
Yinnı Dolnurwıcu Yd j 
Ne: '1919 

, Çarşamba 
23 

~OUSTOS 1939 lfer aün aa1iahlari fzmwc!e c;ıliar Siyaat gazetedir. Telefon No. 2778 ...- '(NG1lld1 lier yerde S lıturattm} 

Tiyençin f elik eti 
imtiyazlı mıntakalar sular 
altındadır. Çin köylerinde 
boğulanlar binlere varıyor 
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==::::.::.....:.;.::.:..::. ....... :.:~..:. ...... .:.;:. • .:..,.:.::±::.:..:;.::;:;: -~::::.:.. • ..:.:.:.: ..... ::: • .: ..... ~-: .: • .:. ........... :.::.. ..... ...:.:.........:..:~~~-= • .=:.........:. • ..:....:..~ •••• ••• - • • : :........:: =. :.: ....... =::. = ... .. ~.:: ...... ~ ........... ....::.::::..:. ...... : ..... :~..:..... 

SON .SAHNE! 
Rus • Alman anlaşmalarının derin akisleri - . . 

Avam ve Lordlar kamara
ları f evkaliide toplan

tıya çağrıldı 
lngiliz ve Fransız kabineleri toplandılar, lngiltere, 

şiddete karşı şiddetle mukabele edecek 
getirecektir taahhütlerini yerine 

ve 

Şefin 
Orduyu 
Takdirleri 
Milletin, Meh
medc ik ve ku-• 
mandan/arına 

•• • 
guvenı 

İstanbul, 21 (A.A.) - Altı 
gündenberi Trakyadaki büyük 
manevralarda. bulunan Milli Şef 
İnönü, manevraların neticelen
mesi münasebetiyle Genelkur
may Başkanı :\lareşal Fevzi Çak
mağa aşağıdaki mesajı gönder
mişlerdir: 

Doğantepe - Menekşe 
sırtları 

21-8-939 
- Devamı 7 inci aahifede -

Garip kanaatler! 
Almanya, bir hamlede Polonya~yı 

kırıp geçecekmiş! 
Londra, 22 (A.A) - Taymis ga- lemediği için sulhtan bahsetmek 1m-

zetesinin Berlin muhabiri yazıyor: kanı hasıl olacaktır. 

Askeri müşahitler ve birçok ecne- Bu kanaat garip olmasına rağmen 
biler bu hafta içinde kat'i bir netice ge~nlerde bazı selahiyettar zevat 
alınacağı kanaaatini izhar etmekte- tarafından izhar edildiği için Tay
dirler. Almanyada tahmin edildiğine mis muhabiri memleketi idare eden
göre Polonya ordusu pek az bir za- !erin de ayni fikirde olduklarından 
man içinde imha edilerek muharebe 

şüphe etmemektedir. 
edemiyecek bir hale getirilecektir. 

Almanya garp devletl<!rinin harbe DeyJi Ekspres gazetesi de buna 
girmekte gecikeceklerini ümid et- benzer haberler neşretmekle beraber 
mektedir. Almanlar siyasi müna~- Berlinde Alman ordusunun beş gün 
betler kesilmeden hatta ültimatum- içinde 1914 teki hudutlarına kadar 

lar teati edilmeden ve demokrasilerin yürilyerek orada müdafaa mevzileri 
harbe karşı duydukları nefret zail ol- tesis edeceği kanaatinin hakim oldu
madan evvel Polonyanın mukaveme- ğunu tasrih eylemektedir. 
tini kırmak kabil olacağını hesap et- Danzig, 22 (A.A) - cRouter> her 
mektedirler. O zaman birçok Alman saat avcı tayyareleri hava meydanı
ricaline göre İngiltere ile Fransanın na gelmektedir. Birçok otoblisler mü
milttefiklerine yardım etmenin hiç- ~adere edilmiştir. Asker yüklü kam
bir şeye yaramıyacağın1 isbat etmek yonlar mütemadiyen sokaklardan 
ve Almanya kendilerinden bİrşey İS· geçmektedir. 

• 
Harp olsa da, 
Olmasa da, 
Yenileceklerdir. Dış ve iÇ ticaretimiz 
Yazan: Mahmud Eaad BOZKURT 

Hat-p olmıyacaktır. Ticaret Veki ıi dün mühim beyanatta bulundu 
Ve bütün itler, barıt maaaaı etra

f uıaa halledileceal!tr. 
Ben, r.ılerin ıidit ve durumun -- -,-............ . 
Harp olmayacaktır. 

llı:raL"atçılar birlik teşkil edecekler, 
Lakin· · · • 
Harbi oldurmamak ve itleri barış 

lnaıaıı etrafında bitirmek için, her 
"ak' · lı tten fazla silahlanmak, aavaıa 
•zır olmak lazımdır. 
Çünkü: 

'> Savaş, verem mikrobuna benzer. 
<-ay'f' d b 1 M. Hitler M St l' ı ı nere e u uraa saldırır. •· a ın 

Kuvvetliden kocunur ve kaçar. Londra, 22 (Radyo) - Bugün, tan l Iariciye nezaretine gitmis ve 
Yakın tarihe dikkat ediniz: Bu sabahtanberi siyasi ve resmi meha- bunu diğer bazı siyasi şahsivet!~r ta 

hak.!kati derhel görecekainiz. filde göze çarpan bir faaliyet kayde- kip eylemiştir. 
Savaı, zayif milletleri kemiren bir dilmiştir. Japon sefiri, daha sabah- - Devamı 4 ncü Sahifede -

l'tıihop oldu. 
Miaal mi istiyorsunuz? 
Uzaia gitmeie h.!ç lüzum yok .. 
İtte Habeıistan. 
İtte Çekoı1ovakya .• 
\1 e itte Arnavutluk? 
t>emokraıiler ne kadar kuvvetle

tı • 
•ı-ıe aavaı o kadar uzakla,acaktır. 

Polonya Hazırlandı 
Alman ve Danzig hudu larına kafi 

mikdarda ordu sevkedildi 

fiatler 

Dünkü içtimadan 
Şehrimizde bulunan ticaret vekili(Hukuku düvel) müelliflerinden 

ttne bir Almanın dediği gibi, aava
rrı Önüne geçmek için galiba millet
:1"İrı alabildiğine a:li.hlanmaaı lazım-

._.~~• miz B. Cezmi Erçin, dlin sabah saat 

"''"· 
lıöylelikledir ki biribirine savat 

\çlll•ia cesaret edemiyeceklerdir. 

on birde, İzmirli ihracatçıların tica
ret oda~ında yaptık !arı içtim na ri
~· aset etmi~; tüccarlarımızla hu:;uı-i 

ha.sbuhallerrle bulunmu:-, memleke
tin iç ve dış ticari siyasetini izah et-

li /.,, miştir. Bu toplantıda izmir mebusla-
at-p olurıa ne olacak? ı·ı, izmirin bütün ihracatçıları ve tica-

~ ilence, Alamanlarla, İtalyanlar ret vekaleti erkanı hazır bulunmuş-
'-tlaka yenileceklerdir. }ardır. 
Nereden biliyorsun? Demeyiniz. Ticarpt vekili, bu içtimadaki beya-
Çiinkü: na tında; izmirde bir birlik kurulma-
~~r\inen köy kılavuz iıtemez. sı lüzum ve zaruretini de işaret et-

~ lcı kere iki dört eder gibi hesap . miş ve dün, izmir ihracatçılar birliği 
e~dandadır. nin temeli atılmıştır. 

~ Jın. kere, dünya, b '.zim tarafa hak Saat on birde, beraberinde dış ti-
~~ektedir. Ve gene bu dünya öbür caret reisi vekili B. Cemal Ziya, ka-
;.!• hakaız bulmaktadır. ~ lemi mahsu<ıı mildürü Fazıl Oral bn-

düşürülmiyecektir 
ı. ' .. -

görünüş: (Sağdn Vekil, solda ihracatçılar) 

lU ~tıya eEkan umumiyeıi bir hiç de. lunduğu halde odaya gelen vekil, 
~\ dı ... Hatta her teydir. Bunu cihan bir müddet katibi umumi ile görü~- Vekil ve ihracatçılar bir arada .• 
~~İnde aördük ve öirendik. tilkten sonra salona geçmiş ve ihra- r---------------------------, 
~ ~nya efkarı umumiyea:ni o vakit- rntçıların toplantısına riyaset etmiş-
'°\t\~•çe sayanlar, aaati çalınca, yum- tir. " 

\1 •t-ını kafalarına vurdular. Vekil, celseyi açtıktan sonra söze 
f\t e onu aayanlar, aaygmın müki.- bnşhyarak şu beyanatta bulunmuş-

~rıı 2afer çelenklerile topladılar. tur: 
au b• he' '"·· - Burada ihracatçı tüccarlarla, 
ııtcj •ebebe gelince: tamamen hususi mahiyette toplana-

~,f :tırn taraf, aaııp ve gaddar ta- • rak bir hasbuhal yapmak isterim. 
d, '• kıyaı kabul etm~yecek derece- Mare§al Migl R:dz ve erkanıhnrbiye heyeti Ôtedenberi memlekette en vilksek 
~l ll\ifuaça üatündür. Silahça da Varşova, 22 (Radyo) - Rus • hududlarına kafi miktarda ordu sev- ihracat merkezini teşkil eden. ·zmir-

~·· Alman anlaşmaları; burada pekaz keylemiştir. de ihracatçıların ilk defa buluşmuş 
~~t'l-oı-a1, yani manevi - bakımdan: bir tesir uyandırmıştır. Hükumet, Alakadar mehafil: Polonyanın, olmaktan fevkalade memnunum. 

ile kadar get-ilik kabul etmiyoruz. Almanyanın askeri harekC\tına mu· istiklalini '71Üdafaa etmeğf' karar ver- Bütün derdlerimizi tekrar etmeğe 
erıce, bu bakımdan dahi çok Ü•· kabil bütün müdafaa tertibatını al- diği ve haklarından bir zerresini dahi lüzum görmüyorum. Hepimiz, bunun 
..._ D•vamı 3 ncU Sahifede - mı§, ierek Alman ve ııeıek Danzig feda etmiyeceiini beyan etmektedir. -Devamı 10 uncu sahifede -

incir piyasası bugün açılacak, 
Vekil de hazır bulunacak 

Bu senenin ilk incir piyasası, 
bugün saat onda ihracatçıların 
borsada yapacakları toplantıda. 
açılacaktır. Şehrimizde bulu

nan ticaret vekilimiz B. Cezmi 
Erçin, incir piyasasının açılış 
toplnnhsına riyaset edecektir. 
Dan akşam marşandiz ve kam
yonlarla izmire getirilen incir 
miktarı 7000 çuvaldır. İncir pi -

yasasının iki fiat üzerindeh 10 
ve 11 kuruştan açılacağı söylen
mektedir. 

Üzüm piyasası da yarın saat 
11 de gene borsada yapılacak bir 
toplantı ile açılacaktır. Yarın İz
mir piyasasında 5-6 bin çuval 0-
züm toplanacağı tahmin edilmek
tedir. Dünkü miktar 3600 çuval
dı . 
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Romanda tip mes' P}esi 
BAHRİ SAVCI 

Olu~ları anlatma husu.tunda en geniı imkanlara sahip olan yazı 
sanatı romandır. Nota, fırça, mermer ve şiir; ruhi bir kaynayış 

aleminde yüzen :nsıının, bu kaynayııın en kıvamlı anlarındaki hari -
kulade môna.sının iıassaa bir grnfifini çizmektedir. Fakat romanda, 
İnsan oğlu; anasının uzviytei içinde ilk kımıldadığı andan, üzerine 
kara toprağın örtüldüğü ana kadar geçen macerasının cbütünlinÜ» 
bulmaktadır. Hiç bir san'at roman kadar, en geniş en derin hayat bu
udlarının mi.nasını ifadelendirmek mazhariyetine sahip değildir. 

En kuvvetli notaya nihayet bir kaç anımızın uçuıları, süzülüşleri 
sığar. Fırça gtnlik bir m knni:rma içinde, en çok, muayyen bir kaç 
devrimizin muhnsaalaın olan bir haleti hududlamaktadır. Mermerde 
vücudlaşan heykelin yaptğı ise, fırçanın boyada yaptığı~dan bir par
mak bile fa:1;la değildir. Ve şiir, her şeyimizi kayt,ettiğimiz anda bile 
anu bulunca yaşamak zevkini kazandııiımız ıiir, dehaya yükaeldiği 
zaman dahi bir cbütün» olan insanı, roman kadar tam bir şumul ha
linde anlatmak ~ansına aahip değildir. 

Diğer bütün aL\natlar, nihayet, bir kaç cephesi olan ki.inatlardır 

ve sanat'kar, nihayet, bu bir ltaç cephe ile kanan bir ililıtır. Halbuki 
roman, iç.inde ıtık yanan bir bütlur top kadar çok istikametli ve me
safeli bir dünyadll' ve onun u.n'nnkiırı İr.e bu roman dünyasını bütün 
keyfiyetleri ile halkeden ölçülü bir ilahtır. İ§te böyle ihata kudretleri 
ile, sanatın ezeli ve ebedi temleri üstünde İ§leyen roman, modem mi.
nasını aldığı zamandanbcri bir çok istihaleler geçirmittir. Her isti • 
lıale belli bir doktrine dayanmaktadır. Fııkat bütün bu doktrinler, bir 
çok ince farklarına rağmen, şu noktada birleşirler ki: Roman bir 
«İnsanı anlatma aan'atı»dır. 

Böyle olunca, roman bir tip sanatı olacaktır .. Çünkü inaan, mualla_' 
kın kubbesinde, muhtelif ha.Jetlerle tematnnı kaybetmit mücerred bir 
ınıa.hluk halinde asılı değildir. O bu yer pozunun müna&ebetler kadrosu 
;indedir. Binaenaleyh kendi yaradılışından aldıiı bir hızla bu müna

aebetlerin rengine göre kendisinde bir ıahsiyet te,ekkül edecektir; 
yani o nihayet bir tip olacaktır. Ve roman bu tiplerin aerarüzegtini an
anlatacaktır. Şimdiye kadar yazılan bütün büyük romanların talilin· 
de varacafımız ana netice budur. 

Halbuki son devir romanlarının artık tip yaratmak endit~ıinden 
uzak oldu~u söylenmektedir. Filhakika bu hali müıahede etmekteyiz. 
Öyle ~i, bugünün romanı bir kac ıahsı yaratmaktan, bu bir kaç ıahaın 
maddı macerasından ziyade bir aayruret halinde olan insan benliğinin 
hadiseler içerisinde tekevvün etmeğe uğaraıan manevi serküzetti ol. 
ınak temayülündedir. 

Fakat acaba bu vola girmekle roman tipçi olmaktan, tip yaratmak 
halinde uz.aklaıı;.bilir ~i? Hayır!. Belki o artık bir tortu(, bir Leydi 
Makbet, .bı~ Hamlet, hır Verter, bir Roskolnikof yaratmak ihtiyacı ile 
dolu değıldır. o yeni bir moralite invasına doğru süratle kayan İnsanın 
manevi aerküzcştini hikaye ctmeğe uğraımaktadır. 

Acaba bu hiltayeyi anlabrl<en, roman, şahıstan feragat mı edecek? 
Fakat o zaman rcman bir içtimai kalem tecrübesi, bir ctüd olur. Roman, 
olarak kalmak i~ter!e bu yoldan ziyade ıah:ıa, ıahaın mnceraaına, ka
d~rine bağlı ka1malıdır. O zaman da iat r istemez tip yaratacaktır 
tipler etrafında dönecektir. '- ... _ _ 

** ua:rda ziya t r 
Fılistin ve Rus pavyon:a7ı idare 

leri b!rer ziyafet verd,:er 
hey' et-

Filistin pavyonunun açılması rnü
l'asebetiyle dün gece Fili tin pavyo
ırn idare heyeti tarafından Fuar ga
ııosunc1a bir ziyafet verilmiştir. 

BelediyP rei~i. 1icRrct odası kliibi 
ı:r:ıumisi ve rn ,ıfo.:at müme:.:ı·ııeriy

lc bir çok gUzi<te duvetlin:n hazır 
!ıu!unduğu zı) nfet esnasında Filicı. 
t!n ;nıvyonu rr.ur:'C?so:ili bir nı.tuk irad 
c>Jerek Türk;•:fı ;l~ Fili tin ara ındn
ki ticari münasel.>c-tlerin v~ 5::tmimi 
dogtluk duygulıırımıı inkiş.ı.iınn fır· 
ı:nt veren bu güzel esere i~t,ı·nkten 
Fılistinlilerin biiyiık bir sc\r'rıc YC 

bahtiyarlık duy ~uklannı tebarüz et-

v:ıµta Fili:stinl:'cre karşı ayni ~ami
m: duyguları ifade etmiş Ye izmir en. 
tc:rnn yona) fu. rı'rn iştira< ederek 
f Lırkiyeye kar ... ı g J~terdikleri s~mpn. 
i;dl•n dolayı tP.~e··kurlerini hi!dirmiş
tir. 

!)ün akşam !:.-ardaki Sov::ct pav
~ ıı: l ı.un fu... go? nosunda " !rdiği 
1.iynft..t çok p ·tı'ail: t,lmuş ve ı;cç vaı~ 
tc l"•dar dc'7:·nı dmiştir. 

Rus filmleri: 
:F,ıı.rdaki Swy~ı pavronunun ~:ı 

•1•bn·ındn kunı 1 aı: :.inemnda rlün ak
-:am lı.ı usi uı e1te davetli zevala 
Sov~ etlere aid bazı filmler gö teril-

** 
Totaliterler cephe-
sinde • 

sevı ç var 

(ANADOLU) 

I' ~lhöır D~lh aOö lhıC§lib>~ırD~ıra 1 

·~-=----~-------~_...--..-~--~~~--~-------· Manisa otelinde kanlı 30 Ağustos 
' . 

bir hadise Bayramı 
Bir genç kız yüzünden uykuda lzciier Dumlupı-

bir kişi yaralandı nara gı·decek 

23 Ağustos 1939 Çarşamba 

Büyüklerimizin 
Lütufları 

Fuar münasebetile teati 
edilen telgraflar 

Şehrimizde bulunmakta olan Ti 
car.et vekili B. Cezmi Erçine Rei~ 
cumhur İsmet İnönü ile Başvekil R 
fik Saydamdan gelen telgraf örne 
Ieri aşağıdadır: 

Bay Cezmi Erçin 
Ticaret Vekili 

İzmir 
Dolmabahçe 22/8 

Evvelki akşam saat l8 de Keçeci- zı' Ayşe, reşid olduğu ı~ın . şika:et . ~0 A~~s.~os Zafe~ bayramı, şeh- Azimli ve bilimli bir çalışmanı 
!erce Manba otelinde bir hadise ol- mesmu olmamışbr. Samı, hır mud- rımızde buyuk merasımle kutlulana· eseri olan Fuarın açılısın'da hakkım 
muştur. Otelde 9 numaralı odada ~~t so~ra kız~ terk ile babas:ııın e- cak, o gü.n .tarihi Dumlupınar rney- da izhar olunan asil duygularda 
misafir Ayvalıklı B. Sami, uykuda vıne gondermış, onunla alakasını dan harbının cereyan ettiği sahada dolayı teşekkür eder Fuarın rnuvaf 
bulunduğu sırada İzmir ithaliit güm- kesmiştir. Evvelki geceki hadisenin bulunan abide önünde de büyük tö- fakıyetli olmasını dil~rim. 
rüğünde çalışan Ateş Mehmed tara- sebebi .işte bu kız meselesidir. ren yapılacaktır. Maarif Vekaletin- ismet İnönü 
fından bıçakla başından ve sırtından Samı, ~:n dün şehri~iz kültür direktörlü- Bay Cezmi Erçin 

- Uykuda iken Mehmed geldi, gune gelen hır telgrafta geçen yıl • Ticaret Vekili 
ağır ve tehlikeli surette yaralanmış- beni vurdu. Demiştir. olduğu gibi 30 Ağustos Zafer bay- İzmir 
tır. Yaralı, Memleket hastahanesine d h J'f k JJ Tahkikata el koyan müddeiumu- r~n:ın ~ ~~ te ı o . u ar~an 50 iz- Beyoğlu 22/ 8 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. mt mua\'ini B. Kemal Berkarda kral cının bır ogre~e .. n ıdar~ınde milli İzmir enternasyonal Fuarını aç 

Vakanm sebebi, bir buçuk sene İbrah· d d b ' . . d h .. ~. bayrak ve okul fılamalarıyl~ Dumlu- mak lütfünde bulunduğunuzdan do-
evvel kaçırılan bir kız meselesidir. karıst:mg· ın~ ın a 

1 
ırının d : a tıse~:et pınar abidesinde bulunmaları bildi- layı teşekkür eder, Fuarın memleke-

~ ve ro oyna ıgını espı rilmiştir t' 'k 
B. Sami,. b:r buçuk sene evvel Ateş etmiştir. Mehmed ise şu ifadeyi ver- · ın ı ~ısadi hayatı için hayırlı olrna-
~ehmedın 18 yaşında kızı Ayşe ile miştir: --ece**»• smı dılerim. 
nışanlanmı§, bir müddet nişanlı kal- - İbrahim ve Sami birlikte bana K::t n da ve M 1 Dr. Refik Sayda~ 

Ticaret Vekilimizin, Cumhurreisi
mize ve Başvekilimizc çektikleri telg. 
rafların suretleri şunlardır: 

dıktan sonra kızı Ayvalığa kaçırmış, hücum ettiler. Ben de İbrahimin elin- a • 
orada kızı bir rnCiddet yanında ah-ı deki bıçağı kaparak Samiyi yarala- faya ihracat 
koymuştu. Ateş Mehmed, o vakit dım. 

Milli Şef Reisicumhur İsmet 1n-Ayvalık müddeiumumiliğine müra- j Demiştir. Tahkikata de\·am olun
caat etmiş, fakat Ateş Mehmecl'n kı- maktadır. Eski kararname teb· önüniln yüksek huzurlarına 

İzmir enternasyonal Fuarını, şim------ece***•»-----("-------, 
Manisa b3ğcılar1 -

na müjde 
00 

lslanan üziımler rnü
bayaa edilecek 

---<>00--
ficaret Vekilinin teşeb
büsü üzerine inhisar ar 

fa:ıliyet:! geçecek 
Ticaret vekili B. Cezmi Erçin, 

dün Manisada tetkikler yapar -
ken bağcılarla da görüşmÜf, di
leklerini leapit etmitti. Bunlar 

r.AAJnda, .ııon yAğmurlarclAn uıla

n•n mühim miktar'Ba üzümün 
mübayaaaı temenniıi de bulunu· 
yordu. 

Vekil; bağcıların bu dilekleri 
ile yakından alakadar olmuf, ü
zümlerin farap imalinde kulla
nılmak üzere acilen mübayaası
nı temin için inhisarlar vekaleti 
nezdinde teıebbUste bulunmuı, 

dün Ankara ile telefon görüıme• 
leri yaparken bu meseleye de te
mas etmiıtir. 

Manisa bağcılarının yağmur • 
dan a&lanan ve kurutulmağa el
veriıli olmıyan üzümler, ıarap 

imali için derhal mübayaa edi· 
Jecektir. ............................... __ ___ 

Torb:ılı' da 
Bir kadını tehditle 

soyac-::ıklardı 
Evvelki gece Torbalı kazasının 

Kuşcuburnu köyünde şayanı dikkat 
bir hırsızlık vak'ası olmuştur. Köy 
halkından Arnavud Halim karısı Bn. 
Emine Kaptan, gece komşusuna otur 
mağa gittiği sırada evine meçhul iki 
hırsız girmiş . evde bulunan kıymetli 
eşya ve parayı çalıp götürmek için 
hazırlık yaparken Bn. Emine evine 
dönmüştür. Ev karanlıktır. Meçhul 
hırsızlar, eve gelen kadının üzerine 
atılarak boğazına sarılmış ve kendi
sini ölij le chdid eder ; 

- Paranın yerini göster, yoksa 
karışmayız, 

Demişlerdir. Kadın, bu tecavüz 
ve tehdid karşısında feryada başla
m~. suçlular, duvardan atlıyarak kaç 
mı.şiardır. Vak'a jandarmalara haber 
verilince derhal tahkikata ve araotır
malara ha lanmış, köyde amele Os
man oğlu 24 yaşında Ramazan adın. 
da bir yabancı yakalanmıştır. 

Vak'a yerinde yapılan iz tetkika· 
tında Ramazanın ayak izleri bu)un· 
muştur. Arkadaşının kim olduğu he· 
nüz anlasılamamıştır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

** 9 Evlü1. .. bayramı 
icin hazırlık • 

di/ edildi di yurdun her köşesinden gelen on-

Şimdiye kadar 2/ 7005 sayılı ka- binl~rce vatandaşın ve ecnebi dev
rarnamenin birinci maddesine dahil Jetler sefirleriyle mümessillerinin hu. 
I K d b k zuru ile açtım. Eser, her tilrlil takdi-

0 an ana a; yeni ir ararname ile 
mezkur kararnamenin d" d.. .. re layıktır. Bu anda lzmiri dolduran 
maddesi memleketleri arasın:r s~~~r yu~dd~şların . ~albi, 1'.~illi iradenin 
muştur Bu tebedd"l t k l l azız tımsali mıllı şeflerme karşı en · u , a as yo uy a d . ~ . . 
Kanadaya ;ncı"r M a..._ b kl erın muhabbet Ye baa-lılık hıslerıle • , anuya a a sa- k ~ . 
tışlarında müessi ı k. 'h t çarpma ta oldugunu, derın saygıla-r o aca , ı raca ın . 1 11 . . d .. 
artmasını temin edecektir. nm a e erınız en operek arzede 

rim. 
00000 

Ne rezalet? 

Kızı kaçırmak için 
babasına da sa[

dırn11~1aı 
Seydiköy nah iyesinde Atıfbey ma

hallesine.le oturan Mümin oğlu Hil
·eyln Şaplan ile kızı Emine ve karısı 
:Sn. Fatma Şaylan, tütün tarlasına 

giderlerken Çatalknyn mevkiinde bir 
taanuzn uğramışlardır. 

30 yaşında Hüseyin Akıner ve he
nüz hüviyetleri tespit olunmıyan dört 
'lrkadaşı, B. Hüseyin ile kızına hü
cum ederek kızı kaçırmağa teşeb-
1>0.S etmişlerdir. Kargaşalık esnnsm
cl a B. Hüseyin başından yım1lanmış, 
Fatma ve Emine dövillmüştür. Suç
lular, kızı kaçırmıyarak hadise ye
rinden uzaklaşmışlardır. Zabıta, mil 
tenrrızları şiddetle takip etmekte -
dir. 

-=*=-
Giden sef irle-r 

Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin 

Pek muhterem Refik Saydam 
Başvekil 

!Her sene :reni bir tekamül ar:z:ede.. 
İzmir enternasyonal Fuarını ataka
daf' ecnebi devletler sefirleri ve mü
messille:p de hazır bulundukları hal-
,1~ ı,,._11 .... - .... -..;.. 1,. .. , !'I ·.,,··""' ...... 

açhm. Cumhuriyet hükOmetinin kuv
vetli yardımı ve İzmir belediyesinin 
devamlı mesaisiyle vücud bulan bu 
eseri, her noktadan yüksek himaye
lerine Iayık bulduğumu en derin say. 
gılarımla arzeylerim. 

Ticaret Vekili 
Cezm1 Erçin 

Fuarın açılışı münasebetiyle bele
diye ve Fuar komitesi reisi Dr. Beh
çet U.z taı·afından çekilen telgrafa 
~ayın Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 

tarafından telgrafla lütfedilen cevabı 
aşağıya yazıyoruz: 

... 
... . 

Poktor Behçet Uz 
Beledire reisi 

hmir enternasyonal Fuarının ıı.çıı .. 

İzmirin kurtuluş bayramı olan 
mantığın demokrasilerin idraksizlik- rı Eylıilde lzmirde büyük şenlikler ya Fuarın açılma merasimi münase-
lerine bir ken·e daha ga ·.,'be çalma" 1.. betiyle şehrimizde bulunmaktn ulan 

fa sebebiyet vermekle maruz kaldığı 
tehlikeyi anlar ve sulh de bir kerr.'.! 
daha kurtarılmış olur. Aklı elim ve 

masındaki muvaffakıyetinizden ve 
bu kıymetlı eserin tekamülilndeki 
devamlı me alnlzden dolayı ize ve 
nrkadaşlatınıza teşekkür ederim. 

pılucaktır. Cumhurivet Halk partisi noman b" tik ı · · B ·ı st · 
d 

. • ·'" 'Ya uy e çısı aı:ı ocıe, 
sı arzuya şayan ır. merke.zınde pdrti başkanımız B. Atıf Polonya sefir· B i\f ichel Sakili ki 

Londraya seyahat ettiği gtine ka- 1namn reisliğinde toplanan l>i rkomi- Sovyet RusyaJ İstanbul 'başkons;J~ ~ 
dar basiretli bir s'yaset adamı oldu- te kurtuluş bayramı programını ha- B. Ko tantin Georgiyevski, Sovyet 
ğunu gösteren Bekin eline teslim e- zırlamak için çahşmağa başlıysıcnk- ataşesi B. Vlahilof Grigori, Tas Ajan 
dıimiş olıın açık çekin rnilyoniı:ı.rca tlr. ı rnilmes ili B. Mihaylof dün tayyare 
adamı kanlı siperlere silrüklemiye- -=*=- ile 1stanbuln gitmişlerdir. 

Fuarı ziyaret 

o::::.---

ceğini um:d ediyoruz. ı · l r· . R 
Roma, 22 (Rad)'O) - Bütün ga- :a ya Se lTl omaya 

zet~ler, Rus - Alman anlaşması etrn- gitti 
:fmda makaleler neşret:mekte ve böy- Şehrimizde bulunmakta olan İtal- Fuarı iki gün~? ~iyaret ~denleı·in 
!e bir anla~manın, çoktanberi it!ılya- . . . miktarı 74281 kışıdır. Bu mıktar, ge-

d
.1d·- · . k ·d ·l k ya hOkOmetlnın Ankara sefırı Bay "en senekinin yarısından fazladır. 

ca arzu e ı ıgını a.} e\ eme le - Ott d p dü it 1 b -..:ı ;'$ 

Başvekil 

Dr. Refik Saydam 
P'"'" ..... l!!lll!li!l!l!!l!llP ............ ~l!l!l!l!!""""'~~---

o k tor 

M. Şevki Uğur 
Bir:nci sınıf dahili has-
talıklar mütc> hassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

d
. 

1 
• nvyo e .eppo, n ı a ya au.uı-

ır cı'. 

Al 
. rah Lero vapurlyle Romaya hareket 

man)'·a, si}·asetini deg-' iEtirdi. An- . Gd.ı:ı zebtel.eıs·: ıtalyanın, 1924 scııe - etmiştir. 
. sın en erı o\·ret Rusyayı tanıdığı- B 1 d' f k 't · · · D 

Devre flotu alamıyan 
talebe 

Hastalarını sabahtan .tibareJl 
ve gece vakti kabul ve muayene 

eder. 

