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Hava taarruzu 
ikinci defa olar'lk Istanbul
da dün vuku bulmuş ve çok 

iyi neticel~r vermiştir 

in iltere ·Ve ... Fransa Hazırlanıyorlar 
- · - -·- · - · - ·-· -·-·--· - · - - · -·-·-. .. ı;o. • .:. ·=-·- · -·- ·.: . .:...-• ..:....:...-4.-.ı·-·-·-·-::::----·--• • 

INGILTER E 
Alnıanyaya son ve ciddi kararını bildirdi Bu sene lngiltereye fazla mal satacağız 

Avam ve Lordlar kamara-1 

ları bugün toplanacak 
ncir piyasası açı dı 

O n devletle ticaret anlaşması yapacağız. Hükumet 
müstahsil ve memleketi düşünüyor 

Bütün lngiliz milleti hükumetine itimat ederek vaziye
te intizar ediyor. Bugün mühim kararlar alınacaktır Takas sure tile lngiltereye fazla 

incir, üzüm sevkedf~ceğiz Londra, 23 (A.A) - İngiltere se
iir i Hendersonun bugün Berchtees
gadcnde Hitlerle goruşecegı resmi 
bir membadan t~yit edilmektedir. 

Royter aj1nsının diplomatik mu
ha l>ir:nin öğrendiğine göre dünkü in. 
&'i liz kabinesin in içtmaını müteakip 
lieııdersona ingiliz hükumetinin me
sajını bizzat Hitlere tevdi etmesi hak 
kında talimat gönderilmiştir. Bu me
sajın esas hatlarının dün akşam ka
bine içtimaını müteakip neşredilen 
tebliğe benzediği öğrenilmektedir. 

Mesajın birer sureti Fransa ve Po
ionya hükumetlerine gönderilmiştir. 

Berlin, 23 (A.A) - İngiltere se
firi Henderson bu sabah tayyare ile 

Berchtesgadene hareket etmiştir. 
....,. -" - '"'n _/Y,, " ~ • 

firi Henderson, bu sabah refakatin
de Alman hariciye nezareti müste
şarı Veyzaker olduğu halde tayyare 
ile Berhtesgadene gitmiş ve Hitler 
tarafından kabul edilmiştir. 

Henderson, Hitlere bir mesaj ver
rnişt ir. Bu mesajda; Polonyaya teca
Vüz edildiği takdirde İngilterenin, 
diğe r müttefikleriyle birlikte derhal 
Inukabelede blunacağı hakkında İn
giliz kab'.nesince verilen son karar 
Yazılı idi. 

Hitlerle ingiliz sefiri arasındaki 
Iniilakat, çok kısa sürmüş ve bu esna
da hiçbir mükaleme cereyan etme-

Almanya 
Memleketimizden 
hububat ve zahir~ 

alacak 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Al

lııanya hükumeti, hükumetimize mü. 
tacaatla memleketimizden külliyetli 
~iktarda hububat ve zahire almak 
ıatediğini bildirmş!tir. 
Almanyanın satın almak istediği 

lııaddeler bir listede gösterilmiştir. 

- =·*·=-..., 
Von Papen 

lJerlinden lstanbula 
döndü 

il) lstanbul, 23 (Telefonla) - Al
b-<ınyanın Ankara sefiri Von Papen, 
ıit ttıüddet evvel gitmiş olduğu Ber-
ilden bugün ıehrimize dönmüştür. 

-=·*·=-
Romanya 

liükumetimizle sık ı 
bir temas halinde 
~ .. k ~a u reş, 23 (Radyo) - Kral Karo!, 

