lunan hiç lıir teklüten bahsetmediği tai nazar taatilerine devam etmek nr 00000---

gibi bizzat kendisi de Hitlcre hiç bir zusundadır. Danzig işini vaktivle taş- y l 'd 
teklifte bulunmuamıştır. Ve Fransa- fiyeye memur edilen ve Fransa. ingit- UgOS, a vya a 
nın mutıak surette ittihaz edeceği tere ve isveçten mürekkep olan mil- B·· ··k b' · k t f r r · 
battı hareketin ne olacağım Bitlere Jetler cemiyeti konseyi komiteshe uyu ır şır e aa ıye mı 
bildirmiştir: Polonya kendi menfaat- gelince, bu komit~nin Polonyanın nr- tatil etti 
]erinin tehlikede oldu~una kani olur- zusu hilfifıı da hareket etme3i rnev- Belgrad, 16 (A.A) - Gazetele_ 

sini, dil nmefruz norkhumbria as -
keri devletine mensub bin beş kişi- Hafif aks 
lik bir kuvvetin 200 den fazla oto - Danzig komitesini 
mobille H ull serbest şehrine hücu -
mu teşkil etmiştir. toplantıya çağıracak 

B uhareketin temj şu idi: Londra, lG (Radyo) - Haricire 
Noqrthumbria askeri, büyük dev - nazırı Loru Halifaks, bugün istira

leti §ehir dahilinde çıkan bir isyan hat için Yorkısra gitm iştir. Halüakı::, 
üzerine Hull serbest şehrini ilhaka uluc;lar sosyetesi Danıig komiseri 
karar vermşi!ir. Borhardın raporunu tetkik için haf-

1ng1itere, kuwetli tayyare filola- taya Danzig komitesini teşkll eden 
rı ve diğer vesait ile Northumbria kı Fransız ve isveç devletlerini içtiman 
tnlarının serbest şehre doğru ileri çnğıracağın1 söylemştir. 
hareketine mani olmıya çalışacak- , ______ _,,. ______ .,.. 

tı~~ D o k t o r 
Bu manevra neticesinde alınan ne- B. Be he et UZ 

tice şudur: :r 

Nourthumbria kıtaları serbest şeb Ç O C U K 
Hastalıkları mütehauıaı 

Hastalannı 11,30 dan bire kadar 
Beyler sokağında Ahenk matbaası 

sa, Fransa ve ingiltere hemen onun zuubahis olamaz. rin bildirdiğine göre mühim miktar-
yardımına koşacaktır. Nihayet Oeuvre gazetesi de şöyle da kurşun ve çinko istihşal etmekte 

re girmemişlerdir. Fakat, geceleyin 
yapılan çok seri bir ~ürüyilş ile şeh~ 

rin yakınlarında ormanlık bir arazi
de mevzi almıya muvaffak olmuşlar-
dır. •-------------·• 

ynnmda kabul eder. 

Hiçbir ~antaja boyun eğmemeğe diyor: olan cTreptcha min~s Ltd.> şirketi 
azmetmiş bulunuyoruz. Bizim tarafı- cBugiln, 7 an1a.n geçen eylUldek~ dünden itibaren faaliyetini tatil et-
nıızdnn tavizleri haklı gösterecek gibi değildir. O vakit Avrupada ni- miştir. 

Amerika 
ortada hiç bir mesele yoktur. Eğer hayet sükO.neti tesis etmek dü~Unce- «««OO>U Haydutları faaliyette 
doğrudan doğruya olsun, ve. dola_yısi- siyle hareket etmiş ol n Fransa ve in- M k • k 
le olsun, bize veya müttefiklerimize giltere bir kerre daha aldat1larn1ya- e Sl a Longbench, -Nevyork devleti -
bir taarruz olursa, hepimiz birden caktır. 16 (A.A) - Silahlı iki hnydud, çan-
derh=:.l mukabelede bulunacağız. 'Bu Petrol kumpanyaları talarındş, takriben 70.000 dolar bu-
tarruza intizaren az çok ka_palı teh- Kont Saki Vaşington, 16 (A.A.) -Alakadar lunan iki banka memurunu güpe -
didlere asla aldın§ etmiyeceğiz, bun- mahfellerdc söylendiğine göre Mek- gündüz soyduktan sonra. otomobille 
Jarı duyınuy9ruz bile. yakında Roma' ya gidiyor sika hükumeti ile Amerikan petr\)) firar etmi§lerdir. 

• l ö 1 d" - .......--;..._.. kumpanyaları arasındaki ih+iHifın Polis, haydudları civar devletin a-
JOUrna ş Ye ıyor: Paris t 6 (Radyo) - Macaristan . · A • • • • • • • 

cFransa ve ingiltere Danzig me- H . . ' N K S ki . cserı ve adılane> bır şekılde hal!edıl- razısıne geçmeden evvel tevkıf ede-
ı arıcıye azın ont a nın, ya - · · · t• s b.l k · · 1. d b ı bUtU selesinde adilane l;ıir tesviye tarzına k d M r .. 1 k k .. mesını ıs ıyen ummer Vel\'S, bu be- ı me ıçın e ın e u unan n 

halisane iştirak edecckl~rini ve fakat ın a us~do ını • .1. e .. 0
1
nu!ma uzere yanatı ile petrol kumpanyalarını is- kU\'Vetleri harekete getirmşitir. 

Romaya gı ecegı ıoy enıyor. t·hd f kt d' ç k'" S h"l h f 1 · her türlü zorbalıia yeya zorbalık • ı a etme e ır. ün u bu Kum - a ı mu a aza tayyare erı araş-
tehdidi nlbnda yapılacak hareketlere Beledı ye eisi ~anyalardan uçu bitaraf ol~a~ şar- turnalara iştirak etmektedirler. 
katiyen kl}r~ı duracaklarını öteden- tısle 9 azadan mürekkep bır ıdare s·· , 
beri spyliyegelmişlerclir. Almanlar, Dün gece Istanbuldan meclisi t~kili hususunda hariciye uveyş e 
bunu bilmediklerini hiç bir vakit d- idi nezareti tarafından yapılan teklifi 6 bin rlindli asker daha 
da ıedemezler. ge kafi derecere tetkik etmeden reddet. 

~Ordre:ı> gazetesinin kanaatine gö. Belediye reisi doktor Behçet Uz, mişlerdir. 
re Burckhardtın toşel,>büsil çok ileri dün gece s~at 22,30 da Bandırmn Bu teklifi kabul eden Mel<:sika hü
gid miyecektir: Fransa ve ingiltere, yoliylc lstanbuldan gelmiş ve bas - kCimetinin petrol kumpanynlarmdan 
bun'dnn dört ay e\'Vel, Danzig mec:e- mahane istasyonunda karşılanmış - daha büyük blr uzlaşma zihniyet.yle 

gönderildi 

ANADOLU 
GtlNJ.'OK SİY ABt GAZETE 

Sahip ve Batmubarriri 
BAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
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M0dl!rl 

HAMDl NOZHET ÇANÇAR 
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lnrıir ikind Berı.r •oW 
C. Halk Partin bmuı tçiıul• 
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Yabancı memleketler !~!o ıenelfW 
abone tıcrctt 27 llradır. 

GıinO g~çmiş nüshalar 25 kuruetur 
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1 

pür. 
7 - ....... - Hicazkar sa:z: ıe' 
maısı. 

8 - Bay Abdi - Rast şar1'1' 
Senin ac;kınla çak oldurrı· 
9 - Bay Arif - R. ı.ıt şar~ı· 
Zahiri hale b~kıp. 

1 O - Refik F ersan - 1\111' 

hur §arkı - Dün yine güni.İ" 
müz geçti beraber. 

11 - ...... - Mahur şarkı" 
Saba tarfı ve.fadan peyaf11· 

21.30 Konuşma {İktısad saati) 

21.45 Neşeli plaklar - R. 
21 .50 Müzik (Melodiler - Pl.) 

" 22.00 Müzik (Küçük ork~stra 

Şef: Necip Aşkın) 
l - Heinz \Valther - Da

115 

cde.n kukla1ar (Foksrot) rıs• 
2 - Brahms - Macar da 
No. 3 \it' 
3 - Heinz Munkel -
nedik hatırası (Serenadkı;ı.1 
4 - Heinrich Strecker .. 
bimin sahibisin. Jı: 
5 - Nielsen - Maskarll ıt' 
komik operasından 1sP~ 
yol dansları. V' 
6 - Eduard Künneke ... deıı 
di hamilton operetııı 
Potpuri. b h:t' 
7 - 1 tal o •ucci - ilk a;zo 
rın çiçekleri {ln•ert11e 

ma~. h~ 
8 - T omAnn - Viyarıtt 
yaları (Vals) • ~ir~ııt 

23.00 Son ajans haberlerı, b·,:o 
esham, tahvilat. kaJ'Jl ı. 
nukut borsası (fiy~?) 

23.20 Müzik (Cazband - · 
23.55-24 Yarınki progratll· ,,,,,,,/ 

Sinir hestalıkLnı matehatsJJ' 

Doktor ııl 
Ismai Ziya Treg .

1
1 

~t· 
Memleket haatabanesa ıı-',ıt-1 

akliye ve eski asabiye ın~~ ci~1' 
Dr. İamai' Ziya Tregul lk1rı. "'""' 

1 1 sıl•I J' 
r:oka~rnde 25 Numera ı u; .,,,,-

•yenehu.nesinde hastatar: ırı ./ 
ıne ve t~dRvİ eyler. ~ 

ııaincle takdir hakkını ve hayati uıun- tılj hareket ettiği söylenmektedir. 

Londra, 16 (Radyo) - Altı bin 
Hindli asker, Mısıra muvasalat et
miş ve derhal Süveyşe gönderilmiş
tir. 

HA .<;TLMIŞTIR 

·-------~------a..------· 



___ 17 .i ~r .. ~:ıs 1939 PcrşembP '(SAHiFE S)' ; 

r fthİJMA -- ; ···~·---. N! 1 r ~İMDİ~LER ~ Habeşistan~a galeyan 
•~ll!'IJR!ıııl~~~~~~-~~A~~N~'"'!"""'!!"H~~A~~J~""!"!!'~~~"·" Bagırıp çagıranlar · beşle l1alınde n arla 

176 Çeviren: K'm\ OML Siynsiler~. «niçin rsnbi asabi bağı- J v d-J 
M d d f d ' .. rıyorkr?> Diverek sinirlendiğimiz çaı pırc"'m ga a ~ 

aznun genera:, kerı İsini Ill Ü 1 aa e en aVUK tl{lll1 SOZU• çok vak;dir. Fqkat bir de k~ndimiz~ Paris, 16 {Radyo) _ Kudüsten ).ın p.: J
4

n " ı- b krd .... n mü_ 

nü kesı·yor ve harp eden Fransız ordUSlJ..JUn mutmain ola- bat:~~;dn~~~·eb7:z1::ı;~~r:;.ia os~a- ha~lerbve~iliyor:. ı· . . b ekkl·epı çctel r. d.ı 1 rn (1~ar k ftal-
d E 1, d lk' . . . r a eşıstanın ışga ı zerıne uraya yan ara çarpı mc hı. 

b f • f d k - d · -· · .. d · d · ımb ~\~\·c F' "~~n 1n;ı t ıncı~nı hicret eden Raslnı·a gelen mektl.!P ~ İtalyunlarm irr: ı i ti bu galc ilme.w· iç~n Le Sİ.{ll e a eme !Ste lg1n1 ma e ıyor u b.a). ttlım .. nl •. c. osumu'nt• ak' laragöre,H be<:istanınm\.lhtelif -yanasebepolmu tur. 

ük 

. eı ım c c RJJ.l ı erımız oyuna ıı:; •ra . 1 • 1 • • l Mud, faa ve' ·ı; -- s. yın rd · nu söylemiştim. Zirn, nqalete hiz - 1 :qm mc>na4''ir. , 
1 

H tt 
1 

. 
1 

• d s . 
1 

hır"ermde ~alyanlara kar 1 bir ga e -
f ı " a n, )iZ( en zıya c mır e->'ın hak mi r ! Cı: dı met edeyim derken, çok ı:;aydığım .... zam t , n 'z Ol n ~ rdu. Nedir kaybedile- n> 

rre ç k agırd r. t maznunu kır:r koık..ıyorum. 
~ip, maznun 1.,mcr 1 (L) Onu rene el d kunacak r r m den hte cıı . . I k çıkaca - 1 

U, hana fevkalade mE.mıı ıı t , - r <lnyuyor- Vref,t'qr ftong ~ong mıntakası· 
tici bir mahi.} ette idi. ll uzm unu .a 1 e ve va bu ı~adl\r - B 1 inci ~ahifcdc -
hul'Uk bir cesaretle çıkacu*·ıını ve ·r •m.i ııa etn ,t n çe- , 

1 
mc>ıı, niçin b.z 0 ord , • ır hnı·bc tuı. ... n: a kc · Ç 1 aı·dılar 

ltıuht~em bir zafer k lZnnacağım lıurintinde>dim. Maz biyei l u 1 , ha !\ biıibirimize acı lnrclır. I', ~ L;.\.}uktUr. Hong _ Kong 16 (A.A. ) - ja-
tahtnin ediyorum. Vaziyet o dertıce nun genl:'

1
\\]c beni bağlıyan dostluk bir iftir h .n ° dı u- ı tarizıer ) ) orduk? Erıtc11;ski, 16 ( A.A. ) - Uu ~ab~h ı ,Ronlar Hong _ Kongdaki in~iliz or-

lııaznunun lı.!hinde id · Gördliın ki. ve samimiyet esasları 0 derece kuv- 1 nu Fransa umumi eı k,lnından -ak - Çünkü yenilmek iıüem ·yorduk. saat 8-20 de istanbuldnn luı reke!. e- d ~unn kırk ıekiz saatlık bir prea -
~.aznun general de, kendisi~i pa:~ak vetlidir ki, başka her hangi bir işte lamaklığmn istiyorsunuz! Çünkü insan olar:ık renmek, hakim den. Milli Şef İsmet İnönü Çurltıu visten sonra Hong. Kong hududları 
ır tekilde müdafaa edebılecegın - onun için nefsimi feda etmekte asla Maznun general - (Avukatınıu olmak, izzetinefsimizi kurtarmak i~- Trakya umumi ınnfettişi gener:ıı !( - cıvunca karadan ve havcıdan hare -

den emin olarak sevinıyordu. Ne ça- tereddüd etmem. Ancak, adalet bah- sözünü keserek ve eliyle işare~ e~e- tiyorr1uk. Biz, küçficük l>'r tavla par- zım Dir:k tarnfındn'l k:ı.rşı! ınmı.,: _.e kat başlamıslardı'r. Hong - t(ongun 
te ki, maznun general, eJ..:fmıharhi- sinde vazifemi yapmak, mesleğime rek) Allah aşkına susunuz 1 e~ım tisinde bile, yüzümüz lnpkırmızı, va '.iğle yr•meğini Babae3kidt: Y"mi~tir. katiyen tecridini ~ .. tihdaf ed~n bir 
tei uınumire reisi general jofrle ko - ihnnet demek olacağından. böyle bir ı vatanın sesidir. Harb etmekte o an ziyette, tavla zarlarını elimizde dli- 1stanbuldan itibaren bütün yol bo- harekatın mevzuu bahis olduğu zan
ııııştu1'tan sonra, vaziyet tamamen irtikapta bulunmamak mecburiyeti Fransız ordusunu düşününüz! :nar- ~ürür, pulları şuraya buraya savu- vunca biriken on b:nlerce halk Milli nediliyor. Bin japon aak.eri Namasa
~ei.itti. Çieneral (L) , o dakikadı\n vkdaniyesindeyim. şi tehlikesi muhakkaktır. ~u asır - r. ır \ e ırnrıar aksi ,ırı>l:nr,..: ~ef~ coşkun tezahiirat arasında sev- ıın çıkarılmıt ve japon ~areleri 
!ibaren kendisini mUdafaa etmekten Maznun general - (Müdafaa ve- ga, ufak bir sesiyl~ .ort~.lı~ı alt ü.st - Lanet (lls n .. Tilh, el §eı gibi ge- :Si ve saygı tezp.hürü gösternıi~krdir. de Sumşunu bombardıman etmiı • 
•artınazar it'i. Sebebini anlamağa kilinin ı.özünü keserek) tabii, va - edecek ve her~eYi sılıP. &~P.ü!·ecektı:r. llemez olaydın! Cumhurreisimiz Trakya hJ\lkının tir. 
~0k çalıştın:.· fakat ma .. esef muvaf te.nın menafiini düşüntnek şartiyle .. •=:una meydan venneyınız,, ı Diye bağmr ve kahvehnne halkı· JU candan tezahüratına s~vgiyle mu- , ~0000---
! k ola,madım. Qudan sonra, huzu - Müdafaa veklii (devamla) Vata - ' -Devam erl"Ct!k - nı bizar edersek büyük talih kumar- ka~le etmekte ve bazı yerlerde halk B } 1 • · 
tıtn\lıd~ dinı n şahililAre c:~hen - cc:c***•u ıan oynıyan ve netıco inde bir tavıa ıa tema~ ederek dilekıer:ni biiyük bir eş er K m1tes1 
dfın ve onları mumkun olduğu kadar R l l parti~i dc~il. bit• ınenılekc.t. m'lyon- ~lfı\rn ile <linlemekt~dir. C •• .. T k d 
~~·letrn~ğe çalıfitl~. Aı:Uekkil}ı~ı, ~U ar a~mento ar !arca Cl\fl, scn·,·ct, $aadet ve her şey Edirne, 16 (A.A.) -Cumlrnrrebi Uma gUtlll O )'0 Q 
areketime bir aralık uyar ıhı ~o- me\ zuu~ahiş ol:.ın meselelerde niı;1n Milli Şef t met 1nön!inün Edimeye topl('tnacak 
tfın~ü~Unden seviniyordum. l\laale - asabileşmesinler? q-elecekleri haberi Edirne halkı tn- T k . 

16 
A A ) D . . 

•tt d b .. 'k b' . 1 k 1 o \O, ( . ..p. - omeı aJan-
1111 t Ed' b il 1 .1 •1 tak sının ı\\~ıgm ·e, arıc~ye nazı-.ı •bilahare bu ümidim de zail ol- k on~e ra n sı Hele hele, ellerindeki kağıtlar be.r- ·afın an uyiı ır ı:ıevınç e nr.şı ıın- b.'ld' rı·~· h .. 

. bal\ olan cliktatörlçr küplere b'nme- ~ı; ır. ü. 1 ırne. u g hze ;·es~fe ~a~·ı k- rı, bugün, başvçk.1 e, Avrupa vazive-S~ın reis, sayın ıikimler! Mfi - sinler de ı.e yapsınlar? Burnumuza ar.a s s enmış \'e er ar '". - ti knı.,lsında j"p nvanın nlması ica-~kkilinı ı Mu hakem~ ·a }t>idayctin - ı koı\nn sinisinek bile, bize belediye- !arımızla donatılmıştır. Halk, ~c'tıır h d t db. 
1 

h ·kk d b' · 
il • ,,e en e ır er a . 1\1 a ır prQ.ıe 

en sonuna kadar bir m · ı ... - ye çatmağı hatırlatıyor. Onların medhali olan Ayşekadın semtıne a - (evdi etmiştir. Hnı · n. "'ırının (la 
ltıet ederek, mütemadiyen kendisini A . k d j • b •• •• • d l ti • burnuna ise. zaman zaman sivrisi- kın etmektedir. Bu münasebetle ya. ·ıŞtirak et~iği b" muta . .., ç~na~nda lbıGdafaaa·an çe'ı·ı'ııdi. Onu ikııaa ça- ffiefl a e eQeSJ, UYUk eV1e erlfi neklerdeg~:1,,.·umruklarinivorveza- b' k k" l"l · k'l · 

.._, J kın köylerden da ır ço oy u erı- bu proje Uzeri\t"Je ba.şve ı , ban<'ire 14tıın ''e herQevden evvel adaletin b k f d d •' vallıların gözlerini ynsaı tıyor. Hem h b' d l)ı ' ~ J ı a et e } 1 ffi e• miz şehre gelmektedir. 13Zll'l Ye " ar ı; ırnzırı arasın n mu 1 
11
Z&ffer olmıısı !azım gel 'iğ~,1· söy- Jr on ~r ans 3. V lıu vaziyete düşmek. hem d-0 susmak h k t h J l t 

ed· '' Manevra dolayısiyle şehir iki gc- \a a n qsı o muş ur. · .ı •
1
111.. Mususi konusmalarımızda ela } k ı· f d olamaz. Mutlaka ~:ı.ğıraraklerdır. S 

1 1 
~ .. lı ş •ekı'J bcs 

11 
... 11 

• • • İ • d b " b hl kndıw elektrik unı c ıgmn gurc. a \ ' 'il "-t aı~ bu yolu takip ederek, ! . .tkıka er ı n 1 e 1 e l yor 1\1 esern, bir 44damın göbeğine koca ce en el 1 sn a ara zırlar kom it '11i cuınn günü fevka!a 
'/tın IXl.eydana çıkması için kendisin. Oslo, 16 (Radyo) _ Beynelmilel bcynelqı.il~i b'r kc {tra1\Sa davet e- bir mermeı· ta koymuşsunu?. Heri- !erle tenvir crlil~ektc ve ha!k geç vn çi.e bir toplan. j a çağırn.cakb.r. Bı: 
lij Üde.faa etmesini tavsiye ettim. Ne rarlam n o konferan ı, buglin de dHmelerini teklif edeceğini ve hu hu- fin ağzını da tıkamışsınız. Bu adam \{itlere kadar eglen~ckted1r. . toplantıda har'ciye ırnzmnın projes\ 
~ Yl.ecUıuse kir etmedi. Vazifemi ya topla,u~ıştır. Bu toplantıda, Ameri- susta mfü;külat çıkarsa. bu konı'eran- ya çatlıyacaktır, yahucl da fırlayıp ~üyük 'Millı Şefın ı~f\,..ıetlerıne tetkik olunacak ve projenin tatbiki 
~abılıne~ için elimde bütün fırsatlar ka delegesi söz almış ve yann cihan sın bitar~f devletlerden müteşekkil üstünüze atılacaktır. Halbuki a~zını belediye dnires~ tahsis olunmu~tur. için alın~tuısı lUzuml 

1 
diplomatik ı.d 

t"tk.en., ıük(lt etmek mecburiyetin- meselelerinin halli için konf eı·ansa olması fikr;ni ileri süreceğini ilave tıkamazsanız ajustos böceği iİbi ba- oo birler hazırlanncaktlr. 
~ ~ ~~lcbm. Çok defa, cesaret!endim bir proje vereceğini söylemişti... eylemiştr. i'ırır. baaırır. oturu:r. TAf \.\ y9riA~t us_ a<la tay ~ar..e 
~t llıüekkilimin lch'ndeki de}afü or- T\aL. ....... \..MU- '\..;ı .. nı.. A•ttlaHa"'h'**.....,.. .• _,,_ ----'lr~a 'Pıt te yenı• 
~~n ~eneralin, anunu · inatgah Bağırmak ta ruhi bir ihtiyaçtır. bayramı ır.ıaa• 
la dıa:nı ve ısrnrının. mUfomadiyen Amt>rika~ılar Şimali ç· nde I Tıpkı konuşmak gibi, düşünmek gibi, t k ·r t 
li nıııu olduiunu düşün~ı·" k vazgeç- } Il• Yemek yimck, su içmek hava almak Moskova, 1(> (Radyo) - Önü - eV lrQ 
~·ye vekaletinden istifa ettim. Ruzveltin teJctgr re· giJiz J ht J u gibi.. müzdeıci cuma v.ünil biıtün Rusyada j Madrid, 16 (Radyo) _ Z ... bıta, 

~ .. ılırsiniz ki, riyaset makan·ı, maz a ey ar JgJ Ağlamak bir tescll:dir divoruz. taY'yare bayramı kutlulanacaktır. 1 b .. .. h ı· b' ı. k' l . 01