'- k <> • • e e ıye Ye unr omı esı reısı r. 
lİRomitern pa tı artık inlıılal etti n~: 9" 3. de bı.r dostlu~ ve ademı teca~ Behçet lJr., vapura kadar giderek'Se

\'U2. mısakı ımzaladı(J"lnı ve bu ıScne f' t . t '...+' 
Devamsızlık dolayısiyle devre no

tu alamamış olan Ukolrnl talebeleri
ne sene sonunda ?.'eya müteakip sene 
bn ında müracaat ettikleri znman 
ımtihanda eksik :notlarının ~»erJlmesJ 
U)'gun görilldilğü :Maarif 1\7~ka!etfn

<.len şehrimizdeki aHikndarla1·a bildi. 
l'ilm§'tir. Bazı okullarda sıııav komis 
)'onlarına o derste Jbtisnsı olmıyan 

Bu akşam 
1stanbul belediyesi 
ŞEHJR •r1Y ,ATROSU 

Saat 21.30 da 

o• il" eşyJ e rnı!i'.ır 
Bertin, 22 (A.A.) - Royter ajan- niyetle karşılanmıştır. de bir ticaret muahedesi akterledı- ı - · 

sından : Roma, 22 (A.A.) - Royter ajan- ğini ve iki devlet arasında 6tedenbe- --oooo 
Bt!rlin halkı ademi teca\"ÜZ paktı sındn11 ~ '!'; normal milpasebetler mevcud ol- Fuar müsabakası 

hakkındaki haberleri büyük siyah ve l\f ut~savver Almnn - Svvyet adP- duğunıı, .Rus donanması için mühim 
kırmızı harflerle neşreden gazetele- mi te~m·uz paktı hakkındak: haber- bir uzuv olan taşkend kruvazö-' 26 Ag" us tosta 
rini bu sabah hayretle açmışlardır. leri itniyan gazeteleri ilk sayfaların- rünün, it Iran te.zgahlarJnda ·nşa 

Çifte Keramet 
Komedi 5 }lerdc 

Di~kat: Tiyatro sergi sıırıt
yının arka mdadır . .-.--:Nazi partisinin organı olan Veolk!- da l.iiiyük ba~lıklarla neşretıııekte - ed;!diğinj ilave etmekte ve son va?i- başlıyor 

şer Beobnhter gazeteıil sayfasına 20 dirlel·. yettım sevinç p.'i.:ıtermektedirlc>r. 
ıant:metre büyOklüğünde harflerle .Popolo Diroma şöyle yazıyor: Budapeşte. 22 (.Radyo) ~ :Macar 
ynzmaktadır. Bu haber hakkında Ademi tecavüz paktının imzalana- gnzeteleri; Alman eyastinin büsbü-
hiç bir tefsirde bulunulmnma<ı: t\çi\n rnğınn dair verilen haberler Frnn - tun değiştiğini :ı;e Hitlerin, japonya
cü Reichin sh·asetinde hasıl olan bu ~anın ve ingilterenin mesul ~efıerini ca Rusynyn karşı nlmmış olan has
an1 değişikliğin sebebini 'öğrenmek ı;aşırtmıştır. Bunlar eğer hakikatcr. mane s:ya etin dramına riza göı:;te~ 
isliyen hnlkın pe'l< ziyade mt! .. Rkını sulhu istiyorlarsa Varşova,·a ' 'erdik- remiyeceğini ~·azıyorlar. 
tahrik etmı:ktedir. leri açık Çekin hükümsüz olduğunu Ayni gazete)er; Rus ~ Alman an-

lr.atacıların beklemedikleri bir an ilAn etmelidir. Bu ıt;ayede Polonya - laşmalaı-ının, kararnık içinde 'bulu
da gnfil avlandıklarını idd~r. eden Dnnzig işi gibi ehemmiyeti ikinr: de- nnn umumi ·aziyeti .bir dereceve ka-
aiyu ·j m hfellcrde bu ,Pak~ memnu- r.ecede olnn bir mesele için bir ihtiHl- - .Devamı 3 i.ineü •"hifede. ~ 

Fuar müs.abakalarına yakında baş zatların da mümeyyiz seçildiği görül
lanacaktır. Haber aldığımıza göre müşUlr. Sınavların ciddiyetle yapıl- D B R b G rıkOfJ 
ilk müsabakalar güreşlerdir. ayın masını temin için her dersin imtiha- r. ,. ece üve olnfl 
26 ıncı günü akşamından it:bnren nma o derste ihtisası olan öğretmen- Jstanbuhla bulunmakta .. ıcriıı-
fuar aahasınclaki açıknava tiyatro. !erden mümeyyiz seçilmesine itina Memleket hastahanesi 01>erato~riırıi-
sunda güreş müsabakalarına başla- e.dilmesj b!ldirHmiştr. den Dr. B. Recep Gilvenkan ı:ğıı1cl' 
nacaktır. Diğer müs:.ıbakalarda gü- • ze dt>nmüş, Birincibeyler 

50 hıtPe -
ı. • uaycJ1e · t 

reş müsDbnkaların) takip edecektir. rnl Cemil Taner. fuar spor rnOs_nba- 45 nı.ımarada r.ııusu ı m t dş,·ıY 
Şehrimizde buJunmukta ohm be- kalarının .::;onuna kadar ~ehr;mizde ı:ıinde hastalarını kabul ve e 

den terbiyesi genel dh'ektöril ,gene- 1 kalacaktır. 1 l:rnşlamıştır. 



23 Ağustos 1939 Çarıamba 

Ha p olsa da, ol
masa da yenile. 

ceklerdir .-... 
- Baıtarafı 1 inci sahifede .....:.. 

tUnüzdür. 
Hasımlarımızın bu yönden' kendi

lerini üstün göstermeie çalıtmaları, 
bir ıarlatanlıktan baıka birıey de-
ğildir. . , 

Günü relir, elleıme batlana, bu 
derhal anlaıılacaktır. · 

Şu halde, hakka ıüvenerek Al-
manlarla İtalyanları yenmememiz 
ıiçin sebep nedir? 

H•kka ve haklarımıza güvenerek 
tnutlaka yeneceğiz!. , . 

* ....... .. .. 
Harp olmazsa ne olacak? 
Diktatörler yıkılacak ve yok ola· 

caktırr 

( ANADOLU) (SAHİFE 5) " 

1 Düsündüklerim J 
. . . , Ne oluyor? 

lngiliz ve Fransız hükfıme'tleri, S a v- Rusya-Almanya . 
. • • .. . · ~ • anlaşması mı? 

yet Rusyadan · ızahat ı.s~edıler 
. . 

Siyasi mehafil, R us-Alman anlaşmalarının, Rıis ltJ.giliz-Fransız 
m üz ak erelerine halel getiremiyeceği kq.naa~indedir 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Hadiıelerde müthiı bir tahammür 
var! . 

Dün, Sovyet - Almanya münase -
bahnda, eıi az ırürülen bir surpriz 

V R• b t b •• M k d b 1 k crtaya çıktı ve itiraf etmek &'erektir on ı en rop, ugun os ova a _ u unaca ;~r~~:y:..;::~o:~~!r~~~~:,~:1~:: 
Paris, 22 (Radyo) - İngiltere ıe göre, İngiliz - Fransız askert he- Moskovaya ha!r-ket eylr·miştir. Haki Sovyet mehafili üç devlet ara- daS. . 

ve Fransa hükumetleri, Rus -Alman ye•lcri; bu sabah, müzakercJerin ce- Berlin, 22 (Radyo) - Von Ri- sında cereyan etmekte ohn müzake- d ~vye~- Rusya d~ Almanya .ar~sın: 
l ] h kk d M k d k' •w· S . 'd v l ·1 f k . d , . h t' h 1 . . k w • h' b' a uç gun evvel ımzalanan ıktısadı 

Diktatörler ve diktatörlükler yok anf~ş1m~ an a . ı1n a
5

• os ovRa a ı rey<.lol ettıgı Fpırı ovnnf.s~r~yı~a ~g- ıe.ı1ubıop1 ı e re ::. atın 1 e.-<1 e} e \. a- reberbın ı~ ıtaa ukgrama1dsı ı1çın ıç b ır anla§mayı derhal bir ademi tecavüz 
olmalıdır. · se ır erı vasıtasıy e ovye. usya ramı~ ar "e ransız se aının e a- mı u unan tayyare er, geç va ıt se e germeme te o u d'lnnı e- akt .. k . . . . 

Z!ra, zulüm yıkılmalı, 
ilerlemelidir. 

l ""k" . d . h . . 1 d' h l . . ld w 1 T f (K . b ) l" t t . f k ed' l p ı muza eresının takıp edeceiı milletler . 1J umetm en ıza at ıstemış er ır. a cvve gıtmı~ o ugu ngı ız se a- enız erg e muvasa a e mış ır. yan etme t ır er. h t b'l .. 
1 

. 
1 

. .. 
İngiliz setiri Stit, Fransı7.. sefiri Nac- reth<\nesinde toplanarak, son siyasi Yon Ribent":cp :le- AlrT'·1n ~eyetini Hatırlardadır ki, Sovyet Rusya 

1 
a ıral ı e g~tırı ~~~zdı. ktııadı an. 

yar ile birlikte öğleden sonra Krem- ~cıhnc etrdında konuşmuşlardır. Bu tı:şkil edenler, bu geceyi Kenizberg· tarafından şimdiye kadar aktedilmiş aımfa ar1ın,. •~ydası ır y~kınl~ıma :.e 

1 . . l H . k 1 d l ·ı· F t d . ki 11.1 k 1 b"" .. d . .. . ki men aat erını aha genıt ıekılde mu-ın sarayına gıtmış er ve arıcıyc onuşma ar a, ngı ız ve ransız a e- e geçırece er ve yarın ı~· os ovaya o an utun a emı ~ecavuz mısa arı t 1 k 'h . . 
k . . M 1 f . d k ·ı· 1 . d h b 1 1 h k d kl d" "ht" . b' k d k dd .h a ea etme zı nıyetı ve havası yara-

Bu iıi, Alman ve İtalyan milletleri 
kendileri yapacaktır. ' 

Tarihe bakınız! omıserı o oto u zıyaret e ere , 'emı ıter en e azır u unmu~ ar- are et e ece er ır. ı . ırazı ır ay ı natı ma e ı - t • k' . k. 
h "k" 1 · d ld ı) ı· J y R"b ···ı d t' t k d' B d, k' acagmı ımse ın ar edemezıe de Kaç müstebid ve kaç diktatör ao- u umet erın en a ıK arı ta ımat ır on ı entrop, yarın og e en .va eme te ır. u ma '.le a ıt ta· b" 1 b. h .. d. • .. b .. . . ' 

nuna kadar hüküm aürmUıtUr? dairesinde izahat talep eylemişlerdir. Eerlin, 22 (R.adyo) - Hariciye sonra Moskovaya varacak ve der· raflardan biri canibinden başka bir hoy ed ırR • ısenın~r et gun ~ç~n.d~ 
Tarihe bakınız! Rus hariciye komiseri Molotofun ne nazırı Yon Ribentrop, bugün Hit- hal Stalinle Molotof taraflarından de\'lete taanuz edilmesi halinde di- b~~-k 9d .. usyakve b manyad ıı!u ıkı 

d •w· l" d ~ıd· . l"k" . · f .. } k b l 1 k w k'd • f ld h be uyu uıman utu araaın a vukua Kaç müsteb!d ve kaç diktatör ce- cevap ver ıgı ma um ~ıs• ır. lerın ma ı ane.iıne gıtmış ve u lter- ·a u o unaca tır. ger a ı .ara ın evve en a r ver· 1 b'l w. k 1 k 1 h b 
S . .. h f'l 1 l · b" b' · l ""dd k k V R"b b 1\1 k d • ı·· ·· k · · · k ge e 1 ecegı 0 ay 0 ay eaa çer• :zalarını kendi milletlerinin eliyle çek. ıyası me a ı , me~e e erı ır ırı- e- P7un mu et onu:!hı tan sonra. on ı entro un, a os ova a mege uzum gorme sız ır. mısa ı . 1 d H lb k' • 
k k 1,. ld·-. k k S 1 b d" .. d d k l - k' A f t h d b"l - . . k b 1 k d çevıesıne a mamaz ı. a u ı sıra. hlemiıtir? ne arıştırmama azım ge ıgı a· le ·ra.r a 7 urga onmı...~ . ora an a az a acagı ve es ı . vuslurya se a- eı. e e ı ecegını natı uma ta ır. t .. 1 . • b"' 1 b. h 

1 · · .. k R Al 13 l · · · · th · · - · .. 1 H k d . hf il . ae a emı, ıfte oy e ar azır anıt Saati çalınca, Mutaolini ile Hitlerin naatını gosterme te ve us - man er :ne gıtmıştır. re anesıne ınecegı soy eıııyor. er ne a ar aynı m~ e er mı- k d d 
•kibetlerini göreceiiz. anlaşmalarının, halen Moskovada Berlin, 22 (Radyo) ··-Hariciye Berlin, 22 (R.adyo) - Sovyet sak projesi hakkında sarih maluma- aHrftsın a ır. d ~ 

k b l R 1 · y R"b .. ~ı d R b ) h . (S h" l d kl .. l k ayret ıura an doauvor: Alman ve İtalyan milletleri yaııya. cereyan etme te u unan us - ngı- nazın on ı cntrop, 0[~ e en sonra usyanın ura masa atguzarı ta- ta sa ıp oma ı arını soy eme te lk' .. b. 'b· . ~.dd 1 d" 
l. F k .. k 1 h l . H . . t" k f) R"b b k 1 k .. . 1 d B V R"b ı k ı reJım, ırı ırıne ıı et e uı-c:aktır. ız • ransız as en onuşma arının m·e:'ya ge mış ve aroc\yc nezıne ın- o , ı entro u arşı ama uzere ıse er e . on ı entro . ..ım ya ·ın- d B d'" 1 k b' f 
· k b b k") d · w • d ·· k k ·· b d b l l b b h ·ı 1\1 k · · kded • · · k bö' 1 b' d man ır. u utman 1 

' ır tara ın Yaıamak mı'Il-tler.:n haklarıdır. ın ıtaına se e teş ı e emıyecegı • c yu ~c rut e e azı rnerrıur ar a u sa a tayyare ı e o~ ovaya gıt· da a ecegı mısa ta y e ır m:ı d' ... k l k yaıamasının ıier tarafın tamamen 
Fakat Zulme nl.hayet vererek fikrinde bulunmakt:ıdırlar. km~ L'1tuktan ~onra, otu- iiç işi i · miştir. cie bulunması için hiç bir ~~beb mev- yıkılmaaı §artına bağlı olması ka • 

Moskovadan alınan son haberle- bir he.vet te"kil ederek, hc:ıva yolu ile Londra, 22 (A.A.) - Londra- cud olmadıQ-ını beyan et!"1ekte-dir. ______________________________ ..;;.. __ ...;~------------------------------------------1111!191 .......................... __ .............. -- dar ileri birmahiyetarzeder. Ya9ıyacaklardır. 

Bu dakikada, l:ien, biliyorum ki 
l.ıu milletler de ~a11iyetten tikayetçi
dirler. 

. * , .... 
Amerika - Japonya Romen kabinesi 

Türk milletinin ve müttefiiklerinin 
(yarınına) bu kadar kuvvetle inanı
Yorunı. 

Türk genci r •• 
J.ıponya'nın, Amerikaya karşı olan Bugün kralm riyasetinde 

vaıington~;~.~.~a;.:~.~tl İ Bi~!~~~b?ı!~?r:rinin bir a- toplanması muhtemeldir 

Almanya, antikomintern paktın 
babasıdır. Bu pakt, her yerde, bili 
kayduıart komünizme karıı müca • 
dele açmağı, komünizmin yayılmaaı· 
na kartı durmağı istihdaf eder. 

Almanya bu pakta, ltalyadan hat· 
ka, japonya aibi maruf bir Sovyet 
Rusya düımanını da almıı ve bu su
retle yıllarca, ıiyaset sahasında, ne§
riyat, propaganda vadisinde, Sovyet 
Ruaya ve rejimi için ne kadar müm
künse o kadar müfrit, ne kadar 
mümkünse o kadar mübalegalı ve 
isnatkar, ne kadar mümkünse o ka· 
dar kindar ve mütecaviz bir faaliyet 
aistemi takip etmi9tir. 

Sen de inan.. inanmak batlı batına 
hir zaferdir. 

22/8/1939 İzmir 
Mahmud Esad BOZKURT 

ya gönderilecek mallara ambargo merikalı kadına tecavüzü ile vuku - Bükreş, 22 (A.A.) - Kral bu sa- nin. yarın kralın riyasetinde topla-
konması ihtimalinin mevcudiyeti do- bulan son hadiseye dair gelen rapor- hah B. Gafenkoyu kabul edl!rek kcn- narak vaziyeti tetkik edeceği söyle
layısiyle japonya da Amerikaya kar- !ar hakkında Velles Amerikalılara disiyle uzun müddet konuşmuştur. nıyor. 