ı. Zlrlariyle mütemadiyen konuşmak
~~~e\·aın ediyor. Romanya hükOme
~, 1~· Türkiye ile sıkı bir temas halin-

Ulıındu&-u söyleniyor. 

~ · ' sakının imzalanacağı bir sırada tevdi 

·. 

• 

B. Çemherlayn 

miştir. 

Berlin, 23 (Radyo) -Bu akşam in 

tişar eden resmi bir tebliğde; ingiliz 

sefiri Hendersonun Hitlere bir mesaj 

verdiği bu mesajın, Rus - Alman mi-

edildiği kaydolunduktan sonra, ingiJ. 
t~renin, Avrupada verdiği garanti
lerle Almanyayı haklarını almaktan 
vazgeçiremiyeceği ilave olunmakta
dır. 

Londra, 23 (A.f.) - Parlamento 
mahfellerinde söylendiğine göre mil
li müdafaa menfaatine hükumete 
fevkalade selahiyetler veren kanun 
layihası yarın olduğu gib i avam ka

marası tarafından kabul edilecektir. 
Bu layihanın yarın akşam lordlar ka

marasına da tevdi edilerek kabulünü 
müteakip kral tarafından da tasvib 
edilmesi muhtemeldir. 

Layiha lıu andan itibaren kanuni-
yet kesbedccektir. Avam kamara•ı Ticaret Vekilimiz tacirlerle konuşuyor .. 
__ -'- "t A .ıı ~ ..._ _. ~ .. "---"'" 9-+..- :l O.-•• 1.ctJr..,o,._..~ ftd"ı-.-n:ıı ayrn ' f' ,.;1J. .1 ı 

]aynin Avrupanın vaziyeti hakkında Ticaret Vekili B. Cezmi Erçin Mani
malilmat vermesi kuvvetle muhtemel- sa ve lzmir bölgelerinde tedkikler 
d ir. yaparak harici ve dahili siyasetimiz-

Green Woodd ile Sinclair söz ala- de takip edilecek hattı hareket, itti-
- Devamı 3 üncü sahifede - haz olunacak tedbirler hakkında te-

r -, • maslardan sonra dün Ege vapuru ile 
lstanbula hareket etmiş ve me
rasimle teşyi edilmiştir. 

0 0 

Milli Ş~f 
Basvekilimizle H a· • 

riciy e Vekilin?izi 
kabui buyurdular 

İstanbul, 23 (Telefonla) -
Millt Şef İnönü, bugün Dolma
bahçe sarayında Başvekil Dok
tor B. Refik Saydamla hariciye 
vekili B. Şükrü Saracoğlunu ka
bul etmiş ve kendileriyle bir 
müddet konuşmuştur. 

Ticaret Vekili ile birlikte gelmiş 
olan Vekalet harici Ticaret işleri reis 
vekili B. Cemal Ziya Arda! ve husu 
st kalem müdürü B. Fazıl Asal da 
Vekilin beraberinde lstanbula dön
müşlerdir. 

Vekil, sabahleyin lzmirpalasta 
husus! bazı ziyaretler kabul etmiş, 
saat onbire doğru B. Cemal Ziya Ar
da! ile lzmir Borsasına gelmiş, incir 
mahsulünün açılış piyasasında bu
lunmuştur. 

Vel<il, tek 

le re 
fiyat 

tPkrar 
üzerine tacir
ısrar etti 

• 

ORDU uz 
Vekil Borsada, Vali B. Etem Ay

kut, Parti başkanı B. Atıf inan, Bor
sa komiseri B. Sevki Ertuğrul, Bor 
sa rf'isi B. Kazım Taner, Borsa umu
m! katibi B. Ihsan Ayyıldız, Ticaret 
odası umumi katibi B. Turgud Türk 
oğlu, Ticaret odası reisi B. Hakkı 
Balcı oğlu, mıntaka Ticaret müdürü 
B. Avni Sakman, muavini B. Cev
det, ihracat kontrolörlük şefi B. Ali 

Gecit resminde , 
Başvekilimiz, Mısır hey' eti ve ateşe

milterler Edirneye gidiyorlar 
'• 

' 

Bir dafi 
İstanbul , 23 (Telefonla) - Ordu-

muzun yarın yapacağı büyük geçid 
resminde bulunacak olanlar hususi 
trenle aideceklerdir. 

.. 

t ayyare topumuz 
Başvekilimiz Dr. B. Refik Saydam, 

Mısır heyeti ve ecnebi devletler ate
şemiliterleri de geçid resm;nde bu

- Devamı 5 inı:i sahifede -

Emre, Ticaret ve Sanayi odası ve Vekil ve tacirler Borsa kapıaında 
Bo 'd h ti · h · · d k~~ 1 are eye crı a~ası, şe rımız- lıyanların ayrı ayrı ellerini aıktıktan Borsa salonlarının tevsii için yapıl-
e ı ıh~acatçılar, komısyoncular ve sonra Borsa reisi: makta olan inşaatı , salonlar, muhte• 

gazetec ıler tarafından karşılanmış- - Borsamızı gezmek arzu huyu- lif kısımlar ayrı ayrı Vekil tarafın-
tır. . . • . . . rur musunuz? dan görülmüş, Borsa reisi tarafından 

Tıcaret Vekılı, kendısını karşı- Diye sormuş, Ticaret Vekilimiz da Vekile izahat verilmiştir. 
Nevyork sergisin- de gezmek arzusu izhar eylemiştir. - Devamı s nci Sahifede -

deki pavyonumuz Bereketli 
Radyo ile n"!şriyat olsun 

y ap acak 
Nevyork, 23 CA.A.) - Anadolu incire 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

•• • uç çeşıt fi at verildi. Üzüm 
Nevyork dilnya sergisinde pavyo-

numuz bu perşembe gününden baş
Iıyarak her perşembe günü Türkiye 
saatiyle saat 11,30 da radyo üniver
sitesi diye tanınmış olan Viksal is -
tasyonunda neşriyatta bulunacaktır. 
!.stasyonun dalga uzunluğu 25, 4 l\I. 
ve 11, 790 kilo sıkldir. 

24 Ağustos perşembe günü ve her 
ayın son per~embe günü ayni saat -
!erde ayrıca Türkçe neşriyat da ya
pılacaktır, 

piyasası bugün açılıyor 
flk incir mahaulü oatıılatına dün baılanmııtır. Öğletl~n sonra aaat 14 

de bora .. da toplanan ihracatçılarla mü .... ı..m ·r v~ komisyoncular bir 
buçuk ıaat ıüreıı görüşmeden aonra turfanda sayılan piyasadaki İn· 
cir mahsulüne iki nevi üzerinden fait tespit etmişbrdir Çıkın adı ve