"'1\ • • /ı l ı ~ ~ ' · b ugun şup e ı ır ÇOK ımse en tev-~tt· ıeneralin vçkaletinden istifa ıaıcum ur o mas'n Hong - KonR' 1 A (A.A.) - Che- dogrudur. Aghyanl .... rın bedbaht ol- Bum ıase H•tlp gerek urada ·:e gc- .• . . ' . .. 
liıı'~en sonra, gene beni vekil ta. isti yor/ar lkiai ajar.!iı l.JiJdirıyor: duklarını da çok görmüşüzdür. Ra- rekşc Vlfldivoetokta bilyük tı:yy~reıkıt etmıştır. Bun.ar arasında komu-

~tti. . . . . 1 Tientsinden ımm haberleT"e göre ğırmak da ayn izamanda bir teselli manevraları yapılacaktır. nist partisi şeflerinden bazılarmın da 
~i~<l}•ın hnkimler ! Pek iyi t~kdir e- Vaşmgton, .1G ~A.A) - D~hılıs e .. ·~a!! Çinde İng:liz aley1.tarhğı cı.ayılnb;lir. Tı:ı n•ar m mevrnları C"'""a ında buhmduğu s"} l ·:> or 
a ~turn ki, ondan sonra da müdafaa :ız~rl~!1 C\ d cdılen. GO.OOO . 1~zah 1 ~.ddctlenmektedir. Tientsinin etr~ • Size dnha tuhafını .soyliyeyim: yüzlerce ta) yarecı paraşiltlerl ~ -

~~";:~!:~p::;'~::"g~'~;. ~::.~:ı~ ;;;ı:~ııd~:; p~~:h.~,'~::::1:::.~~i~ :: y:ı~~:~~ir~~~~iü:.,k~a~~:ad::;: ı.,~·;.~~'~' ,.~:~:. k~~~~~"~~~,;.::;;. Iıyacaklardu. =*=-- Lehli eski 
~ıı akiın bıraktırmak için elinden ge- gıı:~ k?ymu .nı ı~temcktadı:. memurları konmustur. Bunların va- ahşmışlaıdır. Bunlar, arabalar ge- Bı·r rekor daha M h . ı 
, 1 ~er fırsatı kullanacaktı. Nitekim ı.ı.alıfaks, -Yenı İ~koçya - ıS (~.A) zifesi imtiyaz mıntaka..,ına sokıtlmak çerken, seslerinin duyul • .mya ~ l U ar 1 P er 

se Oldu. - Ruzvelt saat 
11 

J.O da -mahallı sa- istenilen İngiliz mallarını müsa<le:-e cağını bil~rek bir kaç nara atmaktan k,,rJ.. ' I ~1eçhul asker abidesindeki 
"l)'ın reis, sayın hakimler! şu çe- at - cTuscalosu kuruvazöriyle bu· etmektir. kendilerini alamazlar. B .. en .. böy.le. bir " , 
., .ı ı · "ft ı k t 1 21 k k a ç k meş ~lenin ateşini ~a ,.~Vada, Fransanın büyiik kahra- rnya ge mış ve çı 0 

ara a ı an İngiliz eşyasını ihtiva eden bü- aç ar a aş tanırım. ~n ~ 0 ~t~ya~, lstras, 16 (A .. "·) - Binbaşı Ris~ 
~a~1 bütün hUviyet;yle göründü. ~topla selamlanmıştır. tün posta paketlerine derhal vazıyet ~aç ~rkadr~ ~anırım. Çünku 0 ~tı~:a·- di Amiot tipinde iki m örlü bir tay yeniieştirdiler 
'Ilı Sad~nın ne olduğunu ben anla - Reisicumhur karaya çıkmak ta - edilmP.ktedir. Tientsindeki japon ı?lermde. hala ya§a.~a~ta .. ve bır ıh - yar~ ile saatıa vasati _, 11 _ 621 k;l l· Paris, 15 (A.A.) _ f ransada 
''h liıç şüphem yok ki, yüksek savvurunda değildir. Amerika baş - matbuatı İngiliz ticaret müessesele· tıyaç halınde kendısmı gostermekte- metre katederek Oanali daire dC'\huin yaşıyan yirmi bin kadar Polonyalı 
~~ ~errrıeniz de • nl~mı~tıı::. Bu ~·azi- k~nsolos~ O~inton. ile. yenj . lskoçya ri.nin ilanlarını kabul etmemek emri- dir. • ÇİMDİK de on bin kilometrelik daire rekoru- eski muharibi temsil ed~n kalabalık 
-~· Ş\Sl~~~ lıaş egdım. Sızle.nn de hukılmetı mumessıllerı gemrye çık - nı almıştır. Bunlar alakadar japon servisi nezdin nu kırmıştır. b:r grup, bugün halkın alkışları ara
~ll~ tnaksad uğrunda eğildığinize i- m·~lardır. ~üyük bir kısmı c:Church of Eng- de protestoda bulunmak üzere üç Eski rekor, üç motörlü bir İtalyan ,sında Champs - EJlyseden ge,.erek 
~le isterim. Ruzvelt, mektublnrını ve gazetele iand missin> a mensup olan bütüıı kişilik bir heyet f,;Öndermişlerdir. tayyaresi tarafından ] ağustos 939 zafer takma i~lmiş ve orada m;çhul 

~t~.:_·n hakimler! Müdafaama baş- rini almak üzere Halifaksda durmuş.. lngiliz misyonerleri vazifelerini terk Fakat bu protesto, nazarı itibara a- tarihinde tesis edilmiştir. Ve saatta askerin başı ucurda yanan meşale-
~ \'~zifemin çok ağır olduğu- tur. etmek me~burryetinde kalmışlardır. Jınmamıştır. 236,970 kilometre idi. inin ateşiui yenilemiştir. 
~ ı .. o · l' a a FiS .3 ·1 l~hı · ·' · · a 1v d h l 
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k · 1d ı t k k • · 1 f ~ · gun. ezayır ımanın an a yenı r.sıpe se a yet verılmıştı. Nısau 15.. ı. e er a <yuvar a masa> na- 'Jır ev e urma ıçın Almanyanın 11.-~ ... RARENG'ız DE topl"rla techiz e.dilmiş olan Man~ na- Alessabatı dire le ü.zer~nde~i varilqen miyle maruf şel·hin sara) ına getiril- Fas ahalisini en modern s'Jahlnrla 
~ "' y 3 m~J'\daki Fransız avcı .gemisi de de- ~~r~~nle ~fukl~r~ kontrol c.qe~. n.efe:r di. Bu sa;ay, Fa~ ıı:~ma~i f en.ni ile y~- t:ch~z e~eceği~i v.c bu silahları zen-

Nr 11,111111
u

11 
... 

111111111111 
... 

1111111
,.

111111111111
,..,9 ........ ;:•11ı11 m~r .~lıy~rdu. Bu gemı son ~aldığı e- ıkı ıuphe~ı gemınm mevcudıyetını h~- v~rlak hır tepenın uzerınde ınşa edıl- cıU?rm ~ elkenlılerıyle koJnyca mem-

IZALTI G isi ııııı nzer~ne Cebelüttarık bogazmdan ber :erdı. Çok geçmeden bunların mış. ve bu se}leple cyuvarlak masa> lekete ıthal edileceğini söyledi. Fa-
• ~nılılanın beyaz burnununa kadar zencılere aid ik' yelkenli olduğu an- ismıni almıştı. kat şeyh Elhimba sakin ve mütered-

·............................................... .... ... , .......... ~. dayan~n salülleri tarassud altına ala- !aşıldı. Her ikis ide tehlikeli bir ~e- did duı·uyor, doktorup atız dolusu 

~~-iiiiii-iiiiii.-;;;;;;:;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiii~-~ii;Piimi;;;;;~~~i!ii!iiiii~~~iii; caktı. kilde yüklenmişti. Man~ g~misi der- Şeh sarayın medhalincJe kurmuş lafömna şüpheli nlzar1arla mukaıbç-

~ -29· 11 y'll iFf!W!-li 

5 

• Maıış gemişi -yukarıda yazıldığı hal <dur!> işaretini verdi. Ve küçük olduğu tentenin altında oturuyordu. le ediyordu. Acaba; Almanyanın miı-
a zan: ** gib • 'l,~ }Ulç b\r top}a tecbiz edilmiş kayıkla giderek her ikisine de Jazım Şeyh, doktorun, müzayedP salon. meggiJi ne maksad}a bu teklifleri Yll-

~\tol' da deruhte ettiği vazifeyi 
1tt ~ı ifa etmek için c ı · •• g J

bUrg' sürat katarına ;ı.tladı ve lfam· ve ikinci süv~ri lleine teslim edılmiŞ- olan taharri-yatı yaptı. Iannda teşhir edilen mallan reklam µıyordu? 
burga vapnca otomobile binerek ti. Mürettebatı on kişiclen ibaretti. Bu taharri neticesind memnu o- eden delallar gibi, mütemadiyen de-

~ lldar ç lışmış, hiçb:r tehlike 
~1~lc\ntnı>wi~i. Ancak d,9ktorun 
'~ ?lden ziyad-0 haris olm ı, fo\
. ~!. . .-aka .. \'e meharetiyle becer

'4 tl'i kendi kendine darb J;yor-

LY 27 »- numaralı tahtelbah:rin un- l\Ianş .. gemisinin kaptan.• bu y.er- Jnn birçok eşya yakalan~ı. Ve M nş vam eden m~dhiyel.erini. şayanı hay-
lunduğu Kott •ngot limanıııa vardı. !erden yuzlcıce. clcfı\ geçmış, sahille- gemisinin ambarlarına nakledildi~ ret bir metal}etle dınledı, cev~p ver
Vc den zaltı gemisine girdi. Bn gemi- ı·i adım adım gezmişti. Ş:mdi de al- Fakat Manş süvarisi bununla iktifa medi. 
yi sü\·ari Spiçer idare ediyordu. Dok- dığ\ dir~ktif şu idi: etlJledi. İki yelkenlinin tayfalarını, Şeyh, anlaşıldığına gQre doktorun 
tor ta g-em:ye girince Spiçer ile be- ve kaptanlarını kendi kurduğu mal!- nğız dolusu pı ppagandasına bir kıy-
ı aber küçü k kamaraya girdi. Kapı - Harbi umumiclcn istifade ede- kemeye birer b{rer d avet etti. Onları met v~rmiyordu. Belki n eyhin cı 

b kapandı ve bir saatten fazla gizlice r~k kontroldan kaçan ve muhtelif ölüme rahmet okutacak derecede anpa keyfi yoktu. Seyh' -olav ko-
(tor bu davet üzerine derhal konuştu bunu müteakip denizaltı gc. kaçakçılık işleriyle meşru! olan zen- mildhiş işkencelerle mahkum etti. lay propagandalara k n "hm ak-

) ~otunu gtydi, hazırlandı ve misj Elbe sahillerine hareket etti. ci yelkenlilerini takip etmek bu yel- lardnn olmnd1ğını F n 
~'«'); en s~atte hariciye vekfiletinin keJ\liler hakikaten hayalin fevkinde J\lman doktoru Probot tahtelbahi- Alt.nan hilkilmtlarının 
~der nı~ divcnlerini çıktı, doktor LY 27 deniz sathında saatte 15, al- korsanlıklar yaptıkl rı gıbi Afrika- riyle siyı h kıtanın muayyen nokta ı. ek alaka ve nıuhı\bbett n 
1ıı"\ a 1'tı uz kaldığı ağır unller tında ise 8 mil stiratle gidiyordu. Fa- da isyan etmiş vazis ette bulunan ba- na yal,ınlaştığı znn fil\ deniz açıkl - doktorun ifadesine alaka y 

tc
81

ll.da P'lçalanndan çok ter dök· kat fırtına gibi denizaltı cereyanları zı lcabileleri de te lih ediyorlardı. rında tahclbab 'rden çıktı. Ve ser e- mesivle şahit ~hlY ord . 
end n· ' · ,...,ndalye<:inden gibi melhuz olan tehlikeleri nazarı Zaman zaman Alman denizaltı gemi- riyane dola nn zencilerin yelkenli:!b- Doktor med~iv 1 mi ok d 
~ak iç n nldukça ":lfü:kü'a itibara alan süvari mak~nelere fazla lerine de zahire ve komlir veri~·orlar- .in~ bindi. :·e b~ suret!e Afrik~ sahil ~oorn silahlarqan ve m"ıh mr."a ı 

0
ktor l i . ·e vek Jetin: t r. sürat veriyordu. f dı. ! Jerınc geçtı. Snhılde. V.llelstrasın teş- hnrb reden bahisle Fn~lılnnn vat. n-

' '"Üle bile uiı·ı::nadan Ham_I LY 27 Hamburitan hareket ettiii Bu sebeple .. !an~ gemisinin sava- kiıatınn mensup adamlarla karşılan- larını kurtı:lrmak ve Uerde müst kil 

O anda Fasın cenubu tnraffarında
ki kabilelerin şeyhlerinden, şe. h Ben 
deq a söze karıştı. 

Şeyh Bendelıra gerek kabilesine 
mepsup zencilere ve ger 1 c Afrika
nın birçok şeyh ine nüfuzunu ge-
çirmiş m~_ğ •t \ f. mütekebbir b!r 
adamdı. Pnnı kenclı ~ bileı:ıinin, heR'l 
öbQr k lelprin ınenfqal~rini lçoru
mak çın y r\llrn, d n ç~l·şıyordu. 
'Iiidebbh \ ~ zeki 'ci •• it k' bu iş-
güzarlığı snye~ind li A~rikanın 
ler t kn bilti.m ı · i tanımış. 

Onlarla alfika pevda etmiş, nüfuzu
tı 

-Ar"' V"r-
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Biraz da Gülelim 
l_G_a_IFil_· _cdl_ü_v_~~~ nf- _v_a_ş_o_n_td_a_I 
Hind milli kahramanı cenubi Afri

kada nasıl dayak yemişti? 
, 

1 
( 

YENİ ZENGJN DİŞ TAKTIRIYOR 
- Dişinizi altından mı yapalım? 

- Hayır platinden ... Ortasına da biı· pırlanta ile üç inci koyun. 
- İtalyan karikatörü -

, ... 

ihtiyar erkek 
Parkta genç ve güzel bir kadın 

minimini çocuğuna hava aldırıyor
du. Yaşlıca fakat zengin, bekar ve 1 
hovarda bir adam geçti. Kadını, sem' 
tinde oturması itibariyle, uzaktan ta
nıyor ve onunla tanışmak istiyordu. 
Çocukla alakadar olmağı, tanışmak 
için mükemmel bir fırsat telakki 
etti. 

Kadın biraz sonra: 
- Beyefendi, dedi, çocuklan bu 

kadar sevdiğinize göre evlenin bari. 

Yaşlı adam cevap verdi: 
- Ben çocuk severim amma baş- f ~ 

kalarının olmak şartiyle. , 
Kadın gülümsedi: 

- Tabii efendim. Sizi görünce 

Gnndi, on üç yaşında iken evlendirjlmiş ve on 
yaşında bir Hintli 

~ . . 

. . • 

~ .. 
ben de böyle düşünerek söylemi~-
t . Gandi nutuk irad ediyor. Hind milliyetçilerin'.n hir toplantısına riyaset ediyor. Karısı ile yemek·hazırlıyor· 
ım. 

Candi, 1 869 senesinde dünyaya Ancak Hindli avukatın ka.rnma vasını halletmek için Londraya çıkan 
gelmiştir. Ebeveyni onu on üç yaşın- ve başına yediği tekmeler onu gittik- Gandi, başı açık, ayakları çıplak, 
da iken evlendirmiştir. Maamafih çe sersemletiyordu. . kendi eşyasını bizzat kendisi yüklen-
Gandi, bu izdivaçtan evvel iki defa Ezcümle, bu acı dakikalardan miş bir halde görülmüştü. ' 

Kadın mutfağa girince hiddetle daha, başka kızlarla nişanlanmış ise , bahseden Candi, hatıra defterine ~u O, İngiliz nazırlariyle otururken, 

-=+::..:--

Otobüs 

----** 
Soğuğa karşı 

bağırdı: de, onlann ölümü yeni izdivacına., notları yazmıştır: radyonun karşısında söz söylerken, 

S b - Kız ne yapıyorsun? Bu ne vesile olmuştur. «Artık, eve kadar diri olarak gi- meşhur mütefekkir Romain Rolland.-
e e p hal? Hindistanda çocuk denecek yaş-ıdeceğimi zannetmiyordum. Maama- la konuşurken de ayni kıyafetini 

11..1 Hizmetçi ~ı.z cevap verdi: ta izdivaçlar vukubulur. fih arkadaşlarımı yaralıyarak yere muhafaza etmişti. Profesör, kış ortasında talebesin- ı~ üşteri - Niçin ben bu maga· y -
den birini odasında ziyaret ettiği za7 zadan her istediğimi alamıyorum ca- - emegın. tuzuna ... bakıyorum. Mesela bir veli mektepte okuyan düşüren ve beni sopalar altında bi- Natal'li avukat, artık bir veli ·ol-
man, içerisini soğuk bularak hayret nım, niçin? -Sen n~ ~ıs mahl~~sun. Tuzu- çocuğu için idareden şu suretle izin tap bırak~n celladlarımı kalbim mah- muştu. Onun felsefesi içinde bilh~s-

. T "ht k p k f 1 'k na bakmak ıçın yemegı sen parma- alınır: kum etmıyordu.» sa su noktalar ehemmiyetli bir suret-
ettı: . ezga ar ız - e aza nazı ;sınla mı alırsın. O VI l d ' w. L" B k t ~ .. 1 d 

- Nedir bu? Dedi. Odun, kömü- davranıyorsunuz da onun için! _ . . 1 - g u~u ev en . ırecegı~'. ut- . oy 0 . te muta eay~ ş~ya~ ır: 
.. k ? S b k --00000 Ne yapayım efendım. Bır · )k- fen on beş gun mezunıyet verınızl Candı, meşhur beyannamel~n- «En dakık ıhtıraslarımıza galebe 

run /~ mu . ~ a ya lmı~or ~r ma yemek almak için koskoca kaşı- Evlenen kız ve yahud erkek iz- nin birisinde şu mühim noktalar iize çalmak, dünyayı silahla fethetmek-
sun ?u vazıye e nası 0 ura ı ı- ğı kirletmem ya! divaç senlikleri biter bitmez tekrar rinde durur: ten güçtür. Tefekkürde. sözde ve iş--
yorTsun1 b il . . 00*oo--- mekte~lerine devam ederler Maa- «Altmış milyon Hindli bugün <:Ç· te ihtirassız hareket etmelidir. Nef-

a e e e erını uğuşturarak ce· C . b k . . · 
vap verdi: rt z. f' an unu mafıh bır çok gençler' evlendikten ..., 

- Hiç merak etmeyiniz profe- sonra artık mektebe gidememekte 
Öğretmen, c:Cazibe kanunu~ Ptt d 1 · 1 h ·1 · k l k " l sör. Sogw uk tesirini gösterdiği zaman, ve 0 ayısıy e ta sı sız a ara atı 

anlatıyor ve insanların kürrei:ırz b' h t kt d 1 
imtihanlarımı düşünmeğe başlıyo- d d d . , ır aya yaşama a ır ar. 

· B d d 1 b üzerin en niçin Üşme iğini ızaıı Gandi, izdivacını müteakip der-
rum. ütün vücu um an ter er o· d' d ı· h b d k ~ ıyor u. za atını itir i ten aon- l,al mektebine döndü ve büyük bir 
şanıyorl 

---oo*oo--- ra: arzuyla geri kalan derslerini tamam-
- Anlamadığınız yer varsa S<>· lamıya çalıştı. Hind mütefekkirleri-

Me ğerSe run, dedi. nin ana ve babası çok hasis insanlar-
Talebeden biri ayağa kalktı: dı. Bunlar, evlenm~ masrafının <\Za· 

Delikanlı sokakta gördüğü ve ki
bar farzettiği bir kadına yakb~a
rak: 

- Size eve kadar refakat etmek 
şerefine nail olabilir miyim efendim? 
Dedi. 

Kadın cevap verdi: 
- Hayhay ... Nerede oturuyor-

sun uz? 
--ece**>»---. --

... 'f--"1 
- '-.-"7 

- Sizi öpücüklerle yemek ister -

- c:Cazibe kanunu» n:ı:eri~et" metind~n korktukları için Candi ile 
girmeden evvel insanları kurreıarz birlikte diğer erkek kardesini de ayni 
üzerinde tutan neydi? zam~nrl;ı ,..,:vJendirmislrrrH. 

Sütçüye getirdiği sütten memnun 
oJmadığımızı söyledin mi? 

- Yarın söyliyeceğim bayan, bu 
akşam beni sinemaya davet etti. 

***=--
Kahramanlık 

Karlo Spagetti heyecanla umumi 
harb hatıralarını anlatıyordu: 

- Muharebe meydanı cehennem 
den bir köşeydi sanki ... Her tarafta 
bombalar, şarapneller patlıyor, kur· 
şunlar başımın sağından, solundan, ' 
üstünden korkunç ıslıklar çalarak 
geçiyordu. Karşımda bir düşman 
neferi görerek atıldım ve bir kılıç
ta elini bileğinden kesip kopardım. 

........... - uan<fı avukaf 
Gandi, on dokuz yaşında Lond

raya geldi. Yanında kansiyle birlikte 
çocukları da vardı. Hukuk fakülte· 

( sine kaydolunan ve parlak bir imt~

handan sonra diplomasını alan bu 
zeki Hindli, cenub Afrikadaki İn-
giliz müstemlekesi Na tal' e yerleşmek 
üzere Londradan hareket etti. 

Candi, Na tal' de avukatlığa baş· 
ladı. Onun gibi İngiliz üniversitele- tır. Eskiden Hindistan zengindi. Çün simizin tahareti ancak bunlarla mü~ 
rinde yetişmiş bulunan genç Hind- kü Kişmir ipeklililerini ve baharatını kündür. Aşkın, kinin, merbutiy-etıll 
liler, memlekete yeni gelen bu avu- Avrupaya satıyordu. İngilizler, ken· ve ayrılığın fevkine çıkmak gere.~· 
kata kucaklarını açtılar. Çünkü Gan- di mamul eşyalarının sürümünü tP.- tir. Benim önümde, geçilmesi guÇ 
dinin hitabetteki kuvve.ti onları hay- min etmek için bizimkilerin satışını olan daha bir yol var. Kendimi sıfır.:ı 
rete sevketmiş ve el birliğiyle ~ima- menettiler. Şimdi, İngiliz fabrikaları kalbetmek istiyorum. Bir adam ke~· 
cak davaların kazancı kendilerini bir Kişmir ipeklilerini ve bizim ipekli di rızasiyle bütün insanların en gerJ' 
leştirmiye amil olmuştu. kumaşlarımızı mükemmelen doku- sinde y~r almazsa, onun için selarnct 

Ressam :._ Haydi çoraplarımzla Halbuki . yerli Boerlerle İngiliz makta ve onları bize satmaktadır. yoktur.> 
. k . 1 . . . d k avukatları bu itimadı çekememeye İnhisar altına alınan tuz, maliyet 
ıs arpın erınızı e çı arın. 1 . . . .. -

11,.. d 1 A Ü . d h' b' . ve onların a eyhınde tertıbat almıya fiatinden 1600 defa fazla hır ucretle -------------
Dinliyenlerden biri sordu: 

- Niçin kafasını kesip koparma. 
*** 

ıuo e - ... zerım e ıç ıı dl D d ki şey olmadan önünüzde durmaktan başla ı ar, O ooW 00 00 ' memleketimizde satılıy~r~ üşii n Ü erim 
t Gandı dogulurken Bir kaç defa hapse gırıp çıkan ve 

ll anırım. 1896 · d kl · l b' h 1 l b' hk"' · -Bıuıtarafı 3 ncü Sahifede--İtalyan karikatörü- senesın e çocu arıy e ır- ni ayet atı yı ır ma umıyetten 
likte Hindistana giden Candi. Na- sonra İngilizlerle uyuşan Gandi, Muaaolini bugün, kendi kendini .,. 

dm? 
- İmkanı yoktu ki 1 

- Neden? 
- Kafasını daha evvel başkaları -=*=--;- tal'e tekrar avdet ettiği zaman. ma· meşhur boykotaj beyannamesine şu eserini yıkan bir adam vaziyetinde• Ne yazıl< halli hükumetin, (vapurda veba var- maddeleri yazmıştı: dir. . I· dim I koparmışlardı! 