~ ) şı bir düşmanlık hissi doğmuş oldu- nezaketle muamele edilmesi için ja- Bükreş, 22 (Radyo) - Kabine· 
~~~ )!.a.....,._... ...,.._... tel~~._.~ A••• ·-ı~1- '4---ı...--1-.- '--ı.1 ... .-.... 1- -.-- _..,..,.1,,att. +n,...,-Ftnr1o"n :f:,p.~hittl_.or. O- l'lO 

tefsirlerde bulunan Summer Velles lındığını ve talimat verildiğini söyle- B l k d-
İÇİnde dt\miştir ki: miştir. Mumalieyh bunun üzerine A- a tı vl t 1 • 

cAmerikanın sarahaten izah ed:ı. merika hariciye nezaretince hadise- e e Le rı 
- Ba,tarafı 1 inci aahifede - miş olan hattı hareketinde bir deği- nin kapanmış addedildiğini ilave ey. 

Rusya ve Almanya, coğrafi bakım
dan da bir takım ahenksizlik arze -
derler. Almanyanın hayat aahası da. 
vaları, büyük komşularımızın hayat 
şartları ile telif edilemiyecek kadar 
ayrı ve hatta mütenakızdır .. 

dar aydınlandığını ve bu mühim ha- şiklik yoktur. !emiştir. 
diseden sonra, beklenilmiyen birçok ** 
değişiklikler olacaiını kaydediyor- ------:-

la~erlin, 22 cRadyo> - Japon ••- 2000 göçmen geliyor 
!~ri Ojima, bugün hariciye nezareti
! ıne gitmiş, ve Rus • Alman anlaşma
arı hakkında izahat aldıktan sonra, 

Japonya hariciye nezaretlne uzun bir 
l'apor göndermiştir. 

Berlin, 22 (Radyo) - Alikaciıu 
ltınhflf ilde söylendiğine göre, Rusya 
llle~·hine ı.ertip edilmiş olup, Alman
l'a, itnlyn, Macaristan ve jtlponyo -
: 111 dnhil buhmdukları :ıntikonıin -

Nazım vapuru, bu hafta muhacirlarla 
Köstenceden lstanbula gelecek 

eııı paktı, Rus • Alman yakııılaşma-
•ı Uz · · h·l~l 1 · · · .crıne ın ı a ey emıştır. 

İstanbul, 22 (Hususi) - Romanya men kafiıe bu hafta Nazım vapuriy
ı ie hüku>:letimiz arasında son defa le KösteNeden hareket edecektir. 
yRpıl:m c.nlaşma netice~·nde, göç- Bundan sonra Nazım vapuru bır 

men kardeşler:mizin nakli hususunda knç coıc .1.'er dah& yapacak, ııoklıy:ıt 

m:.ırabık kalınmıştı. Bu cümleden ol- c.le•;:pn edi.!C~ktir. 

mak i\zere, iki bin kişilil: ilk göç -
Rua matbuatı 

1 lıoskova, 22 (Radyo) - Gazete
he.r, Rus - Alman yakınlığından ba
l 'rıle uzun makalelı>r yazıyorlaı·. E

------ tt 

Kont Saki 
~ndsina gazetesi, Rusy.4 ile ·.\! . Beyana.tında ne d iyor? 
t anl•a arasındaki münasebatın dos
\·e.n~ .bir şekil aldığ'ını kaydetmekte 
, e ıkı memleket arasında yeni bir 
"

11
" .d - ·ı· t k' d' · •• ~ ç· . ıgını J ave e me e ır. 

, llerlin, 22 (A.A) - Havııs ajan-

Budapeşte, 22 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Kont Saki, Macar ajan~ına 

verdiği bir beyanatta ezcümle şun
ları söylemiştir: 

- Almanyada ve italyada bulun-ından: 
ılı ./\lnıan _ Sovyet paktı hakkı~<laki cluğum zaman yabancı matbuatta 
d 11.berler Berlinde japon mahfellerJn- çıkan yazılar ve ileri ;.;tiri.ilen kombi
l e Lur·.ık bir hayretle knr~.". ımıştn·. nez~nlar, diğer memleketlcrcle mev
lt~~onyanın Alman - İtalyan askeri cud sinirliliğin bir neticesid:r. Halbu 
t tfnkma dahil olması iç. 1 gıriştiği ki diğer taraftım Macnristanda, Al
.tı ~.bbUsleri hayli ilerletmiş· olan ve. manyad:ı ve italvada tam bir sükti. 
ba~ılere karşı sempatisini her fırsat- t tt • 
" iıh t kt . d . ne mevcu ur. llo ar e me en gerı urmıyan J a- . . . 

h, nhnın Berlin sefiri general O~- Hıç bır kımse, Macar hükumetin-
d ?na bu haberi gece ·yarısı almış ve dım veyahud Macar hariciye nazı -
ta~haı başlıca mesaj arkadaşlımnı se rından bir şey istemiş, arzu etmiş ve
\ı ette toplamıştır. Toplantıyı mütea- ya talep eylemiş değildir. Hiç bir 
~er>. 'I'okyoya uzun bir telgraf gön- kimse de her hangi bir teklifte bile 
\ı~lrniştir. Japon sefaretile alelüde bulunmamıştır. 
baı ~lerin aleyhindeki paktın iı:ıtik- Emniyetli ve müsmir dostlukları ttJ hakkında büyük bir korku izhar 

"
1ektedirler. · ayırmağa veyahud azaltmağa çalış-

/f Q/ ya Veliahdı 
z4meliyat · olacak· 

b4<1 Urh, 22 (A.A) - Emin bir men
t:ıeş:n öğrenildiğine göre, Zürihli 
~l'u hur operatör profesör Saner-

&.-pc Prens te Piemontu ameliyat 
~"~tnak Uzere husu i bir tayyare ile 

aya hareket etmiştir. 

nıak, sulhun idamesi ve Macarista
nın hayati menfaatleri aleyhine ça
lışmaktır. Macaristan ile dostları a
rasına soğukluk sokmağa ve Maca -
ristanı dostlarından ayırmağa çalış

mak, beyhude zahmetlerde bulun -
maktır. Z'ra Macaristanın dostları 

biliyorlar ki kuvvetli ve müstakil bir 
l\facaristan orta A vrupanın siyasi 
müvazenesinde elzem bir unsurdur. 

Tırhan Mersin se-
ferini yapıyor 

Vapur avdetle Kıbrısa 
da uğrayac :ık 

1;-,tanbul, 22 (Hususi) - Etrüsk 

\.apurunun eşi olan Tırhan vapuru 
bugün Mersin seferini yapmak üze· 

u limanımızdan hareket etmiştir. 

Tırhan vapuru Mersinden dönüşün· 
de Kıbrıs adasına da uğrıyacaktır. 

Jorj Boµe 
Se f irlerle k'>n11ştu 
Paris, 22 (A.A.) - B. Bonııe bu 

Rabah İngiliz maslahatgüzarı B. 
Campbell ile Polonya büyük elçisile 
Romanya büyük elçi.:5i B. Tataresko
yu kabul etmiştir. 

Tiyençin sıı!ar 
altında 

P:.ıris, :?2 (Radyo) - Tiyençin ile 
civarındaki köy ve kasabalar. ~er
lflp sular altında bulunmaktad!r. 
Koyhil t:rJt.-n b..ığula:ılar bin!err; \ rn
rı~r rr. H :ılk, ümidsizl:l: içind•J kıv
ran nı:ı.kta ve ayni zamand ı açlıkla 
pençeleşmektedir. 

j:tl'"lııar. halka erz ık tc\'Zİİ için 
tc:<lbir nlmağa başlad:! u· 

-Hariciye Nazırları buırün 
.._ I 

BrükselJe toplanıyorlar 
Oslo, 22 (A.A) - Oslo erubu de\·- tedecekleri kongreye davet edilip 

Jetlerinin bugünkü enternasyonal va. edilmediği hakkında sorulan suale 
ziyet karşısında bir uzlaşma teklifi S~mmer VVelles menfi cevap ver
ileri sürecekleri hakkındaki gazete miştir. Mumaileyh bununla beraber 
mütaleaları hakkında Norveç ajan- Amerika hükumetinin Belçikanın bu 
sına beyanatta buldunan hariciye na- teşebbüsünü büyük bir alaka ile kar
zın B. Koht, bu haberleri yalanla- şıladığını ilave etmiştir. 
mıştır. ·Brüksel, 22 (Radyo) - Baltık 

Vaşington, 22 (A.A) - Gazete- devletleri h~riciye nazırları bu ak
cileri kabul ettiği esnada Amerika- şam burnya gelmi~lerdir. Konferans, 
nın Oslo devletlerinin BrUkselde ak- yarın toplanacaktır 

-----ece***>»-----

Almanyanın Ukranya Üzerindeki 
dilekleri malum olduğu gibi, Kara
denize inmek iıtihası da herkesce 
malumdur. 

Rusya diplomasi mehaf ili kadar 
bütün efkarıumumiyede Almanyanın 
bir orta Avrupa heaemonyası pe§in • 
de olduğunu bilirler. Lehiıtan da 
Almanyanm nazarında mevcudiyeti
nin hikmeti kabul edilmek ia~enmi
yen, devlet olarak yaıamak haysi -
yet ve terefinden mahrum bir ucube
dir. Yani, bir kalemde silinip Alman 
topraklarına iltihakı lazımdır. O 

Bu islasyon 
Nerede? 

U" • takdirde Alman aakerlerinin Çizme 
nıver$ifede kayıtlar sesleri, Rusyadan iıitilecektir • 

bir eyfüfde başfıyacak Evet, bütün bu malum ve mutlak 

ı olan sebeblerin mevcudiyetidir ki, 

I .1 b ııtanbul, 22 (Huıusi) _ Bu sene d S 
ngı ·z ~,.. ıta timdiye ka ar ovyet Ruaya ile Al-ı 1.# .& sı }' e· üniver=.·tede kayıt muamelelerine bir . 

manya arasında böyle esaslı bir yak-. · b / J eylulde başlanacaktır. 
rını u ama ı laımanın imkanaız olacağı teklinde 

Londra, 22 (A.A.) . - Sulhçuya- Mısır hey' eti adada umumi ve hatta kat'i bir kanaat u -
ne mesajlar neşrederek İngiliz mil- • • yandırmıştı. Halbuki aiyasi hi.ditele-
letini Danzig için harp etmemeğe gezıntı Vapfı rin nihayetsiz elestikiyeti içinde, 
davet eden gizli bir radyo istasyonu lıtanbul, 22 (Hususi) - Trakya- müstakim hatların iki ucunun bile 
polis tarafından aranmaktndır. ya gitmi§ olan' Mmr heyeti buraya birleıebileceğini bir daha görüyoruz. 

Evvelki gece bu istasyonun neı- dönmü§tÜr. Heyet bugün Adada bir Mademki böyle bir vakanın, mantı
riyatı bir saat sürmüştür. Bu istasyo- gezinti ya?mıthr. ka ve mevcud illet ve aebeblere gö
nun yer değiştirerek İngilterenin --------------. re tahakkuku imki.nsız farzolunur-
m uhtelif noktalarından neşriyat yap- B •• J h k ku ken bunun aksine tahid oluyoruz; ıu 
tığı söylenmektedir. • o ge a em rsu halde, bütün tahminleri yıkan en 

Beden terbiyesi İzmir bölgesin- kuvvetli fikirleri alt üst eden bu hi.-
den: diaenin daha esaslı aebeblerden ha • 

Bölge hakem kur::una devam edip reket ederek her iki taraf için daha 
tahriri imtihanarını y'apan hakem-

Yunanistan 
ihtiyat zabiti.erini 

d 'f d · .., ler"miziıı ~ifahi imtihanları bu ayın 
OV- e ıyo. 23 ve 31 inci giinlerind C H p 

ileri ve ıenit faydalara doğru müte
veccih bulunduğunu kabul eylemek 
lazımdır. Bu sebebler ne olabilir, bu 
faydaların mahiyetleri nelerdir; İt· 

te timdilik meçhul olan nokta ... 

. e . . . mer 
. Atinn, 22 (A.A) - Gazeteleı· ~ar- kezinde ki beden terbiyesi bölge.;;;11• 

bıye nezaretinin bir tamimini neşret~ de yapılacaktır. 
mektedirler. Nezaret bu tamimle 22 
ağustostan itibaren bir talim stajı 
yapmak üzere her rütbeden bütün 
ihtiyat zabitlerini ve 1935 - 86 sınıf
larının zabit vekillerini silah nltınn 
davet etmektedir. 

Şiddetli fırtına 
Londra, 22 (A.A) - İlfordda çı

kan şiddetli bir fırtına e~nasında dü
şen bir yıldırımdan üç kişi ölmuş, 12 
kişi yaralanmıştır. 

Tahriri imtihanlara giremiyenlc- Gerçi henüz böyle bir pakt imza. 
rin tahriri imtihanları 25/81939 gü- lanmı§, hatta müzakeresine bile . baş. 
nü ayni binada saat 18 de icra edi- lanmıJ değildir amma, iki kutbun ay
lecektir. ni şekilde bir temayül göstermeleri 

Gerek birinci ve gerekse ikinci bile diğer bütün devletlerin daha dik 
imtihana girenlerin ameli imtihan- katli davranmaları için kafi bir ae
ları 29 ve 30 Ağustos günlerinde :rn- bebdir. Mesela lnailtere ve Fransa, 
pılacaktır. altı aya yakın bir zaman içinde, ha-

İmtihanları İzmir bölgesi haxcm la ve hali., bir Moskova müzakeresi
komitesi icra edecektir. Aliikadarla- ni ba,aramamanın bu akibetindcn 
rın mezkur tarihlerde göst~rHr>n rer. bir hayli mesul vaziyettedirler. 
lerde bulunmaları. - Devamı 5 nci Sahifede -
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Fransız sefirin.n dün· J • ce 

1 
ı[ -ı 

kü gezisi J f83ı(Q)(F~@ıcs i2J ~· 
ilk genç ı•k Şehrimizde bı.ı.lunmnkta olan F·an 1-l 

. sa sefiri 1\1. Ma igli ve bayan '.Mas- Zahire borsası PARA BORSASJ uugünkü program 
Seyrek >e. a.z alaılla.ruu srrnzl:ı- K'.Or gibi yanan bu gözlerin ,sahibi s~li d~nıhBergbama):a ~id.erek oradnki ı z"MiR A N K AR A 1639 M. 183 Kos./120Kwv •• 

yarak, uuru uklarln örülmü;:; vüzün· bir and·ı ... klı b d 1 st muz.eyı, ara elerı zıyaret etmi ler- 15 ton buğday 3 875 5 50 • ~ . • .. mı aşım an a mı~ ~. dir B .. d ~ . . T 
de çocuk ç "'uk parlıFan -gözleri ıs_ Tütsülenmşi knfamm v-e gençliğin . ·. ugu.n . ~.~e~e p~laJına gıdeceg 4G ton bakla 3 50 Sterlin 55 83 • A. Q. 19.74 M. 15195 K.os./~0 
]anarak: kuvveti ile ant ettim ki, dönerken 1 \ e ) arın ta).} a~ e ıle İ:stanbula hare- 15 ç. fasulya 10 50 Dolar 126 675 Kw. 

- <Gençlik> bu kızı da beraber götı.ireceğim ! Biz ket edeccıXlerclu·. -- F. Fr~ngı 3 355 T. A. P. 31.70 M. 6465 Koı./20 
Di.} ordu. Titre~ en elleriyle gazete de adet olduğu gibi, bu kıvıda da - pacaktır. Liret 6 6625 Kw. kfigıdına sardıgı S1garasm1, bilmem başka yer ekız vermezlerdi: Hele ~uyor, sa~ları karışıyordu. Londre., 22 (Radyo) - Kabine- İsviçre F. 28 6075 TO.RKIYE RADYO DJFÜZYON 

kaç ncı defa kn ırarak tekrar mırıl - böyle alev gözlü, sülün boyluları . -, Benın:ıı: gelirmisiniz Sal ha de- nin içtimaından sonra geç vakit bir Florin 67 9375 POSTALARI 
dandı: hiç! dı~_11.:··· ~cnı ı~tesem1 bana vermezler. deklerasyon İntişar etmiştir. Bu dek Rayşmark 50 825 TO.RKJYE RADYOSU 

- cGençlik bu evlad .. O başka Onun da gozleri benden ayrı1m1 _ Got~r~). ım mı s~n1 ··:. . lerasyonda deniliyor ki: Belga 21 5175 ANKARA RADYOSU 
şe)d'r!• \'Ordu... T trı) ordu .. Soz soylıyecek halde c:Kabine h .. f kalAd b" Drahmi 1 08 ... 95 ıl.2.30 Progr.am 

de,ğTid" ' ugun ev a e ır 1.2 
Gene u .. tu. Bu bnşka şeyi -ani-ata- enin anlıyacağın, o da bana aba- F~~t "'Ö~ı~-:ın· den <>ttladım ı.1· o da toplanb yaparak, Danzig ihtilafını Leva • 1 56 .35 Türk muzi_ğj. PI. 

mn aııın verlltği aezı göstermelrteıı k e ~. ~ .n AI rd h Çeko lo-ı; ak kr 4 3370~ ıı.3.00 Memleket saat ayan, a3"ans 
l'ı ya mıştı. Sabaha kar~ı kalabalık beni isti .. ·or. ve man o usunun arekatını dik- p · korkar gibi, guç bela sardığı eıgara· d w ld .J k t ld D . h 1 eçeta 14 035 ve meteoroloji haberleri. 

sım yakmak için ıtıt-mızı kuşağının ngı ı .. Müth § bir 'fırtına çıkmıştı. ı Hemen kızı kucakladığım gibi sa- ~~ akı. ll anzıg i ti afı, cebir ve Zloti 23 7875 :13.15-14Müzik (karışık proğram 
arasından çıkardığı fitilli çakmağın A:k.adaşlar giln ışığını beklememe -ı hile 1coştum ... Fırtına içinde açıldık 1 şı. et . u anmağı istilzam edecek Pen ü 28 4525 !Pi.) 
ateşledi. ~zı , af~ld~ }·ol~ çı~_mamızı s~yl~. Erte · günü kıyamet koptu.. İki bır vazıyet ~r~etı:n~n:ıektedir. Bina- Ley g 0 905 a 9.00 

.Gozledm, ça'kmağrnın mavıi ale - erek iheı bııı hır koşeye ç.ekıldı-- kıyı d~likanlıları biribirfoe grdiler enaleyh, hakık:ı bır ıtımad atmosferi D" 2 8925 19.05 
vinde, mazi olmuş y:ı.llan hatu1ıya- ler. !Fakat SaJha ölünceye kadar beni~ husule gelmek şartiyle İngiltere hü- y::ar 34 -6 2 :19.30 
rak düşündüm.. Yav~şça ismini~. Sal~a .. o~~uğu~u oldu!.. w kumeti, bütün mulak meseleleri mü- İsveç kr. 30 5725 20.15 

Orte r.ektebe gir-diğim 1ilk ısenenin anl~dıgı~ kızııı e\ ı?e yurudum. Çıt- Sustu .. İkı yıl evvel gömdügil Sal- zak.ere yoluyla ha1Ietmeğe amade Ruble 28 9025 20.SO 
bin bir yaramazııı:ıa örülen gnnıe- ıe._ ~rolmüş habçenm kenarına jg'eı _

1 
nayı hatır1ı~·.arak üzüldüğünü anıı - bulunduğunu bir ~ere daha beyan ESHAM . 

r"nden birinin akşamıydı! Kiltfip:ha. d_:ım zaman, <mu peneerede seç • yoı·dum 1.. . . . eder. A'ksi takdirde Polony&ya karşı v.e f AHVILA l 20.50 
nede, ç,ocuk yaşımı unutan !b1r dal - ı:i · . w • • Gene başını salladı ... Küçücük ka- cebir ve §iddct kullanılırsa ingiltere A N K !\. R A 
gın ıkla okumamı i temediklerJ bir . !Elımle :n~~gı ;gel .. dıy~ '!lşaret ,.·.er..- lan sıgarasım dalgalara ifırlatarak bütün taahhüdlerini ifa etmeğe v~ Sivas - Erzurum hattı istikrazı 2. 
romanın sııyfalanna dalmıştım Bı'r- dım. Benı hı' tarumad~gı :halde gel- ,karşı kıyıya baktı ve mırıldandı I sonuna kada · k"ld k b 1 20 05 · di Rü a · . rd .. . .. . ı . A r aynı şe ı e mu ·a e e 
den çok evdığim edebiyat hocamın · zg r es l 0 u .. Baş oı:tusU u - - Gençlık bu evlat... etmeğe azmeylemiş bulunmaktadır. 1934 yilzde G hazine tahvili 
se · ·ı · k"ld" G"" 1--· d ece***>» H""k" · ı ı e :ır ı m. OZı<W·m e müsa- u umet, vazıyetİ müzakere et-
mah~lı .bir gü: ·ş parlıy-0rdu. 'Yilzü s s h ~ek v: i:abına göre hareket için ge-
mllef.kb. on a ne nıı salahıyet almak üzere Avam ve teler bu haberi heyecanlı başlıklar 
ıBana bir çok uzun yıllan bulan Lordlar kamaralarını perşembe günü arasında vermektedirler. 

tecrübelerinden bahsederken, tepe.. . . . fevkalade içtimaa davet ediyor. Bütiln gazeteler ne olursa olsun 
sini çıpl<i1~ bırakan saçlarını karıştı- - ıBaıtarafı i ıncı sahifede - göre; (ngiltere hükumeti, P.olonyaya Hükumet; deniz, kara ve hava İngilterenin Polonyay.a verdiği söze 
rarak ayni titrek sesle: Başvekil Ncvil Çemberlayn, öğle- ve diğer m'Üttefiklcr.ine karşı olan bü- kuvvetlerinden birer miktar daha si- sadık kalacağını tebarüz ettirmekte-

- c~ençlik> ~ . . . ye doğru Harici~e nazı~ ~ord .Hali- t~n ~ah~~d~erine ~emaHyle ve bü- !~ha çağıracak ve Milli müdafaaya clirle~. 
Dcmı(. . Ve Ön.er Aga gıbı, keh- faksı kabul etmış ıve muhım bir ko· yıuk bır tıtızlıkle 'Sadık kalacak cve bu lazımolan bazı maddelerin ihracını Daıly Herald gazetesi, yeni bir Mü 

me bulmaktan gfiçlük çekmeden u- nuşma yapmıştır. hususta en ufak bir inhiraf göstermi- menedecektir. nih anlaşmasına imkan olmadığını 
zun uzun konuşmuştu: . ~~ konuşmada, Hariciye nezare-- y:eoektir. Ba§vekil Nevil Çemberlayn ve kaydetmektedir. 

- Bugün çocuksun .. Yarın genç tı .musteşarlarından Sir Aleksandr Başvekil Çemberlaynin, ,per~em- Har~ciye nazırı Lord Halifaks Av.am Voıı Ribcntropun Moskovaya g"de-
•ir kız olacaksın .. '.Bugün kendini "il- Kandoğan llc Sir Rober Vansitar da be günü Avam kamarasında mühim ve Lordlar kamaralarında ''laziyet ce~i hakkındaki haberi Times gazc-
sutı:ırak fistüne kapandığın bu .say~ hazır bulunmuştur. beyanatta bulunacağı söyleniyor. hakkında beyanatta bulunacaklar· tesı büyük bir hayretle karşılamak-
f ların duy:duğu heyecanı manasız Başvekil Çemberlayn, 'llüteaki- Londra, 22 (Radyo) - Avam dır.~ ta, fakat sovyetlerlerin bu tarzı ha-
buMuğun günler yaşıyacaksın !. ben Maliye nazırı Sir Con S!monu da ve Lordlar kamaralarının persernbe Tas ajansının tebliği: re ketin den bir şey anlamadığını kay 

Biz ne kadar kendi kendini alda - kabul etmiş ve uzun müddet konuş- günü yapacağı fevkalade içtimaa bü- l\Ioskova, 22 (A.A.) - Tas ajansı dettikten sonra şunları ilave eyle_ 
tan insanlarız b"lemezsin? Gençliği muştur. yük e'hemmiyet atf d"l kt d. bildiriyor: mektedir: 
olduğundan o kadar başka gösteri- Londra, 22 (Radyo) - KAbine, Alakadar meha~·ı1.mbe : tı:. d Sovyet • Alman t"caret ve kredi clng"lterenin 1914 teki tereddiit-
. k" b ·· ··-ı d 15 3 1 

' u ıç ıma a k J · } kk rızO ı.. d... Bugunk?lgÇee enbıSolnra ~at. . ? dda Milli müdafaanın bir'kat daha takvi- mu Aaıvelenam_esinin imzasından son- _erı lrn . md~ak?ir çok şeyler söylemiş 
nu ~aşa ıgımız halde ı.f arkına ş.şve ı m er aynın rıya$etm e d"l . . • . . ra, .r;umanyn ıle Sovyetler birliği ara ıse c e şım ı ımsenin şüphe etmeğe 

30 iira 

Proğram 

Hnfif müzik (Pi.) 
Türk muziği : Fasıl heyeti 
.Konuşma 

Memleket saat ayarı, ajans 
ve mete cıroloji haberleri 
Türk miiziği 
Okuyanlar: Mefharet Sağ -
nak, Necmi Riza Ahıskan 
Çalanlar: Ruşen Karn.. Re _ 
fik Fersan, Cevdet Kozan. 
1-Yesari Asım - Hicaz şar
kı (bilmem niye b'Cllbfil seni) 
2-Tamburi Cemil - Hicaz 
şarkı (Hep sayei vaslındıı 
gön fil) 
3-Nobar - Hicaz 
şarkı (ağlamış gülmüş cefa
ya katlanmış) 
4-Aşık ?ılu~afa - Şehnaz 
şarkı (fırsat bulsam yare de 
varc;am) 
5--Şehnaz saz semaisi 
6-Rahm" bey -Suzinak şar
kı (Bir sihri tarap) 
7-5.\-tusa Süreyya - Suzinak 
şarkı (Kar etmedi zalim sa
na bu ahu .cninim) 
8-Ari fbey - Hicazkar şar
kı (Gtlldii açıldı gene gül 
yüzlü yar ) 
!l-Halk türküsü (1\focnu .. 
nam Leylamı götlüm) varma}ız. Hep başka dünyaların gü- toplanmış ve üç buçuk saat müzake- ye e 1 mesıne karar werıleceı;mı ve c;ındaki siyasi münasebatlerin iviles- hakkı yoktur. 

r:elliğini, canlılığını bekliyerek ge - relerde bulunmuştur. Toptanttda, yabancı memleketlere ihrac; olunan tirJmesi rnec:elesi ortaya çık~ıştı;. Polonyanın istikllili Danzigte ve
çırdiğimiz günlerde gençliği ararız. 1-ıalen Kanadada bulunmakta olan bazı mühim maddelere anbargo kon. Bu hususta .Almanya ve Sovyetler bir ya başka bir ~erde tehl"!ı:eye dUşe-

l O-Halk türküsii (yıldız) 
21.30 Konuşma (haftalık posta kı' 

Fakat, açlarımız aklarla, ytiz11. Morgandan ba~ka bütün nazırlar ha-~ keyfiyeti~n mevzuu bah\s olıı- !iği hükumetlerj .arasında vuku.age- cek olursa, İngiltereyi ilk rründen 
müz buruşuklnl'la dolduğu gün anla- zır ulunmuştur. c nı .kaydediyorlar. n ikir en isi r · i af d son güne kadar yanında gorecektir. 
nz ki, bir zamanlar biz de gençtik. Hariciye nazırı Lord Halifaks, Lo~d.ra, ~2 (R_adyo) - Siyasi ralnrındaki siy~sj mUna::betferte~: 10.~11.r ~ı.:o.p.rc e-cu,cf;c-iı ltnl. :n.au .. ı. .. 
Gençliği anyarak boşu boşuna har- beynelmile1 umumi ıvaziyeti izah et- ~ehafıl;. fngilt_e.r:nl.n siyasetinde hiç gergfoliği azı:ıltımnk,, bir harp tehli- gun~{~ ıçtıma~ -esn~.sı?da b~zı karnr
cndığımız günler de, gençliği yaşa- miş ve Rusya ile Almanya arasında bır veçhıle degışıklık olmıyacağım kefilui ortadan kaldırmak ve bir a- lar ıtt.haz edılecegmı tahmın etınek
mııdık.. akdolunan Ticaret muahedesinden bildirmektedirler. demi tecavüz pvktı akde,·lemek ar- te ve icap ederse müdafaa şeflerine 

Sonra, mütalea zili çalmış, ben, sonra, bir ademi tecavüz misa'kı için Paris, 22 (Radyo) - Rns • Al zusunun mevcudiyetini t~spit eyle- derhal e~irler verileceğini ila .. ·e ey-
gozleri ı lak, 'hocamı onun ağır baş- de iki devlet arasında mµtobakat ha man anlaşması hakkındaki hab~rler, miştir. Bununla alakadar olarak, bu lemektedır. 
lıhğı ile dinlediğim haMe, yüzünün sıl olduğu hakkında Moskova sefa· gerek burada ve gerekse Londradn işe miiteallik görüsmelerde bulun _ Londra, 

22 
(A.A.) - Bir Alman

neden bu kadar sarı, gözlerinin ne- retinden gelen r<lJ)Oru okumuştur. :.lerin akisler yapmıştır. Kabine, sa- mak \izere Alrnan):a hai'kive :nazırı So,·yct. :ademi tec~vüz pald:mın ya
den bu kadar ıslak olduğunu anla- Alakadar mehafil, .kabinede ne 17 de Başvekil ve .Harbiye nazırı B. Von Ribcntrop bir kaç @ne .ka- kında ımzalnnacagı ve. B. Von Ri-
madan koşa koşa dershaneJ•e git - .gibi ıkaradar alındığına dair malUmat Daladiyenin r.iyasetinde toplanrnıı; dar Moskovayı ziyaret edecektir. ~~nb·opu~ l\f oskovayı zıyaret edecc-
miştim !. vermemiştir. Buna rağmen. Avanı ve bir buçuk saat müzakerede bulu~ logiliz gaztelerinin yazdıkları: gı haben, Londrada büyük sansas -

tusu) 
21.45 Neşe i plaklar R. 

1.. · (s 1i fü~r.) 
... lizki (Küçük orkestra - ,a 
Necip aşkın) 
1-Carl Rydahl Melodi 
2-j. Strauss Bizde - l:als 
3-W. Czernik güzel sa:oatı,t 
töreni (uvartür) 
4-1\Inks Schönhcrr Alp fk()/ 
!illerinin dans havalan 
5-Wnlter l roack RomantiJ 
uvertür 

Ömer ağa, sıgarasından çektiği bir ve Lordlar kamaralarının per~mh" muştur. Bu toplantıda Hariciye na- :Londra, 22 (A.A.) - Alman -Sov yon ~·apmıştır. . . 
nefesi çırpınan denize doğru tüfler - günü fevkalade içtimaa davet edil- zırı Jorj Bone, umumi vaziyet hak- yet paktına dair tefs"rlerde bulunan . Gazete.ler, Berlm ıle Mosl·ov~ -~- 23.00 
ken, kelime ile .anlatamadığı genç. - meleri hakkında bir karar alındığı ve kında .izahat vermiştir. gazeteler pek azdır. Bu haber bura-

1 !lsında ~ a~ıla? anlaşmayı büyuk 
lık hasretini yüzünde, çocuk ışıklı buna dair hükumetin bir dekleras- Kabine, p~şcmbe günü Eli7a .sa· ya pek geç geldiği için resmi mahfel- lıtırflerle bıldırmekte, fak-ı.t \'aklin 

6-Miroslav Shilik 1 pan~ 
dansı. 

Son ajnns haberleri, zira.ııJ' 
esham ve tahvilat, l.ambi/' 
nukut borsası (fiat) 

gözlerinin kırık manasında okuyor. yon neşredc.ceği söyleniyor. rayında ve Reisicumhur olebrunun lerde bıraktığı tesiri anlamak kabil cok geç olmasından pek az tefsirJer-

d S. A h- ·r·ıd ·· 1 d"- · · · d .. h. b" 1 1 B de bulunmaktadır um: ıyası roe an e soy en ıgıne rıvasetın e mu ım ır top Ant: ya- o amamıştır. ununla beraber gaze- N' , . • 
23.20 .Müzik ( C.azband • .Pl.) 
23.55-24Yarınki proğram. 

- Ömer ağa, dedim. Seni anlıyo- • e: s Chronıcle, Sovyet - Alman 
rum. Geçen günlerin bir daha geri L ç 90 d demı tecavtız paktının Polonya i-gelmiyeceğ"nf, gençken daha birçok < ı· çeg\J • er ece ci.n vahim bir darbe o1duğuna kan:- c.t uyandırmıştır. • ... 
şey ynpmadı-ın için du~·duğun piş - ımon .- dır. . . .. . . . Bu husustu sarahat mevcud <'lnıaO" manlığı, bunl•nn verdiği ıztırabt iDnı!y ll!aıl, surprızı kaydettıkten için re-mi ınahfeller bu mesel• ııJ' 
gözlerldc görüyorum!. • Mnrn bugünkü )rnbine toplanb,<ndn kındn tefs'rle;de bulunmaktan ıçtf 

,
7

•• •• •• kı ki b' b" · F E R 1 T :Moskovaclaki ingiliz ve Fransız as ap .etmcktedırler. ~~ .ı. uzunun rışı arını ır ırme ge - s·' A b o v. çiren geniş bir gUlüşle omuzu mu ok- keri heyetlerinin n1ziyetinin göı UşU- ı; ası m~ f eller, mısakın suııı ,ı 
§Odt. leccğini bildirmekte Ye bir Sovyct • hakkında hır hüküm vermeden c•j, 

-1Hihi küçük hanımı.. Gözlerim Alman paktının Sovyet - Fıı·ans1z bu hususta mütemmim maltlnıst 1", 

de gördilğün acı nedir ki! Yüreğimde E C Z A C J B A Ş J 1 ~ paktının sonu demek olduğunu da mesini !beklemek lftzım geld "ği .Jc~. 
ki sızıyı duyabiliyon mu? nyrıc~ kaydetmek~edir. . atindedir~r. Filvaki her şeyderı _., 

- K"mbilır, belki de doğru ! Di· J/" l l _J Daıly Herald, sıyasetın çok şaşır- ve) Sov~·ct htikOme.t:nin bu f~. 
~·e mırıldandım .. Onun ve yılların ö- n.O o nya arınaa n tıcı ~e hayret uyandırıcı bir mabıyet hangi .şartlara dayanarak kabul 
tes.ade kalan lıocamın acısını anlı. aidıgmı yazmaktadır. ğinin bilinmesi lnzımdır. _ -""' 
yordum amma, on1ar gibi duyuyor ( Kilo Yalınız 3 O O Kuruş \ rı: Franıız gazetelerlııin mütaleala- Ceuvre gazetesi, şu manşeti pn· 
mu idim? 1 . yor: . t'1 

Bunlardan kurtulmak için: Pa.rıs, 2~ (A.A.) - Fransız gaze- Sovyetler birliği ant"kort'ııs 
_ öm~r nğa dedim. Bana Salha- J. telerı, bugünkü nUshalarından, Al- paktına iştirak .edecek mi? 

yı nasıl ka<'ırdığını anlat ta ilk genç- man~a ile Sovyetler ~irliğinin bir a- Ve şByle devam ediyor: ı-Jtr' 
liğin kudretini anlatayım!.. demı teca~üz. paktı ımza1amak ka • cG.ece geç vakit gelen hnbt rıl,f 

Sahi ikeçllmişnun-diyevc bm b rarlarmı bıldıren D. N. B. telgrafını göre, Alman - SoV!·.et ticaret. 
11 

efil' 
Sahile çekilmiş kayıklardan biri- n.eşretmckte, fakat gerek bu habe- masını bir siyasi anlaşma t ktP ,1'ft' 

sine dayanafnk karsı kıyılan süzme- rın gerek :Moskovanın tey:dinin gc- yecektir. Soğuk kanhlığımızt Jf~> rlfe 
ğe başladı. Gözlerini kısmış, dudak- K 1 d ce geç. vak.it ge~mesi a.ebebiyle, ga- mek ve hfıdiselerden d~l . 

1 

:e 4e 
}arını kemirerek denize dalmıştı!.. y 1 zetelerın bır çogu tefsırlerde bulun- ôoğru !hükümler vermek nıyetW6d'ı;eı 

Anlatmaslnı bekliyordum. Onun o o n a a r ı n a n 1 makta ve ~aberin başlığına bir istif- ğiliz. Fakat eğer, dü~Jdl ı;ıer'fle 
herke e meşhur macerasını kendi ham işaretı koymal...-tndır. memleketlerin "n harici sn ıı·C il ~ t 
aJzından bilhassa böyle coşkun bir ( Kı.fo Vafınız 

200 
Kuruş ) Haberi büyük puntulu harflerle ideoloji meselelerini kar·~tır~bill'' anında dinlemek bulunmaz bir şey- 1. ı veren Petit Parisien diyor ki: çoklarını bu hastaiıktan kıırtıır 

di. D ş • f E cBu snnsa yonel bir haber mi? E- se, faz1a kaybetmiş oıınnY12~· tc,;f, ~ 
-- cAnlntacak ne var ev18.d, de_ e 1 a e vet, muhakkak. Fakat böyle bir ih- Komünist human·tc gnze uerl' 

ddın·.ş. lı:ra,rbı;~rakaakdşaamdübğe(inniedgeidıyeankaarpkaa-- eno. czanesı tit,nnlin mevcut bulunduğunu birçok yasi anlaşma hakkıntisld ~ıı ret ~· " defa ve çoktanberi söylemiştir. neşretmemekte vaınız t fr'\.ıerd' 
O l 

. . . • d te sı 

çn sürüklediler, gittik ... Biltiln kıyı Fi •• -'Cl • s Fı E re re dıyor kı: 'kredi anlaşma ı hakkın :ı . . dl çocuklaı"ı Çınarlı meydanında .top. uar mua~ etınce erı·t czacıbaşı l ·~dıtdi~aade1 edinıiz de bu pakti, faz bulunarak şi:ivle denı:k~e~ı~;c )c~:ııı 
lanmıştı. Biz kafaian tütsülemış, ıs- • n Cl ıye a mıya ım. cSovyet - Alman tıcn ıel<et· {t 

1 
u ·n şarkı s- lü d k 

1 
Londra, 22 (A.A) - Almau a ·ıe an}aqması EO~valiznı J1l nı ({f\Jl'll' I 

~~d8e~ k:z~~r :ra~ın.da, ;~zı:~~: t~ pa vı·yonlarında vu--·z Je 10 Tenzı·lat Sovyetler birliğj arasında bir d l"'li yeni \ir ;aferidir. c e·nr şıııııP; 
J,:!an iki gdz sesımı boii:azıma ilk • • a 1 tecn vüz mi sn kı nktı için müzakere! o- m uhnrrlri, komfiniz 

8 
teYh ~ r~ .,ıer • 

t.ı.. re başlnnılncağına dair Ber1inden yonu Hitlcr, bazı hilkfıtll~ifctl• .,,,... 
- ·- · - -- ~' · .... El; gelen haberler buradn bilrilk bir ha)·- -Devamı 10 uncu sıı 



23 Ağustos 1939 Çarşamba (ANADOLU) (SAHiFE 3) 

• o •• 
' • HAiN A ' Tertip eden: ANT SVOKU 180 Çeviren: Kimi ORAL 

Maznun genera·; avuka\ının müdafaasına şiddetle hücum 
ettikten so:ıra, ittihamnameye göre karar ver

n1elerini hakim '.erden istedi 

Düşündük~erim 
- Ba~tarafı 3 üncü ıahif ede -

En karışık bir devirde, kendilerini 
hayati §ekilde alakadar eden en mü
him meselelerde çıkardıkları müşkü
lat ve tek taraflı zihniyettir ki, esa-

Vasfi Rızanı b r ş 
dan geçen er 

-
sen İspanya meselelerinden biri in - R l 
giliz siyaıeti~.e .~nan~ıyan . Sovyet 0 m an'' a ı 
Ruııyada bugunku aksulamelı uyan - T 
dırmıştır. 

Böyle bir pakt, harb halinde Al -
manyanın Sovyet Rusya iptidai mad
delerinden istifadesini bile temin et-

kurıyen ·~ev

rakını , kim cal ı? 
' 

~Illdnfaa vek:li - Ben, hakikati 1 tek :-özüm yoktur. 
.ıdaf aa ediyor \·e adaletin tahakku Müddeiumumi - Sayın reis, söz 

:M üdde:umumi - Sayın müdafaa 
vekilinin sözleri; şüphe yok ki, her- ~ gene mühim bir hadise olmak ik-

k . h" t . t• tıza eder. Vasfi Rıza, oda komşuluğu yüzündev 
müşkül vazivetlere düştü 

•ııu istiyorum. Şu andaki mücade- istiyorum. esı tes ır e mış ır. ı . · · 
D ed 

k __ ngıltere ve Fransa, bu hadııe ile 
ııı, hep bunun içindir. Resi - Buyurunuz. 
Aiaznun general - Siz, fırsattan 
tlfade ederek, hitabetteki kudreti
·~i göstermek istiyorsunuz. Bunda 

- evam ece b b U k kd b ·· • era er za ıar a una muvazı ** ------ olarak rengi bozulan Tiyen - Çin 

i~lki haklısınız, ancak vatan muta
J,arrır olur. Sizden istirham ede -

UgV y ı"htı·yacı nasıl müzakerelerine kar§I nııaıJ bir Vazi-
yet alacaklar? .. İşte, 1tünün en mü-
him hadisesi ... Almanya, demokrasi-

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bir ay sonra çıkıp gittiler. 
kadar ewel Bulgaristnndan transit - Sebep'!. 
olarak geçen talebelerim'zden mü- - Meçhul!. 
rekkep bir kafilenin hududlarımıza Gündüz oldu. Sağa sola baş vur-

Ilı, daha ileri varmayınız ! 
hlüdafaa vekili - Ben de size di
Jrunı ki: Muhakemenin gizli cere-

k arş l lana C ak.? ler gurubunu parçalamak ve onu hiç 
olmazaa Rusya gibi bir kuvvetten 
mahrum ve tecrid etmek için azami 

gelinceye kadar bir çok müşkülata dum. Anladım ki mahrem evrakı çn
ve kaba muamelelere maruz kaldık- iman, sonra da intihar eden Rumen 
larını yazmı§tık. zabiti bana komşu otururmuş. İşte 

aıı etmesinden dolayı dinleyiciler
-ıı nıahrum bulunan şu salonda hi- Tür~ofis, lzmir p:yasasına da 

buğd.ıv ç1k:ıracaktı~· 
bet yapmak, hatırımdan bile geç-
1~tniştir. Siz beni, yalnız bir avukat 
arak tanımıyorsunuz. Aramızda 

il' de samimi dostluk vardır. Bir a- İzmir, Konya, Afyonknrahisar, suretiyle elde edilecek fiatle, 
~ltatı dosta tercih edeceif nize inan- Kay eri, Kütahya, Den zili ve Çan - 2 - İzmirde halen mer'i ekmek 
a( istemiyorum. Bu itibarla sızı kırı !'lehirler:nde piyasaya gelen buğ narkına esas teşkil eden piyasa f'ati 
·l'efimle temin ederim ki, hakikat dnyların i..t hHlke gayri l\fıfi gelrl"ği üzerinden yumuşak buğdayların ki
~ adalet muzaffer olmadıkça. bir ımlaşı d ğından g"rek bu yl'rlerde, iosunun 5,875 kuruş, sert buğdayla -
ihlJet olmak haysiyetiyle bizim fe- gerekse bundan sonra ihtiyaç. ha ıl rın kilosunun 5,625 kuruş üzerinden 

bulmamıza imkan yoktur. (Hfi- olncak yerlerde toprak mahsulleri ofis depolarından teslim şartiyle. 
~ ere dönerek) sayın hakimler l ofLin"n şu esaslar dahilinde tanzim 3 - tzmır hinterlnndına dahil yer 
Ud&.fanma nihayet verirken, bütün atış1 arı ~·npmnsı Vekiller heyetin - !erden yegane mübayaa rrierkezi bu
~ davanın tamamen tavzih ettig" i ce kr;nrlaştmlmış ve şehrimizdeki 

lunan Denizlide müballi mübayaa fia 
llaatte bulunduğunuza ve general alil.kadarlara tebligatta bulunulmuş 

l) · t tinden aşağı düşmemek kaydiyle 
n·n, feci bir iftiranın kurbanı ol- ur. 

u~una inandığınıza kail olmak is- 1 - Orta Anadolu mıntakasında Denizli - İzmir S"vk masrafının iz -
>'aruıu. Umarım ki, elde edilen ele- ki şehir ve kasabaların ekmek ihii- m·r için tcı:pit o!unacak bedelden 
11er1e, müfterHerin kum üstiinde yaçlarınm temjn· ıçın mahalJinde tenzili suretiyle bulunacak fait1e ve 

fedakarlıklar yapmakta berdevam
dır. Buna mukabil, demokrasilerin 
hesapsızca bir hasiılik ve titizlik 
göstererek sulh ve harb gibi büyük 
bir mukadderi, adeta neticesiz par-

lamento münakaşaları ıekline dök-
mü§lerdir. 

Sofya elçiliğimiz tarafından yapı- buradan itibaren damgayı yedim ga
lan teşebbüsler üzerine Bulgar hU- liba., Ben şimdi ya katil, ynhud da 
kümeti .işe el koymağa mecbur ol- siya:;i evrak çalan bfr hırsızdım. Ya
muş, bu g:bi hadiselerin bir takım ni casus!. 
küçük memurların hatalanndnn ile- Öğleden sonra, Sofyadan hareket 
ri geldiği, bir daha tekerrürüne ettim. Filibe yolu ile Edirneye ge;a 
meydan vermemek için tedbir alındı- cektim. Yollnr bozuk. Bann, bir or
ğını hükumetimfze bildirmişti. man icinden geçen patika yol gibi bir 

Bize öyle geliyor ki, hadiselerde Biz de, artık böylece meselenin yer gösterdiler. Saatlerce f.>rman i -
müthi§ bir tahammür vardır. kapanmış olduğunu, her fırsatta çinde döne dolaşa ilerlerken müthiş 

Ruaya ile Almanya arasında böy- Türklerle dost geçinmek i~tediklerin- bir yağmur altında kaldım. 
le bir pakt imzalandığı takdirde elen hararetle bahseden Bulgar kom- Daha fnzla ilerlemeğe imkan kal
Sovyet Rusya _ Fransa ittifakının su- §ulnrımızm memleketlerinden geç - madı. Karanlık bastı. Pazarcığa gel

mekten başka kendileriyle hlç bir a- meden bir kasabaya girdim. İsmi de 
Iakası bulunmıyaıı Türk yolculara I Panagiirişte imiş ... Kötü bir otel1nde 
muamelelerini değiştirerek nezaket yatacaktım .. Derhal bir polis beni 
göstereceklerini umuyorduk. Fakat! pasaportumla beraber nlıp isticvap 

kutu, Lehiııtanın tamamen akim ve 
ahi kalması, Almanyanın orta Avru
pada daha serbest bir hale gelmesi 
gibi bir takım yeni ve hesab harici ~·eni hadiseler, bu ümidimizin boşu etmek için bir dükkana soktu. Neler 
vaziyetler doğabilir ki, bunları kar. gitt~ğini meydana koymuştur. 1 sordu. Ne ce\•ap verdim, bilmiyorum: 
§ılamak için de çok euslı ve daha Bunun son mi alini tanınmış sanat- fakat bir saat isticvaptan sonra beni 

karlarımızdan Vasfi Rıza Zoboya \ve yanımda seyahat eden iki kadını 
ileri tedbirlere ihtiyaç b!llunduğu 

Avrupadan dönüşünde çıkarılan sa- otele hapsettiler. Albmdaki otomo-
aşikardır. yısız güçlükler ve keyfi olduğu ka- bili garaja kadar polis nezareti al-

·~rdukları bina yıkıldı. Umarım ki, ofis mübnyea teşkilatı olan yerlerde hinterlandın diğer yerlerinde ise iz
eııe..raı (L) nin masumiyeti hakkın- ofisin mahalli mübayea fiati ile, mü- mirden tanzim satışı ynpılacak mn
~ temiz vicdıınlarınızda en ufak bayen teşkilut1 olmıynn yerlerde de halle kadar olan sevk masrnflnrının 
il" §üphe gölgesi kalmadı. teslim mahalline kadar ihtiyar edi - ilfı.ve i surefyle elde edilecek fiatle Meğer ki, yeni yeni 
Sayın hakimler! Kararınızı ver- lccck nakliye masraflarının iHh·esi satış !)rapılacaktır. karıılaıalım ! 

aürprizlerle tlar kaba ve manasız bir takım mua- tında götürmeme zorla mijsaade al· 
melelerdir. ·aım .. 

e)t ** Orhan Rahmi GÖKÇE Şehir tiyatrosunun bu değerli sa- cSabaha kadar oteldeki odnd, t 
tizere biraz sonra müzakere,·e -

~k w ZABITADA B" · ---00000--- ııatkarı otomobille bir Avrupa tur- dışarı çıkmıyacaksınl~ Emrini veriJ. 
e~~leceksiniz. Düşününüz ki; vere- tr Cinay '-'l Tu··tu·· ncu·· ıu·· k nesi yapmış ve sonra Amerikaya çekilip gittiler . 
. ıntz karar, Fransız tarihinin mü- , 8 w Ödemişte Birgi nahiyesinin Kışla gitm·ştir. J Ertesi sabnh beni polis marifetiy· 
•itıı b' k l ır sahifesini teşkil edecektir. ve Dolandırıcılık köyünde bir cinayet olmuştur. A ı Her yerde tu··ıfu··n Vasfi Riza dönerken Bulgııritsım- Je karakola götürdüler. Kom·ser mi· 
ıı\l'ahifeyi, bizzat siz hazırlıyacak.sı- Basmahane öni.inde fuar kapısı ha .. talığına müptela olan Aptullah dan geçmiştir. \dir, zabit midir, nedir? Gençten bir 
•1~. KuY'Vetle inanmak isterim ki; civarında Uşaklı Şükrü, lzmirli Ka- oğlu Musa Önal, aralarında bir şey ıu·~-"'r" b .. ~J...ı..J• lşte bu kısa geçiş -esnasında 'j'U- adam; yanımda gelen otelciye bağı-

• - c l~ 1 .. ~ ... ;ı ~iL. 'U<t rlıuıiep. \•okkpn Jl\'Dl köv.dPn 1.5 v.ncımdıı {nh Le ......... -·--~ :c,._ K"rı"'- hah tt;;-.: ..... : • . tl r ,.n wlr" Bulanrc" on bns dnkı"kn 
attı "ek. • •st . k . u narak değ'ers1z bır saatı J<izeıi meaı'iımnzn tıticum etmlş, çocuğun .. •ı.n. ~2 ıı. ·w ,. zı · ,,. .. g •• q.. .. " • • • 

:r nıek ı emıyece · ve samı- V . U .. k k f l k w . Viluyet ziraat mUdürlUğUne tütün karşılnşmıştır. Sev·mli sanntkfir, bu konfcrnns mı verdi, küfür mü etti, 
l:ıt olac k ezu zuna yu ·se ıat e satara bogazını sıkmıştır. A~n: gece Musa, mıntakalardan gelen maJOmata göre hadi e hakkında bir muharririmize bilmem amma, her halde iyi şeyler 
s a sınız. dolandırıcılık yaptıklarından zabıta- rastladığı Mehmetle tekrar hücum her yerde tütün kırımı yüzde 90 nis- şu izahatı vermistir: soylemed·. 

tı ayın hakimler! Adilane kararını- ca yakalanmıc:lardır. d. "I h d b kl "il ·vugosla•·vad B l 1 d B d B l b" t• t b ki ~ e ınce .ı e me ıça n .ııinsayı ya- betinde ikmnl edilmiştir. Tütün sap- c:- <L •,, an u gar ıu u- en e u garca ır ıyn ro se~·-
~· e iYoruz. General (L) )'i, biran ralıyarak öldürmüştür. Katil, zabı- ları tarlalarda bırakılacak olursa d~na muntazam pasaportumla gir - reder gJbi onları seyrettim. Xihayet 

'lteı. ordusunun başına gönderiniz! Kıskançlık yüzünden taca yakalanmıştır. bazı haşere ve lıastahklarm türeme- dım. Huduttaki gümrUk ve polis me- müsaade çıktı .. Yollarda siiratle yU-
~ eıs - (Maznuna hitaben) söyli- Keçeciler caddesinde Üsküplü U«O<\n»-- s: ve zararlara sebebiyet \•e . murları da kayd kuyuttan sonra «bu rilmck şartyile gidebileceğimi bil -
~ıel( bir şeyiniz var mı? Ahmed Bulut, ötedenberi geçimsiz- m ht 

1 
ld v d ··k··ıu rmesı yurun> dcd ler. O gece Sof yaya gel- dird "ier. Oradan da çıktık.. 

t l.k yu··zu""nden kavgalı bulundukları K• f d ? u eme 0 ugun an so u P "a- di Pl k B d t l" · 1 P v ıd· B' l · · • a2nun general_ Evet, sayın re- ı l 1 ffi Çal • kılma .. • . .. " .. m. « avyans a e e a> o e ıne m- azarcıga ge ım. ır a ny ı tıc-
.. ltn karısı Muallanm stanbullu Kamil s~, bo~ le~e ha .talıkla:.m onu- dim. Çok yorgun olduğum için erken vap ta orndn oldu. Filibcye geldim. 
tıı dafaa vekili. şu anda bulundu- Çek~r ile görüştüklerini görmüş, ji- Curnaovnsı nahiyes·nae Şaşal kö- ııe gcçılme 1 bır tamımle mulhakat- den yattım. Giiııleı·denberi ne gazc- Tahkikat genişledi. Harmanlı da ke-
~ ltı ınevkii nazarı dikkate almadan Iet bıçağiyle Kamili yüziinden y:ara- yünde Bayram oğlu Hasan Acnr, za- taki ziraat memurluklarına bildiri!- te okuyor. ne dunya işlerinden ha. za.. ·ihayet l\Iustafapnşn yolu üs-
tn asker olmakhğım hasebiyle kal- lamış, karısı Mu Hayı döğmüştür. bı:aya müracaatla karısı Meryemin miştir. ber alıyordum. tünde bilmem ne köyüne iiç kiJomet-

in sızladığını dfişünmcden ağzı- Hakaret evınde uykuda bulunduğu sırada ---.ooooo--- Sabahın saat altısında odanın ka- re kala bir sürü iingülil asker beni 
~ i'elenı· sö 1 i b il ·ı· Karatasta Salihin aileevinde Emi 1 belindeki kuşağı içinde bulunan Kr" ,_ ,.,·urdu.? pısı şiddetle vuruldu. Aldırmadım. "'olumdan durdurdular. Bir buruk sn-' y em ş ve ug n sevgı ı :ıı • ~ • w . . . ı ~' ~ " ... 
tan i . . ne Sabahat ve lsmail Knraoğlan hir-ı 1000 lıra pnra:;ı çalındıgını bıldırmış- «Sofyada, bu saatte beni arayacak at orada güneşin altında aç ve SUöUZ 

~t· çın harp eden ordunun vazı- • . . . • . I b • Cumaovası nahiyesinin Develi kö-
ıııı 'h , 

1 
. . . birini tahkır etmıslerdır. tır. I ırsız, za ıtaca aramı or. d kimse "'oktur.> düşünces·,_·le tekrar bekledim. Xihayet bisikletle bir kü-

·~·ı ı maı ey em.ştır. Mlidafan -r.ı----•=11!· amı::m:ımz•-D41!Zltc ___ :mm:.-ım• yün e Mu tafa oğlu Reşad adında bi- ., 
J.-

1

1
1, hiç iyi yapmamıştır. Sayın ha- iJ _ _ .. ...,,•'"•:_•~ ri tabanca kurşuniyle yaralanmış ve dalmışım. Kapı şiddetle bir daha vu- çük zabit geldi. Bir buçuk snnt evel 

; 61'1 Size bir kerre daha hitap e- ·,,-.;_ .&" '(Ni'~w·' ı öJmüştür. Hfı.dise miinasebetiyle tah- ruldu. Bir dalıa .. Kalktım. alaca kn- aldıkları pasaportları jade ettiler. 
•1-~~nı: Vereceğiniz kararı mutlak ~ <;,J: kiknt yapılmaktadır. ranlık odadan kapıya ilerledim. Yarı Yanıma bir de süng,Ulü asker kata-
~~~ lthnmnameye uydurmağa ve ---=** kapalı gözlerimin arasından analı- rak hareketime müsaade ,Çıktı. Bö.r-