rilen adi nevi incirler için de bir fiat teobit olunmuıtur. 
hazır bulunmutlardır. 

Her aene mutad olduğu üzere evvela piyaaayı açıf fiati üzerinde bir 
müddet konuıulmuıtur. İhracatçllar, evvela müatahıil!erin fiat teklif 
etmelerini iotemİf, kendileri alıcı oldukları için malını satanın fait aöy

- Devamı S inci aahifede -
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IFUKRA 
''Klasizm,, e varmak 

Bahri Sa•cı 

Cenab Şehabeddinin me§hur kahramanı filozof «Maslum• un de
diği gibi: Dünya döner bir topaç gibi durmadan döner. Bu ezeli dö
nii• sonsuz bir ufka, ebediyete doğru sürüp giderken etrafında müt
hiç bir harekM )'al'ettr Ye bu hareketin ~alkanıtına tutulan herıey 
de, aklı ,a,ırtan bir deği~meie utrarı Siatemlır, ahl&klar, zevkler, 
telakkiler "'e idı·akler deti~fr. Hülaaa herıey, herıey değiıir. İnsan 
oilu l:u bitip tükenmiyen değiımelerin ortasında muvazene dizginle
~n: etinden kaçırmamak için yaman bii' canbazın ustalıklarını ıHa

.ermek mecburiyetindedir. 
Bu arada, «Slln'ab dahi, aona rrelınlyen bir yolda, mütemadiyen 

prtını ve iklimini deiittirir. Mademki o da bir «hayab tıl' •e hayat 
en sağlam kanununu dahavvüh de bulmuttur; O halde aan'at dahi 
hakiki hüviyetini, müteme.di) en deii!en iklimlel'lnln huıuslyetlel'li\l 

toplı'a toplaya yaratacaktır. Fakat filozof Haroklitin bakıtlannda 
çafıltdı bir akıt halinde manaal'alatan bu cclaimi aAfrUreb çı1ımlık 
mikyasları ile ölçülen deli bir atıhf, muvazenedPn mllhrum aaraak bir 
:ralpalaylflan mı ibarettir? Hayır! Eıya ve hadıseler üzerindeki ha -
kim ı•urun inzibatından en çok kuttulmuı gibi ıörUnın ctık~n· 
len blle netice itibariyle yenlyl veya l>aıka nlzaını lnalmak hırtı ile 
sayelidfr; Bu itibftrla da en genıaiz aksiyon tezahürleri bile, relecek 
yeni bir nizamın colu§» ~a!'tını tetkil etmektedir. Onun için her hakiki 
.. nat hidi ... inin içinde, böyle tatkın zamanlarda, delitmen rüzear· 
lana fikir ve duyıu anarılainl deiil, bir yeniyi aramak ilıtlrasının, esk; 
llçtlleri kıran ve aıan coıkunluk dinamizmini aramak lazım selir. Bu 
ıtllNarla cBen yeninin ve batkanın yolundayun• diyerek kal'fımıza çı
kan her temayüle karıı biz de aamimi bir meyil duyarız. Çünkü biliriz 
kh çok defa, en zalim eilenmelerin zehrine kurban sitmiı cereyanlar 
da, yepyeni bir muhtevanın özlü ve içli ceYherine raatıelmek lrnkanı 
•ardır. San'at cennetinin lair çok kapıları da, ba~an beıer idrakine •· 
nelerce, hatta aaırlarca sonra açılmııtır. Bu hakikati göz önünden u
zak tutmıyan muasır zihniyet, bu aebeble, her yeni ceryana karıı bir 
•mpati müsamahaaiyle dolu olmalıdır. Nico aanat mektepleri, sa
manında bir çıleınlık tezahürü halinde telakki edilmiıti. Belki busün 
... WlldetmJt aan'at iclraklerimizi ve fikir, duyp dialpllnimlai :radır
ıataa ;reni hamlelerde, yarmı mUjdıleyen benketll cenyanJar bulabUl
f'IL Bu klllarla, 'bl,le •lr iddia lle lnU.\lae selen temayUller kal'fıaın
... llaldkl f fklr adamının •asl,.tl, reci ve alay etmek det il, incelemek 
ft OB1lft halUd mahiyetini tahlll etmekte. lhanttlr. 

Palı.ati ... C... sörU:roras ki 'bl,le eaf mu .. rnahalanmaa çok defa 
M •U.timal edf:ror. Bis her hansi bir cereyanda yeni bir kıymet ara
alak itine çıktıjıınıs aaman kartımıza, bin tane de, hayıiye~li bir cev
._.._ mahrum olan deli atılıtlar çıkıyor. Bunlar, HHn usun eeneler 
an' at " fDdr dtl.nya11nı bulanık bir haldı tutuycwlar. Bu bulanık man 
Ml'Ula karanlık derinliklerinde hiç bir hakiJcl kıymet Y•teremes. 
°Olsa itin eaaat •• fikir dUnyamıa hakkında fU neticede karar kılı· 
ı--ı cValaa, h llem bir clellfen llemdlr vı her «an• bir bafkaya 
,. '911"8 ulattnalr ~ ~!l'pman ltlr eehdt.:.~·. Fakat W.. ~tenin ha • 
lcikl bUyiiklüiü de, ona kendini tamami11l9 ~~ ~ ...,...,.._, 
rmı veren bir uklasizm» e varmakla mümkün olur. Onun için bir mem
ı.a.t flkir adamlarmın en bUyUk itini, .oıyeteyi bir kıymetin anarti- ' 
sinden kurtarmak ve onu her aahada, inkftaf a kapılarını ka~amıyan 
~lr ldaıizme ulattımaak olmalıdır 

Mahrukat kanununun 
tatbiki için çalışmalar 

Fiyatlar tespit ve halkın bilmesi 
ilan edilecek 

• • 
ıçın 

(ANADOLUı · 24 Aiuatos Pertembe 1939 
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1 ehlr DaDıD~I haberDerl 
1 ?osta ve teJgraf~a nakiller 

İzmir J)ö~ta ve telgraf idaresl mu-
1 hasebecisi B. Niyazi İstanbul muha

• sebecilik vekaletine, İzmir posta ve 
• a P ; 

Ana ve kardeş 
katilleri 

Muhakemeleri yakın· 
da bitecek 

2 • 1 ı:ı • ' • t F ! ısı zw telgraf muha ebe memurlarından B. 
Salzbu r g vapuru uarı zıyaret eden Celiil İ~mir muhasebecilik vekaleti-