- Aman durun. Ben elle yiyen in-
. . dır) bahanesiyle içinde bulunduğu 1 _ İngiliz mamulat ve mahsu- Çünkü ifratla yoğurulmuı ıde•l<• 

Kızların annelerıne b~nzedık· vapuru tam yirmi beş gün karantina- latını almayınız. )erini korkunç çıkmazların içine •0 
• 

;-;anlardan hoşlanmam. 
-Fransız karikatörü- Otobüs !erini söylerler, yalan 1. Es~ı~en bu- ya mahkum etmesi, kendisine çok 2 _ İngilizlerin resmi mekteple- muı ve ltalyayı, beynelmilel ııt.hi~· 

Otobüslerden bahsediliyordu. na inanırdım amma, şımdı ınanmı- ağır geldi. rine gitmeyiniz. dan uzaklaştırmanın hatasını, ti ıl· 
Birisi : yorum. . . . w. • • Yirmi_ beş gün s.onra, hükumetin 3 - İngiliz istikrazlarına iştirak lerin kuca~ına v~ya aya.kların• :;1', Ne yapsın moda 

- Kayınvalide, dedi, bize misa- - Ne zaman fıkrını dep;ıştırdın ~ bir emrıyle karantınadan çıkan va· etmeyiniz. mak suretıyle muzaaf hır şekle 
Arkadaşımı ayıpladı: fı"r gelirken otobüse binmez ve dai- - Karım otuz yaşına basalıdanbe~ pur yolcularını iskeleye bırakırk~n 4 1 ·ı· 1 t f d t · muştur. ,.. · b d"l" - ngı ız er ara ın an ayın rJaı..-
- Ne kadar fena giyiniyorsun. ma yanına bir şişe süt alır Bu saye- ri .. Annesı otuz yaşına asınca ı ı ansızın küçük bir ihtilalle karşılastı d'l . b l d v 'f l . t Çelik pakt imzalandığı gün, t' · · b' d h h" k ~ · e ı mış u un ugunuz vazı e erı er- h j~e ı. 

Senin için doğru mu bu? Halbuki de evin önünde otobüsten indiği za- tutulmuş ve ır a a ıç onuşama- Kasabanın bütün halkı, ellerinde- k d' . solini vefat etmiş, manevi ıa 5 ~. I• 
bak karın ne şık geziyor. man taze taze tereyağı da getirrni~ mıştı. Halbuki karım ona benzeme· ki sopalarla taşlarla Gandiye ve onun e Sınız. H""k"' t" d'V. eref kendi meselelerindeki fikir hi~'"',.t 

d. N k l ·ı . h" . l 1 - u ume ın ver ıgı ş • 'il . k dd bııı _ Sen karıma ne bakıyorsun. O oluyor. ı. e yazı kafı esme ucum etmıye ça ışıyor ar, .. . . . . yeti, mı etın mu a eratına 101' ------=** ve hiç durmadan, rutbelerını kabul etmeyınız. sahip oluşu keyfiyeti ortadan k•1 
moda mecmualarına göre giyiniyor. 

-Ya sen? 
- Ben onun elbise paraları ve 

ev masrafları çıktıktan sonra kalan 
parama göre giyiniyorum. 

** 
Damat 

Adam, kocasından ayrılmak isti 
yen kızına nasihat etti: 

- Yaptığın doğru değil kızım. 
Kocan iyi adam, sana iyi de bakıyor. 
Ayrılmak doğru mu? Haydi kendi· 
ni dü§Ünmüyorsun, kocanı düşün
müyorsun, beni düşünmüyorsun. 
Fakat anneni düşün. O zavallı ka-

. dm is~c:!:ği gibi çıkı~abileceği yeni 
bir damat bulunc~ya kadar ne olur) 

- Memleketinize gidiniz 1 Bura- 6 - Muhakemede mevcud olan gitmiştir. 
Sı Hindistan degv ildir. Sizleri istemi- bütün hakimler ve avukatlar istifa H' ı r .,,.f" Artık Muasolini yoktur, ıt e 
yoruzl edecektir. Bütün davalara ait karar-

Diye bağırışıyorlardı. lar, sulhan verilecektir. dır. • J1le11 
Gandi, çok müşkül bir vaziyet Gandinin bu beyannameııi mem- Artık Muuolini söz söyhye 

içinde kalmıştı. O, sözle bir iş yapa- leket dahilinde alelacele tesirini Hitler aöyliyebilir. jı• 
mıyacağını anlar anlamaz derhal ge- yaptı. Artık Muuolini istediği yerde~jt• 

k ld 1 1 · 1 H"' · t fkA · 1 tediği şekilde harekt>te geçerne:C. ı · riye çe i i ve vapur yo cu arıy e urrıye me uresıy e yan~~ . . .. 'n b•I ı 
birlikte taştaşa, sopa sopaya kavga gençlik1 hapishanede yatan mıllı leran keyfıne ve musaade•• e 
etmiye basladı. kahramanlarını kurtarmak mıııksadi- dır. , ('' 

Halkın. hücumu hep Gandiye le mütemadiyen hükumet kuvvetle- Almanya b,.lki birşey k;ıun ;, "e 
' f . k l C"' k"" 1'3 .. müteveccihti. riyle çarpışıyor ve hayatlarını eclrı at talya aç kalır. ~un u · ,.,1 rııt 

Arkadı><1larından bir avukat onu ediyorlardı. iddia kür:;üdinde Hitler tek Jb" 17i11' 
. H d d t T t kt M , .. ·.,,. llRIO.. • kaçı!'rnak icirı ba7ı t~rtihat pJm,...Jc is- Bıwi.in in istan . ava.sı, :ı~ı ı~- o urmsı ~. u"~o •l'• 1 

•• tıaf11~. 
tediycıe c:1,. Cımdi bunu rec'd~tti v~ lerin çok samimi tedbırl~rıyle ıy• bır bulurınmamrJ t"d•T, Onun r.cJii ıı:ı: )ı•• 

b .t . ' . B 't'' ıırla. dıyor 
ı .. li yüzü kanla dolu oldu$iu hal le şekle girrr.i~tir. men 1 l'!':Ş·. 1 •• .u 1 

,:.J . 

1 kavı;ra mahallindP.n ı:ıvrılmach. Yuvarlak masada Hindistan da- Mussdını vefat ettı. 
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ASKERLiK 

Teknik Harbi 
Modern harpte teknik, endüstri ta· 
rafından oynanacak rol mühimdir 
-\ 

Tedafüi h;;rpte her nlfere mukabil on fahri· 
ka işçisi, taarruzi harpte 13 İ§çi lazımdır 

\ ANADOLU ) 

-

Balıkesirin Osmaniye kö-
yü tamamen yandı 
58 ev, 56 zahire ambarı, 57 samanlık 

dört saat zarfında kül oldu 

(SAHiF E 7) 

Nazillideki Atatürk 
büstü 

-
Büstün etrafını tan• 

zim belediyenin 
vazifesidir 

Akif Şaımaz imzasiyle bir m ck· 
tup aldık. Nazilliden bir İş münase
betiyle geçtiğini bildiren J.>u zat, 
mektubundll diyor ki: 

Nazillide gözüme c;.arpnn f U acı 

manzanyı size bildirme~i vicdani 

Askerlik sanatı devirlere göre de- ederek 67. 211 bin tonluk bir rakam 
1ğfşir. elde ederiz. Bu rakama Kanada, A- Balıkesir, {Hususi) _ Dursunbeyin bir köyü alınarak açıkta kalan kÖy halkının yerleştirilme-

Eski zamanların askerleri her ŞeY- vusturalyn, Hjndistan ve Sovyetle - çok acıklı yangın felaketi geçirmiş, köy, baştan si, yiyecek temin edilmesi gibi ihtiyaçlar için icap 

b ir borç tela~ki ettim Stadın yanın· 

da Ebedi Şef imiz AhtÜ\·kü•1 bir bi.ia· 

tü var. Çırç\vlak bir m<.>ydanlıkta, 

etrafı alelade b ir tel örgü ile çevril• 
mit, bakımsn:lıktan te~ bi!" a~aç yok, 
alakasızlıktan bu münbit topraklar
da b ir çiçek ohun yetiıtirilmesi, büs
tün etrafının yeıillendirilmesi dütÜ· 
nülmemif b ile •. 

den evvel birer cenganr idiyseler, rin istihsalini de hesaba katarsak da aşağı denecek şekilde bir kül yığınına dönmüştür. eden emirleri alakadarlara vermiştr. 
yarının askerleri makinistler ve mü- ha 19,92 ton ilave etmek lazımdır. Dursunbeye 35 kilometre mesafede bulunan Cumartes günü saat 17 sıralarında çıkan yr\n-
hendisler olacaktırlar. Bu mukayeseler totaliter devletle Osmaniye köyünde, cumartesi günü saat 17 de gın 0 gün saat 21 re kadar 4 saat devam etmiştir. 

Yarının harplerine teknik davalar mukayesede devama hacet göstermi- evlerin birinde yangın çıkmış, rüzgarın ve evle- Köy bu dört saat içinde gittikçe artan alevlerle se-
hakim olacaktır. On dakikalık bir yecek kadar beliğdir. rin ahşap olmasından dolayı ateş süratle genişle.- kiz _ on ev müstesna yukarıda da yazdığımız gibi 
h arpte bir makineli tüfek 30 kilo, bir İstihsal kapasitesi takdirleri ancak miştir. Köy halkının bütün gayretine rağmen fa- kül haHnc.. düşmüştür. Dursunbeye 35, şehrimize 
ağır makineli tüfek 56 kilo, 60 lık takribi olabilir. Pek büyük bir ihti - l · 135 kı"Jo ..... etre mesafede olan Osmaniye köyü 441 cianın ününe geçi ememiştır. ., · 
bir ha\•an 80 kilo, 80 lik bir havan yatla yapılırsa bu takdirler muhtelif Neticede 68 haneden ibaret olan köyün 58 ha- ~üfuslu ve. kazanın büyük köyleri arasındadır. Nazilli belediyesinin lıu cle;·e:e, 
800 kilo cephane sarfeder. memleketlerin endüstriyel kudretle- nesi tamamen yanmı~tır. Ayrıca 56 zahire anbarı Şehrimiz Kızılay şubesi felaketzedelere ilk 

Bu demektir ki on dakika içinde rini tayin için faydalı bir esas olabi- 57 samanlık kül haline gelmiştir. yardım olmak üzere iki yüz lira para ~·ardımında 
lakaydi göstermesi, muhakko.!t ki 
çok acıdır. Bu, oradan ilk g 0 çcnlere 
biraz da Nazilli gençliğinin hareket
sizliği hükmünü verdirebilir. 

bir tabur S ton barut ve çelik sarfe- lir. Alman konjonktür enstitüsü 935 Facia vilayete bildirilmesi üzerine Valimiz bulunmustur. 
der.. senesi için bu neviden bir tahminde R ecai Güreli yanına Sıhhat Müdürü Saffet Öney Kuru~un Eskişehirdeki deposundan da 60 ça-

ÇOnkil modem silahların ateş kud bulunmuş Ve aşağıdaki cetveli tan- ile vilayet jandarma kumandanı Hulusi Arseveni dır ve kafi miktarda giyecek istenilmiştir. 
reti 1914 e nazaran en az dört misli zim etmiştir: l D b Yanuında ı"nsanca ve hayvanca zayiat olma- Abidelerimizi ihmal etmemeliyiz , 

Onları rekzettiğimiz gibi, muhafaza
sını ve her geçen ıünde daha ıüzel· 
!etmesini bir vazife bilmeliyiz. 

alarak otomobille derha ursun eye hareket et- b 

fazladır. Birleşik devletler % 44 d o · k dıO.ı anlaşılmaktadır. Valimiz sehrimize avdet et-miş, o günün gecesi e smanıye öyüne yetiş- b -

Bu basit misal bir harp ihtimalinin Almanya % 11-12 mek u""zerc otomobille aece saat 8.30 da Dursun-
t N. 10 miştir. · o:ı 

en bü~·ilk ehemmiyette teknik ve ik- ngiltere 10 V l h 1 d h l · d beyden hareket etmiQtir. "' a i ma a linde er a ıcap e en tedbirlerin :ı: 
tısadi meseleler ortaya çıkardığını Fransa % 7 ........... • • .. ................ . 

:~~:::~·~::.ı?:;;u~~:~~:~r ;:.~~~~ ~~~;:u.r birliği ;. ı! M anisada ki nıüthiş cinayet iŞ l\Ji iFD'(di'S}'in": ·r:§·iYi·iFö·<ai· a li"ll ! 
b 1 f ·1 ·1· . C1. 14 : ................... ............................................................................................. : aca arının pro ı i çizı ır. Japonya ıo 

Büyük harpte tankın ortaya çık - japon.ranm endili~triyel kapasite- B . 13 d Haşhaş dumanı ile deliye 
ması ayni zamanda hem harekatın ~i italyanınkini geçer ve Rusyanınnki ı•r tay içın yaşın a 
taktik manzarasını, hem de geri hiz - ingiltereye yaklaşır. Bu itibarla ja- dönen Araplar 
metlerinin endilstr:yel ve teknik işbir ponyanın hissesini yüzde 4 ve Rus- b k • ı d ld •• liğinjn şeklini tadil eden bir cat ol- yanın hi~sesini yüzde 1o olarak tah- ı•r çocu 0• u•• r u•• u Suriyede Frans1z makamları haşhaş istimalini yasak etmişlerdir. Bll 

B t 1• yasağa rağmen Araplar gizli olarak haşhaş yctiştirmektelermiş. Geçen 
muştur. min .etmek mümkündür. u ce ve ın 

k- d" ay içinde Livnnda geniş bir arazi parçasına haşhaş ekildiğini gören Topçunun hazırlanmasında, mer - ,·erdiği rakamların ye unu tinya en 
ınlerin tabii dağılışı, atış tanzim"nin düstrisinin yüzde 90 nını teşkil eder. Fransızlar haşhaşların toplanıp yakılmasını emretmişlerdir. Emir tat4 

kararsızlığı, hedefin sarahatsizliği El emeği ve kadrolar mesel'esi ya- Canavar Molla Isa, maktulun ustura bik edilmiş, fakat, çıkan rtumanlardan civardaki Araplar sarhoş bir 
'"Üzünden bir batarvanınn imhası i- rınm harplerinde en mühim mesele- halde gelerek gülüp oynamağa başlamışlardır. Araplardan maada de-
çin 155 lik topun 500 ila 700 mermi- )erden biri olacaktır. ı·ı P. başını ve kollarını kesmiş veler de ha~haş dumanından müteessir olmuş ve acaip hareketler yap-
ine, ve bir tel örgüsü şebekesinde 1933 martında Almanyada 6 mil- mağa koyulmuşlardır. 

ged>k :-açılması için en iyi şartlar al- yon işsiz vardı. 1938 niganında bu Manisa, (Hususi) - Manisanm bebiyet vermiştir. insan ÖmrÜnÜn SOn haddi nedir? 
tında 70 lik 700 ila 800 mermiye ih- rakam 400.000 e inmiştir. 1939 nisa- Arpadere köyünde feci bir cinayet Buna fena halde kızan Molla, çc~ . . . R k l , . 
ti.\:ar vardır. 16 ni~an "917 de beşin- nında j>:. lzlcrjn mi)\tan 94.000 e in- . l . D 1. M h d wl .. b l\·1 h d 1 ·1 ra vere- Rusyanın Kıyef sehrınde hır konferans yapan us do tor arı oır 

~ .ı -. ış enmış e ı e me og u on uç an e me ve smaı e pa - l k SO . . · 1 d d k 
el •e a1hncı Fransız ordulannın taar- mMir. d 'Aı· h 1 ·ı k ··ıd·· J k d Ali · t 1 ··ı.ı·· tm,..g" e insan örnrünün ~addi a ara - 1 seneyı tayın etmış erse e o tor .. " yaşın a ı, aşı ta_ş a ezı ere o u- re orman a Yl a_ş a o ~\1.t: :ı: .... ~ •• •• ·ı ~. . d k V r d"· • '4; • • ' 1 uuııu~, -avı na g u ual!lıuuau tiır uS'tu- u::ilc::uuutt c:ıuuı , ouunowın .:nut.:raJ. J.,..,,.L...,_,.., ,.,., hu ..: n:u:un uz tılabi c:ıe.ı;ıını o tor oronor ve• ıger 
60.000 ton cephan;ye, yani 460 ~il- dini hissettirmekted:r. ra ile kesilmiş, kolları koparılmış ve taşlarla Alinin ölmediğini görünce doktorların insanları değistirme metorının eskidiğini söylemişlerdir. 
Yon altın franga mal olmuştur. 20 a- Çocuklarınm tahsilini ikmal etti- ormana atılmıştır. kendisi de ustura ile zavallının başı- Konferansta sôylenen sözlerden anlaşıldığına göre, yalnız Rmıyada 
ğustos 1917 de Vcrdune karşı yapı- ğinin haber \'ermeyi hmal eden her Zabıta, cinayetten hab~rdar edi- nı kesmiş, kollarını koparmış, cesedi yüz yaştan yukarı 29.562 ki~i yaşamaktadır. Profesör Kreşetski Ukran
lan taarruz, 40.000 ton cephaneye. aile rei-;i 75 lira para cezasiyle çar- lince derhal tahkikata gırışmiş ve tanınmıyacak bir hale getirmiştir. yada 56 ihtiyar üzerinde yaptığı tecrübelerle insan ömrünün 185 ten 
Yani 280 milyon altın franga mal ol- pıhr. Çünkü derhal ona bir iş verile- katilleri meydana çıkarmıştır . Küçük Caniler Adliyeye teslim edilmiş- daha yukarı uzatılabileceğiri söylemiştir. 
rrıuştur. cektir. Bir me~lek intihabı mecburi- 1 d " K ki d •] b• d• j• 

Bu miktarda mermilerin imali bil- dir. thti~nsı lüzumsuz görülen veya Ali~i öldürdükleri a~laşıl~n Molla er ır. Öpe er ra yo l e ter l ye e l ıy Or 
lsa ıle arkadaşı İbrahım oglu Meh- 0000 - --

Yii k bi rsınni oı·ganizasyona lüzum faaliyeti az randıman veren her sa- 1 k l 
mlareddırv. e A li oğlu smail ya a anmış- An'Karaclak ·ı c "ı nayet gö terfr. 'l'ankların imali bambaşka natkfır ve işçi işii yapmaktan metle- ..... 

bir hususip~t arzeder. Burada meka- dilir ve muayyen bir endüstride ken-

Avusturalyada polis köpeklerini radyo ile terbiye etmeğe başlamı~
lardır. Bütün polis köpeklerinin sırtına sese alan radyo makinelerinden 
küçük bir~r makine iliştiramiştir. Radyo istasyonu köpeklere yavn' 
sesle kum:.mda'vermekte ve köpekler sırtlarındaki ses alma makinesin
den gelen sesle terbiyeye alıştırılmaktadır. Köpeklerden bu suretle çok. 
faydahu tc:nin ediimiştir. Çünkü, köpekler hırsızları takip hususunda 
her nerede bulunursa bulum~un emir telakki ~ebilmekted.irler. 

"k d . "f t ı 1937 d t Bu acıklı vak'a şöyle cereyan et- "atı"f 12 sene hapse nı endilstirsi üstün rol oynar Ye h;ıne vazı e gös .er r. e sana - .n..,, 
tanklar için kullanılan çelik cephane karların miktarı 90.000 kişi azalmış- miştir: J k ,,. fd 
de kullanılandan farklıdır. tır. 

Küçük Ali, bir gün köyden kay- m a : um o u 
bolmuş, çocuğun anne ve babasının 

Tankla rvasıtasiyle yapılacak ta- 22 haziran tarihinde Göringin ih-
bütün araştırmaları boşa• çıkmıştır. arruzun topçu hazırlığını azaltmak das ettiği bir kararname ile, bütün el 
T egayyüb hadisesi, Saruhanlı kara

Veya kaldırma khususunda oynıyaca- emeği kaynakları seferber edilmiş -
ğı rol bir harbın askeri, teknik, iktı- tir. ltalyadan 30.000, Hollanr., 1dan koluna da bildirilmiş, bir taraftan 

zabıta da faaliyete geçmiştir. sadi ve malt vaziyetini tadil edebi - 800 ziraat ışçısı getirilmiştir. -
lir. llö.000 amme hukuku mahkumun - Alinin babası, bir gün ormana 

giderken, üzerine bindiği hayvan Harp esnasında imal edilenn 3.000 dan 85.000 i aylardanberi el emeği 
h volda birdenbire iirkmüs ve bafrır-uenault tank 200 milyondan aza nok::ıanını karşılamak üzere çalıştırıl- · -
ttıal olmuştur .Bunlardan 400 i tah- maktadır. mağa baslamış; adamcağız çalılara 
· bakınca orada ba Qsız ve kolsuz ~ir 

tıp edilmiştir. Bu itibarla harbın Kıtlığı hissedilen yalnız mütehas- =-
ç,..sed görmüştür. son aylarında filen sarfedilmiş olan sıs işçiler değildir. Bir çok endüstri -

tank mnteryelinin 30 milyona vardı- şefleri tahsil seviye::ıine nazaran as- Zavallı adam, çamaşırlarından, 
~ı söylenebilir. keri ve b.edeni hazırlığın ifradını işa- bu cesedin o~lu Aliye aid olduğu!1u 
Yarınki harbın kararsızlıkları kar- ret etmişlerdir. Mütehassıs mühendiq anlamış, derhal Adliyeye haber ver

Şısında Avrupa milletleri mühim !erin, kimyagerlerin askere alınması- miştir. 
stoklar hazırlamaktadırlar. Bu stok- nı müthiş bir telihke olarak göster- Tahkikat genisletilmiş Ye caniler 
lar yalnız harp malzemesinden iba- mektedirler. meydana çıkarı larnk yakalanmı~. 
l'et değildir. Mesela Amerika da 1928 denberi üniversiteleı·de ta- 'l-ıepsi de suçlarını itiraf etmi~lerdir. 
harp halinde mühim miktarda ma - lehe miktarı yarıya inmiştir. YYük- Katillerin anlattıklarına göre, küçük 
elen stoku bulundurmak için nikel ve sek teknik mekteplerinde ve ma- Ali Molla İsanın bey~irine binmiş ve
ı;inko istihsali arttırılmaktadır. Al- den mektebinde her sene verilen dip kısrağın yavrusunu düşürmeğe 
tnanya da ayni şekilde hareket edi- loma miktarı takriben 2.700 dü, 937 ..--------------ıı 
Yor. Yarı mamfil maddeler stoku da de, bu miktar 2.200 e, 1938 de 1.800 
teekil ediliyor. e düşmüştür. 

Bir milletin liarp potansiyeli mu- 1933 ·de Almanyada 65.000 işsiz 
dil bir nasyondur. Bunda ilk önce o mühendis vardı. Bu sene, Almann 
tn1Uetin endüstriyel techizatı, maden endüstrisi 18.000 den ziyade mühen
"Ve toprak servetleri, askeri ve fenni dis ihtiyaç gösterir . 
lcadrolan, manevi kuvvetleri ve as- Tedafüi harpte her muharip nefe 
lteri ananeleri rol oynar. re mukabil on fabr ika işçisi, ve taar-

Uo,-ı.tor 

e akteryolo1 
A. Kemal T onay 

811laflCl, Uliın hastahklaJ' 

-· mtltelıa!llll 

(Verem "'~ ~aire) 
Almanya, silahlanma endüstrisini ruzi harpte en az 13 işçi lazımdır. Be,.mahane ?OD• hırakolu ya-

lnühim surette ileri götürmek sure - Bir modern avcı tayyaresinin inşası •mda 741 
tiyle 1936 senesinde 18.756 bin ton için en az 9.000 iş saatine, ve bir bom . tı :.. T e-lefon: 4115 
~elik istihsal etmiştir. bardıman tayyaresinin inşası için mo ·--------------·· 
Avusturyartın (424 bin ton), Çe - dern techizatiyle 1.800 iş saatine ih-

koslovakyanın (1.560 bin ton) , ital- tiyaç vardır. Almanya bu problemler - ------------
~·anın (1.951 bin ton), Mançukonun karşısında yenemiyeceği güçlüklerle 
~4 bin ton) ve ispanyanın (370 bin karşılaşmaktadır. Demokratik mem-
2 ) istihsallerini buna ekleyince leketler Ve bilha~sa Fransa için bu 
l''S,555 bin tonluk bir yekQn elde ede- meseleler başka bir manzara arze -
lı. der. Çünkü Fransız - ingiliz - Ameri-
( Fransanın anavatan istihsaline kan işbirliği hiç bir devlet zümresinin 
b?·703 bin ton ) , ingilterenin (11.974 aşamıyacağı bir endüstri potansiyeli 

111 ton) ve birleşik devletler in yaratır. Andre Labarthe 
. (48,534 bin ton) istihsallerini ilave Paris - Soir 

YURD YAVRULARINA 
TEŞEKKÜR 

Okudukları mekteb kitablarını ki
tap alamıyacak kardeşlerine veril
mek üzere Radyo evi ve kurumumu
za gönderen ince ruhlu yurd yavru
larına çocuk esirgeme kurumu aleni 
şükranlarını sunar . 