llır tııharbiyel umumiyenin verdiği Mc- .kı· ne Tamirhanesi Zav'llll kadın tarı bulup kapıyı açtım. Açar açmaz le süngülü a~ker nezareti altında kö-
ıı: itaat etmemekle nlüttehim bu. da, üç poli , Lir iki s:vil memur ve o- yün içinden dışıpa kadar yürijdük. 

~. ·blıkunıu nazarı dikkate almaü-n · "· · d" b Ödemişte K·raz nahiyesinin Ha- telcilerle karşılaştım. Orada asker indi. Bana da c:hny6i 
,~ 0 işi gününde tes im etmecrı prens p e nen ve u- k -r Ursunuz. Ancak öylelikle v.skert e> Jılar ·öyünde Kerem !karısı 70 yaşın- Hemen odaya girdiler, Karyola bakalım.> dedi. 
~~llhkemcnin hakimleri olduğu- nunf a iffhar eden bir müess~sed"r da Fatma Arık, kuyudan su doldu - altlarıııı, elbise dolabını, banyo dai- •Eh, Allaha şttkür kurtulduk> di-
~ : SPat edecek ve vazifenizi yap- 1 Kestane pazarı demirciler 67 _ 69 T~lefon: 3993 rurken sara hastalığı tutarak kuyu- resini süratle gözden geçirdiler. Ar- yordum. Asıl belfi bundan ~onra baş-

~~o~In~c~a~k~s~ın~ı:z~. ~B:a~ş~k~a~~s~ö~y~li~y=e~ce:k~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::~~='.=~:::;::::::::::~~~y:a~d~u~· ş~mü••şmv•e•b•o•ğ•u~l•m•u•ş•tu•r• ......... ~k•a•~•n•d•a•n .. b• i•r • d• e .. c•p•a•r•d•o•ıı•~ .. d•e•d•ik•t•e•nİıll .... -;.D .. e•va• m .. ı•S .. in•c•i•ı•a•h•if•·'·~-e.-.,-

~
~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~~-~~~™="=~ dam1ar~in kulknı~u. Demek ki Dedi. nünde~rn~azyaphk~nsonraell~ D~edü~nüyo<l~~.Güne~n~-

SR RE G
• z DE ben :rarı deli daha doğrusu ahmak Büyük Şeyh ise bitirmemi~ ol- rini öpmeğe ba~ladı. ğucu sıcağına rağmen korkunun ya-

~ A N 1 • y 3 bir adam imi~im. Binaenaleyh hu a- du~u sözüne devam ett=: - Büyük şeyhim, mübarek ağ- rattığı müthi bir heyecan, vücudln-

N'
,1 ... z,"'"A"' ""L'""r'" ... 1 ........... G11.,.,,E ....... M ........ 1 ... 5 ...... :: .... :.. dam beni tah~ir etmiştir. Bu sözü- -Şeyh Bendehra maiyetimde ça- zmızdan bal akıyor. Zatıaliniz gibi rmı bir buz tabakası kaplamıştı. 

nü derhal gen almasını talep ederim. lışan şeyhlerin en iyisidir. Bilhassa mukadde.! adamlar başımızda dur - Büyük şeyh emir Elhımbanın sü-
Şeyh Bendehra, ke1imenin tam kavrayış ve zekası yerindedir. Bu dukça, alemi islamdan Cenabı Al1a- varileri görününce: 

................................................ ... ..... ................ manasiyle köpürmüştü. Fakat bü ~ ) üzden şeyhe karşı itimadım fazla- hın inayeti eksik olmaz. - On beş ki. ilik silahlı ıbir aiiYari 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~=~~=~1~kF~hlr~M~e~u~~n~~i6~Ni~~m~0~~eri~~~üz~ D~~r~robot~~~~m~~y~bf~~~~d~ın. 

32 Y muhafaza etmeğe davet etti. Sonra rinde durdunı, vaziyeti tetkik ettim. lerin emirlerine itaat etti, arzularına Dedi. 
• • azan: ** tekrar Alman doktora dönerek sakin Ve kendisini kısmen haklı buldum. riayet gösterdi. Büyük .şeyh oturdu- -Emd~siniz Şeyh hazr_etlcri. eu~ 

~~ ~tını islamı gazaptan kurtar- turduğu tarafa çevirdi. Doktoru tır- bir Hs~;~· d . . d d" Ancak Alman imparatorunun bah- ğu yerden kalkmıştı. Bendehra !'.ey- raya mı geleceğiz? 
~U~n halifenin kırdığı putu tamir nağından tepesine kadar süzdü. Son ~ .e e:~ın~z - e ı- amma bu settiği gibi bir adam olup olmadığını hi takip etti. (kisi de çadırın arkası- - Evet, bu ecnebilerle 'beraber 

\ Acllefiz. Harbm neticesine ge- ra: .. . ad~ .d~a!e~~ltr.ha . . _ a~lam~~ istiyorum. Faiklere hc:ra~.r n~ geçtiler. Bendehra ~e:hin ~mriyle sahile gideceğiz. .. 
\\o lınanya ilk haml~e makşa- . -. ~eyh Be~dah~a~ın ~oyledıkle~ . :le bir-: de zretl:rı, ben~e g~deceg~z ve .Al.ı:nan~~dan getırdıgı- hır ıslık.~1dı. Ara~an ~k.ı ~kı~a ge~ Yarım saat sonra buyük şeyh ile 
\ 'ttl{\aıl olmadıktan ve Marn bü- rını dıkkatle dınledmız mı? nız b Y ~ Y mekwıstem~ım. nız hedıyelerı gorecegız. Kabule ge- meden .ıkı Arap suvarısı onlerıne dı- ~ey;h Bendehra ve on beş silahtı Arap 
~ e:ydan muharebesini kaybet - - Bu masum adamın, kıymet ifa- - Evet, dogrudan dogruya boyle {;erse eyvallah, biz de onları alırız ve kildi. Bunlar ufak bir kulübe bile süvar.i, Alman doktor Probotu ve 
it 8?~ra harbın neticesi tezahür de etmiyen sözlerine itimad edece- bir şey söylemediniz. Fakat söyleyiş sizi ayni yollardan memnuni,> etle görünmiyen muazzam çölün, güne- diğer Almanları ortalarına alar.a'k 

\tı ~ıbıdir. Siz hakikaten harbı ğinizi ümid etmek istemiyorum. tarzınız o ma~yı ifade ediyordu. Almanyaya iade ederiz. Akıi takdir- şin yakıcı ışığı ile ıhafif, sise benzer hareket ettiler. Ve iki saat geçl)'le -
\d:cağınızı ümid etseydiniz, sah- Doktorun bu sözü üzerine Ben- Her ne jse tarzıye verirsin. de... bir duman çıkaran kesif kumların al-ı den yelkenlilerjn bulunduğu .kutn-
t ~ ~eı:ip taraftar aramağa kal .. dehra oturduğu yerden yay gibi fır- - Hay, hay, derhal tarziyeyi ver- Doktor birdenbire titredi: tından mı çıkmışlardı belli değidi. .sal sahile vardılar. JJd uzun itil gibi 
~tıd ıdiniz} ladı. Çadır içinde aşağı yukarı biraz meğe hazı~ım. - :6'-ksi takdirde ne olacak Şeyh Doktorun aklından yıldırım gibi uzanmış kumsal arazinin teş'kil ettj-
t~ ahra bu sözleri söyledikten dolaştıktan sonra çadırdan dışarı çık- Ve ayaga kalktı, Şeyh Bendeha- efendı hazretler)} ,geçen bu dü~ünce, ark.adaşlarınıo d~ ~körfez bw;nboştu. (S:örfezin içinde 