ne, 1zmır posta ve telgraf idaresi mu-

kur ta/up g·eldi lerin SaVJSJ hasebe memurlarından B. Halil AYni 
• Eskişehir, B. Mehmed Ali lspRrta, B. 

içinde belediyenin 
otobüsleri de var 

---·---- Ali Riza Samsun muhasebecilik ve. 
Ahıerika, ge/ec?k yıl kiletlerine, İzmir muhasebe mernur

F uara iştirak ecl"'cek larından B. Zeki Denizli, B. Ali Balı-
- ~ kesir posta ve telgraf muahasebe me-

Urlanın Knvacık köyünde özkar- Hamburg limanına mensup Al- Amerkanın İstanbul başkonsolusu murluklarına tayin edilmiştir. İzmir 
deşi Yasini çifte tüf e&"iyle yaralayıp mnıı bandıralı Salzburi' vapurunun, M. LoQtimer ve refikası, evvelki gün muhabere memurlarından B. İsmail 
öldüren Tahir Ertepenin muhakeme- 2500 tun çimento ve izmir belediye- tayyare ile İstanbuldan şehrimize Hakkı Ankara mlılhabere memurlu
sine dUn şehrimiz Ağırceza mahke- sine ait otobüsleri hamil olarak iz- gelmiş ve dün İzmir enternasyonal iuna tayin olunmuştur. 
mesinde devam edilmiş ve suçlunun mir körfezine girdii'i sırada Çama!- fuarını gezmişlerdir. Birleşik Ame- fıtanbul poıta nakliyatı merkez 
vekili, müdafaasını yapmıştır. Müd- ~ı tuzlası civarında karaya oturdu - rika hükumeti, gelecek seneki lzmir mildUr muavini B. Şevket mezunen 
deiumumi, Tahir:n kardeş katili ola- gunu ve kurtarılmasına çahfıldıjını fuarına geniş mikyasta iştirak ede- tebrimize gelmiştir. 
rak 21 sene ağır hapis cezasiyle tec- yazmıştık. Vapurdaki çimentolardan ceğinden konsolos, İzmir fuarına bil- 11 
ziyesini istemitti. Maznunun vekili, 750 tonu, vapurun kazaya uğradığı kOmetinin iştiraki noktasından tet-
hidiaenin blr kazadan ibaret oldu- yerde şatlara çıkarıldıktan sonra va. kikler yapacaktır. Çocuk hastanesi 
ğunu, Tabirin çifte tüf eğin koltuğu ı:ıur, kendi vesaitiyle kurtulmuş ve * · Belediyece inşa edilmekte olan 
altında bulunduğu sırada ateı ala - dün yüzerek izmire gelmiştir. Vapu- üç gtın zarfınd; tzmfr enternas- qocuk hastahanesi binasının süratle 
rak çıkan saçmalardan bir kaçının run karaya oturan ön kısmında mil- yonal fuarını zfyeret edenlerin ıayı- ikmaline çalışılmaktadır. Belediye 
kulağı arkasına isabetle nezfi dima- him bir irıza bulunmadığ'ı anlatıl- sı 96862 ye baliğ olmu§tur. Gegen reialiji, hastahane binasının harici 
flyı sebebiyet vırdiA"inf, ehli vukuf mıştır. Salzbura- vapur·11e belediye- yıl, uç i'Ün zarfındaki ziyaretçilerin sıva, dahilt bölme ve harici doğrama. 
raporuna göre ç"ftedeki saçmaların nin Almanyaya ısmarlamış olduğu miktarı, yukarıdakinin yarısı nisbe- cıhk işleriyle çatı inşaatını münaka-
tam isabet etmiş olsaydı Yasinin ba- romarklı 4 bü;-Ok otobüs daha şeb- tinde idi. saya çıkarmıştır. Hazırlanan keşif 
şını parçalaması lAzımgeleceğlni rimize getirilmiı ve ikisi dün rıhtı· -==+=- projesine 8'Öre bu inıaat 34500 liraya 
söylemiş, hadisede kasd buluıımndı- ma çıkarılmıştır. Diğer iki otobüs, Mühim bı·r konferanf!I mal olacaktır. 
iını bildirmiştir. \."apurun ambarında bulunduğundan ~ 

Halkevi salonunda Cuma gilnil sa
at 17 de beden terbiyesi genel direk
taru general Cemil Taner tarafından 
(Halihazır Tilrk sporunun veçhesi) 
mevzulu bir konferans verileceli 
haber alınmıştır. Bu değerli konfe
ran111tan bütün gençlerimizin ve spor
cularımızın iıt:f adelerini tavsiye e
deriz. 

Hnlkapınarda annesi Nazikeyi pa- bugün çıkarılacaktır. 
raınna tamaan boğarak öldürmekle oooeo---
maznun Seyfeddinin muhakemesine 
de dün Ağırcezada devam edilmiş
tir. Maznunun \'ekili müdafaasını 

yapmış, Seyfeddinin, anasını öldür

iki mes'ud 
evlenme 

mediğ'ni söylemiş, masum olduğunu Müze müdürü ve meslekdaşımız 
bildirmiş, cesedde tefessüh alameti B. SalAhaddin Kantarın kerimesi Bn. 
ıörlllmüı olduğuna göre bu kadının Berra Kantarla komisyoncu B. Nev-
=ö~ bef gün bulundutu yerde ölO %ad Gönçün ve Emir Yusuf oğlu B. ıı= 

a maıı ltzımrelditlnl, bu esnada Hakkı Avcının kızı Müzeyyen Avcı Ne olmuş acaba? 
da Seyfaddinln Menemende bulun- 1 · ö · d a... Jddi t 

1 
ti H 'ki le de gene komısyoncu ve B. Nev- demıt kazasında Adagide nahi-

U11wnu a e m t r. er ı mu- d k d · B z k. G ·· ·· ·kah · ı A 

11 

Ha•a bozuldu 
Gelen malOmata göre, civar vilA· 

Yeflerde hava dün birdenbire bozul
muş ve bazı kazalara yağmur dilş
moştar. Sergide bulunan Ozilmlerin 
vaziyeti hakkındl henüz hiç bir ha
ber alınamamıştır. 

Havanın mu halef etinden, dün An
kara - İstanbul tayyaresi de gelerr 
mittir. 

----o*o 
Aygır satışı 

hakeme, karar ttıfhimi için baoka zl a ınd . art eşı . ~k.1 ·1onkçun nı - ~lesın nf Ylıeoba mahallesinde yUrilk 

U b k 1 t 