Katil İsmail 

Anka ra, {Hususl) - Burada, 
Özgen mahallesinde bir cinayet 
muştur. Tevfik Vardarın karısiyle 
alakadar olan Recep oğlu İsmail, 
vak'a günü gece yarısı .sevdiği kadı-

P ilotsuz tayyareler yapılıyor 
Amerikada y~ni inşa ediien en süratli bombardıman tayyarelerinin 

tecrübeleri yapıimaktadır. İ!k tecrübeler bir bombardıman tayyaresinin 
saatte 5 79 mil yd alabileceğini göstermiştir. Bundan başka Amerika 
hükumeti hava knvvetleri için küçük altı tayyare daha sipariş etmiştir. 
Bu tayyareler radyo ile idare edilecek ve pilota lüzum kalmıyacaktır. 

•• 
Uzüm piyasası ayın Yir· 

mi dördünde açılacak 
Borsa idare hey'eti dün toplanarak 
piyasanın açılma 
- Baıtarafı 1 nci Sahifede -

idare heyeti, incir mahsulü hakkın
da henüz kat'i malumata sahip olma
dığından yarın tekrar yapacağı top
lantıda incir piyasasının açılma ta~ 
rihini de tesbit edecektir. 

Borsa idare heyetinin, üzüm piya

tarihini teshit etti 
Hakkı Balcıoğlu, bugün Aydın hava~ 
lisine gidecek ve pazar günü şehri -
mize dönecektir. 

nın evinin önüne gelmiş, kocası va-
ziyeti kavrıyarak sokağa fırlamış ,,e sasının açılış tarihini, Ticaret Vekili-
1 ·ı h İ miz B. Cezmi Erçinin İzmirde bulun smaı e ücum etmiştir. smail, bir 

:\lnnisa havalisinde bir miktar il . 
zümün, henüz borsada üzüm piya -
sası açılmadan düşük fiatlarla satıl
dığı öğrenilmiştir. Piyasa açılmadan 
satış yapılması, borsa nizamnamesi-
ne aykırıdır. Manisa bor:m komi:erli 

ğinin alakadarlar hakkında tahki -
b ki k b 1 d b ı duğu tarihe tesadüf ettirmek iste -ıça a mu a e e e u unarak T ev- k l 
f v• d "' k k kat yapara lazım gelen muame eye 
iği sol memesinden yaralamıQ ve medigı un ·ü ararından anlaşıl -
1 ::ı tevessül edeceği tabiidir. :\ianisada 

Ö dürmüştür. Katilin derhal yapılan mıştır. Halbuki Ankaradan dün alı-
muhakemesi neticelenmiş, 12 sene nan haberler, tl'_.ın 22 inci günü ü -

düşük fiatlarla yapılan üzüm satış -
h "' lan, piyasa için muteber sayılmamak 

apse mahkum olmuştur. züm piyasasının bizzat Ticaret Ve lazımdır. Bu satışlar, olsa olı:;a sıkı -

•----Operatör---
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

kili tarafından ve onun önıinde yapı~ şık vaziyette kalmış b1r kaç müstah 
lacak müzakerelerden sonra açıla- sil tarafından yapılmı~tır. Satış ya -
cağı merkezinde idi. Maamafih Ti - ınldığı söylenen üzüm miktnn da 
caret Vekilimizin İzmire gelince ar- 40 _ 50 çuval kadardır. 
zu ederse üzüm piyasasını İzmirde İzmir piyasasında yeni sene kuru 

Memleket ha!ltanesi haştal:.ibi bulundukları sırada açacağı tabiidir. üzüm mahsulü azdır. Piyasa açıhn-
2 inci Beyler sokak furun klirqısı İlk parti incirin pazar günü Ay - cayn kadar zmirde 10 bin çuval ü-

• dm havalisinden İzmire geleceği ha- ziim toplanacağı tahınin edilmekte
ber alınmıştır. Ticuet odası reisi B. 1 dir. No. 25 
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Polonya Başku- Ferl Aieniiöde 
mandanının he-· t::' • h 1-1 l ..,, 
yanatı ve Naziler r ennın a e ça ıştıgı 

Aıimler mehtapta 
düşümneye baş. 

lıyor: 

Nakledşn: ** 
lbrahim Pş. nzn ayaklarına kapa· 

narak merhamet. di!eyorlardı 

Polonya ordusu başkum~ndanı 

mareşal .Smigli -.Ri<lz,.dünKrakovid·• 
vatani ve askerı bir ;ıutuk söyled;. 
Bu nutukta Danzig Ve Alman - Leh 
ihtilafı haklünda s'yasi şünıulii haiz 
lıazı sözler geçmiştir. 

büyük 

Atoln 
m mma 

Kuvveti 

Ay yolunu değiş· 
tiriyor· mu imiş? 

Dünyamızda gün 
r'ldlmiz tarafı yoktur. J k -5- Pek azimkar olan bu sözlerin tah-

Bu cevap barutla dolu olan va-ı İbra~im paşa ~İr ~aha elçi ~ön- • Evvela ııen1~ip m<.>selesi. MaTeşal . Pariste profesör F: Jolio ve Ma- küçücü~ p~rç~!ar .gönderir. Radyo- er uza yaca 
rileateş verildiği ·u~man varil nasıl dermedı. Fakat emır Korkma.t.m ıda- demistir ki: cBızim hiç kimseye kar- dam lren Kürinin laboratuvarında mun muthıs suratı v~ son derece 1 t . . b" h b A bv 

· d k" l · . . .. f k • . . d b' k § e sıze yenı ır a er: y, 
infilak eder ve ortalığı han~p ederse, resın e ı yer erin istila ve imh<'.sını ,_1 tecavüz niyetimiz .voktur. l\Ienfant- sessiz ve sad::ısu: bir halde devrın en nu uz uvvetı snyesm e, ır aç se- k" h ı· · t ı..a "' ' f · · ,. · · R , f d b' es ı asmamız, u, gecç erı en~~ ye~ 
lbrahim pa_şa askeri gururunda da emretti. Nitekim gi.ın geçmeden !erimize dokunan buva::ııta veya bilfı- muazzam hır Kesfi hazırlanmaktadır. ne evvel ngılız alımı .ı.üuer or • ır 1 d d j • 1 · ... ,_ - K k - k l l . . er e o aşmasını seven erın, aşı~ ... 
birdenbire qyni şekilde infilak etti ve or mazın makar hükumeti olan vasıta her Uirlü teşeblıü~leri redde- Bu kesif dünün bütün hayalle"İnİ ha- takım un~urların atom a e erını 1 d k d ,_ d .. • . · b d . arın ostu ve ar a aşı oı.an ay. un• 
ortalığı harabezara döndürmeğe Dırel~ambar ou dokuz köy ile LJ:ra- deriz. Birleri için Almak, Ciğerleri kikale kalbedecektır. Jol Vem ve bom ar nı an ettı. . .. yamızda olup biteıı hadiselerden il· 
ba"IPdı. Halep vali~inin İbrahirp pa· ber ateşe verildiler. . · için \•ermek manasına gelen bir hak H G Wel1·iı hsettikleri hariku- Rutherford, bu acnyıp teşebbus- h l l 'k k' J d 

,.. r • · · • & • 1 h am a mış o aca • ı son zaman :ıı- a 
şayı teskin etmek için sarf ettiği gay-ı Sema ya. nan köylerin ve ~as.qba- mevcııd olduğuııa bizi ikna edecek ladelikleri gölrrede bırakacak olan bu te muvaf.ak oldu. hemen emen "'d ı· . d - · t" · t. F k t L,. tn r,- ı:c r <> • , ... b" . ··L a e mı egış ırm~ş ır. ~ a JJ... .... 
ret semere yenpiyordu. nın ale\'lerıyle kıpkırmızı olmuştu. hiç.bir ku\'vet yoktur.> tetkiklerin seviyesine şimdiye kadar ım.Kanı olmıyan .r ~eyı tecruue et- b' h ..ı -· ·k1·~· k ..ı •• • 

ıb · 1 · . . 1 8~. .. . . ıat ve uy uegışı ıgı o a!Oi'lf cuzı· 
paşanın emeli ve arzusu memle- rahim pa~a. stanbula gitmek, sev- Bu bizzat Çemiıerlaynin de inki- hiç bir ilmi ihtira yetiştirm~miştır. tı: ~o.~a,.t ne ç? ışı~! . ı~ atom n~~eSI• dir ki, bunu en mükemmel ra.sadha-

keti c::a~ilerden kurtarmak, lst:mbu· gilisini pr<:nses A,y~~yi görmek ar- .sara uğrny.an cteskiıu ve tek taraflı yeni bir davayı halledecek o~n nı mfılak ettamek ıçın on rnılyon l d h' .. ı··kt f · k d.eh'l"yor ,. da . . B k d ne er· a ı guç u ıe ·ar e ı ı . 
la büyük ganimetlerle oitmek, v _ zusunda bulunduğun It herçe ba~a· p-eşin tavizler sryaseti tecrübesinden bu tecrübelerle tabii kuvvetlerin en rar!yom mermısı attı. u a ar atış· 1 'lt . · f C envı"ç r'"' 

P b l b l ı , 1. ' • • · •• • • k b" ngı erenın maru r .,.· 
sevailisi prenses Ayşeye kudret ve ad orta ığı İran cvve temiz,eme~ sonra iltihak etmiş olduğu cmu.ıdl.· büyüg-ünü atom kudretı elde edıle- tan sonra atom nuvesıne anca ır th · d h · l d f ,kala"'d·• 

f'> 1 ' · . . . . B d d sa anesın e u ış er en e'. .. 
celadetini aöstermekti. Esasen b· ıstiyordu. Korkmazin taraftarların- vemeb siya~et:dir. cl\Iukavemeb si- cektir Yeni tecrübelerin istihdaf et- kere ısabet ettırebıldı. un 3n a ı S C ., adın 1a bı"r 

o r • - • • . f an.ıyan pencıer Ol}-. a 
rahim pa~ayı Suriyede eylencliren dan biri ohm Dırelkambarin ha\foni yaseti müzakereyi reddetmez. Teh- tig-i gaye insaniyete, bugür. :i sana- anlaşılır kı, sarfedılen radyom ın ı- "t l d 

-s \. ' l""k . . 1 .. mu e ıassıs var ır. 
Korkmazın şekaveti idi. Mukad9.emin üç yüz kişilik kuvvetı didi ve emrivakii devletler arasında ~ide me.vcud kudretlerin kat k,~t üs- a et:ırı en atoma nazaran mılyon- Bu mütehassıs uzun müddetten· 
i Suriye hart:>in feca~tı içinde i{l- ile beraber bulunduğu tepeyi de ca- hal sureti olarak kabul etmeyi red- tünde hır kudret bahşetmektedır. . !arca .. azla:,a m~lolur. . . beri ay üzerinde tetkikler yapmakla 
liyor, masum ahali ve bilhassa ka- susların gayretjyJe keşfetti. Fakat deder. Büyük mikyasta tahakkuk etrr p ... ofesor Mıethe, ay.nı şek~lde "di. Son zamanlarda, y<;ıptığı karışık 
dınlar lbrahim paşanın avaklarına oldukça tahkim edilmif olan :.u te- Dil husustak~ hayalleri dağıtmak olan bu tetl·ilderle kıymeti 30Q.Jqf} radyo:n bombardımanlarıyle cıva- . h l d onra a·u·n ha 

f h k k 
' · , - k l ve ınçe ~sap ar Uf\ s , J, • 

kapanarak merhamet talebinde bu· peyi et etme için fazJa kan dö - müşkül olacaktır. kuru~ olan l 00 gram Ür<lr 'O'll ma- d-.n n tın yapma~a mu~affa J mu~- rek~tinde «bazı intizamsızlıklan keş 
lunuyorlardı. Bununla beraber Kork- mck lazımdı. Onu s\yasede dağdan İt§ly4n dış bakanlık bülteni daha d~ninden, 2.000.000 ton kcirniırün tur. F kat bu kımyevı altın, kend1- f t . t' B mütehassısın fikrıni 
maz, paıanın huzuruna çıkrnamakta indirm~ii Qaha münasip gördü. Ken düp garp d\"l· .. ıetlerinden, bir ihtila~ı yanmasından husule geleceh olan bir ~ine ·~<i bin misline m~l.olmuştur. r:e;~~:r.lng~iz heyet alimi Martnı 
inad ediyordu. Nihayet paşanın asa- disiyle teşriki mesai eden şeyhlerden önlemek için eti pik surette Mussol.- kudret elde edilecektir.: ani bir avuc Bu bombardıma~ ~şı !~rı~a hın· Davidson da kabul etmiştir. İki alim, 
hını teskin etmek için yirmi baly~ Jbni Fer.iki çağırdı. V!! niyen olan revizyQ,Uızm tas§\"\ unın~ madenden o kadar çoı~ enerji eld.! kı~m<!~ar; hı..m~. İngılız. alımı Chad- meseleyi yeniden ele almışl~r. inci! 
ipek ile elli bin akçe gönderdi. Fakat - Mukaddemle temas et, benden c~saretle göz önüne almalarına istı- edilecektir ki, bu kadar kuclrP.l bu- WJck ılç .~rofc or Fermı. de ~;hır v7, hesaplara dalmışlar, nihayet ayın 
İbrahim paşa kararından dönmüyor, selam söyle, sonra Korkmaz mese· yordu. günkü aletleı le elde t>dilmeğe çaltşı!- taharrıı:ıul~e de:am etm~şlerdır .. ~ No «esrarengiz bir ko:;:rpik kuvvet te-
«Bizzat Korkmaz gelecek~ diyordu. lesinden bahset. Arzu ederse yalnız Danzig meselesi hususunda da sa, 1 O beygir kuvvetinde bir motörü, tron» ıJ.-:111 ~e~ılen ~· .. nı mermılerle siriyle, gök yüzü,ndeki bütün er.ra· 

M l k · l" · · b ] · ub d. t yle mareşal Smigli - Ridz münakaşalar- b l f l k k' l k · t ld k h l em e et rıca mm temennıyat- ~şına ge sın ve arzı u ~ye e~ . _ . . . i a ası a ta i ı asır ça ıştırma. ıca- a on. nuvesını o u ça ırpa amış- mın asırlardanberi tabi olduklan ka· 
lan karıların .:lğlıyarak, sin. Bu emrime itsıat eder ve asker- d.an çekınerek snglam ıkı nokt:- üzç;,. beder. lardır. Nötronlar 30 sautimetre ka- nun<lan dünyanın etrDfmda çizmiı 

- Paşam bi ruğursuz adam için leriyle beraber teslim olursa, Kork· ı·ınde d~rmu~tur: c~sırl~r~n ~olon- Meydana çıkarılan esrar lınl·~ındaki bir kurş~n plakadun fe. olduKu ~ klasik münhani yoldan ay-
koca ~mleket harap oluyor, m<lzd~n istirdad ettiğimiz eyaletin y~ya b~~ladıgı Danz~~· ~ı~J~ ı~~;sa· Marifetli olduğu kadar da nazik rah ferah geçm~ktedı.r. . rıldığını tesbit etmişlerdir. 

Şeklindeki yalvarışları semere içinden beğeneceği sancağı kendi dı teşk:latımızın cıgerın~ eş/ .e- olan bu tecrübeler sayesinde ilim, ~qkat profesor Jolıonun yem bul- Bizim 0 solgun komşumuz ay, 
vermiyordu. En son tedbir olarak idaresine teslirn edeceğime söz veri· der. Enet~rn.~~yonal t.aah~üd~eı:ıınız- otuz seneden beri atomun en ince es- dugu atom kırıcı bombardıman sil5.- acaba niçin yolundan ayrıldı~ 
K k 1. I . .. d ·ıd· V yorum den kendımızı kurtaıacak bız olmı- f . b I 1. hı b b k h d k t .fb or mazın va ı! esı gon erı ı. c · _ . k' bü ü h k t rarına nü uz etmış u unuyor. a- . am._ aş a.. em e uvve ı ı a- Bazılarına göre. izah edilemiyerı 
k d ·· s"p bir l'sanla Mukaddem İbrahim paşanın be-y yacagız: Danzıgte 1 t n are e - biat tarafından en kıskanç bir şekil- rıyle dıg. erlerıne çok .ü.stünd. ür. bı'r zaınan 1'çı'n gu"neş"ın mıknatı·~ ca• a ın, paşaya. muna ı _ 1 h d k 'd .. k"l ·k . \erimiz kar~ı tarafa bir cevaptan ,,. 
sebebler arzettı. Zavallı oglunun ru- u e yere an ° u meme gayesı- . _. . de gizli tutulan sır nihayet meydana Yenı atom ~ermısı, hır atoma zib~ kuvveti artmıştır. Ay, bu kuv· 
h A h ] · · ] k J t f 1 b t kl"f" · t dd"'d b;ışka brışc\ deg !dır.» · b d" d "k l ı a etını aç\k o ara paşaya an at- ne ma u 0 an u e ı mı ere u • · .. .. .. .. ~ıkarılmıştır. Ne kadar küçük olurıın ısa et. e ınce, atom an otomatı o a vetin tesirine kapılarak )'olunda.n ın· . . .. ı k b l k "b" · b' h · Alman cevaplan gurultulu propa- k b 1 b tı. Paşa ıhtıyar karıya hurmeten kıs· e a u etme gı ı azım ır ata ı~· . . . . .. k a· olsun, her atom bir dünva, minimini ra ır parça eyrı ıyor. yanında u- hiraf etmiı;ıtir. Bazıları da bunun gü-

l d" N't ı · b dd'"d"' .. .. ganda hılelerı gıbı gurunme te ır. l ı B :ır men hiddetini teskin ediyor, fa!;at e 1• 1 eKım u tere u u yuzun- . r bir güneş manzumesidir ... Atom nii- tm. a. n atom_a çarpıyor. u atom me.r~ ncşten gelme bir cazibe tesiriyle de· 
d .. .. k' 'l'k .. , . . .. Bunlar esa:;ında son derece za\l~tır- d h 1 h -

gene Korkmazı görmekten vazgeç· en uç yuz ışı 1 rnu~rezesını ınus- · · 1 • • t h vesi olan küçücük bir güneşle, onun mısı çarptıgı atomu er a ta rıp ğil, bir cecnebi müdahalesi~ yüzün-
miyordu: tdahkemh. tepekdep ı°vaky~kindird~ğ~ h

0
-:.1- ~~~u~I:~t~a~~~::e~s~~:~ıe~~·~:: m~~ etrafındahnyret verici dereçed~ bir ediyor, çökertiyor. İkinci atom, par- den böyle olduğunu iddia ediyor. 

Must11fa ~a~n, h~ı o~\unu- e el dC\ .. ~Pl ara kvv~Rt'., g.. hatif clelillel'e istinad etmek do·ru ~ızla dönen seyyarelerden mi\rek· çalamp yuvarlanırken uçuncii Lir Bütün bu kozmik karışıkhğa sebcb 
zun buı:aya gelmesine mani-0luyor. man ı or uga ın an Re \fZa oımı· d - tl ' , ' ' . . ·,.. •· kep pir roqnzum~dir~ Bu s~_-.. .... •rır,,.le.r atom k;}lt .. ~inin ;;'7,.,.;,.... :-:··~~ ı.:~ -ı-••••••. -ı •• , ........... 'Sı.-ı ı..ı. ~ .... ;, ... , ... 

Fakat Ogı.ızu-nu.! (ıa .. n' n ı·tı'ma· •. t yan tlilr etiitte ~ıraf t ·ve l1 u e\!tf () ır. ,.lektro~lRrdır. Bu elekt ... onfor l:;u dördüncü, bir beşinci... Böyle umu- dir diyorlar. 
"' b gos er· . t • t\.lrnan mareşah Göring, Yunkers ·d r • • .. b' · h'd d ba l ' 

melidit.. Maziyi unutmilıyız. Hata· yalnız olarak brahim paşam~ çadı- t :.. . f \> "k 1 işçileri önünde atom nüvesinin düz tarafından fır fır "?.ı ır ato~ ın ı amı ır . ş ıyor ~: Fakat nasıl ohU"c9a olsun, bu kuv-
sız, yalnız bir Allahtır. Herkes hata rına gittiği and~, ~ Tüf~kle gördük- ~~;1' ~t: aldrı _ a arıtku eşr ttirmiş- dönerlP.r. Elektronlara bu son derece suratle ve şıddetle etrafa sırayet ec:ı~ vetin tesiri gittikçe artac.ak mi, yok-

l · h h • b' h · L • l ı;o) emış 0 u~u nu n e ·· ·· · d yor k ·ı k · · b.. .. hl'k yapabilir. Fakat onun hata olarak erı er angı ır §a sı, emır .Jek ~- . • 1\1 • 1 b . d . g"lterenin bir- şurat veren şey, atomun puvesın e · . sa e sı ece mı, ışte utun de ı e> 
kabul ettiği cezası tahfif edilir Ben meden öldürmeleri~ hakkındr;ı paşa· ~ıı. b' aı~a· u~~ a :ln:anyş.nın vo- mevcud. Korkunç bir seviye farkı işte buna. umumi atom infil5kı bunun bilinmemesindedir. Eğer ço-

-1 ··1d·· k · t" d ·d -· nın vermiş olduğu emre müsteniden µen ıre Cl kyeı ke c b ·1 kuvvetidir Atomun üz.erindeki bu İsmi verilmektedir. Milvar1arca ate- ğalacaksa ne dereceye kadar v,.. so· og unuzu o urme nıye ın c egi· L lu ü~tüne çı ma ve onu çen er e· · .. I . I · k h ' -
1. s·· ·· •t• d -' 'd b"l' · · Osmanlı ordusunun pişdpr kuvvP.t~~ . ld - .. enerı·iyi serbest bir hal"" koymak r.ıun nuve en parça anaıa , araret- nu nereye varacak? 
ım. ozume ı ıma e e ı ırsınız. mek:o kararını vermı~ o ugunu soy- ,. -ı- ' .. I . 
Ben askerim askerler verdikleri sö- ri, Mukadde:n;ıin pusu kurmuş \•azi- 1 ·~t' K crfl.· he;kesten ivi b'Jir onu yakalamak için atomun içine m~m nuve erı parçalanarak. hararet Yukaırda da söylediğimiz gibi, 
zün eridirler.' Binaenaleyh mademki yette bekliyen müfrezesine saldırdı- :.~ 1~ ~~tere e~u;:l~k silahlanma. gayre- kadar nüfuz etmek kafi değildir. seklinde .muazzam bir kudret rne':'- ~u bozukluk son derece azdır. Bu
oğlunuz yüzünü göstermek istemi· la~ ~: y~:ım. s~~t içi~de M.u~adde- t~:n:rag darbesinden Ş.onra ve nazi Atom nüvesini infilak ettirerek ... için- dana gelıyor. ~un~1. ya~an da, ~:~ nun~a b~raber bunun. tesi~ler.i ?e-
yor. Mademki beni ~örmekten im.ti· mıl} }JÇ _:ru_z kışılık n;u!rezesu~ı kı!ı~- politikası birçok defalar veı·ilmiş ve deki kuvvet deposunu açmak b.zim~ tek a.tomun ?e~ırdegıne ısabet ettırı yet alemınce çokt~~ ~ıssed.ılmıştır. 
na ediyor. . : tan-gı:çıri:lıler. . , . . . yemin edilmiş bir söze sadakatsizlik dır. Atom ise, her maddede bol bol len hır ~ermıdı~. _ .. ~yın y.o~ ~egışt~:me.sınden .. ~~ 