~i. ~st~ ve.çad~~ı~ bir köşesine çe ~ı. ve şeyhin ön~nde ~urarak parma- nin önüne ge.lerek eğildi: .... ~ - N.~:U.i olacak? Bizi iğfal etme- k?fas_ından ge~mi_ş ve hepsi de ~.üt-jhulunması icap eden ;ki yelkenli or
~ erın bır duşunceden sonra gıyle doktoru gosterdı. - Bendcnız o maksadla bu sozu ge geldıgınızden do1ayJ kafanızı uı;u.lhl§ bır h~yecan ve .ıstırç.bı,n tesırınel rodanJqıybolrnuştu. Bu yelken1i, yu
~~~~ kılmağa başladı. - Şeyh efendi, bu adamın söyle- söylememekle beraber, hatamı ka- racacğız. .Maiyetinizdeki adamlnTl kap.ılmıslardı. kar>dn gördüğümüz gibi süvari Re
~ı~ k §eyh, Alman d~ktoriyle dikleri~i duydunu~ mu?:. B~ni cm.a- bu~ ediyorum, hürmetle affınızı di- da esir olarak tuta~ağız. lman.lann ağzından laf ~ıkmı -,vinin idare ettiği Manş isminde-ki 
'~knaldıktan sonra çok surmeyen sum hır adam» dıye telakkı etmış. lerım. Bendehra kıldıgı namazı yarıda yordu. Fransız kücük avcı gemisinin tuza-
~h b· ortalığı kapladı. Avrupalılar c:masum» kelimesini Bendehra cevaben: bırakarak hi'lrikµlade bir çeviklikle - Bu Araplar, ne esrarengiz in- ğına düşmüslerrli. 

ır aralık baıını doktorun o- kendine malik olmıyan yarı deli a- - Otur yerine.. nyağa kalktı. Ve büyük şeyhin ö • sanlar}., - Devem edecek 
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ATILLA ROMA KAPILARINDA 

-----·-
*** ... ___ Tef. No. 2 Yazan: Rıza Çavdarlı. ___ , 

-Atilla or.duları semanın buy-
..,,, . . . . 

rugunu yerıne getırmıştı 

KADON 

UYKU 
Güzelliğin kay

nağıdır 
İnsan uzviyeti, gündüz kaybettiği 

kuvveti gece uyuyarak tekrar ka
zanır. Fakat gençliği muhafaza et
mek, buruşuklukları çehrede görün
mesini geciktirmek için yalnız uyku 
kflfi değildir. Uyumak hususunda 
sabit itiyatların kazanılma::ıını duy
madan evvel bazı tedbirlerin ahn
ma~ı da şarttır. Gençliklerini \'e gii
zelliklerini muhafaza etmek istiyen
lerin ilk yapacağı iş geceleri kafi de
recede uyum:.ık. fakat diğer güzellik
lerin tedbirlerini de ihmal etmemek
tir. 

23 Aiuıtos 1939 Çartamba 

--KORS ü KA----
Adalılar gelin olurken 

siyah e b·se giyerler 
Korsikahlar, vaktile Cenev:zlilere esir 
yetiştirmemek için ev~enmemişlerdi 



' , 

23 Ağustos 1939 Çarşam};a (ANADOLU) 
-: -

Me~0eneoeır 
... 

F ~ansız Filozoflarından Alfred F oui 
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Q>rta tedrisat program- temaslarda dileklerini tesbite başladı 
· ları hakkında 

Fenciler ve terbiye 
Yazan: Rahmi Balaban 
-3-

Manisanın ihtiyaçları, birer birer tesbit ediliyor. 
Halk, bu görüşmelerden çok memnundur 

le Halkevi bahçesinde vücuda geti
rilmiş yeni üzüm mahalli şehrinde 
birinci, ikinci ve üçüncü gelecekler, 
alakalılar tarafından intihap edilen 
ve Faik Kurdoğlu, Salih ve Sami' den 

Zihni faaliyetin normal mümare- sediliyor. Bu esasa gidilecek ise jeo- terekküp eden bir eksper heyet tara-

_ (SAHiFE.. 7) 

Şefin 
Orduyu 
Takdirleri 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
Sayın mareşal Fevzi Çakmak 

Genelkurmay başkanı 
Altı gündenberi devam eden 

büyük manevraları arazi üzerin
de ve kıtaat içinde yakından ta
kip ettim. Ordu manevranın ta
biatından bulunan zorlukların 

hiç azaltılmamış olan şartları 
içinde kumandanlar, uygun ve 
isabetli tedbirleri ile Ye kıtalar 

sesi, metodik bir tarzda hakikate vu- lojinin büsbütün kaldırılması uygun fından tetkike başlanmış ve derece 

kuf olduğuna göre, programda fen- olur. kazananlara mensup oldukları köy yetle hitam bulmuştur. 
ne gittikçe daha ziyade ehemmiyet Nezaret, fenlerin tedrisatı hakkın- şahsiyet maneviyesi namına müka- Yühek se\'k \'e irndenizin bu 

anlayışlı inzibatlı ve yorulmaz 
faaliyetleri ile temayüz etmiş -
!erdir. Talim \'e terbiyenin en 
feyizli devri ve mühim meselele
rin tetkik sahası olarak ı 939 
manevrası hakiki bir muvaff nl<ı-

verilmesi zaruridir. (Metodik) kay- da ne kadar iyi tavsiyelerde bulunur- fatları tevzi merasimi yapılmıştır. mesud neticesi için sizi ve müm-
dını koyuyorum: Dağınık, parçalı, sa bulunsun, eğer öğretmende .fels~- 22 Aeustos sabahı meb'uslrımız taz vazife hissinden ve kıymetin-ı 
hadsi, edebi olmasın diye... llmi fi zihniyet yok ise bu tavsiylerın hıç Parti, Belediye, Vilayet, Hakevi ve den dolayı Cumhuriyet ordusunu 
kültür, ancak zihnin normal müma- faydası olmaz. Bizim fen profesörle- Ticaret odası, Borsa ve Moris Sinasi hararetle tebrik ederim. 
resesi olan ilmi metodlarla olabilir. rinin, felsefedeki cehaletleri, umu- hastahane!'linde Vali ve Parti reisinin 
Binaenaleyh terbiyede, ilme, fenne miyetle, mutlaktır! Onlara imtihan- refakatiyle ziyaret yapmışlar, öğle-
büyük yer ayrılmak gerektir. iarında psikoloji, mantık ve ahlak- den sonra da saat 14 de Borsa salo-

Ne yazık ki, fen adamları, sadece tan başka her şey soruluyor. nunda toplanan tüccar, müstahsil ve 
fennin elde edilmis neticelerine, ki- (Leyipniç)e göre, felsefi zihniyet, digw er müracaat eden vatandaslarla 

~ d d Üzüm diyarı Ma nisadan bir arörünüt taplarda ve programlarda tesbit edil- edebiyatta olduğu gibi, fen e e şu- . ... . . · . . görüşmüşlerdr. ~ 
· l h · t · 1 nunla belli olur. (Her şeyde en yük- Manısa, (Hususı muhabırımız- sının tesır zaruretı. l d d nuş şey ere e emmıye verıyor ar. · w E Ü Bu top antı a a vilayet Parti 
Mütehassıs profesörler arasında sek olanı aramak=investigandum den~ - 20. agustos. saba1ı ·~e fva- 2) züm fiatlerinin korunması- reisi hazır bulunmuştur. Görüşme-

'} ... t d ·ı • t k ·1 " · t in unogvosque genere summum) purıyle İzmıre gelmış ve zmır ua- na aid temenniler. 
1 

l k 'f 
1 

I ı mı me o a, ı mı man ı a, ı mı ıca - · . . er ve temenni er. ooperatı teşxi a-
J ·ı " "h · t h · et ve en Ög-retimin ruhu iste budur Fakat rının ve fuardakı Manısa pavyonu- 3) Mahsul malivetlerine lesir k 1 1 · · h ı ara, ı mızı mye e e emmıy r • · l . . d l bulun J •ı ve redi ınese e erı. vergı ta si a-
y k B d h,.k. 1 k' f r baskasına her seyin zirvesini öare- nun açı ı~ merasımın e ıazır - '-'apmakta olan muhtelı"f vazı'yetler b"k 1· . o . ura n a ım o an ımya o - • · 0 d k 11. .1 . ·• 0ıan J tının tat ı atı, ma ıyet ve pıyasa me-
rn .. 11 • bat t t "fi · b Tk- Lebilmek için insanın kendisinin o u tan sonra n anısaya geçmı~ · 
t . uFerı, ne f ~. las~ı. erı ~z ef~clı ı zı· v·el t nmı iması gerek - meb'uslarımız Faik Kurdoğlu. Hüs- hakkında temenniler. ;eleleri köylülerin derd ve ihtiyaçları 
ır. en pro esor erının çogu, ı ozo- · r ere ırma Ş o _ .. '" . 

4
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f.k "h . h d l F 1 f mı Yaman ve Asım Nomer ınnnısı:ı.- arıcı pı} asa ve tuccarıyesıne ~trafında toplanmaktadır. Mütebaki 

Milletimiz emniyet ve iti!ası
nın mesnedi olan büyük ordunun 
kumandanlarına, subay ve er)e
rine itimad ve iftihnr duyguları 
iJe sar.sıJmaz bir surette bağlıdır. 

1 
Reisicumhur 

iSMET 1NöN0 -Amerika' da 
Silah tücca1·larınilan 
iki Japon yakalandı 

\
T • 

ı zı nıyetten ma rum ur ar. e - ır. .. .. .. . . . 
S f • l d t Felsefesiz sadece fen tahsili teh- da uzum bayramı tezahurntına ıştı- aıd temennılcr. vakitlerini civar köylerde mahallen 11 tabanca 600 mermi ihraç etmeğe e e namına agız arın an arasıra e- • .. . l . . 
kamül sözü çıkar. Ve objektif hadi- likelidir. Matematik metodunun kuv rak ve ayni zamanda muntehıp erıy- 5) Emvali metruke taksıt borç- yalnız tedkikata hasreden meb'usla- tec:;ebbüs eden iki japon Los Angles-

aşıngton, 22 (A.A) - Şanghaya 

selerin ötesinde hiç bir şey olmadığı- vet ve şiddeti, hazan matematikçiyi 
1
e de temaslarına ba~~amı~lardır: ları hakkında temenniler. ':'ımız gece sekizde Halkevinde top- teki Amerikan gümrük memurlan ta-

nı ilave ederler. Eğer (pur) edebiyat- iyi ve kuvvetli düşünmekden mah- Bayram dolayısıyle Manısada 6) Borçlu zürraa ait mahsul ba lanmış olan Manisalılarla görüşmüş- rafından tevkif edilmişlerdir .. 
çılar talebelerini (lüks) adamı yapı- rum eder. Kendisi kuvvetli düşün- toplanmış olan vilayetin muhtelif sa- şında muhtelif alacaklılar tarafından 'erdir. Yarın sıra ile Salihli, Kula, 

00 Yorlarsa, (pur) fencı"ler de çile ada- meden formülü, otomatikman, kul- halarına mensup müstahsiller hayra- ·k d l f 9emirci ve Görd"'s k z 1 d' D / 
ı ame e ilen bekçi erin mahsul iat- • .. .. '"" 8 a arını ve ı- övüşmüs... er . rnı yapıyorlar. lanır. Sanki onun yerine formül dü- mm devamı sırasında Vilayet Part: 1 . t r f .. . d k ' t ger mumkun olan mahalleri ziyaret 

Yüksek mekteplerin ve bilhassa şünür. Bu, papaganlıktır. Bu otoma- başkanı Kenan Çapanın hazır bulun- :rı, ~a ış ve ma ıye 1 u~erın e ı e- için hareket etmişlerdir. Ödemişte Birgi nahiyesinde Er. 
buralara duhul imtihanları yapanla- tikten matematikk sahası haricinde duğu büyük bir toplantı yapmışlar sırlerı ha~kınd~ tem~.nnıl~r. Büyük Millet Meclisi 11 Ey!uide tuğrol mahallesinde Aktaş oğlu Ve
tın zihniyeti de budur. Talebe seçer- de vaki olur. O zaman bu metamatik ve müstacel karakteri haiz umumi 7) Mustahsıle, muteakıp 24 saat 3çılmış olacağından eylulün ilk haf- li sara ve oğlu Cahid Sara ile Ali Ba
ken ölçüleri: cinin sözleri, içinde kati ve muayyen ve müşterek meselelerini izah etmiş- evvel vaziyeti ve yağmur imkanları t~~ına kadar mm takada kalacaklar,, lo arasında kavga çıkmış, sopa ile 

(Depo edilmiş malumat hacmi) fikirler olmıyan; boş formüller ha- lerdir. hakkında malumat verebilecek bir 'oylerle temas edeceklerdir. biribirini ~·aralamışlardır. • 
dir .. B t' . . ld ... ]indedir . h . f 1· . ·1 . :•11111111111111uı11111111111111111111111111111111111111111111uu1111111111111111111u111111111111uuuı111111! ·' unu~ n.e ıcesı~ın ne o ugu.nu · .. .. .. .. Bunlar meyanında bıl assa, em- ıstasyonun aa ıyete getırı mesı. : ~ [?>~ dJ . 
-gı:!.1e fencılerın parlam'ento anketıne Pek haklı olarak one suıuluyor uol: ...... t..iil,. .. -uJ,....,.ı...)ı ..... ;,,:.. .. .... .,;A.... ~..:~ .ı - it 1 1 • ' : ~ s::a n n ~ c !!S\ ~: 

--·uı!:{ı ceV"cıpnıraa goreıım. < 1 aıeö~ .1\:1, uuu JUClUUıur, uıuıassn materrıa- c]k'k h ddl J!t 'k' . >,. ·ı . 7T"" -J. f - ~ u u ~ u ., u: 
{ ~ 'k d k.. ··ı . k k 1 k reu ı ve a tıY) ıne ınaırı mesı büyük ehemmiyeti naız olan diğer ................................................................ , ' . • 
ençe pek fakir. Sebepleri: Program- tı meto u; opru erın or u u par hakkında Parti Büyük Kurultayda . . . s· 1 ·ı· h ·:"";'":':"·;:"""'ı'"'"''"""""'"uu•: 

lar fa~la yüklü. Talebe, ilmi meslek- maklıklarıdır. Bunların fayd~lar~ verilmiş prensip kararının tesriine ıhtıyaç ve temennılerde ayrı on gu- 1r ngı lZ ffill arrirl O}U 0 a• 
lere gıdecekler veya şu bahis te fay- yanında mahzurları da vardır: Zıhnı ait temenniler ve maliye memurları- rup toplanmı~ bulunmaktadır. k b l d 
dalıdır. Diye program geniş tutul - dalgınlığa, aceleye, hatta-ben hiç bir b l"'k b rr.ları taksitlerinin Saat beşe doğru Ticaret Vekili fa U Un U 
tn hl"k d.. d d'.. . . h f'f nın u em a o 

uş.> te 
1 

eye uşmem e- ıgı ıçın- a ı - l k'b t "t h k"t t rzl--rı hak- Manisa üzüm bayramına istirak et- Geçen gün Kopr.nh:ıng polisi acele olarak sehrin bü~·ük otellerinden K f d l 1•• 1 B' "k . . a ı a ına aı are ~ a " . • _ 
ey iyet eği, kemmiyet esasa- ıge"' ıştırır. ır matematı çının, ma k d k' . 1 .. h. k k'J mek ·· 1\1 ·. l . b birinr çağırılmış ve ec:rarengiz bir ölümden bahsedilmiştir. Filhakika hnmış. Ögwretı"lı"rken ı'lm·ı metoda rı·a- tematik harı'cı· olan seylerı· nluhake- ·dm. adı rıca ar mu ım ısmı teş ı .u

1 
zbe.rek andısayha l~e mı~ kve du. el • b k 

~ _ o aya gıren za ıta UV\'etleri bir kaç saat evvel karaya çıkarak bu o-:Yct edı'lmı"yor. Bunun netı"ces·ı olarak mesı"ne dı'kkat edı"nı'z. Oııda r.lokuz e ıyor u. . . . mesaı ır ere e u asatan en ı- da': k" ı 1 b' . 
1 1 B d 1- /I ·mı amış o Eln 1r rngi iz yo cusunun cesedini yerde ölü darak talebe h d . L" l d .. kere mu··teadd'd l . b' l'kt d·· un an sonra umum vı ayetın lerinin de istirak ettiği toplantıda tek-

azme emıyor. ıse er en, u- • ı şey erı, ır ı e u- .f . .. t h .1 f" . t - bulmuşlardır. Cesedin sağ tarafında geniş l.ııçak yaraları görülırıü~tür. 
niversiteye gelen gençler, üniversi- şünebilmek kabiliyetinden mahrum- ~hı ~çı, 

1
mus a s.ı ' .~c.~ar vlazıye vle rar edilmiştir. z lı t T ·· h ·· · t• • t ·· t - .. 

1 
k k 

ted f 1 . k" d . k h ld d c·· ·· .. .. d k b' l ı tıyaç arına aıt gorusme er vapı - T h' dil . .. .. ) . dk'k a ı a 0 unun uvıye.ını espıt e mege guç U • çe memiş ve cesedin 
e en erı ta ıp e emıyece a e ur. ozu onun e, om mezon arı . ~ -• . .. e§ ır e mı§ uzum erı te ı : 13ymn Yarth nam yle maruf ingiliz muharriri Duglas Vahda ait oldu-

Reliyorlar. Bunun için fakületelerde hemen hemen mihaniki olan işaret- ~ış ~e bunlardan Tıcaret ~'ekal~.tı- Oğleden sonra bayram dolayısiy- ğunu meydana koymuştur. 
bunları hazırlıyacak hususi kurslar ler yoksa muhakemesi zayıflar. nı alakadar edenler, fevkalade nrns- Derhnl yapılan tahkikatın ilk safhn ·ında ingiliz muharririn bu .se-
açılyor. Liselerin programlarında (az F:izikçinin de, tecrübelerinde, bu tacel olanları ayrı bir listede toplan- ANA Ü Ü L LJ ynhatinin esrarengiz bir karaktere malik olduğu meydana çıkarılmış. 
fakat sağlam bilgi) prensibi esas ol- korkuluk parmaklıkları vardır. Bek- mak suretiyle tesbit edilmiştir. tır. 
sa, cebirin ve diğer ilimlerin ana hat- lediğinin zıddını mÜ§ahede eders~. Müstacel olanlar arasında bilhas- t:~n -rrv ~tv, cıy r!J. 7.F.T'!'! Varth bundan bir buçuk sene kadar evvel meşhur heykeltrnş Ep,_ 
ları sağlam öğredilse bambaşka neti- gözlerini dört açtran neticeyi kabul sa şunlar mevcuddur: te:nr:: modellik etmeglle meşhur olan dansöz Pola Hirenska ile evlen-
c:eye varılır. Pariste profesör Lip • etmek mecburiyetinde kalır. Fa1<at 1) Son günlerde yağan dolu ve Sahip •e Basmuharriri mişti. 
ttıann bunu tavsiye etmektedir. Bu. zihnini; fikirlere veya fikirler arasın- sağnaktan müteessir olmu~ ve ta- HAYDAR RÜŞTÜ ÔK'l'El! Bir kaç aylık miı~tcrck hayattan soııra aralarında rabıta bozulmu

3 ~dagojik ve ayni zamanda büyük daki münasebetlere tatbik etmeğe hammüre başlamı~ bir buçuk mil- Umumı fltfri114 t H • 0 n illm ve serbest kalan \ 'arth Danimarkalı bir genç kızla tanışmıştı. Bu tesa .. 
bır Profesör tavsiyesi. Mevcud duru- başlayınca - Platonun da işaret etti- yon kilo miktarındaki üzümün biran mf1dr.rll düften derhal bir hissi rabıta doğuvermiştir. 
tnu, büyük profesör ve alimler pro- ği- bir baş dönmesi gelir. Matematik- evvel inhisarlar idaresince mübayea- HAMDI NÜZHET ÇANÇAR Geçen cuma için Vnrth, Kopenhaga geçerek seygilisiyle buluşma .. 
testo ede dursun, küçük alimler, za- çi gibi tahlil yapamaz. fstikrayı bile ssssssısss ğ1 \'e 15 nğ•ıstos b.:ıyramını birlikte geçrimeği ta~nrlamıştı. Fakat sev. ' 
ten fazla olan programın içinden yal- becerememişti. Or rl u' da t D A R E H A N E S t gilisinclen gelen bir telgrafta: c:Bymn artık aramızda her şey bitti. Ev. 

dl\ız bildiklerini değil, bilmediklerini Bundan başka, formül itiyadı, in- • lımfr ikinei. Bt11l•r •okııt lend ·m ve :;:e\·iyorum.> kelimeleri yazılıydı. 
e ··• ... k d l f · h d C. Halk Partili binan içi11d• ogretmeğe ugraşma ta ır ar. sana: trans ormızm, ayat müca e- H ]k • d bı·r Buna rağmen Bynın Varth derhal ~eyahnte karar verdi ve Kopen B. 1 1 k b a eVIIl e Telgrllf: İzmir - ANADOLU ızim bakalora programlarımız , esi, en ayi ın eka bulması, Onto- haga gidell ilk po;;taya binerek Danimarka merkezine gitti. 

)'a} f"I h l TELF;FON: ~776. Poıtn INdııs" ·.ıM nız üniversiteden mezuniyet ve- genez, ı ogenez, ila söz erini söy- K f İşte bu şekilde sP.vgirsinin pe;;ine düşen ingiliz muharrir karaya çı'k 
)la (Agretisyon) imtihanları dü,ü- leyince bunların tamamen anlaşıl - OD er a Il S A l:S O N !<; ~ 1'.: R A l T l tıktan bir kaç saat rnnra, oteldeki odasında ö1ü olarak bulundu. Po-
llen mütehassıslar tarafından yapı]- mış olduğu zannını da verir. Bütün Ordu, 22 (A.A.) _üç gündenbe- Y&llığı UOO, Alta •rlıQı 100 !is, ingiliz muharriririn bir cinayete mi, yoksa bir aşk faciasına mı 
lllışa benziyor. Veyahud Parisin bü- bunlar, felsefi zihniyet sahibi olmı- ri Orduda bulunan mebusumuz Se- KM"'ftw. kurban gitmiş olduğunu kestirememiştir. 
~i.ik liselerinde ancak beş altı rnüs- yan sadece mütehassıs alimlerde lim Sırrı Tarcan, halkevinde halka Fransızlar yeni bir tayyare 
t:it talebe için gibidir. Talebenin a- vardır. ve gençliğe sırasiyle üç konferans Yabancı memleketler fçln ıenellt 
~ll'l ekseriyeti dü~ünülmemiştir. Fiz~kçi (D_ uhe~): .«ilim,.yıkı.lmış vermiştir. :\levzuları ahlak, terbiye abone ncreti 27 liradır. rekoru kırdılar 
r-r b H ] ) 1 1 d d 1 b k f 1 k d Günn geçmiş nü!halar 25 kuru•tu.r. b- ogramın prensi i şu: er şeyden nazarıye yıgın arıy e ı er e ı > ıyor. ve spor o an u on erans ar a ın, y 

iter parça; hiç birinde derin gitme- En makbul nazariyeler, bir zaman erkek yüzlerce vatandaş · tarafından ANADOLU MATBAASINDA Fransız tayyarecilerinden Rossi ve muavini Esmond, Amiot 370 mo-
?tıe. geliyor, atılıyor. Her zaman için cbir takip edilmişt;r. BASILMJŞTIR delindeki çift motörlü tnyyareleriyle geçen sene ağustos ayındanberi 

B tecru .. benı·n b' naz rı'ye · d · · lzmı"r 1'km' cı· ı"cra memurlugwun- itaı~·anlarda bulunan on bin kilometre üzerinde silrat rekorunu kır .. •· una mucip sebep olarak, müs- .. .. .. ır a yı evırmesı _ . . .. J 

~lcbeı mesleğe faydalıdır deniliyor. mumkundur.> Eger fızıyoloJıstlere, doktorlara, ant: dan: .?1ışlardır. Bu ı-ekor ~imdiye kadar saatte 236 ki.lome.tre 9!0. metre il~ 
ence bu doğru değil. Eğer ben ec- Bu halde, nhla kterbiyesi bu ka- ropolojistlere sorarsanız, her şeyı Nil uf ere borçlu madam Harikli .ıtalyan Anglo T~nclı Roberto Dug~sso ve muavınlerıne ~ıttı. Halbukı 

~cı ol k · b'"t·• b t t · · dar farazi ve kaypak olan bir temel tıbba veya antropolojiye göre tan· yaya ait Bucada Selvi sokağında 9 Fransız tayyarecıler saatte 311 kılometre, 621 metre guratle uçarak 1 aca ısem, u un ne a a ıCJım . el • • •• w ff k 
~~tini eczacı mektebinde öğrenece- üstüne kurulabilir mi? Tekamül, ve- zim etmek lazım gelir. Hatta evlen· sayılı ev 1 eylül 939 tarihinden iti- bu mesafe üzer.ıı eKı rnrat rekorunu kırmnga muva a olmuşlardır. 
~lll'}; lisede değil,. Liseler, eczacı ve- raset, nevilerin idrojeni, ilah gibi na- mek ve ancak müsaade edecekleri baren bir sene nıiiddetle kiraya ve- Rossinin .kavanm muhtelif vaziyetlerinden istifade ederek kırdığı 
~a nebatatçı değil, adam hazırlamak zariyelerin bir gün gelip Phlsistique çocukları büyütmek bile anların iz- rilmek üzere tarihi ilandan itibaren bu reko!' içm~n beş ~ğ~stosta İsti ta~·ynre mey~anın.dan hareket etmiş 
~ec:buriyetindedir. Eğer liselerin a- teoriye ( 1) iltihak etmiyeceğini kim niyle olmalıdır ... Ceza kanunu yeri- on gün müddetle açık artırmaya çı- ve 16. ag~st_o_:-.~a otuz lkı saat beş dak.ka on yedı sanıye uçtuktan sonra 
l'l\ Y t' · ' · · · k b · d b·ı· V b · l · · · 1 · · b"I k 1 yere mmıı:;tn. l:a_Jt e .ış~ırmesını ıs~ı~~rsa u, an- temın e e ı.ır? e u nazarıyeye ne. antropo OJı. tavs.ıye e~ı~ın ı e an mı.ştır. ~ • • • • •• • 

1 §U ıkı şartın temını ıle olur: dayanan ahlak ne olur? kaım olması bıle teklıf edıldı. Dok- Talpı olanlar 93!>- 276 sayılı dos- Italvada gızlı oızlı soy lenen· bır fıkra . 
il ) Talebenin pek mükemmel bir Ahlaki ve içtimai meselelerde ace- torlar tarafından idare olunan birce- yasına müracaatları ve mezkur evin . J • • • ô 
il tl"ıı. enstroman olan matematikte le hükümlere meyyal olan fencilere miyet, pek az zamanda bir cehen - kirnsı en fazla artırıma şartname Bır İngılız gazı;;ter.ıı :rnzıyor: 
l'~tık sahibi yapabilmek. itimad etmiyelim. Bunların, yalnız nem olur; bununla beraber inkar o- mucibince ihale edilmek suretiyle Bir yerden duydt. 1, ıtalynda hnJk arasıntla söylenen bir fıkra ·var. 

bil ) Fizikte istikrar usulünü ~ere- iyi cihetlerini gördükleri filan veya lunabilir mi tıb ilmi, ilimlerin en fay- mukavele yapılacağı ve her altı ay- rnı ş. 
ll'lek. falan teoriye meclubiyetleri onları dalısı değildir. lık icar bedeli peş 'nen alınacağı ve Bir~ oru.,•or: 

l Maarif Nezaretinin şu tavsiyesini hakiki bir ameli fanatizme sürükler. Gençlerin idaresini - (pur) edebi- mukavele harcı kiracıya ait olduğu - İtalya neden karpuza benzer? 
katl"ıanıen tasvip ederiz: cEdebiyat yatçılara bırakmadığımız gibi- (pur) ve 5 eylül 39 sah günil snnt 15 te iha O.eki ceup vı.:rıyor: 
~;~~nun fen derslerinde umumi ve ~1) Eski _aimyacıların ta~lil ettik- fenciler~ de bırakmıyalım: Bunlar rla ı: ile. berab~r üç. gün _i.ç~n~de muka- - Çti~~ü'. evvetı: ~arpuz. gi~i kırmız:, b~yn: ve. yeşil ren~Ierde~ 

tık olmıyan kısımları atmak.> lerı: yanmagı meyClana getıren sey- her şeyı karmakarısık ederler. \:elenın tanzım edılecegı ılan olunur. muteşekkıldır. (İtal~ ı.n be~ ragının rcnklerı). ~onı a, gene knı puz gı. 
F>rogramın hafifletilmesinden bah- yal ~ir kuvvet.. Alf. Fonillti - R. B .. laban 3115 l lii, içinde s ~ah şr>y n vnr (Kn.ıı grınlekli faşistleri ka tedi:ror!ar). 
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1 KANLI ÇÖL l anzıg vazıyeti ye Al-1 ._ _s_P _o_R_I 
- man iddiaları Atıcılık 

_Silah mukayesesi Na. leden: 
** -11-

Berlin, 22 - Alman menbaların- ı O J 1 } h G d ı 
dan verilen haberlere gÖr".BohC"'Ya ai y' e e.arap azetesi n en: ...,. , ... _ ~ Burada bahsedeceğimiz gençlik 
ı·e .Moravy hududlarmı ikapattık - n. • .. • .. 1 ~ • • teşkilatına 22 çap tüfek nıi yok-
lan.nd.an sonr.a Leh .askerleri ,.olları uanzıgde Bay F orsterın dun -ge-- Ne mareşa1 Smıgli Rıç, ne de al- , ·d . , , 

F L_ r h dd' ,, __ L R d' h b dA k dl ' " · d ·•· k · · d hb ha B k h. l)' .. ~- 1 a 01 u sılilhıml. suali aikla geJebi-ap;a.t ı ·a re ın m~e.rattan a. ışa o gece e e ı uy usuna a - ve köprüleri dinamitlemişlerdir. Le- ce ıra ettıgı nutu , ıçın e vuzu u- y e , ıç ır zaman muZaKer er- ·J'r. 
bir netice .alamıyacağını his dince., eh ve bir daha uyanmadı. histan Bohenıya ve Moravva hudud- fonmemasına rağmen, Avrupadaki de bulunmaktan kaçmamış, geri dar- İki siliihı da mukaye:;e edelim: 
bu _eyhi .de s.i~·a i ~·ollarla ortndao :. larmda Te chene mmtaka~ıud::ı bü _ gerginliği bir miktar daha artırmış, ınamışlardır. 

ba ı Y f fak B H . l ı.. k H k d d · ıı_ 1 22 çap silahın fayc;laları şunlardır: ~aldnrnağı .düsünmeğe . § am• .u. Şeyh usu "?ni Seyfi Trablus- yük kuvvetler tahşid eylemektedir. at gene sözü ay_ ~tere -~ıra : er i ·isi e a~~a ~ÜZaK~re ere 1 - Vuruş doğruluğu mavzerden 
1 akat ıbu ;•ollruıı nasıl taym edecek- . mda memleketin umumi v.alisin- Virb 'çte Reichvaldauda, Poter U\ aJ-d mı,Ştır. O. ne zaman .soylıyecegı bellı hazır olduklarını soylemışlerdır. Her . . . _ ~ 
tD Acaba Şeyh ıF.oraihin mezarını den daha ferahlı ve daha mesud bir da ve Friedec'k:de milhim barekat mü o mıyan nutkunu söyleyinceye ka- ikisinin de kabul etmedikleri ve ka- daha ıyıdır. 2 - Agırlıgı azdır.. 3-
tolayhkda kazcL,ğ.ı gibi bu çukuıu ıda ha:rat yaşıyordu: Jkamet ettiği sa- ah ede olunmaktadır. Diğer taraftan dar Försterin c:Danzigin hürriyete hu le yanaşmayacakları şey, Danzi- her gün atıldığı bkdirde bakımı da
ayoj ıkoiayJıkla kazmak muvaifakı- ray 1stanbul saraylarma rekabet ıe- Leh müfrezeleri julburnacau istika- kavuşmak ve Raylıa dönmek saati gin kayıtsız, şartsız Rayha avdeti hu- ha sadedir. 4 - :\Iermisi ucuzdur. 
yetini ıihraz edebilecek mi idi? dercesine .güzeldi. Bu saray, gayet metinde ülerlemektedir. yakındır> şeklinde sarfettiği cümle- susundaki Alman talebidir. Böyle bir ,ö _ Geri tepme tesiri yok gibidir. 

Vaziyet ~üpheli. idi. ~in~e.n~:eyh ge.niş !\'e .b~y~.ıbir bahçenin ortasın·ı Gene Alman menba1arı Polonya- nin ve cBiz .~~~zigl!ler führerden saldırganlığa karşı Pol~n~anın muka :6 _Taşınması kullanışlıdır. 7 _ Po 
bu meselenm ~areı hallı .sun~u:lere da, )"ıesillik ııçmde bina edilmişti. Jıfann hudut civarında mühim as- gelecek her turlu emırlere karşı ya- vemet kararı gayet katıdır. Bu dava· 1. . . k . . 'ht• k 
k L rd .r:-ak h 1. ıL d k ıuı • • ..ı_1_! ~ 'f b 1 . d 'I"\ • • 1 1 ~· q_ 1 ıgon ıçın ço arazı)e ı ıyacı yo .. a ~·o u. ıı-. at a ı ııı:ıazır :ı ... ~ e· &\-;ıaıyetınu.t:.ıci .asker otuz .binden faz- kerl hazırlıklar yaptıklarını bildil·i- pacagımız vaz.ı e un ara :ıtaattır.> a uanzıgın zor a a ınması mus'taK~ . . . 
ri hazın1ldarı ~'oktu. Şuıhale-gör.:: ev- la idi. l-IfRSi .de temiz giyinmiş velırorlar. yollu vaitler:İnin manası tam olarak Leh devletinin mihverin bir bşlangı- tur. 8 -~Hedef tel'.tibetı ıçm d~ha at 
vela asker tedarikiyle mesgul olacak itina ıile ba.lohnıstı. Binaenaleyh tıey- T:ilmanovada Polonya askerleri anlaşılmıyacaktır. cı demek olduğuna kani bulunan Av masraf fazımdır. 9 - Üç neYı mer -
demekti. hin kuvvetleri de:vleti Osmaniyenin Dunajec nehrinin sol sahilinde siper- Bu nutuk bütün kabahati Lehlile- rupadaki dost devletler de müşterek- misi olduğundan koridor, oda gibi 

O 2aman yeniçeri kış}alarmaa.'l fi. o civar.da bulundurduğu askeri kuv- ler J<azıyorlar. Szvnnica yo1u üzerin- re yükletmeğe çalışmakta ve serbest tirler. yerlerde de atış ~'apılabilir. 10 _ t 
rar ~tmiş ve :Anadoiunun ml!htel:f ve.tle.rden çok fazla demekti. de tank maniaları vücude getfrnm·ş- şehrin son zamanlardaki tarihini baş Försterin bu nutku için Önceden rn ve namlusu ile mavzerle atılabilit 
vilayetlerinde do'laşar~!JC ·g .arıyanlar ..Şey.h ·Yusuf ,ibni Seyfi ayn'i +a • tir. Staryasac.ze hususi kıtaat gelmiş.. tan !başa tahrif etmektedir. kafi derecede zemin de hazırlamıştu. 11 _ KnnsUld 1 1 d _ 

• da . B F" . b'" l b h l D h .. l . Al l . P _.. e nam uyu pas an ı 
oldukça yüksek. bir blabaiik •etkil mBan ~~~~edsna zenginler.dendi. ır. K . tyd ohrste:,ınl" ~!'le lu ran ıb~a- l a adonce :rı d mfan gaz~t)e eBrı.: .?k· racak madde yoktur. 12 - Fi_şek -
ediyor'la:rdı. Bu adamlar sene!erce u.nun seı:x:.oı e memleketin bütün eza .Konıtz mıntakasında Zan- man ar a u tur u soz ere suyu us- onya an zıya e ransa ı e uyu . _ . _. . 
yeniçeri duşlaiarınela -1».zmet etmi~, maUarmı .her zman Beyrut limanı- dersdorf ve Docec çiftlikleri de kıta- ibütün bulandırmaması lazım gelirdi. Britanyayı istihdaf eden bir takım tekı yag tilfegı .sıler. . 
müteaddid ıhamieı1de bulunmuşlan:lı. nlıgelen Av:ru,pa gemilerine altın ıPa- at tarafından işgal edilmiştir. Fakat bun~n nereden ve hangi kay- propagandalarda bulunmuşlardı. Buna mukabıl mavzerın mahzur 
Y a,ğınalardan istifp.de dlekliy.en hu n· ra mukabilinde satması .idi. Şeyh Be.uthen cfrarmda mitralyözlerle ınaklardan ılham aldığını tahmin et- B "k' d l t D . .. .. d b' telakki edilmiyecek noksanları un-

y f 1 k . k' ·ı· .. ellAh k t k d .. k"l l u ı ı eve anzıg yuzun en ır daı:n~.öiümdeın de kı:>rkmıy.an c~ usu un .ma i.vaziy.eti deY.forn un~ ız on ışı ık mus a Leh çetele- me e o a ar muş u o masa ge- ha k k . .ı.1 • h !ardır: 