an, ün anınmış ı ı aı e ızımn, se- ıt U"ta a o lu 18 yaşında Ahmed a- Damızlık evsafını haiz yirmi b~ 

~ ne ıra ı nııı ır. ·1 • 1 k .k. k d 1 d d bf · \'hmtş ve ça ış an ı ı ar eş e evlen- ın a rı, bir ağaca asılı bulunmua. ve daha yukarı miktarda kısraklı 
---HlllSIHll 'lf tnesi gib: temiz, hususi ve zevkli bir tur. Adliyece hidise tahkikatına el köy ve eşhasa ait ılgılar için bedelle-

Fransız s~firİ 
Siyaıl u:ıziyet y lza1n· 
den derh ti hareket etf, 

hava içinde kıyılmış, güzide bir da- konmuştur. ri mukabilinde haralar'1an verilecek 
vetli grupu hazır bulunmuştur. ıı= ay1rırlann satışlarına aid barem ced-

lki genç çiftin ebedi saadetıerini Bir Fransız muharriri 0 ld. veli ziraat vekaletinden vilayete ıe1-
rner, ana ve ha balarını da kutlulanz. F İli" tr o e 1 miştir. Ay1rırlar harada teslim tar· *** ransızca uı asyon mecmuası 

muharrirerinden M. Pı·yer Iıak, !z- tiyle 100-260 lira arasında satılacaJr 
Fuann açılmaaı mUnuebetiyle D · d·· • )'. Id 

oehrimlzde bulunmakta olan Fransa- emze uşen er Ç~~a 1 mir enternaıyonal fuannı a-örmek ve tır. 
rnn Ankara sefiri M. 'Mass!gli ve re- Birincikordonda detıia ken•l'l•da tetkikler yapmak tsere ıurttf mah- :ıaıe*o= 
f
'k dU t · ı 1 t b l •t duhv•ııu.k.ta u1an 'trh:luncd Juwı ı il~ d p . li'f t _-.1, .• ..,. ı a,sı, n ayyare ı e s an u a gı - ~d A . i k b susa a arlsten ıehrimıze gelmiştir. l'<1a.n ~ .. ""'"""T· 
. 

1 
raıın a yşe, müvazenesın ay e- F Ti d Akk ı k~ffflındı Ça mıı erdir. d k d 

1 
d .. . de ti il uar ransenyeman bürosu memurla- re e oyun u u.r.. .. 

Fran111ıı sefirl, fevkalade ahval do- ere en ze üşmuşse re ş 
1
e· rı, kendiıini karşılamış,, fuarda rez- bur otlu 'Mehmed Kalenin yanında 

layuıivle hareket etmek zaruretinde rek kurtarılmıştır. 55 yaşlarında s- · . . . bedellik yapan Konyalı lbtahiJll 
. ~anbullu Osman Nuri adında biri de dırmışlerdlr. Muharrır, 1zmır fuan- t 1 d k kt bulu du:ı1o11 

kaltnıştır. BugOn de gene tayyare ile k ar a a saman çe me e n • 

Ankaraya geçmiş bulunacaktır. 
Yunan sefiri B. Rafael de Eıe va

puriyle lstanbula hareket etmiıtir. 
Belediye fuar .komitesi reisi Dr. Beh-

merkez postahanesi önünde denize nın ço mükemmel bir eser oldutunu çift arabasının tııt kısmında ölU ol.-
dütmUş, o da kurtanlmıştır. söylemiıtfr. rak bulunmuıtur. Hidise tahkikatı-

-=*=- -ıı= na müddeiumumilikçe devam edU' 

Kok imalatı lzmir ve Diki.ide hayvan yor. 
---~ ....... ~o-lt'o~-------

Viliyet veteriner (Baytar) mUdU
ve memleketin kok kömürü ihtiyacı- ril B. Nazım Uya-ur, Dikili kazasına 

Türkiyede demir ve çelik fabrika· t11haffuzhaneleri 
çet Uz, her iki sefiri teşyi etmfftir. sı müessesesinin kok imalatı baolamış Kız kaçırma 

-o----
Tırhan nın mühim bir kısmını temin etmiş- gitmiştir. ·orada, Dikili iskelesinden 

Limanımıza geldi tir. Şehrimizdeki alakadarlara bildi- ihraç edilecek hayvanlar iç"n tahaf-
rildiiine göro kok kömürü alacak füzhane ittihaz olunmak üzere bir 

Kemalpaşa kazasının "Yukan h•" 

zılca köyünde Veli kızı 14 ıyaşındl 
Ayşe Lort, Armudlu köyünden Meb'" 
med Ali oğlu Yanık :Mehmed tar•" 
fından ka~ınlmış, suçlu tutulmuştut· 

Devlet denizyollarmın yeni vapur. tilccarlanrnız, harice sipariş verme- çayır ayıracaktır. 
Mahıukat kanununun tatbikine dair edlJen mahalJırdın tamim vıra ayn. lArından Turhan, dUn ilk defa ola· den evvel bu mUesaeaeye müracaat İzmir, 1imanından ihraç edilecek 
olan nlıamname yUrUrlUlı ılmıit bu ca flAn olunacaktır. rak istanbuldan limanımıza &'elmiş, edeceklerdir. hayvanların Tepecikte tahaffüzhane Yunanistan 

o*o 

lunmaktadır. Mahrukat kanununun Tııhln ınaddel•lt mühim miktarda fuar ziyaretcisi ge- -~uc**u> ittihaz olunan bir handa yedi gün • 
tatbik ıdileceti yerlerde ve kanunun Nizamnamenin diler hUkUmleri Jearantinaya tabi tutulduktan ma- Birinci seri talim devres:aı 

tirmiştir. Buıün saat 10 da Antalya, C l k fQmultlnı riren bina ve mUe11ne - ıunlardır: am arı rmış IOmdur. Hayvan ihracatçıları, han bitiren ihfyat suba ylarınt 
ltrde 7akılması mecburiyet altına cMahrukat kanununun tatbik edile l\lersin ve İsken deruna aidecek, av~ Kuyumcular çarıısında kunduracı içinde bekletilen hayvanların fazla 
konan mahrukat Uı bunlan yakmı- ceti ilin edilen yerlerde kanunun dette de Kıbns adasına uğrayarak Kadir, sarhoı ol~ak beraberinde bu- sıcaklardan zayıfladıklarını bildire- terhis etti 
11 mıhıuı vaııtalar hakkında yapı .. o mahaller için meriyete 1lrd01i ta- Kıbrıstan iımır fuannı ziyarete r•- 1 k tıduracı u t f b. t k rek ziraat fvekaletine şikayette bulun Atina, 23 (A.A.) - Harbiye nr . . unnn u .ua a anın ır e 