P b ·· l · · b't" d h - Devam edecek - tt'kl .. · · · m"t;I. mevcuddur Bugun, acaıp oldugu kadar kor- muhım tesırı dunya uzerınde goru-a,a u soz erını ı ırme en a- e ı erı ıçın gırış " · · · , · b ,. . . . 
dem l · d b' · · • d D · ·ıeı · Polon'l·anın .:ehir Mini mini bi" kalenin Kunc olan u hadıseı.ın makanızma· lecektir. Gündüzler otomatik olarak e erın en ırını çagır ı. anzıg nazı ·ı .ı "' • • • b l - l d . 1 

- lk" b , t" ı A l 1 •· •t• lsızlık go""termek sure- bombardımanı sını ununa ugraşan ar a dahıl oı· altı saniye uzayacaktır. 
ı e}az yazma ge ır eııne ı ımac " .. . k .. h' k' . h d · B h"'d' b" · . ·k d" 

Emrini verdi. Hademe yazmala· s an pa Vl tiyle ona zarar vermiş olduklarına işte profcsor Joho, Madam lrı" \ ma uzere ~ç ımyseııza be e~ıyoı~· u a ıse ırısı astronomı . ı· 
1. · · · 1 1 F K'" · ·ı ll'embr·ıc•e bı"r takım meşl1ur sırrına eremıyor. anız ugun e ı- g-eri rivazi olmak üzere iki mühim rı paşanın e ıne verınce paşa: harıcı inandırmaya ça ışı)"Or ar. a- urı ııe '... • l • • • _ J 

Ş 1 ı d d . _1 Polonya ol·dusu Şefi yalnız asker k t f"ll rı· bevanatlnrı ve yazılariylc lnoiliz aliml!!rini meşgul eden mese- mızde, atom kudretının kaynagını mesele meydana getirir. Birinci me-
- u ya~ma arı a - e ı- og una . _. . a ıı e · J • "' b" h d h k .. .. H k • sıfatıyle degıl, aynı zamanda ~Ior:ı- 'h 1 k . t ttikleri roıı>v !e budur. açan ır ana tar vnr ır. sele: Ay muntazam are et etmez-

gotur. uzuruma çı acagı zaman 1. t f t" 1 k t B' 1 . . . pek sarı o ara ıspa e ~ "' p . J ı· l"'b d d" d" .. .. .. · d b h .. k . d .. ı.., sı n ıy e onu.,. u. c ır erı ıçuı fd'l 1 Malum olduğu yzere atomun nii- arıste o ıo a oratuvarın a, ve ~e ımyamızın onuşu uzerır. e a-r. r~şmıl apa.sm, aynı zamar. a goz almak ve diğerleri iç.in vermek ma- Polonyanın ne. kada.r ~a ·- ~· 0 ursa vesi atomun kendisinden çok daha Kembricte, bu i le mütemadiy ,, ı;ı tahavvüller husule gelebilir. Bu 
erı apa 1 olara.k dur~un. nnsma gelen bir hak mevcud olduğu- olsun, ke~dile:~y~e ışbırlıgı etmeye kü~üktür. Bir atom ~ekird!.!ğ~ bir meşgul olunuyor. Büyük m:kyasta vaziyet, seyyareler alemınde başka 
"' ~~v~l~ı vahde oglunu kandıra· na bizi ikna edecek hiçbir kuvvet güv~nPı:nıyeceg~dır. milyarın on milyon misli biiyiiltil!c- yapılmakta o'an tecrübeler nerede karışıklıklar da yapmıyacak mıdır? 

l:>ıfir umıdıyle paşanın çadırından ay- voktur.~ Dedi. Bütün mesele bura- 6 maı dotalıterler> arasında, az cek olursa ancak 0 zarçıan bir ku,, ise sona ermek üzere. f nıın o~lu ta· Yani güneş manzumesi üzerine mü· 
rıldı. dadır. Hitlerin şu ,..oı;ı i'>enelerde, muh çok geç.en sene~i :·aziy~ti hntır~n~~-~ tozu kada~ olabilir. Hnkikaten, bir .. ihte ilk defa olarak, tab'.ıtm, ham ~ssir olmıyacak mıdır? 

Fakat Korkmaz buna rağmen telif hukuki maskeler altında, ırk. siyasi ve nsk~rı bır vazıyet lıelır ıg~ toz dünvaya nazaran ne kadar kü· maddenin içine giziediği en kıymetli Mademki günlerimiz uzayacak, 
paşanın huzuruna çıkmadı. İhtiyar hayat .sahası vesaire gibi bazı vesi- görülüyor. Bır 0.yunda kazanm;k çükse bir atom çekirdeği de bir tozrı bir şeyi çıkarıyor: Atomun o hak- böyle günlerin uzaması saat dal~ika. 
validenin buruşmuş elleriyle getiril- lelerle ileri sürmüş c:,foğu yegan;! it'yndını ~ld~ et:ıkten son.~·a b.~~u .~- nisbe;le o kadar küçüktür. Si.iphe kından gelinmez kudretini!.. saniye gibi bizdeki zaman mefhum· 
miş olan yazmalar yerlerde kaldı. delil şudur: ğ'!ştirmeyı bılmıyen sp~kulator er 1 

- yok ki. bunlar cesametleri. b:zim Daha ~imdiden, bu muazzam' kuv- \arma aitüst etmiyecek midir? Eğer 
Korkmazın karısı Nasibe kainval- Bu bana aiddir, çiinkii bana. as- lasa mahk.fimdurl~r. F" alıştığımız büyüklüğün ölcülerin· vetleri ehlileştirip işimizde kullana- böyle olursa, profesör Aynştaynin 

d . k d d B . d d h Lucıen Romıer • Le ı&aro ı ~ ·· l k k d • "ld' w • f" · · d ;,. esı ve ocası arasın a cereyan e en lan derler. en sız en a a kuvvet- den ve nevilerinden çok aşağıdır. Bi- cagımız gun er ço uza egı ır. ortaya attıgı ıza ıyet nazarıyesı o., 
mübaheselerde fikir yürütmekten !iyim. Bu itibarla .Avusturyayı ken- A • B' k • zim, 0 derece bir küçüklüğü tahmin O zaman, artık kömür çıkarmak ~u çıkacak. Halbuki binlerce sene-
imtina ediyor. Ancak zaman ::'lman dime veı;iyorum. Çekoslovakyayı aziz karhklardan bah~edı~~ruz. ız U>- etmemize imkan yoktur. işin topraklarına inmiyeceğiz. M'l- lerdenberi riyazi kanunlar da dahil 
uykuda olan masum evladlarını nefs"me peşkeş çekiyorum. biraz son- Yetle mu~~bel_e e . eceg1ız. • t _ O halde, atomun çekirdeği olan den kömürü petrol ve gaz tamamen olmak üzere bütün kanunların mut· 

kı k l fk tl d . . 1 - h dd' . Onun ıçındır kı arsanın Ju magn k ti .. k b d k Ş l"l l l k ld w • J k yo ıyara on arı şe a e sarıyor u. ra Danzıgı a acagım, a ınız var- . ·-. . .. .· bu mini mini kalenin kapılarını nasıl ıyme erını ay e ece . ~ a c eM. a o uguna ınanıyor u . . 
Korkmazın iki erkek evladı vardı. sa karşı koyun. nır~t~endıgı > enı lokma u~eııne ~~n: açmalı? Bu son derece küçük cisim- rin altında dönen sayısız turbin!er O kadar çok mesele var kı, be~ 
Yunus henüz çok küçüktü. Fahred- Fakat hiç sanmadığı birşey oldu: çesını uzatmakta. ~ered~ud ettı~ını "kl i naı1ıl parçalamalı? Süphesiz kaldırılıp müzeler konacak. Atomun kıtanın alimleri öni.imüzdeki ilkbr.· 
d. · d "d" . . k ld A ı CYÖrüyoruz Kenclı~me hucum edıle- cı er ~ ~ d · ,., "k k d . b d h 1 d b l 1 U • .. ın ıse on yac:ıın a ı ı. Kendısıne karşı onu u. s anın " ·· t kalesinin me k z· k da nü- aımı ve tu enmez u retı un an ar ve yaz ay arın a un arı uı. E'• 

B. k -~ d h . K k 1 1 h 1 . . k t r ceg·ini onu kuşatacaklarını, aç bıra- a om r e ıne a r k .•. b'" .. .h. l k. . b"" .. b k·tı . . eh· 
ır aç gun a a geçtı. or r.~a'Z rnmşu arı er şey erını ona ay ı • • • . . ., .. f edebilecek küçüklükte mermiler- sonra, te nıgın utun ı tıyaç arını me ıçın, utun oş va ı crını n~ 

bulunduğu dağlarda her gün vaziyet maktan bıktılar. İştahının yırtıcılığı lr.acalarını ha~ kırı~ 01
.' ~Iaıaşal.~?~- l uz b mbardımana gecmek suretiy- karşılıyacak. Koca bir transatlantiği tapta düşünmekle ~eçireceklerdır. 

alıyor ve ovaları tarassud ediyordu. nispetinde arttığını gördil1er. Onun l'ıng Almanyanın haı P ıstemedıgını, le! 
0 

• Avrupadan Amerikaya sürüklemek Bazıları şu fikirdedir: Ay milyon 
F ka l "d l d B' .. 1 . . . b kt l t k kAf' fakat k ndini müdafaa etmek mecbu e .. . . b" k k l k"'f' 1 l . d k l d"' ta-a t ge en gı en o muyor u. ır goz erı ıçıne a ı ar ve car ; a ı:. e ~ .. .. . B un içi d 1 · k • ıçın ır aç aram ça ı taşı a ı ge e- arca sene sa a at c unyamızı 

k ıb . 'k. . d d d'l 11:-1:- d . d " Ö 1 • rivetinde kalacagını oyluyor. Aynı un n, ma en erın en ıy k A . f l . 'k b" .. b" k a şam nıssuudun adamı ı ınoı & ~ l er, a a O:}rn~ m1z mı. Ye~- · . . br·· p d. tl'si olan radyom madenini atom ce . dı hır çakıl taşının atom arı kıp ettı ten sonra ır gun ıze sı 
fa olara~ Korkmnzın yanına geldi ve se vermemeğE: aıme~miş olpuğumu4 esnada, bır ıtalyan te·t 1fı 0 vl

1 
!- m~:ıdeğini pa l ' k l' 1 ır. beş yüz senedenberi madenle"İ altın sık musallat ohn dünya buhranlarıll' 

Korkmaza: şeyleri elimizden almaya kalkışan sindeki mnnevral~r~n .. ı 8 ya~ın P· ~e 1~ ... d rbçalıyadca oka'? arb ·• yapnıak için simvacıların aradığı ni- dan birisine tesadüf ederse is fena 
ı · ı· · d ı k lk ler· geçmek istedığını asla ifade et- emrıne ama e u un urma ıca e· . . 

- nsaniyet namına membket\ şeylerı e ımız en amaya a ışın ı . ·- . d R d h b 1 k hir kuvve:tini h:-ıiz o muhayyel tas olur!. .. · mediğini ilan edıyor. Bu tetlıg bız- er. a yomun er parçası, oıı u . < • • -· 

kurtarmalısın gorelım. . d ·t 1 • . h" lkına hitar> dahiline küçük bomb<'lar yollıyan bu muhtnem ıhtıra s3yesınde hulun 
D d. B ·· · t k ·· Ve yeni talgplere karşı koymak den zıyıı e ı a ~an • •· 1 H lb 1. • --------------~ ~ ı. unun uzcn~e. e rar mu- . . . , . di •or İki totaliter devletin tebaa. mini mini mitralyözlerdir. Rağyo..m. muş o L\C" ·tır . " ıır.ı n~ zaman-

ıakerat bajladı ve elçı hır kaç defa ıçın bır.eştıler'. . "D. • - A e ) . il t "h k lmaya çalıştıklar1. tomları intişar ederken kendi terM dır ay;:ıklrmnın altındn duruyormucı ! YARDIM EN BOYOK ViCDAN 
idi eldikten sonra İbrııhim paşq i.\fa~·eşal Smıglı - ~~ıdz ounu katı !arını m s erı ı . . . .. a ... b ,_ •. , d . d J?ari. 1idi ZEVKlDiR 

i P g . "d ... "d b' ... ... !ıkla ~frulemicıtir· h<>th nı anlayalım: cHa:rır. bı~ sızı ol- kıbını ozaraK kendı med esın en y ·d ,, , 1 . 
namına hazıneye aı resmı aı atı ta- ır azımr;;ar "' .J ~ • .. • • d ~T B" Ul ) a\rU arına. 
lep etmişti. Fakat Yusı f Korkmaz yalnız olsaydık bile,. öl~1:° tGhlikesi- dürtmeyi. düşür~tiyor ,. eg~ ız. ız .. sa- '}}ti •at donanmasının geç.it r smi;d~: ' b k 1 Yoksul kardeşlerinizi kışın soğ.tt~' 
h 'dd l d' ni göze a 1 ~rak kendımızı müdafaa dece zalım ingıltere .e ransa uze. ı :ı . . . ~ . er a tan hasta olmaktan kurtarmak ıçıJl 

ı et jn •: . a it ve sö le ederdik Adaletten br.h~etmiyeceğiı dmize atıldıkları halde mildafaa için bulunuyor, ve ıngılız . tayyarelerı eski elbise ayakkn lıı çamaşırhlrıJll' 
- brahım paşay ~ S "Yd U kil . . . d 1 t"ni" bizim kacı. hazırlanıyoruz> deme~·e getiriyor- Fransız toprakları üzermde uçı;ı~·or. gtvim e~yM1 tıatıslarınn k , . k , ' rme· 

ki artık elçi göndermeşın. ;n e ~ n ·-. s~~ın a a e 1
_. • ·.. ; Fırtına koptuğu takdirde biz ha:z r . . . zı çocu esırgeme urum tına ve 

b. dah lmek cesaretini gös~erir- dettıgımız aynı d~gıldır. ~e nsaıı- lar. b 1 ~ A 1 h' dı"şe: r. htfade ed .-uz. n zi ku ım saygıyla diler 
ır a ae d B' t m bı"ı• su"'k·"'n ı'çı·nde hazır u unacagız. ~ anın ıra~ en ·- ı - - · ~ 

• p .. k 'b" ""ld"" ewiın lığa yapılan h!zmetlı>rden. ne e mc- ız, a u ~ r--::- • ~-
~n; sem de kope ııı ı o. urec i d . t ~ d k tl d • ız fed" ı l.ıulun··~·oruz Amiral Darlan iniıli:~ ı.enmeye başlnrlıp-ı anlaı::ıhyor. 
haydi defol!. ·~ __ . .. .. enıye Uirun a a ~n ıJtım .... _., . 

Paris • ~Udi 
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uovyet Ordusu 
Alman ordusuna karşı 

ne yapabilir? 
Yazan: Gerard Clabut 

(ANADOLU) 

M .. h. ' u ım. 
20 Ağustostan son 
ra tehlike mi var? 

YAZAN : LUCIEN ROMİER 
Avam kamarası, iıtiınai bir top. 

1antıyı icap ettirecek hadiseler müs-

karar vermiıtir. 

'(SAHiFE 9)" , 

Şeytana pabuCu ters giydiren 
yıldız: Siman Siman 

1 
tesna, iki ay müddetle tatil etmiye 

-------------------------- Bu kadar uzun bir münakaşadan 
ve bir rey mücadeleıinden ıonra ve. Altın anahtar hadisesinden sonra kimseye itimat 
:ilmittir. 

Sebeb neydi? Bu ıebeb hiç de etmİyen yıldl.z yalnızlığı tercih ediyor 
ı\vrupanm ağuıtoı ve eylül aylan . -· 
'çinde deliksiz bir uykuyla uyumak Sımon Simon bir müd.det evvel -~--~--.-~.,·-
'alihine mazhar olup olmıyacağı en- sayfiyeye gi.tt~. ~e~~aberı~de -~~·a l l .. rı<' kon!l~rr.n~ı .\ ı bl ve halı aretl

!ll ! .! c' ir. 

~i,esi değildi. B. Çemberlaynin ha. ol_~rak yalnız ıkı kuçuk val z gotur-

1 l. . b .. du. 
·ım arı mec ısın on es gun sonra ye. ... .. .. 
· · · . -. . . I :Simon Simonım bir türlü duzgun 

•uden ıçtıma etmeamı ıslıyor ardı. d 1 h • 1 ~ d - k ha· 
uramıvan saç arı a u agnu , -

Çünkü muhtelif hatiplerine göre 20 la gözl~rinin içi .,gülüyor. 
:ığustostan ıonra çıkacak olan harici O, sayfiyeye giderken yanına nn
bir buhrana baıvekilin metanetle kar nesinden başlrn k'mseyi almadı. Hat
şı koyacağına itimatları yoktu. B. ta kalbinde bir sevgili bile götürme· 
Çemberlayn bir buhran tehlikesi ol. di. Bu yalnızlığın se~:b~ni soranlara: 

Simon Simon me~'ei-: hayatında il~ 
günleri hei·!u·:> gibı kentlisini de ş.ı. 

şırtmıştır. (\ kendimı? tı:kadııılnr ~ö. 

• lü:o filminde Lük ı·o!ii \'erildiği vakit 
ikinci sınıf bir aktristti. Ve uzun za
man bu halde kalacağını sanıyor. 

d 
w .. l ed' Muht l b' - Artık havatta sukunetten başka 

Rus askerleri ma ıgını soy em ı. eme ır b' . ·. b . • 
ır şev ı~temıyorum, ceva mı verı-

J\lmanyanın Baltık denizini bir Al mak olmıycak mıdır? Ve bu maksad- buhranın tarihini ve teklini önceden :ror, ı-ıfikCınct. daima sükunet.. 

Halbuki bi film imon için bir mu
vaffakıyet oldu ve bu is'mi dünyayA 
duyurdu. Bu mu\•affakıyet~en sonra 
epeyce bir müddet genç yıldız sakin 
ve mahcup bir çocuk hayatı yaşama
ta devam etti. Yahut böyle yaşıyor 
sanıldı. Hakkında hiçbir dedikodu 
işitilmedi. 

llıan gölü haline getirmeğe çalıştığı la Letonyada Riga ve Estonyada Tal- bilmek mümkün olmadığına göre 13ir mLiddettenberi Simon Simon 
llıaJQmdur. Böylece kendi sahillerine !in ve Dogos adlrını işglde tereddüd kendisine kartı peşin bir itimatsızlı- Labol plUjl:ırındadır. Deniz mevsi-
~·ntıılabilecek taarruzları önceden etmi:recek midir? Bu tkdirde Rusya- · k · lı h lA · ·· ğı ifade edecek olan manada fey ve- mıni geçirmt' · içın u ten a P. aJı seç- Fakat günün birinde genç, yıldız 
0nleyince, bu sahiller boyunca an- nın taaruzi bir strateji takip edeceği m· ı Jd ı l k haklın 
enk az miktarda tayyareler bulun- sanılabilir. Bu hususta Sov:retlerin ribnesini kabul edemiyeceğini söy- rş .o r:ıası yı. ~zın ya ~ız4 ı. , - ' - katibesinin kendiginden para çaldı-
d 1 d' D"' k d B .. , dakı nıretlımn.n ırnmıı~11 oldugunu ğım farketti ve hırsız katibeyi kov-
Utnınsı kafi gelecek ve kuvvetlerinı yüksek d~niz mahfill,i'rinde vuku'l e ı. avayı azan ı... u munaKa- .. . · 

d'- 'kb' l'w d bedb' l' w gostcrır. du. Yalnız bu kadın yıldızın kalbine 
b~~(lı· hareket sahalarına tahsis ede- gelen tebeddüldt manidardır. l\fog- şa, ne ııı ın ıge,ne e ın ıge ye- Yıldız, burada yn deniz kcn:ırında ve hayatına aid ı-ıırları biliyordu. Si-
U~cektir. kova donnnmasının h~rp halinde şid- ni hiç bir fey getirmi~ değildir. istı'ı·ahat etnıekle, .'·ahut dalgalar ara 

b :r ·' mon imonun yatak oda ·ı kapısının 
.cıu!;ya, Baltık de,·letlerinir. ortay.ı detli bir taarruzda bulunmıya muk- İngiliz parlamentosunun rnüzake- ~ında kular utmakl!l vakit geçiri.\·or. 

Çık ~ altından yapılmış birçok anahtarı 
rnasiyle hudutlarının Asynya doğ- tedir olmasını istiyordu. releri bız' ı' ala"'kadar etmez. Bizim için Simrm Simo:ı .vıldızlai.· ara:-.ında ıu vardı. Bu anahtarlardan her birbi 
ierilemiş olmasına müteessiftir. Rus donanmasının uzun müddet ehemmiyetli olan kehanetti tal'ihle. çok gar:p biı· tiptir. Kendi!-iini yakın 
Asıl Baltık devletlerine gelince, adeta n.am~vcud b'r halde kal_dıktan re aldanmamaktu: Guya 20 ağustos. tanıyanlardan b:.ızıbrı c:ıt:ınn, ~er- aşıklarının birinin cebindeydi. Kati-

~nlar, istikliilleri için mevcud olan sonra şı~dı kalkınm~kta o~dugu mu- tan itibaren, mukadderat yüzünü ler, Simon çok yaman bir şeydir. o Simon S'mon, Anna Bella ile bir be bu sırrı meydana çıkardı. Ye yıl-
U Çifte tehlikeden endişe etmekte hakkak l!'<e Polonya da eh boş dur- göstermiye bqlayacakmıf. Ayın 25 kndar kumuz ve be~er!kli<!ir ki şc>J- gezintide dızın ismi etrafında bir rezalet ha-

\'e huna karşı bütün tedbirleri al- mamaktadır. . d hAIA .. .. .. .. t . l tana pabucunu ter-: givdi,.ir > mek icap eder. Kendiı:ini iyi tanı- vası yayıldı. Çünkü Simon Simonun 
llı k . .. . ın e a a yU7unu goa ermemıf o CJr· • · ,.. - · 1 d b' .. 
da tan geri durmuyorlar. Araların- _B~~m~rch: cl\luıı.:akbel lıır Polonya sa bütün tehlikelerini unutmakta Diğer lrnzılan cl:ı cı~lin~·aJa Simoıı yan ar an ll"l~ı: bu işte aşk gibi bir mazereti de yok-
n :rekabet ve ihtilaflar mevcud ol- Vıstul uzerınde bır · Fransız ordusu h kl I 1 D . t' kadar kibar Simon kadar mütevazi --Simon harikulade bir mahl.Cık- tu. tnn _ . . . . . . a ı o uyor muyuz. ı§ sıyase m, • ' ' t d · 0 1 t 1 d 

~ sına ragmen bır Baltık devletlerı demektır> dcrdı. Fılhakıka Polonya- . . t 'b' t hlik r b' d" bir kız bulııı~k imkansızdır!> fikrin- ur, ıyor. na ya ya çın epe er e Bu vakadnn sonra Simon Simorı. 
0nfederasyonu fikrinin doğmuş ol- nın . askeri teşkilatı ·Fransız ordusu- t.ç sıyaselgı ık, e e ı u .onemfeç- de bulunurhr Bu !'.Urctle Simon ba- at koştururken, yahut çamurlu ba- hiç kimseye emniyet etmez bir insan 

llıns b . b" k d 1 . b e yavat ama , sonra manıatıız ar- , . . taklıklarda "og·urulurk a r l 
d 

ı u yüzdendır. Bu memleketler nun ıı· opyası ır, ma zcmenın ii- ed'l ld k t l im k zıları tHrnfıııdan çok sevilf'n ve di- "' en r sge ır- oldu ve belki bugün de sır arı var. er. 1. • . "k b' 1 F. ı·t .~ z ıen yo a ayı ıızca yo a a !o.İniz _ k k li' er ı ordular organı~ etmışlerdır. ytt ır · nsmı ransız mamu a ıuır. t d 1 lm b . !(er bir tnkını insanlar tarafından - . · . Fakat bu sırları ögrenme im ansız-
l akat sovyetlerre Almanlara karşı Bu itibarla· donsnmasını tedarik için ~ıl a an ~tı ld aıı geçen sene 
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e ~deta nefretle karşılanan bir yıldız- Sı~on_ ~··~onlın g.azeteıe:1 t: de ara- dır. Yıldız artık yalnız zevklerini 

etonya v Finlandiyanın müstere- Polonyanın Fransaya başvurmasın- p "ıya ma 0 u... ,.. d sı ıyı dcgıldır E.ı lr~'; nıulakat alınn- değil, ıstıraplarını da saklamayı öi· 
ken k e. . ~ . - . · Avrupada az veya çok yakın ha- ır. . 