Y f 1• k d · · · h d d k l il l t• ·ı · ekf B t kt k' b' t k h t' rp çı arma '1.StemCL&e ıt am et • sur muhar:iplerdi. Ayni zamanda usu un ,ma ı u retı de hır harp %u rı u u ·ara w arına yer eş ırı mış r ır. u nu u a ı ır a ım a ı- . . 1 - Mermisi pahalıdır. 2 - Po -

Anadolu artıiiai.ifı karıs karı~ b!Ii • hurunda Js.tır:~p çekmeden askerleri- tir. bane cümlelerin izahı ve şerhi Bay mışlerdı. lig . . d h k . ;:ht" 
- ~ · · H' l k ı k k n d dah 1 b. 1 on ıçın a a ço arazıye ı ıyaç yorlardı. nı aylarca idar.e edebilecekti. Mareşal -Göringfo gazetesi ohm ıtıere a ıyor. Artık, o onuştu - 'oun an açı gınca ır ya an ve , . 

H ıh k . t'." 11.-r • z 't b ·· k · .ı. t b ,, ·· k J ·r · 1 K c· f '\ardır. 3 - Hedef v.e hedef tertıba-Fahreddin asker tedarikiyle:: mei'· a u ı rahreddin, Jimanlarrn "atıonav eı ung ugun ü uaşmn- an sonra ~unıarm muza ere yo u- ı tıra o amaz. ont ıanonun on . 
gul iken bu adamları da hatırlıyarak bu ~ıkılma~ kalesini imha etmeğc kales.~nde ~y~~ .ki.: . nun açılacagına m~, ~erbest şehrin Ribbentropla görüşmek üzere hare- tJ P~~~lı~ır. 4 :-- B~kımı daha xill -

ı L • b' t' ı .:JJ JL t y.emın etmı!':ti Esrarengiz ıbir kuv c1çıne gırdıgımız hafta, Danz g zorla zaptına mı, yanı sulha mı yok- ket d w. h b . d D . d k. b fetlıdıı. o - Kapsülde ve barutta on arı ı:tırer ırer opıauı ve narp atı ~ .ıı • - • _ • ~ h be . .. . w. • e ecegı a erı e amıg e ı u 
b ka b' ak d · · \1et bu dag adamını sahile doğru sev: meselesınde oldugu kadar dıg.er bU- sa nr mı delaiet ettıgı anlasılacak- l d b' k l namluyu l)aslandıracak madde var-
b af d ılar mC bsal' Lıçüb.ın ~aşamhıyefn kediyordu - tün mühim meseleler hakkınea da tır. ~ to? ~ntı an ır aç saat sonra ge - dır 16 Tüfek daha ağırdır 7 

1 
u a lam 1_ rı .e e ı _ nan mu a U' - Ben ·d A ·ı b. ·L mutlak bir karar getirecektir. Dün aksa ·· 1 t k B m~tır. . - . -
arı o ara.K tayın etmege basladı. O,n- e vrupa 1 e ır ırtıV<.1ta .. .. .. • _ • . ~ m soy enen nu u ay Her ne kadar bu harekette tehdid- Geriye tepme tesiri vardır. 8 taşıma-

} f d b. .._ ıı bağlanmaiıvJm CÜ 11 Butun dunvada kat'ı hadıselerın r,.. t · ·11 ı b" h . . l arın etra ın a ır ÇOK Şamlıla:- do . ~ ' yarımın ma arını · • . . . ı· ors erın mı et er arası ır e emmı- kar hır kılık varsa da talyan nufu- sı daba kullanışlıdır. 
1 .. 1 . kendım ,satmalı"" · A ı 1 ıı~ hazırlanmakta oldugu h ssedilıyor. . h . ld • d 

top anmaga 'Ve on ann sayesınde a ... J~· rm. vrupa ı ar.a Mih\ d letl . . ..t d b . 'tt' yetı aız o ugun an dolayı değil, zunun daha ziyade itidal ve ihtiyat ı _ Bakımı külfetlidir. Genr, 22 
k .. 1' b- ill • , .. ~ ,...ı~a,t temas etme1iyim •er ev errnın o e en erı ı ı- . . de _. ır 
erı ıta...'m ve ter ıye usu erım og • 0· d" .. .. d . haı ettikleri .açık hattı .h.ru.·.eket ve bunun hemen Hıtlerden duydukları- tavsıye e cegı de umulur. çapa alışırsa mavzere harb .zama -

renmege h~~~~.rdı. . P~r:C,~in~~:e~~it limanında hukuki ve hayati talepleri o kadar nı ve aldığı ilhamlan tekrarladığı !\'e Haftalık bir L~h ~ecmuasında nında edilecek muameleyi noksan 
F ahreddmm küçuk :kardeşı V un us b l d • la a liin itiraz götürmez ve geri alınnıaz bir hatta geçenlerde Berhtesgad d nd Polonyanın Danzıgdeki hakları ta- .. .. 1 ) 

toplanan .askerler.in haşında duru- u unAugu zaman_ r .a. ana uğr1-- mah'yettedir ki nhnncak kara 1 f"'h l •. .. ..w .. d d len e .. e nınmıyacak olursa bundan harp çı- gormuş o ur. 
d Y ı . b. h · y.an Yiupa ıgemılecının kaptanları ' ' 'r ar. u rer e goruştugun en o ay:ı mu- k - h k,_ d k b' Al 2 - Muharebede kuHanıla.cak si-

yor u. unus neşe ı ır mu arıp taw· .1 l . . s.imdfr.e :kadar rnzfr.etin tabii '\'e i•·i I . JALJ_· j b'I' acagı a Kın a ıçı a!l ır yazı -
t d - · · k , f :ı 1 e nası sa temas etmışti. Ve Avro· · • " ıım ıte aKKı o una ı ır. . Hlhtır 

rı aşı ıgı ıçın as ener tara muan d b" "k d olarak inkişafına mani olanların . man gazetelerınde koskocaman baş- · 
k ·1 · t' pa a uyu sermay er mevcud ol- Bu nutka ehemrnıyet veren başka 2 u k f d t 1 b"l" ço sevı mış 1• d - b l • k"' hattı hareketine miitevakkıftır.> . . ··r lıklarla yazılar yazılmasına sebep ol- - za mesa e en a ı a ı ır. 
Yunus siyaseti !erini tamamiy!e ru~unb. ku der~ry:e er~ ·utle ha- bır amıl de bu münasebetle Lehistan muştur. 4 _ 22 çap tUfek nihayet bir ye -

kar.deşinin e1ine bırakmış, kendisi m hef anlda ... eıu en_ı h~l;ssesehler~: Lehi.standa harbe hazırlık: radyolarının mareşal Smigli Riç ta- D.:ınzig Lehistanın malı demidir. tiıı.tirme silahıdır. Oda cephenesi be-
k A k'la ı 1 ı ~ b ma uz o ugunu ua ı ı •e arıcı e.· :ı: f8 erı te~_ı ~-a ;eşgu od mc;r aş- ticaret işlerinin .. çoic kuvvetli olnn Varşova, 22 - Yarı resmi Gaze>t- rafından söylenen bir nutukta cBir urası serbest bir şehirdir. Bunun 

amıştı. ıte ım unus er te et- bu mü 1 ta . l Pl.o~kş pg~r~ttiğ' bY: l.'..ıt~lı:}D. if.:il tarafın vermesi öte.ki tar fın alması ehistan b'r ümrük hududu var-
tiği lbu işte fevkalade bir liyakat gö - • ·· .-. .~sese er vası ~ıy a kı melhuz bir 1ıarbe karşı müte - 1 ' b' Ih p ı 

. . gunu ogrenmıştı. .. .. manasına ge en ır su u o onya dır ve buradan liman ve (fomiryolları 
termıştı. . w Bu sebepledir ki, Fahreddin de- yak'kız bulumİııı)·a davet etmeJ<'.fe kabul edeme~> sözünü unutmamak müşterek bir kontrole tabi bulunmak 

Fah__r~d~ın topladı.gı b~ ~skerler- nizden bir yol temin etmek Venedik ve ?er .aileye .i~i 1haf~alık erzak t.e. lazım geldiği hakkındaki neşriyatı tadır. 

nüz 11s!Ah edilmemiştir. 

6 = 22 eti a-~nç iha • 
yet gene bir alışma devrine muhtaç-

le Babıalınm nazarı dıkkatmı celp et- ta iri . .1 .. 1 d • d darık etmeleı·mı tavsıye etmekt.edır. olmu(ltur p 
1 

h kl d b h d" 
k . . A c erı ve gemı erı ı eve ogru an G . . b' . k ı ı: • o onyamn a arın an a se ı- · tir 

meme ıçın zaman zaman ka~nfa- dogr· uy · .. k , . , I ı~ rene a~ nı gazete r BerJın m~ - förster de mareqalın bu sözü kar- . . mış . 
ld k 1 .. . a 1§ gonne • a} nı '\asıta ar.... .. ' .. . :ıı lırken kasdedılen bunlardır 

tır. Mavzerle yetişenler doğrudan 

doğruya iş görülecek tüfekle yetiş· 

rı yo a soyan eş ıya arın uzerme mühimmat ve silah ted "k t :ı tubunda ezcumle şoyle demektedır: şısında Polonyanın nasıl bir durum . . ·. Şu hale nazaran 22 çap tüfeklerin 
müfrezeler sevk _edi~ordu. Nitek~~ sev.dasına dil müştü. arı e me.< SaJahiyettnr Berlin mahfelleı·inde takmacapı hakkında ba~.ka insanlar- ~ehıstan~n ser~cst bır ş~ır olarak en büyük fa~·dnsı, merminin ucuz ol 
bu sayede Cebelı Lübnam kısa ..,ır Fahreddin.ı' 'T.rab! t h .. -k hasıl olan kanaate göre Hitlerhı 27 dan daha fazla şehirde değildir. Ma- Lehıstane bır denız mahrecı kalması mas.iyle atıcı ırneı.·danlaı-ımn her ye~ 

• d b "b" k"l d ı;. usşama a ·' ' "' " 
zama~ ıçın e. u gı : şa ı er en ta- eden cihet yalnız bu değildi. Düş- Ağustosta söyliyeceği nutuk sansas- reşal Polonyanın kimseye karşı bir bu memleketin hakkı olan istiklalin de tesis edilebilmesidir. 
mamıyle tathır etmege de mm·affak marn olan Şeyh Yusuf ibni Seyf!nir.. ronel bir mahiyet nrzedecektir. Hit- saldırganlık fikir ve emeli besleme- mahfuziyeti bakımından gayet lü- Avrupa hükumetleri'-'le bizim ara-
olm uştu ·· k il f · · · d · w • • •• 1 kl b b D · · l d .ı · mu e e sarayı ıçınde ınsanı çıldır- ler bu nutkunda ya 5 mayıs tar.h1i ıgını soy eme e era er anzıgm zumu ur. mızda silah kabul etmek rneselesin-

F ahreddin takip ettiği bu hattı tan ve bir bakışı her kalbi günlerce Polonya muhtarasnuı bir cevap ve _ asırlardanberi Polonyaya bağlı bu - Bay Förster nutkunu söylerken 
hareketle lstanbulu tam gaflete dü- çarptıran bir dilber kız bulunuyor- reeek, yahud dn arkasındaki bütün lunduğunu ve memleketin iktısadi bu basit hakikati gözden uzak tut
ş~r~yordu. Ba?~al.i Ce~eli Lübnanııı du. Bu kız bizzat seyh Yusufun yı!- köpi.iriileri yıkarnK şimdiki buhranı siste~inin .on~u~ yürüyemiyeceğini muştur. 
sukun ve asa~ışını te~ıne muvaf~:1k dız gibi parlıyan kızı idi. Sarayın çift son haddine gğ{ürecektir.> tebaruz ettırmıştn. - Daily Telegraph •. 
ola~ Fahreddıne ~akdırnam.eler. gon- kafesleriyle kalın duvarları, ihtiyar Pat ajan::;ı, bazı Polonyalı asker - **-------
derıyor, Fahreddın de halıfenın ve karılamun mahremiyet hususunda- )erin kaçtıklaı·ını ve AJmanyaya ilti- ç k ı k d k 
ayni. zamanda Babıalinin itimad~n~ ki itinaları, kızın fevkalade güzelH- ca ettiklerin' bildiren şayiaları kat'i e QS ova ya a J• 
t~~vı.~·~. etmek ve ?s.~anlı ~e.vletım ğinin mektum tutamamıştı. Fahred- surette yaianlnmaktadır. . 

busb~tu? gaflete duşurmek ıçın ~ev- din harp meydanlarında rakibini mağ Yahu dı. ler 
let aıdatıyle beraber bol bol hedıye- Jup edip kızını almağa muvaffak ::.- K •k 
ler de gönderiyordu. Fahreddin bu lursa bunu bir saadet telakki ede.cek. OT S l a 

de telakki zevki vardır. 

22 çap tüfekler, mavrz:er tüfeğin -

den çok pahalıdır. Hariçten ~darile 

etmek mecburiyeti vardır. 

Mavzer gibi ihtiyaç zamanındıı. 

harp sahasında kullanılmaz. 
Cephanesi de hariçten tedarik edi 

lir. Her sene çok mühim bir yekOtl 
haric egider. 22 çap tüf ekler için \'8 

fişekler için bir fabrika veyahut bit' 
suretle lstanbulda kendi lehine ol - ti. F,ahreddin T rablusşamın fethi kn· _ Baıtarafı 6 ancı sahifede -
dukça kuvvetli bir alaka uyandırmış- dar aşkını da dü ünüyordu. Ordusu kt d ı B d h"'kA t · f _ 
t . B b .. lid · ı · d Fah ma a ır ar. u a u ume nu u 
ı. a ıa e vezır erın arasın a - da artık tam hazırlnnmıjq bir vaziyet ı k t · · · ı 

Prağdan yazılıyor: ~kserisi yahudi olan kahve ve Jokan fabrikada bir şübe açmak hem patı• 
Polis direktörü yahudiler hakkın· talar, cyahudi müessesesi> levhasını h, hme beyhude olur. ıc 

da kahve, lokanta Ye mağazalarda taşıyacaktır. Avrnpada satış meydanlarının pe 
dd . · ~ "b ı: - zunun mem e e JÇerısıne ye.r eşme-

re ı nıçın geçen mu ahaseler hep te idi · · ·kt' kt d" 
1 h . d 'd" B d h h b · smı gecı ırme e ır. 
e ın e ı ı. u ara a er angi ir - Devam edecek - K ik Napoly 

. F h dd" l h' b" l k d ora a ve on vezır a re ın a ey ıne ır a ır ı K 'k d · h t b" ··k 
" I b'l d'"' · 1 d • arsı a eymce a ıra uyu 

soy ese ı e ıger vezır er erhal ce- t T r • R b N 1 }' M I A ld - .. 

1ıasılı umuma mnh~us yerlerde tatb'k Yahudilerin umumi ve hatta husu- büyük bir kıymet ve ehemmiyeti ..,,st 
edilecek u~ullere dair bir kararname si hamam ve banyolara girmeleri ar- dır. 22 çap tüfeklerin kabulUne ett 
neşretmiştir. Buna göre, bir çok y-er- tık ıyasaktır. Bunlar da cyahudiler mucip sebeb \•yanzb zb 
lere yahudilerin girmeleri yac:ak e - giremr,r.> levhasını asacakhr. Umu_ mücbir sebeb de yersizliktir. Alnısıı· 

vap veriyor, mukabele ediyorlardı. V .QST l lZOntn Q opNo yonl .ge ıKr. ~kum ° Fugu tzlıze-
0 l .. h"k~ . .d re opo yon orsı anın ransı ar dilmişt'r. Bu gibi yerlerin sahipleri, ma mahsus hamam ve banyolar, Ari 

n ara gore, u umetın aı atını d l f d · ı · d be .. l tara ın an ı ga m en on ş 11ene Almanca ve Çekçe olmak üzere, lrn- olmıyanlara mahsus bi ryer ayırabi-
muntazaman gonderen ve zatı ~aho· Ş n an gecen er A' k · od d - t Ad kf': ı 

sonra Ja sıy a ogmus ur a- pı \'f> cema un ara cyahudilerin gir lecekleı·d"ır. Hastane ve daru-ıaceze -
neye muhtelif hediyelerle arı ubu- B f • • - h f N l · · .h 
d" d F lı edd" lb " . - ••tara ı 5 ncı Sahifede - mn er tara ı apo yona aıt atıra- meleri yasaktır> :razılı levhalar as - Jer, ari ve arI olmıyanların bir arada 

l.'fyet. e en a .rk Ilın e dedtte kı, ha- ladı. Hududa -On üç kilometre kala. larla doludur. Ajaksiyoda Napolyo- rnak mecburiyetindedirler. .AriJere bulunmamaları için tedbir almak 
ı enın en mutı u ann n ı. b' j d k l b h · ·· · d b' h k ı· d ·ı B l d h .

1 
. .d k ır an arma ış asının a çesıne ınun at uz!nn e ır ey e ı var ır. ait ve milşterı eri Art olan bazı lo ~ zorundadırlar. 

az~;rı l \ a ! erıye gı. ~r~ ~ d' otomob limle soktular .. Akla gelme- Etrafında dört kardeşi, yüzü Fransa- kantalarda cyahudilere mahsustur> Sahipleri ve ya müdürleri yahudi 

k. -. 1 er;ı 1e etın. aedsayışıbnı k eln 1 }'en sualler, korkunç korkunç !Aflar- ya dönük bir heykel. levhası asılı hususi yerler aynlacak· olan diger müesseseler cyahudi mU-
UV'\et erıy e temın en u u u - d t ·k· t t'kt K ika F Akd · .. · t' b" • 

akd . ] b'J "nd an ve am ı ı saa geç ı en sonra ors · ransaya, enız uze- tır. Yapı vazıye ı oyie hususı yerler essesesidir.> levhasını asacaklardır. 
muza t ırname er ı e go erme· "'"n' 1 b' · 1 to biJd · d .. h. b' L_-.ı.. A k l k ·· •t ı l' . ıpo. ı ge en ır emır e o mo en rm e mu ırn ır uaıırı no ta o ma ·- ayırmıya musaı o mıvan lokanta ve Kararnameye aykırı hareket edenler 

}'a uzun tüfek poligonlnn kabul ett6 
bir bi rbuçuk milyon metre murabb.'' 
bir yer bulmak mecburiyetindedir:'· 

. d•· Halbuki Almanyada bu yerlerJ -; 
ha faydalı bir surette kullanmak rııe 
k.. d eli B b" · • · •uub•· 110 e r. u, ızım ıçın mev ... 
his olamaz. 1' 

Biz ordu tüfeği kabul ettiğlıniZ ~1' 
dirde temin edeceğimiz en bil> 

faydalar şunlardır! . jb , 

ıy~i orl ~ütün c~remı. in.dir.ip: i~e. deli~ille tan başka hiç bir şey temin ;tmez. kahveler, ıi~erde ve cbşarda dl\'arla- den 10 korondan 5.000 korona ka _ 
Y ardı. kadar her şe.rnnı dıdık dıdık ettıler. Sanat yoktur, adanın mahsulatı ada ra cyahudHere )''asaktır!> levhasını dar para cezası alınacak, 12 saatten !ardan istifade edilir. . oJl" 

1595 senesi kanunusani ayında Ta, Pariste y.erJeştirdiğim, hiçbir hu- halkını besliyemez. Vahşi manzam· asacaktır. 14 güne kadar da hapis cezası ' 'eri- 2 - Seferberlik halinde polıi 

1 - Seferberlik halinde bu sıl 

üçüncü Sultan Murad Karadeniz bo- dutta d:ı. enen var, nedir bunlar?> lan v~dır. fakat yplsuzluk yüzün- Sahibi l'ahudi veya müşter.ilerin lecektir. 
ğazına nazır olan saraym pe.ncer;;-.- Diye sormadıkları ba\·ullan paket - den turizm faaliyeti yoktur. 
lerinden gelen .geçen vapurları sey- !eri, düşmand:ın kaçırılan muhacir 
rediyordu. Jç rahatsızlığı padi§ahm .eşyasına döndürdüler. En sonunda ~onra, kom~u Bulgaristanda da işte 
maneviyatını karıştırıp duruyordu. da Bulgarca uzun uzun bir şe;·ler }'a- böyle zevkli günler geçirdim.~ 

Bu sırada Mısırdan gelen donan- zıp altını imzalamamı teklif ettiler. Vasfi Rızanın çok açık ve samimi 
rnanın amiral gemisi sultanı selamla Bulgarca bir kelime bile bilmem. bir ifade ile anlattığı''bu hadise hak
mağa başlamış, fakat attığı mermi-! Neydi o yazdıklı:ırı bi~ sürü litf .. A.- kında alakadar makamların !Azım -
lerden bir tanesi daha havada iken caba beni itham mı edıyorlardı. Kim ~eleft teşebbüslerde bulunacaklarına 
şarapnel gibi patlamış ve demirin u- bilir?. Amma ben her şeyi göze ala- şüphe yoktur. 
fak bir parçası saraya isabet edert-k rak, biran evvel bu ckomşu, dost> Vasfi Rızanın Avrupa ve Amerika 
pencere camlarından birini kırmış· memleketin topraklarında~ kurtul- Reynhati çok dikkate değer bir şekli· 
tı. Padişah; mnk iç'n, imzamı atıp rnl<amı kur - de geçm'ştir. 

- Bu hayırlı bir alamet değildiı. ~nrdım.. ~11natkiir, bu btıyilk seyahatte gör
Diverek titredi. İşte nzizim. bir seyahat ki deme düklerini ve intlbalannı gazetemize 

O g~ce üçüncü SultP_n Mura~ı~ ~ıt~ın ... M~den.t .A~ı:umı ve Amer:ka. ya~ac~k~ır. :akında bu yazıları neş-I 
C:iünyada yaşadığı gecelerm~ Hii1 nııı bmın ~thıeşe ,;e;~t&Jıcedım ·re 1':ı~lı~ ncaın • .........:... 

Her 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
1ZM1R: Yeni Kavaflar Ç&l'fıaı No. 31 

türlü cilt aüzel, ıailam olarak ve ıan'at 
aöre yapılır. 

icaplarına 

Bonkalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve Dosyaları 
Ancak Mücellit ALl RIZA müessesesinde yapılmaktadır. 

SiparİJ üzerine lük& Albümler yapılır. 
Mi.i,..sseıııenin ıriarı sa~!Rmlık. ııÜ?:ellik ve sürattır. 

-·· ' • .. • • • ....... • .- - ·-----· - • .. - it!: • 

lar ve malzeme çok işe yarar. te~ 
3 - Tüfek Ye fi~ek fabrikalııtl 

si edilir. k bllş 
4 - Ordu ve mektebler ba§ .~ ,,e 

ka silahlarla ;yeti§tirilmekle tııl1, 1JJli: 
t b. d ·k·ı·~ d n ,.erı er ıye e ı ı ıgc mey n 
olmaz. .1 edil' 

5 - Bütün memlekete teşnll uııl ' 
diği halde köylerde buluna_?, :ırcrı' 
!imler yeniden 22 çap tüfcgı 

meğe mecbur olmazlar. atnıcııY11 

Yukarıda zikredilen ın öre. bİ ' 
ve yapılan mukayeı::elere g mek dıı 
zim için ordu s'Jahını knbul et 
ha Muvafıktır. k kifııYet 

Yalnrn ilahı kabul et~:f•d• ...
-J Devamı 9 uncu •• 



_____ 2a __ A_i_u_ı_to_ı_1_9_3_9_Ç_a_r_t•_m_h_a...,. _______________________________________ ..., _________ <_A_N_A_D_O __ L_U~)------------------.-~ (SJLHIFE9) 

I• S L AA M T A R ı· H ı· .1 S P O R Paris vaziyeti nasıl görüyor? rp------ - Battarafı 8 nci Sahifede -
1 ' 

H Z. . M u H A M M E DIMY A. AZyAhNa. n: ~:n:~k:~u;!~~~s~:~~ea;~~çt1:~a~~IB ht d ti~tirme~ gaye olmalıdır. Buna .k~ti er e sga en 
bır şekı l vermek zamanı • gelmıştır. . . 

-3-
Bütün sporları memleket müdafaası 
için yaptığımızı söylüyoruz. Fakat 

- Bu cariyeyi size hediye ediyo· şünmenin sırası değildi. Issız bir va- rap ır~ına mensup idiler. Onlardan düşmanın yurda tecav üzüne knı·şı ko 1 
rum. dide oğlu ile beraber işte yapyalnız evvelkı Arap kavimlerine (Arabı yncak aleti, silahı henüz uzaktnn ui-
Demişti. Bunun üzerine Hacer, haz- bulunuyordu. baide) denilmi~ti. Fakat o nesil zc- Jc gi.ırm edi k . Koşturu~ oruz, güreşi. 

rüşmeleri 

•• go. 

ret İbrahimin ilk zevcesi Saranın TARiHTEN YAPRAKLAR val bulmuştu. Adüsemet k.:ıvmi işte yonız, k~lydınyoruz, oynatıyoruz , ni 
cariyeliğine geçmiıti. Bilahare kıt- - B - bu münkariz nesildi. çin? memleketi müdafaaya knbHi -
lık zail olunca kabile beraber Kudüs Zaman geçiyordu. Hacer yavrusu Arabı baide nesillerinden Ben; yeti imillet yaratmak için. 

Parislilerin keyfini bozmadı! 
taraflarına dönmüıler, Fıst köyüne .İsmail ve keçileriyle i ~tigal etmekten Curhum evvelce de vardı. Geriye ka GPlecek vazılarda Avrupa hükil
:Yerleşmişlerdi. fariğ olmuyordu. Başlarını soktuk - lanlara Arabı Aribe denilmişti ki, met lerinden. bir kaçıııııı bu husu~ta 

Fakat Cenapıhak; Saraya evlad ·ları çardağı daha mahfuz b!r ~ekle if- Cenabı Hacer le karşılaşanlar işte yaptığı fe dakarlıkların derece,ini 
vermiyordu. Evlenelidenberi çocuk- rağ edebilmişti. Amalika (3) kabile· bunlardı. En büyük dedeleri Kahtan razacağım. 
ları olmamıştı. sinden bir çobanın vermiş olduğu ke- ibni Ahir, hicretten 3095 sene evvel Şayanı takdir bir hareket: 

Bu hal Sarayı müteessir ediyor, çi oğlakları büyüyordu. Bu kabile ölmüşt:i. Yemenin üçüncü hüküm- Z.i.ırihte ikamet eden ve bütün ha-
bilhassa zevcinin belki de hatırrn - Arabistanın şimal ve dağlık kısmın- darı Kahtan sülalesinden (Abdi yatını atıcılıkla geçirmi~ beynelmilel 
dan bir şey geçeceğini ve evlad ar- :da oturuyordu. şemsi seba) nın Kahtan ve Hamyer olmuş 73 yaşında Ernest Ştomt aldı
<:usu duyacağını düşünüp müteellim • Cenabı Hacer ara, sıra gözlerini namındaki iki oğlu, kabilelerini iki ğı mükafatları, 1s\'içrede i ııi'a~ı mu
oluyordu. · · ufuklara dikerek insan oğlundan bir parti halinde senelerce idare etmiş- karre rntırılık müzesine \'erilmek 

Nihayet, Fir'avın tarafından ken- :gölge arıyordu. Zevcinin ancak ilahi lerdi. Hamyeriler biraz daha müte- şart' yle , i :;;viçre atıcılık cemiyetine 
disine verilen cariye Cenabı Hacerle bir emir üzerine buraya bıraktığını meddin idiler, ticarete merakları var- hediye etmiştir. 
Hazret lbrahimin izdivaçlarına muva anlıyordu. Ve ileride kendisini ve og dı. Halbuki Kahtan oğulları aşiret Bu kollebiyon şunları ihti\'n et -
fakat etmişti. Bu izdivacın mahsulü lunu aramak üzere mutlaka buraya hayatı geçirmekte ısrar etmişlerdi . mektedir. 
de Hazret fsmail idi. geleceğine kani idi . Nihayet işte Mckke havalisine gel- 28 hviçre at ıcılık işareti. 

Daha sonra Cenabı Saradan da bir · Bir gün gene sıcak, boğucu, bu- mişler ve Hacerle karşılaşmışlardı. 5 Altın ecnebi atıcıhk i~art>ti. 
Çocuk dünyaya gelmi§ti ki Hazret naltıcı bir gündü .. Hacer gözlerini Not - Sülalei nebevi ile alakadar 170 madalya \' C plaketler (bunlar 
lahaktır. . karşıkı dağa dikmişti. Ansızın iki in- olduğundan bidayette zait gibi görü- dan 24 ü ecnebi birincilik milküfa • 

Hacer Keda dağının dibinde 'bun- san gölgesi gördü. nen bu malumat bilhassa kayJedil- tıdır. ) 
lan hatırlarken; zevci tarafından Aldanıp aldanmadığına dikkate- miştir.) 7G Kupa. 
buraya getirilip bırakılmasındaki · ııe· .diyordu. Fakat bunlar hakikaten in- Hacer sözünü bitirdikten sonra iç- 4 Büyük kupa ecnebi mükafatı. 
bebin Saranın kalbine gelen kı<ı~an~ .san idile.r. . .. .. .. lerindcn birisi atıld~; 1 Du\'ar saa t, altın ve gümiiŞ cep 
lık olduğunu iyice anlıyordu . Bu kıs- . Kalbıne, ınsan yuzu gormekten - Ya hemşire! Oy leyse müsaade saatleri. 
kançlık bidayette yoktu. Sonradan mütevllit sevinçle beraber g~zli bir edin d~ kabilemiz burada konakla- 18 bayrak. 
arız olmuştu. . . endişe de düşer gi~i oldu. Bunlar Slll. Hem siz yalnızlıktan kurtulur- rno Çelenk. 

Hazret ishak doğduğu vakit Sa- kim olabilirdi~ Haydud ve harami sn"l.uz, hem de biz sizin malınız olan 16 Birincil k i:::areti. 
ta 90, hazret lbrahim 96 yaşında idi- olmaları da melhuz idi. bu suda•'. istifade ederiz. İn~alJah ne- -~--~~--.... ----
ler. Kendi yavrusu İsmail ise izdivaç- Biraz sonra bu gölgelere yenileri tice hayırlı olur. Ür • N, ır. Şemsi 
ları~ın ilk senesinde dünyaya gel - karıştı. Hacer memnun oldu: 
rrıişti. Maamafih Sara hazret İshakı Muhtelif tarih kitapları burada -Peki ... GeliniL. Cenabıhakkın GÜ neren 
doğurmadan evvel de ara, sıra kıs- iki rivayet kaydediyorlar. ihsan buyurduğu suyu sizden esir- ı~·-
k l k l l B. · · · t ·· b 1 Y Emrazı intaniye hastanesi ıa anç ı a amet eri gösteriyor ve iki- ırıncı rıvaye e gore un ar e- geyemem. 
de, bir de: men tarafından gelen Cürham ka- Dedi. Yemenden gelen yolcular buratuvar şefi 

- Ben buna tahammül .edemem. bilsine mensup bir takım garp yol- bu cevap üzerine sevinerek geriye Hastalarını Tilkilik Menzil So-
~ece, gündüz Hacerin çocuğu İsmail cuları idi. Mekkenin ilerisinde ko- döndüler ve kabilelerine haber ver- kak 15 No. da kabul eder. 
ıle iıtigal ediliyor,. naklamışlardı. Fakat susuzluk ken- diler. TEL: 4057 

Noye Zürher Saytung 
Gazetesinin huauai muhabiri Pariaten bildiriyor 

Söyleniyordu. dilerini tazyike başlayınca etrafı do Az sonra Hacerin aylarca yap- Fransız motörli kıtaları 
Hazret İbrahim hakikaten oğlu- laşarak su ararnağa çıkmışlardı. Ni- valnız yaşadığı Mekke topraklarında Sayfiyelere çekilmiş olan Parisli- havzası da ehemmiyetli bir rol oyna 

l'lu çok ıeviyordu. Bir gün ihtiyar hayet (Cebeli ebi kubeys) e çıkıp develer, çadırlar, kalabalık ve hclyatj Dok:or ler, Berhtesgaden gösterisi yüzün - naktadır. 
2'evccesi Saraya: vadileri gözden geçirirken havada gözükmeğe başladı. D ~ Alı'" den keyiflerini hiç bozmadılar. On Mihver devletleri, geçen yıl oldu 

- Ya Sara! Neden böyle yapıyor- bir kaç kuş görmüşler: Bu tesadüf tarihte yeni bir devir em tr be~ ağu~tosta her yıl yapılan an'ane· ğu gibi garp devletlerinin Lehistan 
~un Hacerle izdivacımı bi.ı_~t ıen - Su olmıyan yerde ku~ uçmaz. açıyordu. - Devam edecek _ A u a.d tl!tkik seya.ha.tinden vi halk bayramı bu yıl da tekrarlan- karşı bir tazyik yapacakla .. ını veya 
sterneaın mı f •- •• _._._ L---..a- -- -•···-•· ..... ...... sr 

1 
': t~ aH t 

1 
h dJ Su var ki, bu yıl. milli müdafaa bu devletlerin efkarı umum iyesi iki· 

D• k ld F k d J lar uçuyor (1) K d nl Jcü• km k ııe mıt ır. •• a arını er ır n b k ıb· . . I k l l -JYece o u. a at için en §ÖY e · - a ı arın pe ta a 1 t a anı t eu ırını a ara , geçen yı ın ye ayrı acagını umuyorlar. 
bir ses du du: Diyerek Hacerin, yani Mekkenin adetleri buradan kalmıştır. mua.yenehaneainde kabul eder. ağustosunda olduğu gibi mühimmat Mihver devletlerinin propaganda 
~-:Ya l'ı,rahim ı Metin ol, üzülme, b~lund~ğu istikamete doğru gel - (2) - Eskid_en Araplar MP-kkeye\ _ ve silah fabrikaları tatil edilmedi. sındaki yeni faaliyet bilhassa bu hu· 

Sara ihtiyardır, tahammül et. mışlerdı. (Beke) derlerdı. K •• { •• İ şçilt": re münavebe ile izin verildi.Her susla yakından alakadardır ki , bu da 
ihtiyar peygamber bunun üzeri- İkinci rivayete göre, bunlar A- Romalı~ar lisanında (Bakrebe) dir oy U eşyası halde , halk ile devlet büyük bir te· Fransanın gözünden kaçmamakta-

ne siikOt edip hadisata muntazır ol· rafat .vadi~in?e .çadırlarda oturan maamaf~ Arapçada Mekkei Mü •1 Sümerbank yerli mallar Paza- yakkuz içinde yaşamaktadır. dır . Bunun en güzel misali Otto A· 
clu . Amelıka kabılesıne mensup bu - kerremenm muhtelif isimleri vardır I d r· ti 1 k Daladiye tatilini geçirmek üzere betz. adındaki ajanın F ransaya tekrar }; ı l d D 

. . · rın a ucuz ıa e satı ma tadır. 
azret İshak bundan sonra dün- unuyor ar ı. evelerı kaybolmuş- (3) - Amalecıtes.. _ gittiği Akdeniz seyahatinden geri gelip yerleşmeğe kalkması keyfiyeti-

raya gelmişti. Ana ayrı, baba bir 0 _ tu. Bunun üzerine bir kaç genç va- -** döndü. Bir c:oklarının görüşlerinin . dir. tn bu iki kardeş bir gün kendi ara· dilere düşerek develerini aramaga M • y tamamiyle aksi olarak, o, Avrupa- Siyasi şahsiyetlere ve hatta alel-
~rında oynuyorlardı. Hazret ibra • koyulmuşlardı. acarıstan ve ugo nın çok tehlikeli haftalara doğru git- ade halka yeniden broşürler gönderil 
hım çocuklarını büyük bir ~efkatle .. Her hald~ bu rivayetlerin birin· S• mekte oldu~u kanaatinde israr et- mekte olduğu gibi, Frankfurttaki 
Seyrettikten sonra her ikisini de ok· cısı doğru olsa gerektir. Çünkü ge- 1 moktedir. Rivayete göre, Frarısız bas radyo istasyonu yakında Fransızca 
iamış, fakat lsmaile karşı daha :\la- len kabile efradı , Hazret Jbrahimin avya u•• zerı•nde taz •k bahnı. parlamentonun temdidi mü- ne~riyata ba~lıyacaktır. 
kalı davranmıştı. Bunun da sebepi amca zadesi (Madad ibni Amir) in yı ,nasebetiyle kendisinirı aleyhinde bu- Bu günlerde bir Alman gazetecisi 
l'cni bir vahyiilaht idi. Cenabıhak' riyasetinde bulunuyordu. Diğer bir Danzig mesele.'linde Poloııynyaya lanlanıyorsa da Fon Rib lunanlara şunları söylemi~tir: Paris gazetelerinden birini ziyaret 
kendisine İshakın sulbünden bir· çok kabile daha vardı ki, (Katura) aşire- karşı bir c~inir harbi> açmakla iktifa :\lacaristana Roman va va k:ntroplun Sos~ralistlerle komünistler, benim ederek, Ajan Abetzin Fransa ile Al-
l>ey b 1 l t• ·d· (S d ) · · 1 .J • rşı 0 an 1 · · hl.k l. 1 b l ~ 1 b gam er erge eceğini bildirmekle ı ı ı :e. emya a, nın nyasetı a - edem'yen Almanya, şimdi azami taz toprak taleplerine müzaheret edile- en:ernasyo~.a vazıyetı·~·te. ı e ı o - ~anyanın ar~sını u maga ça ı§a~a-
eraber Hazret lsmailin neslinden tında ıdı. yikini );Iacaristnn ve Yug<>slavya tize ceği yolunda bir takım rüşvetler \'e- dugu~d~ mubalega e~tıgımı sanıyor- gını anl.atn:ıa~a ç~lı~~ış ve şu bur· 

en büyük ve en son peygamberin Hacer endişe içinde bekliyordu . rine yüklemiş bulunuyor. ı< ldiği bildirilmektedir. lar. Kımın haklı oldugu her halde bel hanları ılerı surmuştur. 