laeak muamele nizamname hUkUm- rlhtın itibaren ihtiyaca kiti mahru lecek kalabalık halkı ııetırecektır. muş ve milnas·p görülecek bir çayır- zareti tebliğ ediyor: 

ı •- k t b hl ı kundurayı yere atmasından muğber ....... trwe tabi olacaktır. a , ıo a, veaaU· tes n vaııta arının · oowoo lığın tahaffüzhane ittihaz olunması- Birinci seri ihf yat subaylarının .... 
ltlbank hır 1enı ıylül ayı içinde bulunup bulunmadıi'tnı mahallin en İnciraltına iskele yapı'acak olmuş, dükkanına gitmiş, camlan nı istemi<11erdi. \'ekalet, bunu muva- iim devresi nihayete ermiş ve dO! 

qalıdald huıuıları tktlıad Vekile- bUyUk mUlk'ye memuru tetkik eder . . . kırmış ve kendisi kırlan camlardan fık 1rörmilş, Halkapmarda intihap e- neşredilen bir tebliğ ile yeni b·r 
9t 

thaı bildirecektir. ve bulunmadıtı neticesini vardıtı tak Devlet lımanları lzmır ıubesı mil- elinden )·aralanmıfbr. dilen bir çayırlık hayvan tahaffilz- ri ihtiyat subayı talim devrestne •,: 
A. - ihtiyacı kar§llıyacak mahru- dirde keyfiyet 1kt'aad Vek&lıtlyle dUrliltü tarafından inclraltı plajın· hanesi ittih:ız olunmuştur. Dikil"de ğırılmış oldugundan birinci seri ~-

katın nevini, fiyat vı temin ıekil - Etlbanka bildirilir. Etibank bu ma- da 12,600 liraya betonarme bir va- p 
00 

de ayni , · yapılacaktır. tiyat subaylar!nın bitirilmiş ol~ll ·r 
lerini: hallerdeki noksanlan ikmal edtr. pur iakelesi ·nıa ettirilecektir. Bu· atin~j yer:nde ı:ı.= Hm devresinden terhisi enıredı1td 

B - Mahrukat kanunun birinci He rnevi taş kömürü, artist, linyit, nun için bir milnakaaa açılmıttır. ta- Fuar nhaıında US yaşında Ali, Haşmet Dil'g~ tir. 
maddesi ile tesbit olunan mahrukat turp gibi tabii halde maden kömürle kele inoa olununca Konak • lnefraltı patinaj yerinde spor yaparken yere o*o 
1akacak veaaitin evıaf ve fiatlannı: riyle kok, yan kok ıribl muamele plajı arasında yaz mevsiminde mun.. düşmüş, sal kolu biletinden kırılmış.. Şehrimizde bulunmakta olan dev- Slovak/ar 

C - Mahrukat ve teshin vautala görmüş kömürler ve bunlardan biri- tasam tenezzüh vapurları ifletile- t !et den!z~ollatı tımum mUdOr mua-
nnın iatihuli vı tevzii irin alınan ket gibi işlenmit şekilleri teshin mad cektir. ır. vinı B. Haşmet DUlre, dUn Ere va- Fırsat buldu/ar 

T • l .. lllNlll i 1 ı t b 1 h k t t j t• 
tedbirleri ve HUf için yapılan ha .. deleridir. --------------- pur Y e an u a arı e e m f ır. ·si•" 
zırhklan: Havagası, petrol, müştakları, taş zası ve emsali artıklar tutuşturuou EH tahancalı kaJDADa ŞQrayı devlet azaeından B. Vaafl de Bratislava, 28 (A.A) - ~ratı bfl" 

Etlbank. mahrukat kanununun tU- kömUrQ veya linyit distilAıyon milş- madde olarak kullanılır.> Kemerde Bahçe ıokaftnda Ram .. aynl npurla !stanbula ıitmittlr. v.ada 40 bin kişinin iştirakı~~ ... 
mulünı slrın rerlerin mahrukat ve taklal'l ile artıklan ve elektrik da - Tutuşturucu maddeler, yalnız ıya.- san kızı Zeynep, damadı Zekerlyaya ıı- y1lk bir rtUmaylş yapılmıştır. "'~~ 11' 
teshin vasıtalariyle bu vasıtaların hi teshin maddesi olarak kullanılır. kılması mecburi mahrukatla birlik- tabanca ile ateı etmif.19 de mermi Yaaııula aJakoJımaf ylşçller javerunayı isteriz df1~tı• 
kurulma ve işletilmelerine lüzumlu Mahrukat kanununun şümulüne gi te olarak apiıdaki nisbet dahilinde hedefine iıabet etmemiftir. Hldiıe- Ke,tciler ılnemuında Kadir oğlu kaklardan geçmie1erdit. ja'f ~ 
maddeleri a.tmak veya sattırmak ren zeytinyağı fabrikaları palamut kulanılacaktır. nin 11bebl, kaynana lle damad ara- Ahmed Yılmaz, Hakkı kızı 1 :taıın- Mtu1:ta Polonya,;a terkedlJeıl 
üzere tıtkll ıdeceil ajan veya bayi hUlisaaı, valeak (Meyan kökU balı) Tabii antrasit kömüründe yllz ki- sında devam •dın ••çimmıllktlr. da Kacideyi ıinemaya rötUrerek sa- k.-a:d:ır.;... ---.~~----~-:-I 
likleriveya alınan tedbirleri 0 yerin çıkaran fabrikalar, çırçır fabrikaları, loda 20 kilo, kok, yan kok kömilrle- Suçlu, yakalanmıttır. atlerce yanında alıkoydutu ubıtaca =- ok tor 
en büyük mülkiye amirine bildire- mobilya ve kereattt imal eden, fındık rinde 100 kiloda 115 kilo tutuşturucu ıtk&7et edilmlı, ıuçhı tıatulmllftm'. 
cektir. ceviz, çeltiJc ve eınsali mahsulleri kı madde, Kıs .._... M Ş k• LJY..Uf 

Et; bank yakılması mecburt mah ~ ran ve ayıklanan fabrika ve mUea - Tutuşturucu maddede mlktan mu F U A B D A. Kımerdı Kabartım nıen adında • e V l 5 
rukatın , soba ve sair teshin vasıta_ seselerle bunlar gibi teshin maddeai ayyen miktarı geçmemek Uzere bir Bu akfam biri, Dımfr kızı 1& yaıında Ayfeyi Bir:nci sınıf dahili ha5• 