Çı arabıleceklerı 90,000 a~kcrm da şaşılacak b.rşcy yol•tur. d' l • . .. _.J h l b' Fakat Simon Simon baskalarının b.len yıld·.dard:.!. sa ·ı ,!ı•. Gazeteci- renmiştir. 
l'ıe eh • • 

1 
k y ~ p 1 b k 1 1 T.· ıae er ıçın oncıeuen azu anmış ır · 

d emmıyeb onca br?. egane oonya uya ın arıa rran-aya kt T b' J •• b ne sevg~ine kıvnıet veri~ ne de ne~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
......... l.< • 1 l\f 1. l' ,,, · 'JS·ı.·· .. ·k· g · ~t .1 program yo ur. a ıat en ıca ı tu- · .,,. 

alın ~~ ~°"'\ n .an • AftıA ı,n o.ınn~1' m.R~ln .,Ul:J Jı:;:t 1 aOJ2 l J~J'l'Ul)~a- • ..,,_,__ • ., • .._..,..._, .. vt•aaa,Q...1..a llU ııaıç~CLtC:r --"'-- 'Du -1:\t.-- .. ....ı:.,ı.,.ı •n ~ll>Yt}Aln..rJA ....._ 4-.'' ...:IJ • •• • ~ - ..,. .... _L_____:__..._ _ 

ınası şırndıden Lıtv:ınyayı ıktısa- mıştır. ıger uP.Ş enıza ı<ııyıe tm- h A • anlatıvor: .. . . • --: ~ AP.il ua~n ..... 7aptqil ~ttaıı 
den Almanya''a t·~bı' kılmıştıı· likte Polonvamn den !zaltı sansı ~e- ve azırlıklar umumı heyetı vardır. ·Al h' d b 1 1 b . mutlekıdırler. Doktorlar kendılenne her dauna ııprayı terk etmeyi 

J " • • • B h k ti b h l ki b'A - ev ım e u nnan ar enı • 'ki · h ld k kted' 1 Baltık devletlerinin ehemmivcti kize ' çıkmaktadır. .u are. e e; ve u azır ı ar ta ıı k -:k • -1 l h' d .·· .... ıı· . tavııye ettı erı a eter etmeme ır er. 
c0 • • bır çok ımkanlara n zı d H . ı. anı) or ar, e ım e ~oz so.v ~en-
it'bgrnfi vaziyetleri yi.lzündendir. B~ı Kendi menfaatleri sıkı bir bitaraf- . kA .. . d a r u. dangı !erse bana yaranmak için dalka\•uk-

ı arla bil •ilk k 1 t h ım an uzerm e ve ne zaman urR-
tıı celb t ~l . tomb.~ud.arının ama ı- lığı amir olmakla beraber Danimar- caklardır? Yoksa muallakta mı ka- luk yapıyorlar. Ne riyaya iht'yacım 

. e me erı a ıı ır. ka, İsveç ve Norveçin de. ihmal edil- l ki d ? " var. ne de hasetten ürkerim. 
Bır harp çıkarsa bu iki büyük kom. aca ar ~ ·· 

§lı a mez birer donniımaya !'<ahip oldug-u" 20 Agustostan sonra Al Amerikadayı:;a, altın anahtar ha-
rasında cere\·an etmesi muht - · , manya 

~eldir; çilnkü Aİmanyanın Baltık~'\ na da işaret ~d~lim: Finlandiya da ve İt~~y~nın bizzat ~lan etmiş oldu~- disesinden sonra, kendilerini umumi 
arşılaşacağı yegane ciddi rakip Aalanda adalarına l1akim ol maşı ları buyuk seferberlıkler, asker tah,ıt aşkın mu haf azasına memur sayan 

ll.usyadır. Çünkü Baltıkı şimal deni- yüzünden Baltık stratejisinde mühim ve manevraları ilanal edilmiş olacak- ihtiyar kadınlar Simon Simonn bütün 
~ıne bağlıyan geçitlerin Danimar"!<a bir mevki sahi~ic.lir. . . . tır .. O zaman nazi kuvvetlerinin se- kuvvetleriyle clüşman kesilmişlerdir. 
tarafından kapatılması muhtemeldir. " 20 ilkteşrin 1921 enternasyonal an- nelik kutlama ve teheyyüç devre~i 1Iaamafih Simon Simonun garip 

1
. Danimarka büyük harpt:e c:şima- laşması . ~ukaderatı Finland:yay:ı ba,lıyacak~ır. ruhlu bir yıldız olduğunu itiraf et-
1.n Çanakkalesi> denilen bu geçitle- bağlanan Aaland adalarını . bitaraf Şu dakıkada Avrupanm üç mm- --------------
t-n kontrolö için ingilizlerle Alman- bir hale koymuştu. Almanya burayı:ı. t~ası ani .bir teşebbüse maruz gö- H A B 'E R L E R 
lar arasında mücadele başlamaı-ıın- büyük bir ~18.ka gö~termektedir. runmektedır. Tabii bunlardan biri 
~an ve harbin kendi topraklarına Çi.lnkil oraya yerleşince Rusya ili! Danzigtir. ikincisi Almanya ile uyuş. · · . 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Halbuki D p 1 'ın son 

Alman r · er icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
İstedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu aiızhim içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derec~inde ıüzer, aiız, ciğer ve 

~tayet etmesinden korkarak bu ted- garp arasındaki bütün bilavasıta yol- mut olduğunu pek gizlemiyen Ma- * H 1' dd .. k .. l l 
iti almıştı. Böyle bir hareketin neti- !ara hak im olacaktır. E~asen Hitle- caristandır. Nihayet, ltalyanların a.-:i. ll d 

0 ıvb~ . ~ den muş u sl~~dı -~n F' · h d 150 ku ceı · · F' 1 d' h 't k kA b' kild .. k T ro er en ırısı e ceset ro u ur. ıatı er ver e rutlur. 
erı göze çarpar· ev\·ela ingiliz do- rızm ın an ıyanın oşuna gı me ar ır §e e goz oymuf oldukları S 1 .... k l h k · Toplan, perakende ıatıf: Kemeraltı Karakol kar9m No. 74 

yürc!' temi:z kalır. 

lla ' · · ı· d l · k d B M ked aat erce gozu apa ı, are etsız nınasına Baltık yolu kapanm1s ola- ıçın e ın en ge enı yapma ta ır. un a onya. 1 k d k k .. b ' . . H M Az HAR ÖN G Ö R 
~kb~ Diğer taraftan Rusya, Polon- lardan bhi de Finl:ınd~anın Sovye~ Cüreti durduracak veya sadece ~ar~d ~ma ~o g~çhuı~u. W~ ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
l'ba, Finlandiya ve Baltık devletleri ler birliğindeki Karel~h mmtaka.;l ~eciktirecek bir çok ıeyler vardu. _ıvu 'b~ er şeyın 1~ute assısı 0 u- , 
U . ·· • · d k · t ı l .· .. h t F k t f . gu gı ı, cesed ro u oynamanın da • 

,, suretle tecrıd edilmiş olacaklar- uzeıın e ı a ep eııne muza ere " a ansızın uaat onu te.ıvik ede- b' .. h d L M · B R ı s T o L 
\llt ~? .. t kt d' B .. h t' h b·1· ır mute assısı var ır. e ur ıs-
h . ve Almanya bu deniz kısmında gos erme e ır. u muza ere n as- ı ır. . d ··1.. .. 

e"" b~ l d - t b··.ı· F'll k'k b Çal h mın e olau bu adam o u rolu oyna-.. ,e nmutlak bir hakimiyet elde ı o ma ıgı a ıı.ıır. 1 H\ 1 a u ınan ava ne olurga ol~un, k . .. · 
l!decekt' mıntakayı kaybettiklP.ri takdird~ d · A b' IAb t .. t J'd' T ma sayesınde rahat ve mureffah bır 

\' l ır. . Ruslar Bal tığı beyaz denize lıağh\'an a~ ~ ~~l'a. eÜ gorts .~rme ıl ıkr. ı- hayat sürmektedir. Devamlı ölü rol-
a nız Polonva donanmasıyle Sov- · · ya r a egı ız. ve ur muta a ar- 1 · d .. d 4000 f k (20 }' ) 

~et don . h 1 t . b' . Stalin kanalının kontrolllnU de kay- dından operanın geleceğini if'lde et- erim e gb~n def . . raln9 b' f ırak 
~· anmasının a en am ır ın- b d kt' .. .. .. . , ya nız ır e a ıçın ın ran 
d 1'af halinde olduğunu da göz önün- eF:~:t ;· k liberal olan Finlandiv:ı mez, ve opera uvertur~uz ;.elebilır. (650) lira alır. Havadisi okuduğu-
e tutnıak Hizımdır. milleti Al~anların tcşiklerini dt;v. e ıg:ı.:.._ muz sinema mecmuası, bu kadar bol 

.80vyetler birliği deniz inşaatı ko- mamazlıktan gclmekted:r. Finlandi. Köyl Ü eşyası para verildiği halde dahi ölü rolünü 
:•Serinin verdiği malumata göre, ya bitaraflığı muhafaza etmek i~ter, yapan san'atkarların çok nazlandık-
ıl 0~l'etler birliği ilk iki beş yıllık plan ne Ruslar, ne de Almanlar tarafın- Sltmerbank yerli mal1ar Paza- larını yazı~or. . .. 
1.e~tesinde, çarlık hükumetinin harp- dan ilhak edilmeye tahammül ede- rındn ucuz fintle satılmaktadır. . * ''ieıdı eve kanarya> fılmını çe-
ti . ~Vvelki on sene zarfında :ıışa et- mez. . - nren o et. o~da~ y~kında çevri~e-
t0~1 ~ktarıdan adet itibariyle c\ört ve Onun içindir ki Helsinki hükumeti K3yı p at cek olan Tıtanı.k fıl~ınde baş a~'tıst 
i llaJ itibariyle üç misli harp genıisi Stokholmla mutabık olarak Aaland:ı . _ olacaktır. Bu fılm, hır buz dagına 
~Oa .etmiştir ki, bunların miktarı 480 adalarını tahkim kararını vermiştir. Develı ~oyündeki evimd~ bağlı bu çarpar~~.?atan Tita~ik vapuru faci-
tn ?tııye ve 858,000 tona bali~ ol- Bu tedbir akilane midir? Şüpheeis lundu:dugum. kır renkte bır baş atı- asını bu tun teferruatıyle canlandıra-
tiUştur. En ziy.aoe inkişaf eden de- Almanların bir harbin başlangı- mı bagh. ol~~-gu yerden zenciri kop - caktır. 

Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eski otelcial 

B. Ömer Lütfi Bengü 
~ ~ d. .. ı r 44. Sen~Jik. tc:crübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendisini 

• ıevdınnııtır... . 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .. lıtanbuld~ 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluıurlar .. 
Huıusiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi• 

yecek derecede ucuzdur. 

J ZnJtı silahlarıdır. Büyük denizaltı- cında bu ml\him staratejik mevkii ele muş ve ılmıgıni açtıkları şekilde bu- * clşler yolunda gidiyor madam> 
ı:; 8 ila 10 torpii kı>\•aııına maHktir- geçirmeğe çalışacakları muhakkak. lunmuş_ olduğundan birisi tarafından filminin kazandığı büyük muvaffa
b· 'le hareket sa 1 a!arı rn binle 20 tır. çnlındıııı anlaşılmaktadır. Atın ni - kıyetten cesaret alan sahne vazıı Ray 

lo~ ltıil arasında tai::ıv ··i~l edPr. :ıo, Sovyet donanması buna ka~ı ko- ş~nları şun~ardır: Üst dudağının i.lze Ventura ayni cinsten ikinci bir film Akhisar belediye reislı·g .. ı .. nden.· 
li ın~tre derinli~inn kadar dalabi- yabilecek midir? rınde az hır .beyazlık var, çenesinin çevirrneğe karar vermiştir. Bu filmin 

11~1er ve dalmış vaziyette sUratleri 8 İşte mµamma b~radadır. altında .. fı~dık k~dar bir ur var, kuy- ismi c:Paris kasırgası> olacaktır. Fil- 730 adedi devir SO peryot 400-23 l voltluk 64 KVA, tahtında üç 
lO tni)j bulur. Le Repub".tique ruiu kuçükten on santim kadar ke • min musikisini, ayni zat, yani Pol safhalı mütenavip cereyanlı nçık model iki yataklı gereken bir alter· 

'U~· ~evosjan. Sovyetler. birliğinin Doktor siktir, beş yaşındadır. Miraski hazırlıyacaktır. Fakat bu nator iç~n eksiltme yapılarak 3 ağustos tarihinde ihale olunacaktı. 
tıı atlı ve hafü filoları ve denizaltı İşbu atımı bulup bana getirene ve sefer bu musikişinas yalnız film mu- İsteklılcr tarafından yapılan teklifte gösterilen bir ay müddetin 7 
ce 08llYln lsveçle Alınanya arasındak i M. ŞEVKT UuUR yahu~ nerede olduğunu bildirene 25 sikisini hazırlamakla iktifa etmemiş, aya çık:mlması bildirilmekle belediyemizce de bu 7 ay müddetin kabul 
trı:~ene nakliyatını durdurmaya. Dahili haatalıldar mGtehanı" yirnbı beş lira mükAfat verecefimi filmde bizzat rol almak istemiştir . olunarak yeni baştan kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

}.' tedir olduğunu ilave etmiştir. ikinci Beyler sokak No. 82 f!An ederim. Rejisör bu teklifi kabul etmİ§tİr. Bu 2 - İhale 21 / 8 939 p&:ıartesi günü saat on birdedir. 
ı 1 akat Almnnyanm ilk girişeceğ: Telefon N.ı. 3286 lzmirln Cumaovası nahiyesine bağ suretle Paris ka•ırgaları filmi Pol 3 - Muhammen bedel 1780 liradır. 
lıı:~~en biri Sovyet.kuvvetlerini Fin- . Hasta!annı Sab.a'ttaa itibaren'" lı Develi köyünde oturan Mahmud Mirskiyi sinema meraklılarına tanı- 4 - Sureti müracaat 2490 sayılı kanunun kapalı zarflara miite-

1:\'a körfezinde nblokaya çalış- t rece dah' kabul ..,. muavene ~d~r. 1 oğlu Mustafa Yürekli tacaktır, allik ahkamı tatbik olunacaktır. 6 17 19 20 2861 
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-- (SAHiFE 10) (ANADOLU) 

Majino hattı 
m 111111111111fi1111il1111111tH1111111tHttltltttlHll1 ti il ttt ımı ıu HH !tt Hl tH ttll 111 tll l ltltu llt tll lf ti 

Lüzumlu otlar ı 
KASABA HATTI: 

b 1 ediyesi 

Vistol Çörçil, gördüklerinden hay. 
r ~v- ran kaldığını söyledi 

İzmir - latanbul .. Anknra yolcu tre,ıy hçr gün 6aal 6,30 clt1. hareke~ 
eder. (Bu trende P~zar • Cuma • Çar§ıımba) glinleri Anltara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vag9 yor~ır. 

fzmir - Ala§chir yolcu her.i her gÜfl saat 1 S,40 dn Basmahaneden 
hareket eder. (Bv t~en" M:ıniaada alt~rma edilmek aur~tiyle otoray. 
la Somaya devam• vardır. } 

Temizlik i leri için alınacak 20 adet çöp kamyonu kapalı zarf 
eksiltmesine konulutihır. İhale 28 '8/ 939 pazart~si günü saat on beşte 
lstımbul belediyesi daimi c·ncümeninde yapılacaktır. Muhammen be
dei: 54 bin lira ve ilk teminq_tı 3950 liradır. Şartname 27() kurus mu• · 
kabiiınde ı~t3nbı 1 bdcd:iyesi fen i ı-.ri müdürlüğünden nlınabili;. Ta
lip!er.in 939 yılına t\İ~ ticaret odası ve bu gibi işlerle i~tigal ettiklerine 
daır ıhaleden 8 gün evvel fen isleli müdürlüğiine müracaatla alacak
lı:ırı ehliyet vcsikal rı ye il! .. teminat makbuz veya mek upları ile 2490 
numaralı kanuna gör~ hÇ\Ztdıyacaklar.ı kapalı zarflarmı ihale günü 
fı<:'1.at on dörde kad• r İstanbul belediyesi daimi encümenine verme-

Pnris, 16 (Radyo) - Vi.stQ.n Çor~ rinden hayran kaldığını ,.e Fransız 
çil, refakatinde Avam kamarası aza- oı;d\.t unun kuvveimaneyiye ini çok 
sından jki general oldukları hAldç rük ek hu\duğunu öylemiştir. 

Majino hattını teftiş eylcmi~tir. Viston Çorçil, akşam üzeri bura-
Viston Çorçil, Majinoda gördü}\le- ıra dö..nmüştüı-. 

-----ccc***>>>-----

Manisa 

İzmir • Bandırma sürat tren; Pazart 11\ • Ç r§amba Cuma çünleri sa• 
at 7,St1 da hareket eder. (Bu trenleri~ lttanbula gidece~ yolcylar için 
Bandırmadan vapur vardır.) 

lzmir - Bar.dırma yolcu treni Sah • P~rşembe • Cum~rtcsi - Pazar 
ıilnleri saat ~O.OŞ fiJe hareket eder. (~\\ trcnl~rle la.tanbula gidecek 
)Okular için yalnız Perşembe ve Paıar günleri Bandırmadan vapur 
vardır.) BütÜ n Avrup da 

Halen silah alt~nda 
V·ı"' t A AYDIN HA r:f: 

JUfunan kut:V:!t do· ) aye ŞU· aSJ İzmir - K.ı.\rakuyu. Afyon yolcu t~ni Pazartesi - Çarşam~a - Cuma 
kuz mi/yondu fL Manisa, 16 (Telefonl ) - Vilayet ·CutTiartesi ~ünleri soat 22,50 de hare.ket ed"'r. (Bu trtm Karahuyuda 
• IA şOrası, bugün de toplanmış. so yal Burdur • İ!partııo ve Eğirdire giden trene müfaki olur.) 

Parıs, lG (Radyo) - ~ akadarf ;\'arclım, maarif ve ziraat raporbrı et lz,wir - Nl\z\ll\ yolcu treni her gün ısaat ış de hareket eder. 
makamatca tanzim olun~n bır raporn rafında mlizakerelerde bulunmu tur. İzmir - Nazilli otC\ray her gün .aat lR "e l-ar~ket eder. 
göre, b~t~n Avrupa devletlerinin Bu raporlar hakkında Turgutlu k~y- lzmir - De~izli yolcu treni her gün şant 10 d., hareket ede •. 
halen sılah altında b\lhtn~urmş~t~ı makamı Snlahedd·n, Kırkağaç lrn~·- ! .. mir - ô !cmi~ )'o'cu treni her gün ~1\i't S lQ d-ı harckf'\ "'"' 0 r. 
oldukları asker, dokuz mıl.,Yon kış,ı- makamı Hi' 11 Bakır, Turgutlu lzmir - Tir~ - Od(':n:ş muHert yo1c\I. treni her gün ı;aat ti,45 de ha· 
den ibarettir. ~ekc:l e ~er lediye reisi Ce,·clet Öktem, Aclala m - ' · 

Iskarıdinavva 
h

. · (i lü .. H 1 .-ı. • kt 1 hmi,r - Tire ol'l"l.'Y er gün ta.."l.t 16,30 dl ha:reket ede: 
ıye ı m c ru .ı usı, me · upçu , • v-

Har~ciy~ nc:zır :an 

ki Bir el, Muni-a t car.et oda ı ı ei i 

Uil eyin Üzümcü, Soma kayma -
kamı Necmeddin \e dahn bir çok n-

top~an:y r ar za öz söyl"yer k tenkidlere bulun-
Oslo, 16 (A.A) - İskandinavya muşlar, .Man:,.,ada bir ı 0 nçı!ı: n ı ı 

hüku~tleri hariciy ç nnzırlar1, bu 1
1 
bankalaı·ln kredi ko'>reı af fle\'in ·rı 

nvın 29 unda burada toplanacaklar . "k 
\'~son vaziyet etrafında müzakereler genı'I: mı . a ta ztırran ) ıu vımdo. l \i-
de bulunacaklaı lır. lunmalarmı v.; o val ~a d:m J·' r n 

daha fazla ehemm y t \ CI i' ı ı 

Maç._k 
Anlaşmay::ı. imkaa kal

madı, d yor 
Za!'\'.rep, 16 (Raqyo) - Hırvntlnr 

li~eri doktor Maçek, ,e-azetecileri ka. 
bı,_ıl odcr~k beyanatta bulunmu v-0 
Sırplarla Hırvatlar ara~mda hiç bir 
anla maya imkfln kı;.lmadığmı, hm· 
iki tarafın daima bıribirinc zıd hare. 
ket ~tnıqğe mahkum Qlduğunu. iQY· 

leuıi§tir. 

!Vlareşal Peten 
Nisten Burgt>sa gi· 

diy r 

ittemişlerd:r. 

Vilayet .. urnsı, yann r.nt ıo c' 
tekrar top!an cal t.r. 

Y .. hur;i _\ 
D.: C, 

[ 

Cf,mcne. l ~ {Pııdyn) 

• 

y . l' 

kQngrc i tuat•ll to. 'ıın · . D ı 
man, Fi'i-tin mc. cle·: et~ rınd& 
oylem·ş ,·e ln-ıilt ren n c' a d · ı ı... 

~ aı k:\abı tcınkid eylemi Ur. 
--oooco---

.poı 

b rp-:J 

şı 

... , 

,, ..• 
Nis, 16 (Radyo) - Bir kaç giln

denberi burada istırahat etmekte o
lan Fran~anın Burgos sefiri maresal Tokyo, 1 (Rfldyc} -Ameri'- ... -
Peten, Bursosa gitmek üzere y~la nın. japonyaya gide~ l "1umum v~: 
çıkmıstır. va ambarro koyma Tfl ~ tııar v •d , 

• ooooo E hakkındşki heber. bu; ada derin akio 

. 
yı 

ler yapmı§tır. 
--ece**>•#--

i rı frnN r., .... ,.,... · · ..,.,.,~ , 
... ~-.., I,..a--~·· 

~,.;; .. ı.., .... ·,,_ .. , .. :··k . ?'1-- fC°'ı·, : ~16 1, 8 .... ·- .. 1.,.r"rn~ m:;, .. J' ... ~'\· N~ 

??rrı . ("0 : • .. •• ~ • • ' ı- ... ..,..:·~arP;t Nr. ?" - ), flrk .. \k ıı:rk"t; • "'A•ıı 
Mın·" f" •i : :' · ;ı ' · ' ... , ... j f b,."k ., : 2:> 11. r .. ~:.,vaka •u j.:tıoı~0 ~i : 
:l\01 11 ,. '-~ • •• -·1 ' _,..,,,~. / I ,. .. ~ .. ~ İ~t.,·•n•,ıt : ~~".t p,.~"' 

n"•l ',. ... •· ; ' ,,. " '' ~iz.'ıi!n'. aç ,.,t • .: • ·~~74. l~nıi~ r.u I}; 'İ 
J,tf;l 1.ii: n : '1 ·u 

f. • 

ı ., 
·~ l 

'• 

. / 

r 

"k • ... .,r ,,. '\• r; ~,, da Parl'!-ort•r.n ge, e son 

r· r •ıy k dnn lzmh· .. ilk vapur ~ıı.at 
\. ., · i lı r }arım ı.nntll\ bir l.uıq:!ıklı 

• t • 

• 1 

-. 