~Muhammed Mustafanın) gelece- Onlar da yaklaşıyorlardı. '.\iihayet Bu hafta sonunda Budapeşte, Bel- Belgraddan gelen haberler Yugos li olacaktır. Harp çıkmıyacak olur ve İngiltere Danzig yüzünden Avru· 
~İni tep§ir buyurmuştu . Hazret 

0Jb- vadinin tam ortasında karsı kar~ıya grad, Varşova ve Berlinden gelen lavyanın lıir harb takdirinde' demir- ilk teşrinde vaziyet vuzuh kesbeder· ~ada çıkacak olan her hangi bir harp 
htıhiın bu sebeble Hazret !smaile da- geldiler ve h~yret, merak,· bira; da haberler bu noktayı teyit etmektedir. yollarnı ~crbcst olarak kulanmak hu se, parlamentoyu memnuniyetle fes. dolayısiyle mevcudiyetini tehlikeye 

a derin bir meyil göstermişti. korku içinde birbirlerine baktılar. 13 ağustos tarihli ~Iacar gazetele- susundaki Alman teklifine ceynb ver lıedeceğim.> ·okmak niyetinde değildir. Onun ye· 
Hazret ishak bu hadise sebebiyle Gelen kabile efradı Cenabı Ha _ ri, İtalyan gazetelerinin Macarbta- mekten kaçındığını göstermektedir. Berhtesgadenede olup bitenler iyi gane hedefi bir tarzı hal bulmaktır. 

~t<lerine küstü, annesi cenabı Sdra- cerle oğlunu görünce : na mihver devletleriyle askeri bir Bu demir yollarından serbest ola- ce malum değildir. Ancak, Paris şu ; 'eden Fransa da ayni suretle hare-
,,a k k ] d · S k ittifuk yapınaları hu.su~unda bir ul - rak ist.fadenin, Alman kuvvet leriyle kanaattedır ki, İtalya, Hitlerin plan- ket etmiyor. Danzigde ne menfaat= 
d 

aşara ağa ı ve babasının kar• - iz imsiniz; dediler, cin taife- t 
c . timatom verildiği hakındaki şayiayı talyan kuvvetleri arasında süratli larını körü körüne kabul etmeye - olabilir? Danzigin Lehistana veya 

8"' §ıni daha fazla sevdiğini anlattı. sine mi mensupsunuz. yoksa peri >. •alanlı.Yan yazılarının lıir muvasele temini bakımuıdan ne cektir. Versay eserinin tahrip edil- Almanyaya ait bulunmasınd-- Fran-
1 ilra bu hadiseden fena halde sinir· mi? Bu ıssız yerrte ne gezip, ne arı- hülasalarını d h " 
tnrniş ve kıskanmıştı. Hiddetle ye- yorsun uz? ... ... . neşretmişlerdir. erecede lüzumlu olduğu aşikardır. mesi ususunda her iki taraf ta müt- sanın ne zararı ve ne de bir kari 
'nin G l l l Fakat Lu hadiseye dair Macar ga Bu teklife baş eğmemek, Yugos. tefikti. Fakat, şimdi yeniden kurmak vardır. Grrek Ribbentrop ve gerek 

etti: e en erin göz eri derhal zemze- ]~~yanın ekonomik husu:;larda zarar bahsin mevzuu olunca, Almanya, es· Hit~erin Fransız milletiyle dostça 
- Bu cariy~nin .etinin bir parç<)sı.: me dikildi. z eteler:ııde hiç bir tef:-;irde bulunul- gorme:;ine ve Yugo:::;lavya hududun • ki sistemin yerine çok daha despot- geçınmek istediği iiçüncü Ravha kar 

tlı kesmeğe yemin cdiyori.ıfu. · ·sevinç içinde sordular: matlığı gib Budapeştete hçbir resmi da ki Slovakyanın harbın ilk günün- ça olan bir sistemi ikameye kalkı~ın- şı bu hasmane tavra ne hac~t? 
b pedi. Filhakika ~u yemin yerini . - Ya bu su nedir? Ne vakit çık- tekzip de neşredilmemiştir. de işgal edilmesine mal olacağı söy- ca ve bu arada müttefiki olan İtalya- Alman propaganda ajanı, F ran
t~ muı. Hacerin mestur uzvundaki tı? Varşovanın mesul makamlarında !eniyor. ya vasal bir devlet rolü verilmesi der sız ınilletinin büyük bir kısmı ve ma 

1 
•. Parçası Sara tarafından kesilerelC Hacer sorulan suallere cevap ver- teyit olunduğuna göre Macaristan ü- Baş\•ekil Svetkoviçin hafta sonun- piş edilince, iş şeklini değiştirmiştir. kul düşünen politikacıların bu fikir-

k~l'lnet edilmiş ve kulaklarını delerek di: zerindeki Alman dilekleri en hara- daki İtalyaya seyahatinin bu husus ispanya, İtalya. Macaristan ve rle oldukları kanaatindedir. 'kile takmak suretiyle de ( 1) kan - Bu çocuk 1-fazret İbrahimin oğ- retli safhasına ıirmiş bulunmakta - ta ~talyan müzaheretini temin mak- Yugoslavya ile yapılm~kta olan mü- - Dok tor 
~t!lrnııtı. ludur. Bu su da cenabı hak tarafın • dır. sadıyle yapıldığı tahmin olunmak. zaekreleri imza eden bır gazete: 

t>l ıvıaamafih mesele bununla 0geçmiş dan bu yavrunu.n yüzü suyu hür~e- Söylendiği.ne göre Macar naibi tadır. .:Hürriyete ka~uşmak için bir Cahit Tun er . 
tı~adı. İki ço7uğun gcçimıizliği ar- tine i~s~n bl!~uruldu. amiral Hortı daha ziyade Nazi ta • Hilkumetleri kendilerini ne kadar harp muhatarası goze alınabilir; bü-

ca, Sara ısrar ile dayattı: (. · Ve bu cevaptan sonra başından raftarı bir kabine kurmak üzere bu- yanlış temsil ederse etsin, Yuioslav- yümek için de keza böyle bir harp 
tu ...._ Artık ben Hacer le bir arada o· geçen macerayı anlattı. günkü Macar hükumetini düşilrme!lf ya halkının mihver devletlerine ve muhatarasına katlanılabilir; fakat, 
~tamam. Onu al, çucuğiyle beraber ~eçhul Yemen yolcuları bu söz- ve Macar topraklarında yaşıyan onların siyasetlerine kar~ı nefret büyük biraderin hatırı için kendi pos 
Dd~~ uzak yerlere götür. len. hayretle dinledile.r. Hazreti İs - 700 •. 000 Almana gen iş~ imtiyazlar ver besledikleri muhakkaktır. tunu pazara götürmek bahis mev- Her giin saat 3 den Mnra Şamlı 

:cJı. · - maıl o sıralarda lbranıce konuşuyor- me~ı hususunda bir talep karşısında Daily Herald ~~u olunca, iş tamamiyle değişir.

1 
sokak No. 19 da hasta kabulüne 

l' h~aranın kıskançlığiyle Hazret lb- du. Çünkü çocukluk zamanı Kudüs kalmıştır. Oyle anlaşılıyor ki, mihver, ricat et- başlamıştır. 
~ ktrıin muvafakti, rabbani şekilde taraflarında geçmişti. Halbuki bu ge- Macar parlamentosunda bulunan L~ah troyof ofl ~ekten .. veya en kanlı ve faydasız Tel: :!559 
~iu adderatı hazırlamı9ti. Njtekim }enler Arapça konuşuyorlardı. 47 nazj mebus, hllkQmet idaresine zu·. htu•. Erg,. n bır serguzc~te atılmaktan başka çare 
litaı sonra bir eı:nriilahide Hacerle Cürhum oğulları, Kahtan ibni karşı dahilden tazyiklerini artırmalar lralrn ıyan bir çıkmaza girmiştin a·--------1-----ııı 
d\)re~ İsmailin Mekke h~v~liıin~ Amir ile başlıyan bir sülale idi. Haz- hus~sunda Berllnden talimat gönde Her türlü, idrar, balııam, kan D ivor. Eleksir Şahdp 

Rcltürülmeıi bildiriliyordu: ret (Sam) ın dördüncü batında ev- rllmıştlr. ve •aire tahlilleri yapılır, Alman gazetelerinin şimdiye ka· 
~ l§te bu emir yerine aetirilmi~ ve latları oluyorlardı. Kahtan; Yem~n- Berlinden gelen bir telgraf, Kont dar Dan7ige :nhisar eden polemik- Basur memelerini gi· 
d l'lqisi oğlu ile beraber zevci tarafın de hükümet te!kil etmişti. Arabi Ji. Çaki'den Salzburgda blr muahede Müracaat yeri ı · lerini gen i ölçüde olmak ÜZt'"re bir-
'11 buraya getirilip bırakılmıştı.. san hemen hemen bunlara mah- imzalaması l~tendi~ini itirnf ediyor- tk:nci beyler sokak No&J2S denbirr Lehistana teYcih et'lliş ol- derir, Kuvveti, Erkek· 

"' Cenabı Hacer ou suretle mazisi- sustu. du. Telefon• 3869 ması dikkate çok s.ayandır. Bu m•- 1 
· ' • • t ·h .. ıh , , .. tı /!ı. ış ı av~ arttırır. 

lltırladı. Fakat artık bunları dü· Bunlar (Arabt Aribe) denilen A· Her ne kadar ultimatum haberi ya • yanda yukarıki SHezyadaki kömür r'!ll--~----------' 

1 Sinir hastalıkları 
mutehassısı 



(SAHiFE 10) (ANADOLU) 23 Ağustos 1939 Çarşamba 

Dış ve iç t care 
- Baştarafı 1 inci sah ifede -

için ne g'bi tedbirler alıııması tazım 
geldiğini, arzularımızın telifi imka
nının na ıl olacağını biliyoruz. 

künden daha geniş bir şekilde istifa- Netice itibaryle lıu birlikten fay-
de mevzuu olacaktır. ela yerine znrat görülecektit. :Mesele 

Harici Ve dahili ticnret"miz iıze- halledilmiş olnuyacnktır. 
ı·inde şimdilik bu kadarla iktüa edi- Demi .. lir. Müteakiben ihracatçı
yorum. Belki bir hafta sonra dah ·ı lardan B. 'l'aIUt 1zmir1i ve H. Sabri 

Arzularla imkanları t elif zaruri - geniş b:r ölçüde söz soylC'meğe imkıln Süleymanoviç B. Şerif fu!mzinin bu 
dir: hasıl olacaktır. mütalea da tek kaldığını, hepsi, bir-

Bugunkü beynelmilel vaziyetin ve liğ;n f, ydu vereceğinde11 emin bulun-
iktısad'i şnrtl.mn gayelerimize uy- Teşkilatlanma zarureti: duklarını bildirmişlerdir. İhracatçı 
gun bir surette ticari hayatımızı tan- Biliyorsunuz ki hnrici ticarette her B. Hardnr Al bayrak, birliğe girmiye-
zim etmeğe fırsat ve imkan verecek memleket teşkilatlanmak zaruretini cek ve tek fint haricinde hareket ecle
mahiyette olmadığı mnlQmdur. Bina- hissetmektedir. Bu zaruret hazan ceklere ceza tayin edilip edilmiyece
enaleyh, arzularla imkanları telif e- dahil.i, ftıkat daha ziyade hal'cii tc- ğiııi sormuştur: 
decek ·urette hareket etmek mecbu- sir altında vilcud buluyor. Bizim mü- Vekil: 
riyetindeyiz. nu.:.~bette bulunduğumuz devletle- - Birl:ğin sanksiyonları da ola-

Hukumetin alacağı tedbirleri siz- rin tkseri i, hatta liberal ekole da- caktır. Birliğe dnhil olan arkadaşlar, 
Jer de ar .. nızda sıkı bir tesanüd te- hili olanlarda bile bu teşkilatımız az bll sank iyonları nazarı dikkate ala
mini sure ·~le takviye edecek olursa- çok kend"sini göstermiştir. Kendile- rak tayin edeceklerdir. 
mz, içinde bulunduğumuz bu infknl riyle temasta bulunduğumuz b,rçok Demiştir. 
devrini daha az sarsıntı ile atlata- memleketler, hatta Amerikalılar, İhracatçılardan B. Cevdet Alanyalı 
liriz. harici ticaret için ne derece teşkilat- da evvelce kurulmu~ olan kuru mev

landığımızı sormaktadırlar. Hususi ve ihracatçılar b:"rliğinin hiçbir -iş 
mahiyette yaptığımız bnzı teş2lıbüs· görmediğini söylemiş, ~·mdi piyasıı.
lcr hnı·iç tutulursa şimdiye kadnr e- ~·a uzum \'e incir mahsulü geldiği 
~n_lı bir b'rlik zanneder~em viicude halde p:yasanın elan açılmamış bu
getirilmiş değildir. Dahili piya«a) ı lunduğunu soyliy-0rek: 

Yeni ticaret anlaımalanmız : 

Biliyorı:ıunuz ki, hükfimet birçok 
milletlerle, f cari anlaşmaların daha 
iyi b r şekilde işliyebilmesi için mü
zakere ha!indedir. Bu müzakerelerle tutmak için ihrncatçıların el ele ve- - Bence devlet f iat tayin etrneli, 
i.:.tihdaf ettiğimiz gaye, yen' bir isti- :rip r.henkli b ·r fint usulüne gitmelc- ortaya para koymalı, tayin edilecek 
kamete gore mübadelelerimizi nor- ı ini teminen gerek müstahsil. gerek fiatten daha nşağ1 fiate mahsul sa
mal şeraıtin seyrine ~·aklaştırmaktır. hakiki ihracat tüccarları aras·ncla tanların ellerindeki malı almalıdır. 

Fransızlnrla ticaret anlaşmasının birlik vücude getirmek elzenıd ·r Bence birlik teşkil işini glecek seneye 
b"r kaç gune kadar bir karara bağ- Birliği yapaı·ken dilşilndüğilmüz şey, bırakmalı, 0 vakte kndar etüd ede
}, nmasıı • b '.liyoruz. 1ngilizlerlc fiatlerde az çc" b ·r vahdet teminini,, ek e"aslı mühim şey yapmalıdır. 
ke al"k ticaret anlaşmaı::ının alacağı istihdaf ed yor. Bunun <lı~ındn ka - D · t' emış r. 
ekil üzerine teatii efkarda bulnul - \an \"e birliğe dahil olmıyan til<:car- İhracatçı B. Sahi.haddin de bu nok-
maktadır. Resmi milzakerelere bu- lar hakkında lı:r tazyik yapılacak de- ta: nazar aleyhinde bulunmuş ve şöy-
gilnlerde başlanacaktır. ğildir. Gaye fait birliği temin'dir. le demiştir: 

Amerika ile son vaziyetin ihdas et- Birlikteki akadaşlar kendilerini tek _ B:rrk, kanunu çok faydalı te-
f ği maknnizmayı iş 'r bir hale getir- f ntle mukayyecl bilecektir. fcab:nda -;ekkül olacaktır. Fiat diişkünlilkle
m k için, görüşmeler cereyan etmek t>:r1ikteki arkadaşlarla istişare ede- ı !er!ne meydnn bırakmıyacaktır. Bir
tedir. (İsvıçre (Bern) de devamı ~ok fiat :nı~selesini karn~l~ştlrn~ak- 1iğiıı memleket için faydaları görüle
E-den ticari müzakereleri yakında ardır. Bırlık vücude getırılmesınde ceğinden emin:m. 
il.mal etmeğe ça1ışmrıktayız. : "hra~atçıla~ızı bağlıyan kayıd bun- Tical'Ct Vekili bunun 'ilzerine şu 

clr.~. ıb~rcttll". ~ özleri soylemiştir: 
Yeni tedbirler alınacak : F ıatı tutmak hususund.~ t~~kılut - _Her arkadaşımızın mütnleasına. 
Bir kül halinde ele alman bu an- !anmadan başka. çnre gorm ıyoru7:. kanaatine hürmet etmek vazifemiz. 

la mnlnrm bize vereceği kuvvetle kı- A kcıi halde te~kilatl nmış olarak bı-
.ı :lnmunda ih. racat davasının müŞ- ze karşı harekete geçen meml~ I-etler 

klitatım hiç değilse tnhf.f etmiş ola- piy?.saln,.ının zebunu olarak cnhil ı 

"ığı~. Diğer taraftan dahili tedbirler piyasamızı müstakar halde tuta -
almakta zaruri<l;r. Hükumet hunu mıyacağız. 

cıir. Goni) orum ki, ekseriyet böyle 
rib b "rligin vücude get:rilmesindek· 
menfaati göz~ alarak bir an evvel 
arekete geçmek için istical eyle

mekted:r. 
tl ı nazarı dikkate almıştır. Vlicude ~etidlecek tüccar b "r1iği- Birlik kanununa dayanan \"e kuv-

Gerek koopcrntifler, gerek banka- ni bir taraft .. n koopcratiflt>r bi.·rğ·. \ et·ni orndnn nlnn b"r t kk··ı 1_ 
h • · · d·- f illi b ı 1 eşe u 0 

lar vn ıtn~iyle, du ih pıyasanm sey- nın, 1ger tar tan m aı ırn nl'ın , • mı göre hu u ı::ı" t ı.1;1: 1 1 ı - db' ı t .,_ · d k • eşe ;.ıuus er e 
rin ormul seviyede tutmak gaye· ıı Hti~l e ,r ( • aK.\ n-e e . c . • ' ücude getir.len bir teşekkül gibi fnv 
iyle bazı tedbirler C1e zamanında a- t r . İlaveten bazı krec1ı yo.alrı le ıh- da ız olamaz İhr cntçıla b b. 1:_ · ı · · · t k · . k. . n r, u ır ı 

h mı,. olacaktır. racat tııcır _erırnızı a ·~·ı~·t.ye .1m an ğ .. n teessiisünü memleket menfaatine 
Bu meyanua inhi ar idareslııin bulursak pıya ayı har,cı tcsıdeden ta\"dalı bulursa kısa zamanda kıy-

n ııbayaa için zamanında pivaı-ıwa nıttnıkün olduj· • k •. dar kurt ııı ııığn 1 ·t b 1 hük: t t b d v • • • • 
1 
me u ur, ume e una ogru-

nıuduhale etme ini de bu işlerle meş- nıuvnffak olabıhrız. Her hangi b r dan doğruya vapılac 1 • d 1 
gul vekıl nrkadaı;ımdan rica ede- teşebbüse geçmeden evvel ihracatçı! ,."par "-'oksa·. d" ak;: ~lar ıb~ al.rkı 

. • . . ".. . ı a ıycn uru an ır ı 
ceğim. Gereıc hıı.ricı gerek dahılı her arkadaşların rey \"e mUt!ılenlarını · "b kur 1 ,, b d k .. k. . . . g u urs .... , en e an ım ı mu-
t'ar 'e ba vurmak -görulü\•or kı- za- almasını tıc:ıret oda~ından rıca et - ff k 1 B ·ık d d 0 • r • • n d d kl b. l Vn a O nmaz. U, ı a ım ır. nu 
ı uri oluvor Bundan dolayıdır ki, be- mıştım . .nura a duy u arımız, .z m h .h tt t k . 1 • . . . •. · ~ . . . . . . . d . . . . . . er cı e en a nyeye ça ışacagız. 
çırd ğım gunler .. rntıkal devrı dı- dilşiln tikler mızı teyıd ettı. Hatt.L ·n 'd a· k. h . . . 

· . · h ı· ·ı 1 tt·-· . i b" ı·k . . umı e ıyorum ı, epımızm arzu 
~ e El\ if etmek) c>hnde olacaktır. lıı. ışı ayı ı ere ıgınız ve ır ı ıçın tt'•. ı·h il d b 1 k Ş 

· b' d · h 1 d - . - c gı sa a v cu u aca tır. unu de\ ··n ihracat me\·s mınc tesadüfü ır e avanproJe azır a ıgımzı og- d d . k b. ı·k 
10

. . . p . .· .. k a arzc eyım r ı norma ır şe-
ebebwle, bıraz sıkıııtısını çeker vn- rend m. roJe~ ı henuz o umndım. k.l d ~ .1 1• B .. kil h 1 • 
· · .· f k k . k d 1 t k ı eg < ır. ugun · a va ve şeraı. 

z. ette}ız a at o u:,.nn ar a aş arın an n tı - t' . b b" t kk""ld.. t 1 k · · . - k t k. ·x.· ın ıca ı ır eşe ·u ur. ş er va m 
!arına gore mıagı vu nrı a ·ıp ettıc;ı- . · 

• h k • • ·. . .· : t'hd. f t kt d.. A zamanda normal şekle gırerse - ki • elrıngten ususi ta aa aıstemı- mız gaye} ı ıs ı a e me e ıı · - b .. ·a 1. b t kk. 
1 . .. . unu umı cc yorum • u ecıe il 

"": vanproJe uzerınde çalışmak Uzere d f .. bit" i 1 d - 1 
) <'llİ anla malatımızda -!;'imdi:,. e bir tiUi komite te kil ni ı ica e ·.ı ce - p,e '

1
'&Zbi e nı kk .

1
nnb ş .? tkı~.' agı ır. 

•OY e r te~e u . ur: n u zaruret
t ac!ur ~nuhtelif vesilelerle sôylcnd:- g:m. Bu komite, avanprojcYe kat'ı 
ği Ye matbuatın da neşriyatını yap- şe'kl:ni biran evvel verecektır. lhra ~ letden doğmaktndır. O zaruretlerin 

h 1 t "- d 1 f 1 . 1 . kalmadığı anlaşılınca ilk vazifemiz 
tı':-ı gib·- bugunkü a va ve şerait ca çı arKa aş arın aynca nr -erı 
do ayl-i~ el, klering ususlilnden. hu- \•ars~ onları da tespit eder. mas nro- bu nev: fevkalade teşekkil1Jeri orta-

i k 1 · · ı a· . . 'h 1 D konılt llZ"Sl " l. dnn kaldırmak olacaktır. c:uı:; ta ns usu iine tcmayu e ıyoruz. )cyı azıı ar. u · e ,. ~ ,vı •

1 

.. . . . 
IGering dünkü ihfyaçlara göre nanı 7.amanda milessisler sıfatiyle pl'.:>je- Tekrar soz nlan B. Şerıf Rcmzı, Tı-
hizmetini görmüş ise, takas u!ulü de yi .Ankaraya gönderir, bizler de mü- c.nret v.ekill_m·.zin k~u~retlj görüşi~·h· 
-zaten kleı ing maknnizması yanında tebaki formaliteyi ikmal -eder·z. tıca:.et ışl~rım z~ bakım ~t~l~ndugu
:kı men işlemekte idi- bugünkli ihti- Fiat tespiti mevzu unda rica edece- nu ~O) lem ş; biri k kurma ı~ın·n pren. 
yaçlara cevap verecek bir mahiyet ğim nokta, projenin katileşme i :çin s~plere de aykm olduğunu bildirmiş
almı:.ktadır. Takas tla .şilphesiz tica- Jazımgelen formalitenin ikmalini tır. 
ref n tabii şekli değildir; istikbalde beklemeden harekete geçmek tek fi- Tcaret Vekilimiz; ekseriyetin kn-
serbest mübadele} e doi,rru lbir adım at esası üzerinde yürümektir. rariyle birliğ:n teşkili için tali bir ko-
< lnrak telakki edHebffr. İçimizde Piyasamızın esas bünye i sağlam- 1mite seçilmesini tekHf etmiş; mile es 
serbest mübadele) i şiddetle arzu e- dır. ~lacnğımız. tedbirler _bizi. faz!a I sıfntiyle 1: ~iş:l.~k ~ir komite teşkili 
den arkatlaşlnrın temennisine takvıye edece~tır. Bu tcdbırlerın bıl- mu,·afık gorulmuştur. 
t>en de tamamen iştirnk eyıemekle hassa bünyemı:e "~ iktı n~i :caplara Bu komitC'ye ihracatçılnrdan B. 
beraber bugünkü şerait içinde bu . uygun olması uzermde bılhassa du- Salfıhaddin Sanver, abri Süleymnno
mın tahakkukuna imkanı olmadığı ı'Ursak. l\luvaffnkı) etli netayicini kı- viç, Kazını Taner, Ahmet Ragıp Ü
meydandadır. 1Jm"dimiz, takas usu- sn bir zamanda göreceğimizden emin :z'Umcü, kooperatifin birliği genel 
!ünün, harici ticaretimize büyük bir olabilir iz.:& direktörü Muh'p, ;ihradatçı İznJirli 
inkişaf temin edeceği merkezinde~ ihracatçılar birliği ve mUta- Talat 1riboy, Ahmed Muhtar Ata-
d"r. lealar .. man, Mustafa Haydar Nazlı, Cevdet 

•• Baitarafı 4 ncü Sahifede -
bu derece iı:ıtihk r ile karşılarken di
f;er taraftan ovyetler birlif,inin kuv
' eti ve azmi karşı ında eğilmektedir. 

Pnris, ·~2 (A.A) - Gaz.ete ler b~ ~ 
makalelerinde Danzig mesel ·Sini 'Ja
his mevzuu yapmnktn devam ediyor
lar. 

Bailby. jour gazetesinde diyor ki : 
cHitıer, şimdi Danzigi ist:vor, bi

raz sonra koridoru. ondan sonra bü
tun Polonyayı. YugosJnvyuya, ve n
ire vesaireye dônecek. bahis mevzuu 
olan, Ji'ransn ve ingiltere de dahil ol
mak üzere Avrupada haH1 mevcud 
hür ve medeni milletlerdir. Nazi esa
retini kabul edecek miyiz, etmiyecek 
miyiz? Eğer etmlyecek isek, bunu 
ilan etmeli ve buna göre hareket et
meliyiz. Ta ki Hitler şurasını anlasın 
ki emellerinde ağır niskler de vardır 
ve mücadeleye hazırız. 

Illum, Populaire gazeteslnde şöyle 
diyor: 

«Fransanın vaziyeti, değişmeden 
ayni kalmalıdır: Sakin fakat milte
yakkız bir vaziyet. 

Paris, 22 (A.A) - Royet: 
Fransız matbuatı Almanya ile 

Sovyetler birliği arasımla yakında 
bir ademi tecavüz paktı imzalanaca
ğına dair verilen r.esmi haberi büyük 
harflerle neşretmektedir. Bununla 
beraber bazı gazeteler bu haberin 
sonuna lıir ist:fham işareti koymak
tadırlar. 

Ordr-0 gazetesi diyor ki: 
cBu paktı pek ciddiye almamak la-

Ruzvelt hab~ri nereden aldı? h kkında hiç bir kelime neşredeme 
• .,.evyork, 22 (A.A.) - Akt d r - m E>t ir. Bu gazete, lıaşrnuharririni 

pi edilen Alnı" - S av) et demi te- bu haberin teyidi ve tafsilat alma 
cavüz paktı h kkmda tef irlerde için MoskovaJ a bir telgraf çekmi 
bulunan Ne~ ork Tim es, g nzetesi di- i. e d e he11 tiz cevap alamadığını kay 

r k : detmekle iktifa eylemiştir. 
d •, .~i9i devletlerle demokra Her Almanya ile Sovyetler birliği ara 

arasındaki ihtilafın vehamet ke bet- ında bir misak akteailecC'{,rine daiı· 
tiğini gören Stalinin bunların kendi alınan haber Ruz\•elte~ Tuscalos 
aralarmdaki çarpışmalara sey.rcı kruvazörü ile terreneuvc açıkların· 
kalmağa karnr verdiği kolayca ta- da bir gezinti j aptığı e ada t"lsiz 
savvur edilebilir. Sovyetlerin bu ka - le bildir.Jmiştir. 

rnrmın yaptığı ayni te ir harbm mu- Alman istihbarat bürosunun ver· 
vazenesini değjştirmek olmuştur. Bu diği h bcr: 
karar bundan başka Danzig ihtilfL- Berlin, 22 (A.A.) - Alman istih· 
fında Polonyanın vaziyetini de sars- barat bürosu Alman ve Sovyet hü, 
mıştır. kOmetıerinin bir ademi tecavüz pak· 

Nevyork, Tribune şöyle diyor: tı imzalamağa karar verdiklerini bil· 
.:Diplomatik mahfellerde müte - dirmektedir. 

savver misakın cmüthiş bir inkita~ Von Ribentrop bu husustaki mCl -
teşkil ett:ği söylenmektedir.:. znkereleri intaç etmek için 28 ağus· 

Ayni gazeteye göre bir yüksek ~?tfoskovaya gidecektir. 
memur şu müH'ihazada bulunruuş -
tur: 

«Na2iler bir pakt akdetmeğ·e mu- lzmi Sici I Ticaret 
rnffak olurlar ve ingilizlerle Fran-

sızlar da askeri bir itilaf imza etme- memurlug"' undan: 
ğe muvaffak olmazlarsa bu büyük 
harpten sonra bir Avrupa devletinin (Tevfik Beset) ticaret unvanı ile 
kazandığı en büyük diplomatik za- İzmirde Bomovanm Küçük Satak 

!erlerden biri olacaktır.> sokağmda 50 numarada toprak mab 
SovyeUer birliğinin zahir:m cep - sulleri üzerine ticaret yapan TEV· 

he değiştirmesi komün:st mahfeller- FfK BESETin işbu ticaret unvanı 
de o kadar büyük bir şaşkınlık husu- ticaret kanunu hükümlerine göre 
le getirmiştir ld, Daily Vorker gaze- sicilin 2565 numaraSlna kayıt -ve 
te~i ~u sabah Alman - Sovyet misakı tescil edildiği ilan olunur. 

--=--=r:----=-==--..,...,....,._,... __ .......... .-.... --------~:::ıcm--~ 
zımdır.~ T C z· b 

Ocuvre gazetesi müstehzi bir ifa- • • ra t an 
de ile Rusyanın komintern aleyhin- ası 
deki pakta mı iştirak ettiğini sormak
ta ve şöyle yazmaktadır: 

cDün gece iktısndi paktın siyasi 
bir pakt şekline inkilap ettiğini öğ

·endik. Bu haber bizi pek ~şırtma
dı. Soğuk kanlılıktan ayrılmak ve ve
kayi hakkında delice tahminlerde bu 
'unmak 11iyetind~ değildir.> 

Petit journal gazetesi bu şekilde 
bir paktın imzası çoktanberi ve her 
fırsatta düşünülmüş olduğunu yaz
maktadır. Bu hususta tafsilat alın-
madığı için siy11°i Yaris ma hfe11erin
de, bu haber Londrada olduğu gibi 
Pariste de büyUk bir hayret uyandır. 
mış olmasına rağmen, hiçbir tefsirde 
bulunmamaktadır. 

Vaziyetin bu yeni inkişafı umumi 
dikkati bugün Paris ve Londrada ya
pılacak olan nazırlar meclisi içtima
lan ilzerine toplanmaktadır. 

Amerika gazeteler inin yazdıkları. 

muştur. 

Vekil, öğle yemegını tzmirpalns 
ta yemiş, öğleden sonra ticaret oda-
ma giderek akşama kadar ihrncatçı

iarln görüşmelerine devam etmiş, 
umumi vaziyet hakkında malUmat 
dmış. tacirlerin dertlerini, dilekle
··ni dinlemişlerdir. Vekil, ~aat 19 da 
Bayraklı vapuriyle körfezde bir ge
z'ntj yapmı ... , İnciraltı ünilne kadar 
gitmiştir. 

Vekil, Hatay heyetini kabul etti 
Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin. 

diın öğledrn sonra lzmirpalasta, Fu-
ar milnasebetiyle şehrimize gelmiş 

bulunan Hataylı heyeti kabul etmiŞ
tir. Heyet erkanı, Vekile Hatayın ti
cari durumu hakkında izahnt vermiş
ler, Hataylı tüccarların dileklerini 
bildirmişlerdir. 

Ticaret Vekilimiz, cliln Gerj tütün 
kumpanyası direktörünil de kabul 
etmiş, kendis:yle uzun müddet göriiş. 
müştür. 

Vekil, bugiln saat 12 de Ege vapu
riyle !stanbula gidecektir. n. Cezmi 
Erçin, Cuma günü fstanbuldan An
karaya geçmesi muhtemeldir. 

~URULUŞ TA RlHl 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası ŞulH 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l:ra ikramiye verecek 
Ziınat l.ıankasında kumbaralı ve !ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet l,000 Liralık 4,000 Ur~ 
4 c 500 c 2,000 ' 
4 c 250 c 1,000 ' 

40 c 100 c 4,000 ' 
100 c 50 c 5,000 ' 
120 c 40 c 4,800 ' 
160 c ,, 20 c 8,200 4 

DiKKAT-: Hesaplarındaki ıkralar bir sene içinde elli liradan nşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde </o 20 fnzlasiyle verilecektir• 

Kur'alar senede dört defa, 1 eylUl, 1 birincikfinun, 1 mart ve 1 h a
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Uşak belediye r iyasetinden: 
Dairemizin Fen memurluğu münhaldir. Aylık ücreti yüz altrııı§ 

liradır. .. .. bİ-' 
Memleketimizin imar planı 1 /2000 dir. Bunu 1 /500 huyute 

lecek malumata sahip olanların müracaatları tercih edilecektir. 
' (3109) ___,,. 

iz mir Gümrük başmüdürlüğünden 
Kıymeti . c1 

Tam biı· huzur temin edecektir de- Ticaret \·ekili, e\•Yela ihracat bir- Alanvalı, esnaf ve ahali bankası, 

nıı._,.orum, fakat •·olurnuzdaki engel- liği üzerinde söz soylemek isteyen- J" •.. kA Al k' ·1 . 1 d. T. No. A. ·' " 
1 

, üt 
1 1 

d" 
1
. ğ' . ıro şure ·ası, azra ı seçı mış er ır. 

Kabın 
Nevi Markası 

--
No. A.S.M Lira K. Kilo ~ 

1 · t h ~·r d k* · 'r t - h erın m n ea ni-ını n ıvece mı, ı·ı a rı e ece •Llr. ı ap ıgım ı:.su- h 
1 

. • 
1 

.. 
1 

Ticaret odn"-ı umumi katibi B. 42 
ı-i , emaslardan öğrendim ld, sizlerin sonra mn u Un ıhrncatçı grup arıy e .. _ . . 

k . 1 · bi. k k d h · t R'Tı avrı kendilcı·ini kabul ederek Turgut Turkoglu oz nlnrnk komıte-
d f ır erı ı aç nr a aş arıç, a- " • . t til .. . k ı -· · 'h ı:. ı:. 
mamen bu noktada toplanmaktadır. hususi şekilde görüşeceğini, dilekle- nın sa l u milza ·~re ec ecegını, 1 - ,;J:J 

· ·1 A "k ·ı il rlnı· ihrncatı-ılarmı dinlh·ecegw ini bil- rncatçılnnmızın mutalelarını bu ko-
Bı. ha ~n ın rı ~~re ve merı a ı e m , ~ • . . . . . 

t h ·ı d k t db" .1 . dirmiş evvelfi ıhracat birliği hakkın mıteye bıldırecler.nı 3018 sayılı ka- .sucat 
nnsebntımızı es ı -e ece e ıı erı • . . . . .. k 

k . k;. h 1 1 dn ıtz armıştır: nunun lıırıncı maddes.ınc gorc uru- k 
a ıe alma ım um a ı o unca, v -s • • • •• • kr. t 421 16 ] 097·7· .o. O Y c una k .. r•·tıl'~ . b .. k.. k t l .• · İlk sözfi alnn ihracatçı n. Şerif lacak bırlığın statü une hü ·ume - ... ., . 

1 .ıyn ~nın . ug~n ~tı~~ 111 ı ı \ nzıye- Remzi birli~in müfit olmayıp muzır miz:n de harici ticaret bakımından Yukan~a müfredab yazıl: muhtelif eşyanın 31 ~8/939 perşembe vgun~ saat '<>D ~~~tenli~ buluodı'1 
ı h f:f~ m ş ~ a:ş~rlerde bulunmak olncaiını fakat bu mütaleanın şahsi l<lzı mr,elen maddeleri ilih'e edeceği- suretiyle dahıle satılacaktır. Bugda ydan yalnız 1006 kılosu bozuk oldugu 'e ekle ga} rJ 5 

d'w r kt5~-
• z azı e 1 t k d. · ·· ı · t• fundan snnv:ide kullnılar.:\mna dair gümrüg-ün talebi veçhile teminat vermek şartiyle "·e b

1
·y]e o.ı1' .. b1 

i di • fakat beklediğim bnzı ha- olduğunu. hiçbir ihraca çının .~? .ı nı oy emı.~ ır.. ,· • .7'" ----v· d d b k l sa S 
1

_ 
1 

ı.,, ti lmediği için buna noktai nazarına iştirak etmed gmı, Bunun uzerme <:el eye n hn~ et ve- ise ekle salihtir. Bu eşyaların mii zayedesine iştirak etmek arzu edenler yüz eye i uçu ~.d .. rlüğe bll te 
'"' l", n:n z ge d ·1 · B C · E · kil.t"b" · .nev akçası vermek ve 939 yılma ait maliye unvan tezkeresini hamH ol.mck üzere ~:i ın~. u ,,c sıııst 
ı·rr. dll bulamıvorum. Yalnız şunu birliğin k:.ırulma ı noktai nazarın a 1 r.kmış~l . ezm. rç kn 'h ı ı utmlumlı- ~'hJ IA •• .. - •• d k' kk"l k gun " ·· ı 1 a o e,. r ı·acn çı ar n t t m u.-.u y"nın a ı lev.,..,.•m ve satış se ... ·iı:inde ınütee!e ı ornısyona muayyen ı , ..... ·M ki Fransa, ingitlere VP A- E'.kserlyet mevcud olduğunu soy e- ı nu-ıa g ,.e e ı ı a a gu r ' <i .. "'"" • • ll' 