ıannın ve bunların kurutup ifletnme olarak kullanılabilecek artık hıra - kaçı blrlfkte karışık olarak da kul - İstanbul belediyeal kaçırmıf, kızla birlikte yakalanmıt- talıklar miltehaslı.91 
terine lilzumlu malzemenin flatlan - kan fabrikalar bflQmum artıklannı Janı1abi1ecektir. ŞE~1:.ı ~1{:0 ~~SU tır. nı tetkik ve tesbit ederek mufr~dat- teshin fçfn kuJlanabllfrler. !tibank, mahrukat kanununun tat- Hır11sbk teteltMlll lzmir Bevlersokak No. 

89 

Çifte Keramet tk At k w ıariyle birlikte İkt:sad Vekaletinin Mahrukat kanununun birfncl mad. bik edildiği yerlerde elde edilen ne - içeşmelikte a so agında Meh- Telefon No. 3286 art" 
tasdiktne arzedecektir. !ktisad \teki des yle yakılması mecbur! tutulan tteelerl her takvim senesinin ilk iki Komedi 

6 
perde med oğlu Ahmed. Yako kızı '71S ya- Hastalarını sabahtan itib _. 

letince kabul edilen azami satış fi· maddlertn tutuşturulması için çıra, ayı içinde bir raporla !ktısad VekA- Dikkat: Tiyatro serri sara- şında Bohor kızı Perla ve Zilnbttlftn ve gece vakti kabul ve ına•1 
atlan mahrukat kanununun tatbik odun, tahta parçası yahut yerine gö. Jetine btldlrflecektfr. Et1bank hazır- ... ___ r.ı.nı.n-•r.k.•.s.ın•d•a•d•ır •. _ _ evlerine hırsızlık maksadiyle rirdl-
edilmekte oıcıutu \feyı &dUeceii ilin re talaı, fındık kabufu, pamuk ko - lıklarına devam etmektedir. 1 iinden zabıaca yaka1anmıftu'. 

eder. 
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lngiltere 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -

cak olan belli başlı hatipler arasında 
Lulunacaktır. 

Tahmin edildiğine göre müzakere
lerin sonunda a\•am kamarası fevlta
lade selllh ·yet projesini tetkik ede
cektir. 

Lord Hnlifaks saat 15 te toplana
cak olan lordlar kamarasında bey
nelmilel vaziyet hakkında beyanatta 
bulunacaktır. 

Londra, 23 (Radyo) - Gazeteler; 
bütün ingiliz mipetinin, hükO.metine 
derin bir itimadla bağlı olduğundan 
ve vaziyete emniyetle baktığından 
bahisle uzun makaleler ya"zmakta-
dır. 

Niyöz Krunikl bir harp çıkarsa 

Hitıerin feci surette aldanacaiından 
bahsediyor. 

Londra, 23 (Radyo) - Avam ka
marasının yarınki f evkatade toplan
tısında mühim kararlar alınacağı 

söyleniyor. İçt!mada, biltün mebuslar 
hazır bulunacaklardır. Orduda va
zife almış bulunan Eden, DUf Kuper 
ve diğer bazı mebuslar, mafevklerin
den izin almaksızın gelerek toplantı
Ya iştirak edeceklerdir. 

( A NADOLU) '(SAHİFE 3) • 

iktibaslar: 

Kemalizmin 

Almanya Hariciye Nazırı RibentropmKet~hu~u. t • 
a ımerını gaze esı 

dün M oskovayCı vardı K.ı;~.r~;.~~~~d .. 
lmzasının altında cAnkara üniver 

Sovyet Rusya, Almqnya ile anlaşmakla komşuları olan ~~tse;;~d: )~:~!a~~~a~u~::~~·a~v~:: 
ku••cu"k d [ f k b k • d d /d .N'. Papnzoğlu, (Kemalizmin mefhu-• ev et eri· U )• an etme nıyetin e eği ir mu) başlığı altında yazdığı beş SÜ· 

Moskova, 23 (A.A.) - Havas a- öteki akit taraf paktı enelce haber j ne göre iki memleket nrasında ger- maz. tunluk bir makalede diyor ki: 
jansı bildiriyor : vermeden feshedebilir.~ t gin havayı teskine yarayacak olan Paris, 23 (A.A.) - l\Iitli gazetesi cTürkiyenin büyük inkillipçısının 

Çok selahiyettar Sovyet mahfe!- Her halde bu kayıd Alman - Sov- bu jesti yapmak yerinde ve fayda- yazıyor; eseri, canlı bir varlık teşkil etmekle 
}erinin söylediğine göre Sovyetler yet paktına d,. konacaktır. lıdır. Alman _ Sovyet adt:mi tecavüz beraber, tarihe intikal etmi şbulun-
birliği Almanya ile ademi tecavüz En ziyade selahiyettur Sovyet - Sovyet n.ahfelleri. Sovyetler bir- paktının yegane hakiki tehlikesi bu duğundan, Türk miletinin dilnkü ve 
paktı akdetmek niyet;ndedir. · Kati- mahfellerinin fikrince Almanya ile liğine komşu küçük devletlerin kor- bombardıman patlaması Fransa ile bugünkü hayatı arasında, YA\1i yı -
yen bir tecavüze yardım paktı de - bir ademi teca.vüz paktı imza~u üç kularının manasız olduğu fikrinde - ingilterenin maneviyatını sarsmağa kılan anane ile reni vilcuda getirilen 
ğil.. taraflı Fransız - İngiliz - Sovyet pak- <lir. Çünkü Sovyetler birliği bunları kafi geleceğine dair Almanyada ha- gayret arasında mukayese yapmak 

Ayni mahfellerde tebarüz ettiril- tının imzası ile tamamiyle kabili te- bugün Almanya ile anlaşmasına kur- sıl olabilecek olan hanaattir. manasız olmaz. Her inkiliib, ayni za-
diğine göre Sovyetler birliğinin şim- lfitir. Fransız - ingiliz - Sovyet paktı. ban etmek niyetinde değildir. ~Ioskova, 2:~ (Radyo) - Almanya manda hem yıkmak hem yapmak ol
diye kadar akdettiği biltün ademi eğer Almanya tecavüz niyetlerinde Varşovn, 23 (A.A.) - Pat ajansı hariciye nazırı Yon Ribentrop mai- duğundan, bu inkilapta da yıkılan ve 