. ' '·o : 
ıı \ y Guz~l,Ynhdeın 5 t~. ikinci trun 

S - e,20 dc<!"r. Cece ıon tralJlvay 
n 1 e 1'.'l cket eder. Gündüz her beı 

.'l!~m '"P." , T~pecik ve Alsancıık hat• 
1n f r i~leıncktedir. 

.. l : 
~ , '"·12 Q!'.}4,45-16,20-17,44-19,10 

-. ; .... Q7-10,15-12,40-i3,12-14,40- .. 6,15·1;, 

ıt·ı~ "i•;-yinler : 5,4::;. 7,38-8,30-10,20·12,10. 
! , ..;: . ı ~.Jo.n ,ış. 

nt •· n : r., 3 ( Ya:nı2 Cumarteal rünleri :13J03} 

" ' r-1- R. I : 
Ç ı. r ~ ~ ~ ~ t 12 de ll'tanbula sür'at poataaı. Perıembe 20 

ne a a • Ça • r.11 ~ 10 da Mersin ıür'at poıtaaı. Paz•r günU 12 
••• • ı ( .ca,.::>sa da uğrnr.) Karaburun poıtası Pazartesi ve 

ı .. q ı h ı. ri ıaat 9 da. 
ı l.' lT HARiCi : 

il . • .. ·rı r. untaz~m poata)ar : Çarıamba ıaat 17 de Pire. 
• , 'v.. ~ 'k, Triyeste. Perfembu saat 11 de Radoa, Adalar. 

ı 

P .ıı zar : ~emeraltında Hilal, Karata,ta B. Habif, Keçecilerde Yeni la
ıı.ir, lrgadp 'Oarında Asri. ... .,.,. 

imparator 
Gzneral ltaga 

abul etti 
Pa:z:arter.i Kemeraltında Şifa, Cüzelylllıda Güzelyalı Tilkilikte B 

B·r ta~r,• uz vu'·.ıı·.ırıd3 Po- L ·k ıt_· ''- • ' • • r ::ı.ı , ruçetme ide ıkiçeşmelik, Alaancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 
Tokyo, 16 (A.A.) - imparator } o~ya .m ya·u b<· ş nd ::dır Salı : Kemeı·~'tında ~if~, KarantinaJa B. Eşref, Kemerde Kemer, Al· 

bugün hnrbiye nazırı general İtaga· L d 16 (R d ) T . . :ı•ncaktn B. Ahmed Lytfı, Eırefpaıada Eırefpaıa, Türkpazarından 
k. · k b } t · t" on ra, a yo - aymıs Cumhuriyet eczahane11:. 
ıyı o u e mış ır. · b ·· k .. b k 1 · d 
l k . O · · b" t bl' sazetesı, ugun 1 aş mı;ı a esın e Çar§amba · Ba~<'uı-akta Sıhhat Karala t B H b'f Tilk"l'kt y ~ taga ı omeı aıansımn ır e ı· . . . ~ . · ~ • ı a • _a ı , ı ~ e enı 

ğine göre kençli nezaretine ait me • Danzıg ıhtılaf ından bahsetmekte v.ç bmır, lrgadpazarınd" Asrı. 
1 1 h kkı da imparatora dog· ru- Polonyaya vukubulacak en ufak hır Per~ nıl,e: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Eıref, Tilkilikhı B. 

se e er a n "h h b" b b. F d ı.• 
d d • , "zahat vermicıtir taarru:Gun, cı an ar ıne se e ıyet ua 1 .ı::.şrefpatada E§refpaıa, Türkpazarıodan Cumhuriyet eczahıme-

an ogru) a ı ır • • • l ·1 · ·· f 'k i vereceğını ve ngı terenın mutte ı - ı. .• 

Grayzer 
Sudaki i:e ne konuştu? 
Danzig, lG (Radyo) - Ayan rei

!İ Grayzerle rolonya komi eri Su -
iaki arasında Yuku bulan mülakat, 

leriyle birlikte d~rhal Polonyanın ya- Cuma ı Keme?:""atınde htihad, CUzeJyalıda CüzelyaJı, lrıadpazarındll 
nıba mda bulunı:ıcağını yazmaktadJr, Asri, lkir•şmelikte lkiçeşmelik, Alısancakta B. Fuad. 

Cumar\•ei : Batdurakta Sıhhat. 
çQk uzun sürmü ve normal bir hava 

içinde cery an eylem iştir· Bu. mü la • 111111111111111111111111111111llllfl1111111111111111111111111111111111ilil1111111111111111!111111111111111111111 
kata neler konuşulduğu henüz anla- Naf •a Veka~let"'ınden: 
şılamamıştır. I 

Ali ağa çiftliği P. ·r. T. Şefliğinden: 

361 t No. lu kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince mülga 
Nafıa fen mektebi mezunu olup halen bilumum devlet devairi belediye
ler veya bunlara bağlı müesseselerde mµaş veya ücretle müstahdem 
bulunanlara serbest çalışanlara dahi 12/ 1 2/36 tarihind kırk yaşını ik
mal etmemiş olmak ve mühendislık tahsiline kabiliyetli görülmek şar
tiylc teknik okulunda açılmı'! olan mühendislik kurslarına devam hak
kı bahşolunduğuna nazaran alakadarların bu hakktan iştifade edebil
meleri için yine mezkur maddenin sarahati veçhile 31/12/39 tarihine t 
kadar Nafıa vekaletine yazı ile müracaat etmeleri aksi takdirde kursa ~ 
devam haklarının zail olacağı ilan olunur. 25 Ha. 6. ağ. 16 ey. 22/ 13 . 

1 - Bedeli keşfi 934 lira 1 S kuruş olan idare binasıı.ın tamiri mev
cut ke~ifname ve şartnamesine tevfikan 21-8-939 tarihine ınüsadif 
pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 6-8-939 tarihinden 
it;baren açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 70 lira 06 kuruştur. 

leri. 28 7 14 22 (5503 2648) 

azi · · be ediye riy setinden: 
Nazilli belccl:yeı;:nce :ıehrin 1-2000 mikyaslı imar haritası mevcut 

&şcığı nazilli kı ruının l-1000 mikyaslı te viye mtinhan:l.i haritasiyle 
qıcs?nin 'e gayri meskun l 20 hektarlık saha mm 1-500 mil>yash hali 
hazır kadastro ve haritaların alımı işj 2490 nolu kanun hükümlerıne 
!(Öl'<' kapalı zarf u u'"yle cksilfmeğe konulmuştur. 

Bu i:ıin bedeli keşfi 3000 liradır. • fovakkat teminatı 2!?5 liradır •. 
[,.;:.:;iltm(' 21-8-:l9 pazartesi günil saat 16 da Nazillı belediye bina -

.sıncla belec1iye cnciimc ı larafrndan yapılacaktır. Teklifler tayin edi
len günde snat ı::> ı:e kn .. ar N ıil'i belediye reisliğine verilmesi veya-\ 
but po-ta ilı? bu cııattan cn·el gönderilmiş bulunması lilzımdır. Postadaı 

ı olacak f!ec:kmcler knbul t'dilme?. l trklilerin bu i~e benzer iş yaptık-~ 
1 l{lrı a dair alMrn olchı!:ları v ~·1rnlara i tinnden ihale-tarihinden g giln) 
evvf'l nhım: ış <'hl"yct ve !1:10 ~·1 1 ·nc ait ticaret odası veı;ikalnrım teklif 

1 mt::dubLrıııa koyma!arı !f!zınıdu. 5 ....... 9-13-18 2835 ~ 

lzmir. dördüncü icra rnemurluğun-
lan: 939-1140 ZfyI mühür 
Açık artırma ile pı.raya çevrilecek Namıma :yazılı mührümü kavbet • • w 

<.\ ri men kulun ı e olduğu: tim. Yenisini yaptırdım. Eskisinin 
Kaı ~ırak•~ Osman zade oı;k: Bekir hükmü olmadığını ıliln ederim. 

ehli.ti yeni Şecaat sokağında 117 da Urlalı Hatice 
8 parselde muka)yet 11418, 2 1\1 6 ~-_,----------• 
numarnlı hane ve sebze bahçesi he
yeti umum;ye-i 5457 lira 81 kuruş 
kıymet:nde buJunan hane ve bahçe a 1 

çık artırma suretiyle satılığa çıka_ l 
nldı. Birinci artırması 22 eyliil 939 
tnrlhine müsndif cuma günü saat 11 
de dairemizde yapılacaktır. Bu ar -
tırmac!a yüzde yetmiş beşi nisbetinde 
bedel verildiği takdirde müşterisine 
ihale edilecek aksi halde en çok ar
tırnnın taahhüdü baki kalmak şar -
tiyle ikinci artırması 7 teşrini evvel 
939 tarihine müsgdif cumartesi gilnU 
gene saat 11 de dairemizde icra edile 
cektir. Bu artırmada da yüzde ye.t -

. miş beşi nisbetinde bedel verilmezse 
satış 2280 numaralı kanuna tiibi tu-

de hak talebinde bulunanlar ellerin 
deki resn. ivesaiki ile birlikte ve yir 
mi gün içinde müracaatları lftzımdır. 
Aksi halde haklan tapu sicilince ma 
Hlm olmadıkça paylaşmadan pariç 
kalacaklardır. Şartname 10 ~ıuı 

939 tarihinden itibaren herkesin gö
rebilmesi için açıktır. Müzayedeye 
girmek istiyenler şartnameyi görmüş 
ve lüzumlu mah1m&tı almış ve bütün 
vecaibi kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. Satış peşin para iledir. Yüz
de ikil;>Uçuk tellaliye ve tapu harcı 
müşteriye aittir. Müzayedeye i§tirak 
etmek istiyenlerin yüzde yedibuçuk 
nisbetinde nakit veya milli bir ban
kn teminatı ibraz etmeleri lazımdır. 
D~ha fazla mclumat almak arzu e -
denlcrin icra münadisiyle dniremizo 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

iz mir 
İsmi 

David Loı ;mer Hesap mütehassısı 

Hayım Algı Komisyoncu 
ranti 

Meoıimin en yenili: .. 
lerini bayan hu mc.\t· 
larinın erkek krını'H 
larının en ey isi '1 '. 

lbrahim Karak_!~ 
tan alınız. 

a 
Tebligatın neye dair olduğu 

935 ve 936 } ılları muamelatın• 
muhtevi defterlerınin ibrazı H. 

« ~ « « 

Y .:ıkarıda ismi yazılı mükelleflere 1I1 935 den 31 12 935 tarihi· 
ne kadar tarh olunan kazanç vergisipe ait itiraz evrakının tetkiki esna· 
smda 935 ve 936 takvim yılları muamelatını muhtevi defterlerin tet~ 
kikine lüzum göriilmüş ise de mükellefin teri ... t'caret etmesi ve hah 
hazır adrn3inin de bilinmemesi dolayısiyle kanunen tutma~a mecb~' 
olduğu ticari defterlerinin beyanname tetkik bürosuna ibrazı keyfı~ 
yetı teb!iğ edilemediğindeu 3692 No. lu kanunun onuncu maddesi 
mucibince tebliğ verine kaim olmak üzere ilan olunur. 3027 3 - Talipler keşifoame ve şartnamesi görmt·k üzere şefliğimiz ile 

izmir merkez müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - Yukarıda bildirilen gün ve saatte teminat makbuzları ve yapı

lacak eksiltmede bizzat veya resmi vekilleri bulunduğu müessesenin 
vekaletnamesiyle ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde bu işe lü
zumlu belgelerle Ali ağa nahiyesindeki komisyonda hazır bulunma-

Göbels 
l~nıir levazım amirliÇi sqlın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem m vki birlikleri ihtiyacı için aşağıda garniz:mları hizalarında y fZılı pnta'" 

ları ilan olunur. 6 11 16 20 2833 

· lstanbu belediyesinden 
Temizlik işleri için alınacak on adet arazoz kapalı zarf eksiltmesin" 

konulmuştur. İhale 28-8 <'139 pazartesi giinil saat 15 te 1stanbul bele
d \ r i daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 65000 lira 
, ' • k teminat 4000 liradıı·. Şartname 275 kuruş mukabilinde İstanbul 
l ' el :ı 8i fen işleı i müdürlGğünden alınabilir. 

Tnlpl rin 939 yılına a:d ticaret odası ve ihaleden 8 gün evvel fen 
i · · mUclürlüğüııe milracnatln alacakları bu gibi işlerle iştigal ettik
le c':ir ves knlaıı ve ilk tPminat mkbuz veya mektuplarile 2490 
nt r ır .. lı kanuna göre hazırhyacakları kapalı zarflarını ihale gUnil saat 
14 de kadar İstanbul belediyesi daimi encümf'nine vermeleri. 

28-6--15--19 8504-2641 

Berline döndü 
Berlin, 16 (Radyo) - ltalyaya 

gitmi§ olan propaganda nazın Gö -
beis, bugün tayyare ile buraya dön
müştür. 

Moravya'da 
Yeıhudi evleri soyuldu 

Prag, 16 ( (Radyo) - Morav -
yanın hpZJ şehirlerinde yahudiler a
leyhine nümayişler yapılmış ve pek 
çok yahudi evleri ile mağazaları ao
yulmu~ha. 

tesler kapah zarfla v~ açık f!Jcsiltme sıuetiyle satın alınacaktır. 
2 - Patateslerin ihaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki s~tın alınl\ 

komisyonıJnd~ yapılacaktır 
3 - İstekliler ihale kanunuıı iki ve üçüncü maddelerindeki ve şart namesinde yazılı vesikalariylc ka~'" 

lı zarf için teminat ye tek-lif mektuplarını ihale saatından enaz bir saat evvel komisyona \"errtı1I 
bulup~cakfqrdır. Açık eksiltme için de muayyen saattan evvel komisyona müracaatları, 

M. Beı:}eli Tutarı 
Gnmizon Kilosu Kuruş S. Lira Kuruş ihale tarihi ihale günü illalc saati 

Ç{inılkkale 1J8000 7 50 8850 00 4/9/939 Pazartesi 111 !Çapalı zar: · 
Eıine 69000 8 DO 5520 00 419/939 Pazartesi 17 Kapalı zat 
Gelibolu 19000 7 50 1425 00 2/9/939 Cumartesi 11 A,ık eksiltııı' 

---

Çanakkalenin muvakkat teminatı 663 lira 7; kuruştur. 
~inenin ~ c 414 lira 
Gelibolunun c c 106 lira 88 kuru§tur. , ,,..,, . 

·~ 22 27. J: • rını ,,. 
~ 



_ 17 Ağustas rn3p Perşembe 

.... ~ ................................. ,. ""' .............................. &1111111111 

ilzmır Levazun Amirliği ~att ı A .. 41, 

i .. omisyon·ı il ani arı 
İzmir levaz m mirliği salın alma komisyonundan: 

28 8 939 po::ızartesi günü saat on da Diyarbakır kor 1evazım amir
liği satın almn komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kılınacağı A· 
ll~olu gazetesinın l O, 1 5 ağustos 939 tarihli nüshalariyle il.1n ed!le!l 
~i:Yarbakır Lv. amirliği birlikleri hayvanatının 650000 kilo arpanın 
1halesi 4 eylul 939 pazart~si günü saat ona tehir edildi~i ila:• olu -
tıur. 3030 
~.- i l;"""'l t t ' 

zmir levazım amirliği satm alina komisyonundan: 
16 Ağustos 939 çarsamba gunü saat onda Diyarbakır levazım 

mirliği satın almC\ komisyonunda kapalı :p.rfla ihal~si icra kılınacağı 
~rıaclnlu gazetesinin 29 temmuz 9 39 3, 8 , 13 ağustos nüshaları ile 
1~n edilen Diyarbakır levazım arnirliğı birlikleri hayvana tının 5 23400 
'-ilp kuru ot ih~lesi 30 ağµstos 9,39 carşamb& günü ş_a.gt ona teh ir cdii-
di&i ilan olµnµ r. 3033 

İzmi iç . ıµ,n amu·'ıiği .. a lıµ komisyonµ{ldan: 
29 ;,ustos 939 salı günü s.:ıat onda Diyarbakır levazım amirlı;,; 

6atırı alma komisyonunda kcıp..ı!ı ·;:n ua ihalesi icra kılınacağı Ana~p}y_ 
~<ızelesinin '\ 8, 13 aijt·stos 939 t~rilııi .1µ.:ıh<lh~ile ila nedilen Diyaıha
~ır kor mt: rkez birliklerine n!t 11 50000 · .. ~ l o bu~d~y kırdırılmasımr 
:hnlesi :§ ylul 939 ealı ... ~ < ..ıt on bir~ tehir edildiği ilan olu · 
tıur. 3031 

İzmiı· levşzun amirlıgı &ul • aıu 'l kqrı~isyonundan: 
28 ... gusll.) 939 paz.artcsi günü saat or. irde Diyarbakır levazım 

illl1;rliR-i sat m olmn komisyo. ı cia l - ah zarfla ihalesi yapılacağı A· 
lladoıu gaz s· ı{l .ı; , 1 O, l 5 uğustos ~· 39 tarihli nüshalariyle ilan edi· 

il Dıyarbakır merkez birlı'· erinin 260000 kilo sı w ır veya keçi etinin 
11 .. si 5 Eylul 939 salı günü eaat dokuza tehir edildiği ilan olu -

tıur. 3032 

............ 
izıfık leva~ amirliği satın alma komi~yonundo.n: 

1 - Ş{l 1300 kilo saman alırı~caktır. Kapo.h zarfla eksiltmesi 
4 C}/939 pı ... ·utcsi günü şaat on beııte T pphaı de İstanbul 
lev ~nn amırlıği satın (llma komisyonundn yapılacaktır. 

2 - Tahmi~ eddi 17 216 liradır. 
3 - llk teminatı 1291 lim 95 kurµştur. 
4 - Ş~rtn<lmesi komisyonda görülür. 
5 - fst«;kliler kanuni vesikalariy!e beraber teklif m ktuplarını 

ihale saatmdan bir sno.t e"' vd komisyona vermeler · 
1 7 22 27 3 1 30 l i 

İ:z:rnir Levıu:ım Amirliği Satın Alına (omisyo tmdan ~ 
1 - lstanbulda şerait ve ke§İf cedveline göre planı mucibince y.::p· 

tırılacak olan bir hangnra ihale günü talibi çıkmadığından tek
rar kapalı zarfl ihalesi 29/ Ağustos/ 939 Salı günü saat 15 te. · 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 25800 lira 47 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 193:) lira<1ır. 
4 - Şartnamesi keşif cedve!.i ve planı inşaat şubesince bedeli rN'· 

kabilinde verilebilir. 
S - isteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 249{ 

sayılı kanunnn maddelerinde ) UZılı vesikalariyle beraber ihale 
lfti'll ~ JJJCll\;; Qt& l lJ1\.4UU U1J. "°'-"v.\. "v""9' •"'•u&V •••·n . .cua •'-'• .... ~ •••-'•• .. -~·-

rın ı Fındıklıda :~omutanlık Satın alma Komisyonuna ver-
ır. cl ·ri. 12 17 22 26 (2944) ,...,. 

l~ınir Le'* a. .. .nı Aı:ıi1 'iği S lm Alma Komisyonundan: 
1 - İki bin ton kadar buğday krdır i çaktır. Kapalı ~arfln eksilt· 

meai 29/8/939 Salı ~ün·· &at 15 de lstanbul Levazım Amir· 
liei Satınalma Koı~ıisv( nltnda yapılacaktır. 1-{~pıiniı,ı tahmin 
bedeli 15568 lira 2 kurut ur. lık teminatı 1167 lira 60 kuru_ş
tur. Sartn~mç~i komis ·pr.da görülül'. ~ 

2 - lstekfüetin ... uni V(; "kaları ile berab~r tekli! mektuplarını 
ihale saıılı d n bir saat cvv~I komi,yona vermeleri 

12 17 22 26 (2943) 
----------------,.._=---~~------Bornova tUınen ı m aima kv isyonundan: 

Sökedc Sv. aat:Ln alma komh.yonundan: 
1 - 300.000 kilo smnan satın alınacaktır. Tahmin edilen bedelin 

2 
4500 liradır. 

- Saman evsafı ile teslim nrnha:li ve .ş artları şartnamede ynzıh-

8 dır. . 
- Şurtnnemsi SöJ.:edeki suv~ri nlaymda satm alma komısronun-

4 dan pnıasız almn·. 

6 
- Ekc:iJtme 21-8-989 pazartesi giinü sa'1t lG tadır. 
- Ekşiltme açık eksiltme usuliyle olacaktır. 

G - Mqvakkat t~minat. 337 lira 60 kuruştur. 
~ 1 6 12 17 27b.1 

tı;;,ir levazım mirliği satın alma ko~iLyonundan: 
1 - 3. Kor ınşat\ t ~ul et:nde çalışmak üzere (250) lira ücreti 

şehrili yi ksek dıplomalı bir mimar veya mühendis alınacak
tır. Talip rin 21 ğustos 939 gününe kadar Çorlu da Kolor· 
du inşaat ~ub~sırı ,· fotida iie müracaatları . 

ı - isteklilerin dıploma, hüsnühal kağıdı, tercümeyihal ve as
kerlik v~sikası suretleri ile yaptığt i~lere dair vesikalarım is
tidalarıiıa raptetmderi lazımdır. 3 6 l 1 17 2804 

"---~---------------~~-------~ l "ı .~rnova tümen Mtın ;ıılma komiı.yonu~dan: 
sı mi\.t tahmin tutarı !emirı tı 

kilo fiatı Lr. Kr. uvaklı\ t.. eksiltme zamanı saat 
K r s Lr. .. 

Sı-
~~ Cti 21600 23 / 4968 / 372 60 21 / 8 / 39 9 
\i ~ce 7200 10 / 720 / 54 / 21 / 8/ 39 10 
~~ 90000 1 50 13j0 / 101 . 25 21 / (, '939 i 1 

........ Yukarıda cins ve miktarı y~zılı yiyecek ve yakacak satın alı-
2 nacaktır.T ahm?n edilen fiyatları hizalarında yazılıdır. 