q • oll .. ı·ı bizim iç:n bugün- miş, eruplar halinde görüşmelerde bulun- müracaatları ilan olunur. (3003) 

S EA 

Muhtelif 207/362 197 16 9858.00 Buğday "do.f 
5 00 1006.00 Bozulmuş buS 1'1ı.J 

691 383 ( 119 00 53.00 ipekli po.Jll_~cııt 
( elesyiki ~~;,,eıı' 
(JOO 00 60,00 Sair elestıki 
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z ot ar 
K~ABA HA ITI: 
lzınir • İstanbul • Ankar.a ~olcu treni her ıgün aaat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çar§auıba) günleri Ankara için bir 
>•taldı ve Eıskİ§ehir için bir y mekli vagon vardır. 
h İzmir • Alaşehir yolcu h'er.i her gün saat 16,40 da Basmahaneden 
lrelcet eder. (Bu trenin M:ı.n!sada aktarma edilmek suretiyle otoray. 

ı. Somaya dt:vam• vardır.) 
iz ir • Bandinna ·· at treni Pazar si • Çarşamba. Cuma günleri .sa• ;t 7,30 da hareke• e r. (nu trenlerle l.truıbula gidecek -yolcular için 
llndırnıadan vapur vardır.) 
İzmir - Bar.dırma yolcu treni Salı - P.er9embe • Cumartesi - P.a.z.ar 

tünleri saat 10.()5 de hareket eder. (Bu trenlerle latanbu\a gidecek 
)ole ar için yalnız Perşcm e ve Pazar gilıılcri Bandırmadan vapur 
••rd.ır.) 

AYDIN HATr: 
lzrnir - Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarıamba - Cuma 

illrnartesi J?linler,i ~ at 22,50 de hnreke.t eder. (Bu tren Karakuyuda 
Urdur • tspart" ve Eğirdire giden h'.ene mülaki olur.) 
İzmir - Nnzilli yolcu treni heT gün saat 15 de hareket eder. 
lzmir - Nazilli otoray ıher gün ıaat '18 de hareket eder. 
İzmir - De!lizli yolcu treni her gün saat 1 O da hareket eder. 
İzmir - Ôdemiş yolcu treni he.r ,gün aaat 18,10 da hareket eder. 
lzrair - Tire - Ödemiı muhtelit yol,:u treni her gün ıaat 5,45 de ha· 

ttket e~er. 
lı:ınir - Tire otoray her gün anat 16,30 da hareket eder. 

"\'ELEFON NUMARALAR! t 

t.f 'fangın ihban 2222 - 2532, Karııyaka: .5055 İmdad' aıhht : 2046 
~"tiddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, ıehir telefonu müracaat No. 
ij<Oo, ıehirler aratıı telefon mürac~at No. 2150, Elektrik §İrketi : 20~1 
S ""• •azi : 2326, hava l'&Zİ fnbrikaaı : 2294. Karııyaka su idaresi : 
tos, Bımahane f.staıyonu : 3638, Ala.ancak İıtasyO':'lU : ~llıi, rasa· 
~rt •apur iıke1e~i .: 2854, :Deniz~ank acentesi : 2674. lzmir su ıirketJ 

151 Taksi istemek için : 4040 
KÖRFEZ VAPURLARl : 

~ lzrnirden Karııyakaya ilk vapur saat S,aO da Paıllportt:an ge,e ıon 
t"ur l 1,30 ria Konaktan kalkar. Karııyakadan lzmirt> ilk vapur ıaat 

da, ıon vap~r da 24 tedir. Gündüzleri ber yanın ıaatll\ bir karşılıklı 
~.l>ll~Jar hareli.et eder. 

ŞEHiR D>HlLl NAKiL VASITALARI : 
~ lrıunvaylar \ ~abahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 
(-~~ 6 da harek6! eder. Konaktan S,20-6,20 dedir. Gece son tramvay 

d~l.ızelyalıdan 24,t'\5 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her: bet •' . lltkada bir tra.-.vay vardır. 
~Otobüsle : But•, Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat• 

• her gün ımvn~ otobüsler i lemektedir. 
HAVA:L1 KATARLARI : 

:trnir-Buca : 5;.t25-7...S,05-9,38-12,04-14,45·16,20-17,44-19,10 
ls tnıir • Bonıova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15·1':, 
ilS,~0-20,10. 

la 21llır - Karşıyaka - Hacıhüseyinler : S,43·7,38-8,30-10,20-12,10. 
ıC3.J 4,50-J 6,50-ıl 7,47-19,30-21,25. 
ltrr..:r - Menemen ı: 5,48 (Yalnız Cumar.tesl rWıleri :13,03) 

DENIZYOLLA !iti : 
'-Çarıamba günle.t aaat 12 de Istanbula sür'ııt postası. Perıembe 20 
dt • - ...,, ---~- ..---..--·-·~-...._ .. r-· ~· ıe--.. ... -

~ Pl-tr~ postaıı (Radou da uğrar.) Kara.bur.un po.staaa Pazarteıi v• 
•rt"-tıbe günleri ıaat 9 da. 
l t-1EMLEKET HARiCi : 

~ .. talıan ~ puı:'Jarı muntazam postalar : Çarşamba ıaat 17 de Pire.. 
trıd ';i, Venedik, Triycste. Perıembe saat 17 de Radc.ıa, Adalar. 

N İBETCJ .ECZANELE.R .: 
• Pa2ar :~emeraltında Hilal, Karataşta B. Habıf, Keçecilerde Yeni tz. 
~ lrgadpı 'tarmda Asri. 

~ . •zarteti Kemeraltında Şifa, GüzelyJ\,Jda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
~'le, lkiçc§Jnel·kte lkiç melik. Alaancnkta B. Fuad, Ayvuklada Kemel". 

ı._ a)ı: Kemer.M•tında Şifa, Karantinada B . .f.tref, Kemel".de Kemer, Al. 
c:Caktn B. Ahmed Lütfi, .E§refpaıada Eırefpaıa, Türkpazarından 
llıhuriyet eczahane&:. 

l~~ı-ıamba : B&l~ı·akta Sıhfıa~ Karataıta n. Habif, Tilkilikte Yen• 
fl ıı-, lrgadpazannd. A ri. 

~lı eı·ı nıbc: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Eıref, Tilkilikte B. 
'İ.. 'd, },:§refpaıada Eıref paşa, Türkpazarından Cumhuriyet eczahaue-

A... c.Utna c Keme:-atanda lttihnd, Güzelyahda Cüzelyah, lrradpazarında 
~ı, İki\ ımelikte lkiçcımelik, Alsancır.kta B. Fuad. 
~i : Baıdurakta Sihb&t. 
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Devlet Demiryolları 8 inci işlet
'>le komisyonundan: 
~ ~ 1/ 9/ 1939 tarihinden itibaren üç ay müddetle zahire ve .lu

• ıncir kuru iizüm, palamut vagonlarının tahliye işleri lzmirin 
L ne ve Aisancak istasyonlarında tamamen idare tarafından 
~caktır. 

~· ~ - idareden müesseselere kiraların anbarlara ve şube hatların-
• 1 ll~susi depo ve mağazalara konulcak olan hamuienin tahliye iş· 
~hıplcrine terkediJebilecektir. 
~ :-- Vürütlarm111 usulen ilanından itibaren dört mesai saati zar
' fılt te ellüm i ine tekaddüm eden bilumum muameleleri mürse-

}'hleri tarafından ikmal edilerek tahliye için idari hamal teşk;Ja
tcvdi edilen tam vagon hamulesinden. tahliye ücreti olarak ton 
~ ( 15) kuru ücret alınır ve bu muameleye tabi dökme hubu
tı Çuvallama işi ton başına (5) kuruş mukabilinde yapılır. (fdare-
~eriJccek çuvalların kirası tarifesine göre aynca alınır) öğle tatili 

· lo 8aati sayılır. Diğer hamulenin tahmil ve tahliye ücretleri eskisi 
.q ll başına (27) kuru_şlur. 

~~:-Tahliye işi, vagonun bulunduğu yerde, hamule, müselüni
. tın getirecekleri vasıtalara tahliye edilmek suretiyle yapılır. Tah
. . e ha ]anılan vagonlnrın, çuval ve vesait noksanı yüzünden tah
~~ inkıtaa uğradığı ahvalde, zarar, ziyan, mes·uliyet ve masraf

lıct ~!'8enüleyhe ait olmak üzere, yere indirmek, idare arazisinde 
~'1tıp rnnhalle ve hangara naklettirmek ve dökme olduğu takdirde 
~-;-<ltnak gibi tahiTyenin devamını temin edecek tedbirleri ittihaz 
-~te .d b lh ı are ser esttir. 

ta.catın pek fazla kew.fet gösterdiği bu mevsimlerde nakliyatı 
,.1·e .uğratmamak ve b:nnetice milli serveti ziyadan korumak rnak
tı)·İ ıttihaz edilen i§bu tedbirlere alakadar nakliyat sahiplerinin de 
't~ tuhliye işlerini ürat le yapmak suretiyle iştirak etmeleri hassa-

a olunur. 23 24 (3106) 
~ Bornova Askeri Satın Alına Komiıyonund;.d ı 

(ANADOLU) 
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ilznur Levaz1.11ı Amirliği ::latt (?. Atma 1 
i · Komisyon..ı ilanları : 

llzmir evazım amirliği satın alm komisyonundan'! 
1üst;:dıkem me' iki Lirlikleri kin makinist ıalınaoaktır. Bu makinist 

ere (;Q ·radan haslamak üzere 9S foa ıücret we.rileoektir. İstekli dan· 
ların şartları anla~ak üzere müstahkem mevkiin ikinci §Ubesine mü
ıro~aatları. 

JQ •o ?~ ~~ 2~ 24 25 !6 21 29 3Q 3~ ~ ı 3 3047 
!zmır uomova AEkeri Satan Alına Komisyonundan: 

1 - Bnrno";ada Birliic hayvan!arının ihtiyacı için kapal1 zarlla mü
naka<ıada bulunan ( 390) ton kuru ota talibi tarafından teklif 
edilen {iyat :komu~anlıkça pahalı görüldüğünden bir ay zar
fında pazarlık suretiyle satın almcktır. 

l - Hk pazariığı l5 8 939 Cuma günü saat 1 O da yapılacaktır. 
3 Umum tahmin lutarı ( 15600) lira olup ilk teminatı ( 1170) 

liradir. 
4 - Şartr.amesi her ~ün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odalarında kvıth olduklarına dair vesika ib

~az etmek mecburiyetindedirl~r. 
6 - 2490 sayılı l.anunun 2, 3. ncü maddelerinde yaz.ıh vesika 

ve tern:natlari:.ric birlikte isteklilerin yukarıda bildirilen ıvak
tinde Bornova Askeri Satın Alma Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (3118) 

!lzmir Bornova Askeri Satın ~ima Komisyonundan: 
1 - Ödemişteki B"rlik hayvanlarının ihtiyacı olup açık eksiltme 

suretiyle münnkas;ida bulunan ( 12)) ton kuru ota talibi ta
rafından teklif edilen fiyat komutanlıkça pahalı görülClüğün
den bir ay zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 flk pazarlığı 25 / Ağustos 939 Cuma günü saat t 1 de yapı· 
lacaktır. 

3 Umum tahmin tutarı 4698 füa olup ilk teminatı (352) li
radır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - fstekmeıin Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
6 2490 sayılı kanunun 2, 3. ncü maddelerinde yazılı vesika 

ve teminatlariyle birlikte isteklilerin yukarıda bildirilen vak
tinde Bornova Askeri Satın Alma Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (3120) 

-İzmir Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gaziemirdeki Biriik hayvanlarının ihtiyacı olup açık eksilt

me suretjyle münakasada bulunan ( 70500) kilo kuru ota 
talibi tarafından teklif edilen fiyat komutanlıkça pahalı görül
düğünden bir ny zarfında pazarlıkla satın alınmasına karar 
verilmiştir. 

2 - İlk pazarlığı 25/ Ağustos 939 Cuma günü saat 14 de yapı
lacnktır. 

3 - Umum tnhmin tutan (2820) lira olup ilk teminatı (2f 1) 
liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - fstekliler Ticaret odalarında kyıtlı olduklarına dair vesika ib 

raz etmeleri mecburiyetindedirler. 
6 - 2490 sayılı kanunun 2, 3. ncü maddelerinde yazılı vesik, 

ve teminatlariyle birlikte isteklilerin yukarıda bildirilen vak· 
tinde Bornova A&keri Satın Alma Komisyonuna gelmeler 
nan oıunur. l7'l JOJ 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - lzmir Müstahktmı Mevki Komutanlığınca gösterilecek yerde 

1 185 54 lira 7 7 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon; bir mutbah ve 
bir ahır inşasının 21 I Ağustos/939 Pazartesi günü saat on altıda ka
palı zarfla yapılan ekshme~inde talip çıkmadığından pazarlıkla yap
tırılacaktır. 

2 - İhalesi 28/ A~t•stos/939 Pazartesi günü saat 15 de Kışlada 
İzmir Levazım Amirliği Satu:. Alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası 7177 lira yetmiş dört kuruştur. 
4 - Şartname, keşifname ve proje her gün sabah saat ~0kizden 

on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar iz.mir Müstahkem 
Mevki inşant lı-omisvonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti Emakin 
inşaat şubesinde göriifebilir. 

5 - istekliler Tıicaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya
pabilecclderine dair 1zmir !f'fia Fen heyetinden alacakları vesikaları 
göstermek mecburiyda:dedirler. 

6 - Pazarlığa i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
cü maddelerinde \'C r.artnan•e!!inde yazılı ve İzmir Müstahkem Mevki 
komutanlığınrı. dilekçe ib müracaat ederek emniyetçe yRptırılmış tez
kiye vesikaları ve tl"minatı muvakkatalariylc birlikte ihale saatından 
ev:vel komisyona müracflatları. (3111) 

lzmir Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
J - Kor M rkezindeki B:rlikler hayvanatınm yıllık ihtiyacı ıçın 

( 125) ton arp<ı veyn arpa fiyatının 50 santim fazla~iyle ter
cihı=n Yulaf alınmak üzere açık eksiltmeleri 6 / 9 / 939 Çar
şamba günü saat 14 de yapılacaktır. 

2 - 125 ton arpa veya yulafın muhammen b.edeli 4750 lira olup 
muvakkat teminat (356) lira 25 kurustur. 
3 - Arpa veya yulafın evsaf ve ş;raitini ö~renmek !sti
yenle~ her gün ve isteklileri de teminat makbuz veya mek
tuplcrıyle birlikte ihale günü belli saatte Afyonda askert !lD· 

tın alma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 23 27 (31 f 9) 

lznıir B~rnova Adceri Satın Alına Komisyonundan: 
1 - Ga~ıemirdeki Birlik ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık su

re_tıyle satın alınmasına karar verilen ( 81600) kilo kesil mi 
sıgtr et~in ikinci pazarlığında i~teklisi çıkmadığından üçüncü 
pazarlıgınm 28 8 939 P.azartesı günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - l!mum tahmin tutan ( 19584) lira olup ilk teminatı ( 1469) 
lıradır. 

3 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - ~steklileriıı Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ıbraz etmeleri mecburidir. 
5 - 2490 sayılı ~anunun 2 - 3. üncü maddelerinde yazılı vesika 

ve tcminatlarivle birlikte isteklilerin Bornova Asker:i Satın 
Alma Komısyomma 2elrneleri ilan olunur. ( 3 J 17) 

1zmir levazıın amirliği aatın alma komiayonundan: 
l - Çanakknle l\Ist l\fr. birl'klerinin ihtiyacı için lüzumu olan 8 

motopomp nçık eksiltme usuliye]e satın alınacaktır. 
2 İhalesi 9-~-9S9 Cumartesi gilnü saat 11 de Çanakkale MOs

tahkem mevki r-atın almn komisyonunda yapılacaktır. 
3 - fsteklilerir. ihale kanununun 2, 3. maddelerindeki vesaik ve 

32\. 1 ra 25 kuruş muvakkat teminat akçalariyle yukarıda 
yazılı gü:1 ve .saatlerde komisyonumuza müracaatları. 

23 29 2 7 3096 

1 ı A 

a 
lzmir tramvay ve elektrik 

Türk A. Ş. tinden: 
1939 lzmir enternasyonal fuarı müddetince tramvay .se.rviein.in, 

Güzely.alıdan saat 23,30 dan ve Konaktan saat 24 ten sonra asağıda 
y.azı1ı şekilde temdid edildiği ımuhtecem halkımızca bilinmek üze;e ilan 
olunur. 

Konaktan Güzelyahya Güzelyalıdan Konağa 

Saat 

24 
24, 15 
24,30 
24,45 

1 
1, 15 
1,30 
ı ,45 
2 
3 

Saat 

23,30 
23,45 
24 
24,1; 
24,30 
24,45 

1 
1, 15 
1,30 
2,30 

Fenni Şartname 
Denizli Sıhhat ve ictimai muave-

• 
net müdürlüğünden: 

1 - Denizli ınerkez kazasının ~mlı çiftliğinde ve toplu bir vazi· 
yette 0.tur~ulmuş olan Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı için rnevcud 
5000 hı~ Jır havalesinin yett:ği miktarda çift hayvanı (öküz) satın 
alınııcagmdan 23-8-939 tarihinden itibaren 15 gün mOddetle açık ek
siltmeye çıkarı 'mıştır. 

2 - İhale glinU G-!l-939 olarak tespit olunmuştur. 
3 - Alınacak beher baş ökUzfin muhammen bedeli ( ) liradır. 
4 - Bu öküzl~dn B:ıhkesir, Çanakkale, Bursa ve Salcarya muhit ve 

civarı hayrnnlarından olması şayanı arzudur. Öküzlerin yaşını uç ra 
şından aşağı ve lı~ ~'aşından 4YUkarı olmıyacaktır. Boyları 1,14 ten a
şağı olmıyacak, gövde g(mi~ kemik te~ekkülatı ku\"vetli Ye bilhassa 
göğüsler.in iyi ncşvünüma bulmuş olması brnaklarm .düz ve muntazam 
ve sargı \'e lıutbrm dolgun olması lazımdır. 

5- Hayvanlnr Denizlide alım satım komisyonu tarafından tesel
lüm edilecektir. Tesellümden evvel her birinin baytara muayene etti
rilerek hf?r nir]ü ilet ,.e emrazdan sarm ve göçmenlere verilmeğe el ~ 
yak olduğu raporla t:esbit olunduktan sonra vaziyet olunacaktır. 

G - Ilu muameleden sonP.:ı hayvanlara tüberkülin zerk edilecektir. 
Şüpheli taamül verenler kabul olunmıyarak bayiine iade hiç 1.aamil\ 
vermiyenler k::ıbd eclilecektir. Ancak bunların bir hafta müddetle mü 
şahede allına alınarak her gün bu ha~•vanların .sıhhi durumları kont
ı·o! edilerek l>!>dcni hareketleri tespit olunacaktır. Ye bu müddet zar
fında ha talıklı o!madıklıırma kanaat getirilen bu hayvanlara komi -
yon teslim ,,~ te-<>cllUm muamelesi yapacak bu zamana kadar ha~'\·an
lnrın yeme, içme, muhafaza, çoban masrafları bayiine a·t olacaktır. 

7 - Öküzl~rin tedarik ve teslimi ihale tarihinden itibaren azami bir 
•? içlud Jıi nma ~:rdü·ilmiş bulun cııkbr. Aks takdirde komieyon bu 
hayvanları PRzarlıkla temin etmek salahiyetini haiz olacak ve bedeJi 
ihaleden fazla ma~rafı bayi tarafından bila itiraz te viyesj meşruttur. 

8 ..:_ Hayvanlar topluca ve imkanı olmadığı takdirde ceste, ceste 
~evk ve teslim ed'lebliir. Her teslimi milteakıp bay adına tanzim kılı
nacak evrakı tahakkukiye ı:e bedeli mal sandığınd n doğruca bayi~ 
veyahud bayiin vekili umuru olduğunu tevsik eden zaln Denizli mnl 
sandığından tesviye ettirilC!cektir. 

9 - Eksilt.meye g'rebilmek üzere yilzde 7,ö he abiylc mU\•akkat 
teminat akçaııı ohırak 37 {) Hrnyı nakden ve emaneten rnnhnlli mal san
dıklarına yatırmak ve .makbuzunu irae etmek şnrttır. 

Her hangi bir bnnka teminat mektubu \·e hükOmete ait tahvilat \'e 
istikraz kop•.mları da muteberdir. 

10 - llan delHil'ye pul \•e diğer buna mümasil gayri melhuz ms! • 
raflar satıcıya aittir. 23 26 29 2 3103-6492 

inhisarlar umum müdürlüğün· 
den: 

1 - Şartm .. mc ve :ıumunesi mucibince J 0/ 7 /939 tarihinde ihale 
olunamıyan 22X25 eh' adında l 7 milyon rakı mantarı pa

zarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 
2 -- Muhammen bedeii beher bini sif 350 kuruş hesabiyle 

59..500 lira muvakkat teminatı 4462.5 liradır. 
3 - Pazarlık 28/8 939 pazartesi günü saat on beşte Kabataşta 

levazım ve mübeyaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Şartname ve numuneler her gün l vazını şubesi velnesin· 
den ve İzmir Ankara baş müdürlüklerinden 297 .5 kurus 
mukabilinde alınabilir. -

S - isteklilerin iJazarlık için tayin olunan gün ve saatta yüzde 
7 .5 güvenme parası ile birlikte mezkur komisyona gelme -
leri. 13 19 23 25 6152/2968 

Kok kömürü itha!atcılarının 
Nazarı d.kkatine 

Türkiye ciemi.1 ve çelik fabrikaları 
müesseses1 müdürlüO-ünden: 

~ 

Fabrikalarımızda istihsal edilen yüksek va ıfh kok kömüril memle-
ketim1zin kömür ihtiyacının büyük bir kısmını temin etmektedir . 

Kok kömiiril ithaliltçılannın harice sipariş vermeden evvel Türk~ve 
Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi müdürlüğüne müracaat ctmel~ri 
nin mcnfaatları iktizasındnn olduğu ilan olunur . 

21-23 

Kırkağaç belediye riyasetin
den: 

Kırkağaç'a getirilecek koca suyun bakiyei tesisatı yeniden on 
beş gün müddetle açık eksiHmeye konulmu§tur. 

Eksiltme iki eylul Cumartesi günü saat 1 O da belediye dai,resinde 
yapılacaktır. 

Muvakkat temjnat akc;esi 147 liradır. Taliplerin şartname ve ke
şifnemesini almak üzeıe Belediyeye müracaatları ilan olunur. 

23 25 27 29 (3110) 
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'Deutsche Levante Li· 
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Sperco Vapur 
~ Acentası 

...... •-Operatör-.-._.. 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 
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AD -· Memleket hastanesi t>aştatib! 
"' il I y t RJATIC~ s. A. Dl ., °" ~u.i r .. ~I. Russ> vap. l'i agus os ~ ~ c NA VIGAZIONE 2 inci Beyler sokak f ur un kar~sı 

fa bekleniyor, Roterdam, Bremen ve No. 25 

H amburg limanları için mal alacak- ı .:.:==========~ 
fır. . Lero rnotörü 21-8 de saat 8 de ge- ! ı 

c:J'hessalia> vapuru 28 ağu~tostan lerek 22-8 saat 17 de Pire, Korfo, D O k t O r 
ı3 eylı11e kadar Rotterdam, Brenıen Porto Edda, Birindizi, Valona, Draç, B. B~hcet UZ 
,.~ H amburg limanları icin mal ala- Gravoza, Spalato, Zara, Fiyunie, T ri- Ç Q C 'u K 
caktır. · yeste, ve Venediğe hareket edecek-

t · Haıtalıkları mütehasaııı cArcturus> \'apur~ 11 evlUlden 17 ır. k d 
eylCıle kadar Rotterdam, Bremen ve Citta Di Brır: mot1',.fi 24-8 de s:ır ~ Hastalarını 11,30 dan bire a ar 
J!amburg Jimanları için mal alacak- 8 de gele~ek a~ ni sril;ı "P ~ 1.7 de t~- Be) :er sokağında Ahenk matbaası 
ur. t:lnbul, Pıre, Napoli, ~fr ··ıya, ,.~ 1 -n-ın_ı_nrl_a_k-ab•u•l•e•d•e-r. ______ , 

cBelgrnd> mot. 25 eylUlden 2 Ccnovaya hareket edecektir . 
ılkte~rine Jı:adar Rotterdam, Bremen Zara motörü 24-8 de saat 13 te ge. 
\'e Hamburg limanları için yük ala- !erek ayni gün ~aat 19 da Patmo, Le
~aktır. ros, Kalimnos, istanköy ve Rodosa 

c:Levante> vapuru 9 ilkteşrinden hareket edecektir. 
~5 ilk teşrine kada~ Roterd~n:· Bre- Zara motörü 28-8 ~aat 8 ~e gele
men ve Hamburg Iımanları ıçın yilk rek 2!>-8 saat 17 de Pıre, Koıfo, Por-

lacaktır. ~ to Edda, Birindizi, Valon, Draç, 
Tah liye Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, 

' • Triyeste, ve V enediğe h areket ede-.J ~" kt• l 1 cAchaıa> vııp. 25 ağustosta bekle- ce 1ır. niyor, Hamburg Bremen ve Anvers- t a lia. S. A . Di Navigazione 
~en mal çıkarncak ve Bı.:i'gaz Varna Yulcan~a. motörü Triyeste~en 14-

/ )~ Kö. tence için mal alacaktır. 9-939 tarıhınde hareket edıp 28-9-
939 tarihinde Nevyorkta bulunacak
tır. I Den Norak e Middelhavılinje: 

c:Bo ·p horus• motörü 30 ağustos- Ocea~i~ motörü Triye~teden 7-9-
tan 1 e\'liile kadar Diyep ve Norveç 939 tarıhınde hareketle 25-9-939 ta
için ~al alacaktır. (Bu va _ rihinde Boenos Ayreste bulunacak -

Jtır Norveç limanlan için ancak 81 tır. 
ııiu~to::;u kııclar tahmil edecektir.) ~oyal !"eer landais kumpan~a~ı 

c:Balkis> motör ü 25 eylUlden 28 ey- Pıgmalıon vapuru 21-8 tarıhınde 
lılle ' kadar Diyep, Dünkerk ve Nor- gelerek Rotterdam, Amsterdam, ve 
veç· limanları için mal alacaktır. Hamburg 1iman~arı için yük alarak 

c:'Rosphorus:ı> motBrü 25 ilkteşrin- hareket edecektır. 
den 28 ilkteşrine kadar Di,rep, Diin- Ulysses vapuru 4-9 tarihinde gele
kerk ve Norveç limanları için yük r.ek Rotter<1am, Amsterdam, ve Ham-
alacaktır. burg limanları için yük alarak hare-

D. T. R. T. ket edecektir. 
'· c:K assa> m ot. 17 ağustosa doğru Hermes vapuru 18-9 tarihinde ge-
li klen'yor T una limanları için mal lerek Roterdam, Amsterdam, ve 

e ı 1 
• If b ı · J • • lılacaktır. am urg .man an ıçın yük alarak 

tSzeg'ed• motör il ağustos sonları- hareket edecektir. 
ıa doğru bekleniyor, Tuna limanları SVENSKA ORfENT LİN!EN 
için m al alacaktır. Vikingland motörü 22-8 tarihinde 

cDuna> motörü 7 eylO.le doğru gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
beklen iyor. Tuna limanları için mal Skandinav.ra limanları icin yük ala-
alacaktır. rak hareket edecektir. 

._ Bardııl:ınd motörü 31-8 tarihinde 
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M evsimin en yenili~ 
ferini bayan kumar 
/arının erkek kuma,· 
farının en eyisini 

lbrahim Karakaş 
tan alınız. 

' 

4 25 
~ lira 

' ~· [ "BRAUNi" "127. 
NeTü-çuz :· Fak at .ne kıymetU '(, . 

o; 

~' 
1!' KüÇük, büyük, 

kolay 

b i r "h e d iye 
"\:..- .. 

e\<nıek o 
aoy\e . re~i':'\er ç . 

. k ' 1 
kadar ko\ay ı 

"KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

B ütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK $1rketl - Beyoğlu, İstanbul 

L!Ok.Cut 

E akteryolog 
A. Kemal T onaJ 
Ba lAf!cı. aali'Ul h"stahkJ&r 

mGte~&Slll 

( \ ' erem ve !aire ) 
Bumahane polia karakolu ya-

•mda 74T 

• 

ıGümrük muhafaza genel ko
mutanlığı Istanbul Levazım 
amirliği satınalma komisyo~ 
nundan: 

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı eratı için satın alınacak 2000 
adet erat kaputunun kapalı zarfla 28/ 8/ 939 Pazartesi günü saat 1 S 
de eksiltmesi yapılacaktır . 

SERVİCE MARtTtME R OUM Al!-t gelerc~ Rottc_runm. J~a.mburg ve 

cDurostor> \'apuru 2 eylülde bek· Skandınavya lımanları ıçm yük ııla- -----..~-~--~--- --------------
. x· t G ı T r rak hareket edecektir. Jenıyor, ös ence, a as ve una ı- .. .. . . de beklenmekte olup Malta, Cenova, 

T e ]efon: 411 S 2 - Tı:ısın lanan t u tan 18600 lira ve ilk teminatı 1395 liradır. 
3 - Evsaf ~artnamesi ve nümune komisyondadır. Llorülebilir. 
4 - isteklilerin eksiltme saatından bir saat evveline kadar 2490 

anlan için mal alacaktır. Bor.!leland motoru 13-9 tarıhınde . • 
1
. 

1 
•"k . . 

1 m 1 k R tt d H b ve .Marsı!) a ıman arına ) u 'e ) o · ge ere o er am, am urg ve . 
· . ... · . cu alarak hareket edecektır. 

cDurostor> vap 30 eylülde bekle- Skandınavya \e ~orveç lımanları ı - L '~DA AuUSTURALYA 
. . '"k 1 k h k t d kt· HOL A • .,, l' niyor. mal alacaktır. çın yu a ara are c e ece ı~. HATTI 

JOHNSTOX WARRE:N LİXES, Ltd. Sagolancl motörU 28-9 tarihınde . o tein va uru 30-9-939 ta-
t . 27 ~ t t B gelerek Rotterdam. Hamburg ve Sprıngf n P . 

c ncemore> \ap. agus asa ur . . . . .. rihinde Avusturalya ve Yen Zelanda 
az Varnn Köstence Sulina ve Galn511 Skandınavya lımanları ıçın ruk ala- . . ..k 

1 
k h k t 

g ~ . . . rl k ·. limanları ıçın yu a ara are e e-
i in hareket edecektir. rak h,u ek et e ece tn. . .. 
ı; ZEGLUGA POLSKA KUMPAN- dect. ktır. . .. 

Vapurlarin hareket tarihleriyle 
navlunlarda.ki deği§ikliklerden acen
te mes'ulivet kabul etmez. -· 

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

TELEFON: 2007 /2008 

y ASl İlandaki hareket tarıhlerı ıle nav-

t 25 8 t 'h' d lunlardaki deği!'liklik l erden dolayı Levan vapuru · arı ın e ge- . 
· . . acentemiz mesulıyet kabul etmez. 

!erek Anvers, Danzıg, ve Gdynıa lı- f ·ı·t . · ·k· ·k 
· · .. Daha fazla ta sı a ıçın ı ınmcı or -

manları ıçın yuk alarak hareket ede. "TELLİ SPERCO vapur a-
kt. donda FRE 

ce ır. d'l · · 
SERVİCE MAR1T1:\IE ROMAİN centesine mür acaat e ı mesı rıca o-

KU~tP ANY ASI lunur. 
T elef on - 2004 - 2005 Peleş vapuru 1-Eylii.1-939 tarihin-

----------...-----------------------· r . T.iS Bankası' ın .. . 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

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

Kur'alar: 1 Şubat,.1 Ma_rt, 2_6 Ağust~~, 1 E!lıi!, 1 İkinci 
teşrın tarıhlerınde çekı,ecektır 

IKRA Mf YELER '•11111 ınıınıııı 1111111111111111111111111111111111ıi1111111111111111ıı11111111111~ ,11111•·· 
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1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
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Olivier ve şürekası sayılı kanunun tarifi veçhiyle hazırlıyacaktarı teklif mektuplarını c.. 
lata rıhtım cac!.desi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona ver• 
meler i. 9 13 18 23 (5898/ 2873) 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

cEstrellano~ vapuru 27 ağustost~ 
gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

ı.1\'ERPOL IIAT· r~ 

.-Opol°tt',. vapuru 30 aıu,;to:•<L k~

dar Liverpol ve Glaskovv içhı yük 
t.lacaktır. 

DEUTSCHE LEY ANTE - LİNİE 
cDelo~> vapuru 23 ağustosta Ham 

bourge, Bremen ve Anversten ielip 
yük alacaktır. 

M. M. "·· Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 72. l 35 lira 75.000 kilo sadeyağı 2t 
ağustos 939 tarihinde salı günü saat l 1.30 da kapalı zarfla 
alınmak iizer~ eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 4856) lira ( 7 5) lkuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan (361) kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e
decekleri kapalı tekiif mektuplarını belli gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baı ' 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

13 18 23 28 6059/ 2925 
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.-ANKARA PALAS 
--~~-------..... ~-~.-.ı .. ~~---~~-

T elef on : · 3438 
••• 

ANKAR·A 
PALAS 

lzmirin en modern, en 
temiz ve en muntazaıJl 

f te· ;;;! aile yuvasıdır. Kon or, "' 
mizlik, istirahat, · ucuzluk 
noktasından Ankarapa• 
l asın fevkınde otel yok· 
tur. 

~ 250,, ., 

~ 435 32000 = - ANKARA 

ıoo 

50 
25 

6000 
4750 
6250 

im111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.ııı.11111. 11ııı1 .11111111111111111111111111 .ı.mmm = _ PALAS 
Soğuk ve sıcak banyolu, kalirüf erli, müteaddid frişerli olduğu 

gibi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 
ve kıraelhaneyi camidir · 
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