...... B mi rı evs fı ıle mahaJli teslim ve §artlorı şartnn!Tlesinde 
Yazılı olup Söke Sv. alayı satın alma komisyomtndan para-

3 s:z alınır. . .. .. . . 
-... E.ksiltrı e 21 ağusto!: 39 pazartesı g\lnu hızalarmdakı saat-

'-.~ ..__ ~rda y.ıpılacaktır. 
~l~sıltmesi nçık chiltme usu1iledir. 6 12 17 2688 

iLAN ~ 
v~ .Borsa idare hey'etinden: 

t l\U nı cıhsul çekirdeksiz ü;•l\m piyasasının 24 ağustos 939 p~rşeml::e 
•!lat on birde açılacağı ilan olunur. 17 19 3029 

(ANADOLU) 
~~~~~~~~~ 

Defterdar1ı2'ından: 
... .# 

iz mir 
Satış 

No. 
Muhammen 

Ura K. 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

~62 

Darağac M. 15 27 No. lu 2 inci Altın sokak 12 eski 
1 O ı Clj No. lu 80 metre murabbaı zeminli hane 
İk inci Tepecik cevizi~ §İmdi 1 J 53 No. lu sokak 65 

t ::ı j No. hı ars~ 
İkinci Tepecik zeytinlik 5 İnci sokak §İmdi 1 i 64 
No. lu sokak 166.60 metre murabbaı 5- 1 o. lu arsa 
İki:?ci Tepecik 1\1. 1 1 SO No. 1u Çakır sokağında S6 

eski ve yeni 76 taj 1o. lu 60, 17 metre murabbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 1l7u No. lu Zeytinlik 1 inci so
kak 94 kapı 94 taj No Iu 81.00 metre murabbaı arsa 
İkinci Tepecik M. 1144 No.lu Beşaret sokak 37, 2 
tnj No. lu 133,j9 metre murabbaı orsa 
ikinci Tepecik 1160 Ne. l uBeşaret sokağı 50 taj 
No. lu 64,65 metre murabbaı arsa 
!kinci Tepecik M. 1160 No. lu Be§aret sokağı 5 2 taj 
No. lu 38,28 metre murabbaı arsa 
İkinci Tepecik M. 1 147 No. lu Celadet sokağı 20 taj 
lı 63,38 M. rnu,·abbaı arsa 
ikinci Tepecik M. 114 7 No. lu Celadet sokağı 31 / 1 
taj No. lu 122,85 metre murabbaı arsa 
il · nC' ı Tepecik M. 1144 No. lu Bc.şaret sokağı 4-1 taj 
ve 36-361 1 çakır sokağından No. lu 228,33 M. 
M rs..ı 
11 'ncı Te " M. 1160 No. lu Bc,aret sokağı 44 

. tajl: 82 M. . arsa 
İkinci Tepeccik M. 1176 No. lu zeytinlik 1 inci 
sokak 46kapı 46 taj ve 51 ,60 metre murabbaı arasa 
İkiııci Tepecik 1\1. 1176 No.lu zeytinlik 2 inci sokak 
19 kapı 19 ta j No. lu 72.80 metre murabbaı arsa 
İkinci Tepecik M. 1140 No. lu ze; tinlik 1 inci so
kak 1 04 kapı 1 04 taj No_. lu 41 ,43 metre murabbaı 
arsa 

350 00 

61 68 

33 12 

36 10 

20 25 

80 lj 

25 86 

15 31 

31 69 

61 42 

274 00 

32 80 

7 74 

9 10 

6 21 
Yukarıda yazılı emvalin m "lkiyetleri 17 8 939 tarihinden iti

baren 16 giın müddetle açık artırma usulü ile müzayedeye konul • 
rpuştuı. İhal 1 ri 1 9 939 tarihinde cuma günü saat on beşte milli 
cm a · mü iirlüğündc yapılacaktır Tal'pl rin muhammen bedelleri 
ijzcri den yti7de yedi buçuk depozito akçası yatırarak yevmi mezkur 
da milli mi k m ·· dürlü w ünde toplanacak satış komisyonuna müra-
caatlar: ilan olunur. 17 26 3025 

LA 
ır kale Gedik i u a 

ma okulu birinci sınıfına 
alınıror 

azırla· 
talebe 

- Yatılı ve parasız olan Kırkkale askeri sanat lisesindeki ge
dikli usta hazırlamÇi okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kavdı kabul §J1rtl~rı: . 
AJ~eş sınırlı ilk oıcuıu bıEırmış olmak. 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhati yerinde 

olmak. 
C) Kend: i ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol

mak. 
D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 14-1 7 yaşında olrnak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had

lerine uygun olmak. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasd:knameyi haiz bulunm"k. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, qağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüv~et cüzdanında 

doğduğu köy veva nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden fark1 o1mıyan ort~ okulu bulunmı -
yan kaza merkezlerinrte doğmuş bulunmak ve bunlar
dan tahş\l için kaza ve şehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanl....r askerlik şubelerine müracaat ederek 
f:ı, \.ı izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kab\11 için müracaat eylul sonuna 
kadar lmbul edilir. 

17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 10121517 3034 

lst-anbu ! belediyesinden: 
tık 

teminat 

1726 29 
1465 12 

Keşif 

Bedeli 

2301 7 19 Kartal - Yakacık yolunun asfalt tamiratı. 
19534 89 Erenköy . İçercnköy - Bostancı • Kazasker 

camii yo]u esaslı tamiratı. 
Keşif bedelleriyle ılk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

ayrı kapalı zarf ehiltmesine konulmuştur. ihale 24-8·939 perşembe 
günü o, at 1 '.:> ti.. ıstanbul belerliyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 
Kartal . Y t.kr "ık yoluna ait şartnameleri 115 kuruş mukabilinde na
{ia mlidürlüO.i.ınc.l"'n alınab ' r. 

Diğeri zabıt ve muumelC.t müdürlüğü kalemin<le bedelsiı. olarak 
i rtllebilir. Taliplerin ihaleden 8 gun evvel müracaatla İstanbul nafıa 

müdürlilğiinden alacakları fenni ehli; et 939 yılına ait ticaret odası Ye 
flk teminat m~kbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacRk;arı knpcı.lı zarflarını ihale günü saat 14 de kada:- f sta.ıbul 
belediyesi daimi encümeninr. vermeleri. 6 12 l 7 21 5816-2815 

Tütün ikramiyesinin tevziine 
aıt ilan 

Tevzi edilmekte olan hnrp malUlleri ve şehid yetimleri ikrami:resi. 
nin arka~ı evvelki tamim veç.hile 18-8-939 cuma gününe kadar alına -
caktır. 

Halbu~i komisyon her gUn hali içtimada ve intizarda bulunduğu 
haldü istihkak sahiplerinin müracaat etmemesi yUzünden tevziat dur
muştur. 

19-8-939 günUnclcn itibaren komisyon dağılacak ve faaliyetini üç ay 
sonra toplanmak üzere tatil edecektir. 

AlacaklıJ:mn istisnasız ve hemen komisyona müracaatları bu ker-
re de tavsi·.;e ve rir..ıı olunur. 3008 

(SAHiFE ur 

lzn r v c1.ı: ~1ri yaş meyve ve 
sebze qrım s 't!Ş kooperatifin
den: 

Kooperatifimizin yıllık adi kongresi 31 ağusto., 939 taril ·ne rat
lıyan perşembe günü saat on dörtte Bahribabada HPlkevinde yapıla
caktır. Görüşülecek hususatı bildırilen ruzname aşağıua yazılıdır. Mu
kayyed ortaklarm bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
- idare meclisi ve mürakipler raporlarının incelenerek tasdik 

ve idare mecslisinin ibrası . 
2 - 4 aylık plançQ, kar ve zarar hesaplarının incelenerek tasdiki. 
3 - Birlik formülüne göre yapılmış olan 939 - 9 40 büdccsi için 

jdare meclisine selahiyet verilmesi 
4 - 2834 sayılı kanun ye on~ bağlı ana mukavelenamenin istil
~ eylediği ve kooperatifin menafiini alakadar eden bilu· 
mum hu::usatı yaı:>mak için idar~ meclisine tam selahiyet 
verilmesi. 

5 - Muvakkat idare meclisi yerine yeniden dört aza seçi]mesi. 
6 - Müfakiplerin yerine 2 mürakip seçilmesi 3021 

Ecnebi Memleketlere talebe 
uönderiyor 

Maden tetkik ve arama enstitüsü 
genel Di.. ktörlüğünde ı 
1 - Madeııcil J al .. kada~ muhtelif ihtisa 1 i~in ) üksek tahsiı 

de bulunmak üzere ecnebi memlel\etlere wüşab,;ıka ilı; 12 talebe se• 
çilecek tir. 

2 --İsteklilerin n.ağıdaki şartl~rı haiz olmnŞl ıazıltldır. 
A. Türk olmak . 
B. !\ladenlerde Y<'y a saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette 

\'e sıhhati tçım ol{llak sıhhi muayene Ank rada yapıla· 
caktır. 

C. Laakal Li e veya kollej m ezunu olup olgunluk vesikasını 
alm~:ı bulunmak. • 

D. Yası 18 çle11 aşağı v e 25 ten yukarı olmamak. 
3 - M üsabakQ şu derslerden yapılacaktır. 

a: Nazari hesap 
b: C bir 
c: H ndese 
d · \i elleşat 
e: Fizık 
f: Kimya 
g: Jeoloji 
ı: Ecnebi bir dil 

4 - Açıbco.k müsabakada · ti mizani kazanmış olmakla beraber 
gönderilecek talcbelerir. ihraz çttikleri derece itibariyle kazananların 
ilk 12 .si arnsmdı bulunI'1~lrırı şart tır. 

Kazananlanr.. Y"DÇlC'.<" ğ: ihtisas ve ı;ı:önderileceği memleket müsa
bakadaki derslerden ihrr.z edilen notiaTa göre tcsbit edilecek ve alaka
darlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri müsabakaya iştirak 
d~is ol~~ ineı:ı bul etmi 8$yı]acaklardır. - a lSl e gon erı ece O an ar ı erıde afisı mliddetJerİnİn !iir 
misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husU!ta 
mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taal hüdname verı:cekler ve 
bunun içinde muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacalc. ır. Tarih ve müh· 
let şunlardır. 

a: M. T. A ens~itüsüne son müracaat tarih· 4 eylul 939 
b: Sıhhi muayene tarihi 6 eylul 939 
c: Müsabaka imtihanı 8 ve 9 eylul 939 
7 - Taliplerip nüfus hüviyet cüıdanını hüsnühnl varakasını mek

tep şahadetname~ini ve olgunluk ve ika.sım veya b lların tasdikli bi
rer süretlerini 4 adet foto wrr;:ıf ve dilekçelerini son müracaat tarihine 
kadar Ankarada M. T. A ensttüsü genel direktörlüğüne gönderme
leri ve sıhhi m\1.0yeneleri için de tayin edilmiş olan tsünde "'ğleden ev
Yel Bay Hasan apartm<;lnındaki enstitü merkezinde ulunmaları ilan 
olunur. l O 17 25 {3604/ 2875) 

Izmir Lise ve O taokullar sa
tın a ma kom· syo undan: 
Kızılçullu öğretmen okulu eğitmen kursu talebesi için 89 takım 

golf elbise yaptınl caktır. Beher takımına 1 100 kuruş fiyat tahmin 
edilen b ue hiselerin tutarı 979 lira ve ilk teminatı 73 lira 43 kuru~tur. 
ihalesi 5 eylul 1939 salı günü saat on beşte yap.lacaktır. Nümune ve 
şartnamesi her gün kü1tür <lirektörlüğünde görülebilir. iste ılerin 
y1,.\kanda yazılı gün ve saatta temınat makbu:darı ile birlikte, k~ tür 
<..:rektörlüğünde toplanacak ohm komisyonumuza müracaatları ilan 
olunur. 17 22 27 3 

Izmir Gümrük Mulıaf aza ta~ 
satın alma komisyonun-

- !.:mir Cümril!~ nıu:.,. f., , n al .. vı Urlc, '0}..clc.;i t .. !: b~ "iğü 
ihtiyacı için 2000 Lılo sığır eti pazarlıkla satın alınııcaktır. 
Eksiltmesi 21 / 8 / 939 pazartesi günü saat on birde yapıla -
cl'\ktır. Şartnamesi kom· syonda görülebilir. 

2 -Umum tahmin tutarı 500 l"ra olup muvakk:ıt teminatı (38) 
hr.Jd • . 

3 - lst~l: • 2490 Eayı.1 1 aı;ıunun ikinJ ve üçüncü maddelel& 
rind e ?.rt ! s

0 nde yazılı vesikalarla muvakkat temi~t 
me' bu •eya banka mektur;1ariyle birl"kte pazarlık saatmda 
hnıir b e. r sokağı aı ası Gen tütün kumpanyası yanında 
13 sayıd& tabur satı rı alma komisyonuna müracaatları.3018 

Izmir vılayeti daimi encünıe
uinden: 
Seferihisar zafer okulunun onarılması 722 lira 96 kuruş ke~if QCQe. 

liylo ve 15 gün mUdcletle açık eksiltmeğe konulduğundan Lteklilerin 
2490 ayılı •ya a hüküı lerine göre hnzırlıyncnkiarı teuıiı afüm ile bir
likte 4 eylül 939 pazartesi saat ll <iP riaimi encümene baş vurmaları 

15-28 2986 
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-ııe I:İamb~!~ . . ı Acentası ' rl! HM 1 •E~C.A~ . = Taze, Temız, Ucuz ·~ 
cHeraklea> vapuru 14 ağustostan 

19 ağustosa kadar Rotterdam, Bre-
i ADRIATICA. s. A. nı Makine Tamir hanesi ==-·=- ı• L AA ç . ~I 

NA VIGAZIONE işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu- ;:; 
men ve Hamburg limanları icin mal Brioni motörü 14-8 tarihinde ·saat nun1a iftihar eden bir müessesedir 

' alacaktır. ~ 8 de gelerek 15-8 saat 17· de Pire, 

cThe~alin~ vapuıu 28 aiu~o~tan Knrio, Porlo, Brindizi, Valo- ~~~~•K•e•~•a•n•e•p•a•z•an~d•e•m•~•c•il•er~67~-•6•9~•T•e•le•f•on•····39•9•3~~~1 =-~ ~er- t~rl~ t~~a}~t çeşitlen• ~~ 
::: e.rlı1le kadar Rotterdam, Bremen na, Draç, Gravoza, Spalatu, Zara, ' == 

' ~:k~!:.mburg limanları için mal ala- ~~~u::ı_:·c;::rr~ste ve Venedi~e hare- =~ Hamdi Nüzhet Çançar-1 
cArcturus• ,·apuru 11eylillden17 Llero mı;l:ı·a 17.S tarihinde ~P!e- T. c. Ziraat bankası = 

eylU!e kadar Rotterdam, Bremen ve rek arni gün l'atJ"''IC T '""l)<ı. K. . .. ~ Sıhhat eczahane.ti . == 
Hamburg limanları için mal ahı"n k- nic;, İstanköy ve R ucio"n haı ekct e . = B~arak · BGyGk Salepçioğl11 ha111 ka-ısıadı ~ 
tır der KURULUŞ TA RIHI 1888 ••• -"' :::.. 

.cBelgrnd> vapuru 25 eylfilden 2 Vesta vapuru 20-8 tarihinde gele- ~(;Ti .. a_ı,. C Si: 100 ,000 ,000 T Ü't k [ ir ası Şa b. lllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 
ilkfeşrine kadar Rotterdam, Brem en rek ayni gün Midilli, Selanik, De - Lise ve Ortaokullar Satın alma 
ve Hamburg limanları için yük ala. deağaç, İstanbul, Burgaz, Varna ve C'~ ajan adedi 26 ~°? 
caktır. Köstenceye hareket eder. Zir~i ve '!ic::-ri Her Nevi Banka Ivluamc!d .. ri komİsyon·undan •, ~-

cLeveante~ vaupuru 9 ilkteşrine ~ 
kadar Rotterdam, Bremen ve Ham- Rıı!ıYALE NEERLANDAIS KUMP- Kız Lisesi revirinde yaptırılacak 962 lira 2 kuruş keşif bedelli he--
lıuı·g limanları için yük alacaktır. PANYASI la ve camlı pasaj inşaatı açık eksiltmeye konulm·uştur. Keşifna~. · 

Ulysses vapuru 15-8 tarihinde ge. şartname ve inşaat yeri her gün okulda görülebilir. İlk teminat 76 li;a-
Den Norake Middelhavslinje: lerek Burgas, Varna ve Köstence Ji- 16 kuruştur. İsteklilerin ihale günü olan 29/ Ağustos/ 1939 Salı ünü 
cBosphorus> motörü 30 ağustos- manian için yük alarak hareket ede- sa~t 1 S te Hükume~tc Kültür Direktörlüğünde toplanacak ola! ko· 

tan 1 eylOle kadar Diyep ve Norveç cektir. mısyonumuza, temınat makbuzlariyle birlikte, müracaatlan ilan 
iimanlnn için mal alacaktır. (Bu va- Piğmalion vapuru 21-8 tarihinde olunur. l 2 l 7 22 27 (2949) . " 
pur Norveç limanları için ancak 31 gelerek Rotterdam, Amsterdam, ve Devi t ı• J J • b • 
ağ4 tq..<;a kııclar tahmil edecektir.) Hamburg limanları için yük alarak e Jm&D arJ ZIDJr ŞU eSJ ·~ 

cBall·j > motörU 25 eyHllden 28 ey- hareket edecektir. müdürlüg" ünden: . 
· ıaıe kannr Diyep, Dilnkerk ve N'or- Ulysses vapuru 4-9 tarihinde gele-
veç limanları için mal alacaktır. rek Rotterdam, Amsterdam, .Ham _ . lşletme va~ ıtalarımız ile atelyemizin ihtiyacı için kapalı zarf usula 

cBosphorus> motörü 25 ilkteşrin· burg limanları için yük alarak ha - ıle 7oo ton yerli lavo marin maden kömürü satın alınacaktır. Muham. 
· den 28 ilktcşrine kadar Diyep, DUn- reket edecektir. men bedeli «9lOO» lira ve muvakkat teminat miktarı c:71b liradan 
· keı k Ye Xorveç limanları için yük Hermes vapuru 18-9 tarihinde ge- ibaret bulunan işbu kömürlerin °ihalesi 31 Ağustos tarihine rastlıyan · 

lerek Rotterdam, Amsterdam ve perşembe günü saat O 5) de İzmirde devlet limanlan işletmesi İzmir ' 
Hamburg limanları için yük alarak şübesi binasında toplanan mübayaa komisyonunca yapılacaktır. Buna 
hareket edecektir. dair olan şartname berlel:;ı.iz alınabilir. İsteklilerin bildirilen vakit ve 

alac :-.kt ır. ,.. . . 
D. T. R. T . ... ~ - · .. ,. 
c-Kasııa> motörü 15 ağustasa doğ-

ru bekleniyor. Tuna limanları için SVEN'SKA ORİENT LİNİEN' 
mal alacaktır. Brageland motöril 15-8-939 tari-

cSzeged> motörü ağustos sonları- hinde gelerek Rotterdam, Hamburg 
ıra doğru bekleniyor, Tuna limanları ve Skandina,•ya limanları için yük Pa ra biriktirenlere 28800 Fra ikramiye verecek 
için mal alacaktır. alarak hareket edecektir. Ziraat Lankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

cDuna> motörü 7 eylUle doğru Vikingland motörü 22-8-939 tarih az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
bekleniyor. Tuna limanları için mal hinde gelerek Rotterdam, Ham burg plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
alacaktır. _, _ ve Skandinavya limanları için yük 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 

alarak hareket edecektir. 4 c 500 c 2,000 c 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN Bardaland motörü 31-8-39 tari - 4 c 250 ~ 1,000 c 

~Durostor> vapuru 2 eylillde bek- hinde gelerek Rotterdam, Hamburg 40 c 100 c 4,000 c 
!eniyor, Köstence, Galas ve Tuna li- ve Skandinavya limanları için yük 100 c 50 c 5,000 c 
manları için mal alacaktır. alarak hareket edecektir. 120 c 40 c 4,800 c 

ARMEMENT TEWFlK Borelnnd motörü 13-9-39 tarihinde 160 c ~O c 3,200 c 
cAngele Babro> vapuru 9 ağu,.,tas- gelerek Hotterdnm, Hamburg ve DlKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

ta bekleniyor. Köstence ve Galas için Skandinavya ve Norveç )imanları i _ dOşmiyenlere ikrami~e çıktığı tak~irde ~o. 2~ :nzlasiylc verilecektir. 
mal alacaktır. çin yük alarak hareket edecektir. Kur'alar senede dort defa, 1 eylu , 1 bırıncılı:anun, l mart vo l ı.. 

Sagoland motörü 28-9-39 tarihinde ziran tarihlerinde çekilecektir. 

gelerek Rotterdam, Hamburg ve Vapurlarin h"areket t~rihleriyle 
navlunlardaki değişikliklerden acen
te mes'uliyet kabul etmez. 

Skandinavya !i manları için yük ala- edecektir. o livier ye 
rak hareket edecektir. SERVİCE MARİTİ).fE ROM:AİN 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 
Henry Van der Zee vapur acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007 / 2008 

KUMPANYASI 
ZEGLUGA POLSKA KUMPAN- Peleş vapuru 1-Eyhll-939 tarihin· 1 

y ASI de gelerek Malta, Cenova, ve MarsiJ. 
Levante motörü 25-8-939 tarihleri- ya limanları için yolcu ve yük alarak 

harekP.t edecektir. ne doğru beklenmekte olup Anvers, ,,__E_J_k ________ ., Danzig, ve Gdynıa limanları i•;iıı yUk 

e sir Şahd p alarak hareket edecektir. 

İlandaki hareket tar ihleri ile nav
lunlardaki değişikliklerden dolayı 
acentemiz me~uliyet kabul etmez. 

Basur memelerini gi
derir, Kuvveti, Erkek
liti, İftihayı arttırır. 

HOLLANDA AVUSTURALYA Daha fazla tafsilat için ikinmcikor-
HA TTI donda FRETELLİ SPERCO vapur a-

Springf ontein vapuru 30-9-939 ta- centeşine müracaat edilmesi rica O· 

rihinde Avusturalya ve Yeni Zelan- lunur. 
da limanları için yük alarak hareket Telef on - 2004 - 2005 

Şürekası 

Limited 
YAPUR ACENTASI 

Birinci Kordon RE.ES binui 
TEL. 2443 

LONDRA HATTI 
cAdjuatanb vapuru 10 temmuz

da gelip 1.ondra iç'n yUk alacaktır. 

LİVERPOL HATTl 

saatten azami bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon 
reisliğine tE>vrli etmiş olmaları lı1zımdır. (1680) 2976 15-17 

Urla Tahaffuzhanesi müdür
lüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Urla tahaffuzhanesi dahilinde tephir

hane, soyunma giyinme, yıkanma, aşı dairelerinde yaptırılacak kalo
ri! er tesisatı. 

2 - Muhammen keşif bedeli : 4529 lira 71 kuruştur. 
3 - Eksiltmenin şekli: Açık olarak yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat: 339 lira 73 kuruş olup makbuz mukabiliııile 

Urla tahafüzhanesi veznesine yatırılacaktır. 
5 - Eksiltmenin nerede ve hangi giin yapılacağı: İhale 25 ağn;;tos 

939 cuma günü saat 11 de Urla tahaffözhanesi bina~ında yapılacaktır. 
tşe gireceklerin kanunun tayin etm icı olduğu vesaiki ibraz etmeleri 

lazımdır. İstekliler keşifnameyi ve şartnameyi görmek üU?re her giln 
TT-rln ""\..""""'~'--"'*'- --:- . ---u-- ......... "' _..ı .... ı..:ıı.ı ....... 

Satılık Çam tomruğu 
Dursunbey A laçam devlet orman 
işletmesi Revir amirliğinden: 
1 - Dursun bey devlet orman işletmesi ir.ta!'lyon deposunda Mifte 

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

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

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi t~Uınbul, Ankara, Balıkesir 
orman çevirge müdürlüklerinde ve Dursun bey ı evir amirliğinde görü 
lebilir. Tomrukların beher metre m;kabının muhammen bedeli (13) 
lira 10 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat pey akçesiyle 21-8-939 
pazartesi günü saat 15 te Dursun bey revir amirliğine müracaatları ilan 
olunur. 11-14-17-20 2916-6095 

r- 'T. iS Bank si' 
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I= =AN,KARAPALAS---~ ın 
a . 

1939 K. Tasarruf İkramiye Plcinz T elef7>~ ;· 3438 ~· 

Kur'alar: 1 Şubat,. ı Ma.rt, 2.6 Ağust~s, ı Erlul, 1 i kinci 
teşrın tarıhlerınde çekı, ecektır 

~1111w· IKRA MIY ELER '•11111 ınıınıııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı' 
~ 1 Adet 2000 liralık - 2000 lira = 
~ 5 • 1000 .. - 5000 .. = 
iS 8 • 500 • 4000 • -
~ 16 • 250 • - 4000 • = 
~ 60 • 100 • 6000 • ---
S§ 95 • 50 " - 4750 

. ~ 250 il 25 N - 6250 : 
-
--

--
-
-

----------

••• 

ANKARA 
PALAS 

lzmirin en modern, . ·en 
temiz ve en muntazam 

aile yuvasıdır. Konfor, te· 
mizlik, istirahat, ucuzluk 
noktasından Ankarapa· -..;;;......, 

a~iılJ&J : asın fevkınde otel yok· 
:,-.;:::-.~·~; 

tur. 

-
~-§ 435 32000 = - ANKARA Soğuk V t' sıcak banyolu, kalirüferli, müteaddid friıerli· olduğu 

~ 
~ 

= PALAS gibi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l l l lll l il l il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,nnnnnı - ve kırıtethaneyi camidir 

T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni ı- · ~ 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz . ~ ı ıı ı'I· 

, _____ ._ _________ .... __________ lllllllll l lllllll llllllllll ll llllillll!lllllllllllllllllllllllll l llllllllltlltl llll l illlllflllllllll ı lllll!lltll!llllHIHlll l llll l l l llll lllUlllllllllllllllll I · 