tecavüz paktların da şu aşağıdaki ka- dev:ım ederse Almanyaya gem vur- tebliğ ediyor: yetinde ki 32 kişilik heyetle bugün yapılan şeyleri araştıralım. Hangi 
yıd mevcuttur: mağa yarayacaktır. Fakat eğer Al- Almanya ile Sovyetler birliği ara- saat 13 de buraya gelmiş, hava istas- kıymetleri yıkılmış ve yerlerine hnn-

clki akit taraftan birisi diğer bir manya bir ademi tecavüz paktı im- sında bir ademi tecavüz paktı imza- yonunda Potemkin, Alman ve italyan gi kıymetler yaratılmıştır?· 
devlete karşı bir tecavüze kalkursa zalamak isterse, Sovyet mahfelleri- !anacağı haberi Varşova siyasi ma- sefirleriyle nteşemiliterleri tarafın. Her millet, kendi sevkitabiisinin 

Rus - Alman münaseba
tındaki yeni sahne 

hafilinde büyük bir te~ir yapmamış- dan karşılanmıştır. 5;evkiyle, kendine mahsus hususiyet-
tır. ÇUnkU bu, Avrupa kuvvetleri mü Von Ribentrop; doğruca eski A- !er doğurmuş denilebilir. Mesell 
vazenesinde fili hiç bir deği~iklik vusturya sefarethanesine gitmiş ve Fransızların, İngilizlerin ve Almaıı
hasıl etmez. Bu haber olsa olsa Sov- Alman sefirinin hazırladığı ziyafet- ların fenni tarzı tefekkürleri farklı· 
yetlerin Avrupa işlerinden ellerini te bulunduktan sonra, saat 15 de dır. (İnsani vatanperverlik) eseri • 
çekmek arzusunu i ·bat eder. E~a~en Kremlin sarayına giderek, :Molotof rinin sahibi Hilmi Ziyanın düşünü§ 
Sovyetler bu temayüllerini Fransız- tarafından kabul olunmuştur. tarzı da başkadır Bu eserde görillen 
İngiliz - Rus müzakereleri sırasında Von Ribentrop, Moiotofla akşam Türk entekti Türklerin tercüme ettik 
açıkça :zhar etmişlerdir. Mezkur geç vnkte kadar konuşmuşlardır. leri İngiliz ve Amerikan eserlerinde 
pakt, \'aziyet ve Polonyanın hattı Almanya hariciye nazırı, y:ı.rın da görülmektedir. Bu malOm şeyleri tek 

Alman gazetelerı· Rus-Alman ademi tecavüz paktı .. hareketi üz1:rinde asla müessir ola- Stalin tarafından kabul olunacaktır. rarlamnğa lüzum görmüyoruz. 05-
f-l 1 ) «««*tt>» manlı imparatorluğuna ait kıymet-

b l J ·ı • l lerin yıkılması pek makul bir hare. 
ntn ir mQneVrQ 0 ma lğlnl l eTI SÜrÜyOT ar s t e d kettir. Millet kendi irade ve h!kimi-

Alman mehafiii, iki memleket arasında ekonomik bir Q le QVQSl ;.:~:~1:,~:.:!~~\~':ı~~'."ı'~~~::,:~ 
k ıd k b ı l izhar edeceği dili, bir yabancı mah-

Ö prÜ atı tğına ani U UnUyOr ar ô liitu idi. Kahramanlığı ve kanı saye-

! 
ı . h zı·ya nı· ş, a g"" ' ı varak herşeyı· reddet- sinde kazanmış olduğu toprakları Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. s~yalist harici siyaseti bu hattı ha- Enternasyona siyasette mi.ış~ e- l J 
k f l 1 k (memaliki mahsusai şahane) unvanı 

""'Janaı bildiriyor: reketi diğer devletlerle yaptığı ade- de olunan ve gitti çe aza aşma ta mİŞ Ve masumİyetİn İ i ddia eyfemİştİr altında birtakım ecnebUerle azlık 
Alman gazeteleri bu sabahki baş-1 mi tecavüz paktlarında da göstermiş- olan karışıklıklar devresinde Sovyet- . . . . ktilelerinin ellerinde müstemleke gi-

rn~kalelerinde Alman - Sovyet ade- tir. İngilterenin aksine olarak A lman ler birliği yalnız kıtavi kaideleri ha- lstanbul: 23 (T.~lefonla) - Satıe landırılmaları ıstenılıyordu. .. . bi idi. Bir milletin ruhu ayak altına 
tnı ~ecavüz paktının büyük ehemmi- ya Sovyetler birliğinde . hayatını ya- tırlamıştır. muhakemesı, bugun sabah saat 1 O . A:1ahkc:ııe ~aznunların .h~vıyet- alınamaz. Tahteşşuurun tazyikiyle 
:Yetıni tebarüz ettirmektedir. b f l . . hl'k k İ S l b' ı·- · l b l d b l d y lerın tedk k ett kten s a st b B 

1
. B Z . d' ancı men aat er ıçın te ı eye oy- ste ovyet er ır ıgı talya ile da nö etçi As iy ceza a a~ a ı. e 1 1 

,..
1 ··ı onr ı .ıcva a vücuda getirilecek müesseseler, med-

..... _ er ıner orsen eıtung ıyor ---·-· •-l ..... • •m--; ... : ~ _1 __ 
4

:u:c_ı, ----~ .. =--...ı- ,._ı....:! _ ---a- ~~ı.:-u-..: ... ;... 1-Ar..r:ırnsunf'!si başladı. Evvela, mu.ga D~.nızbank rese Ye tekkeler gibi. tutunmağa uğ-
Alınan _ Rus antantı kat'iyyen Deutsche A llgemeine Zeitung ziyetin Avrupada tesbit eden yeni okundu. Kararnamede: maznunla- sabı ıc uk1d· mz~ ür ö"Z_iya Oni~ s°.r- rnşsnıar da, susuz değirmen gibimnh ı 

bir manevra değildir. Bu pakt, Al- diyor ki: - Devamı 4 ncü Sahifede - rın, töhmet derecelerine göre ceza- ~~r~ çe f h. ıya l nışk, mese enın volmağa mahkOmdurlar. 
rn 'J l u :ın ~a a atını an attı tan sonra, Mehakimi şeriye ile nizamiye mah-
r an - Rus münasebetlerinae asır a- Satıe bınasının satın alınmasında k 1 . • d .

1 
k 

ın tecrübeden geçirdiği ananevi ve F l •ı •dd • .. b . . l h eme erı 'e me rese ı e me tep ara-
tabii bir vaziyeti yeniden tesis et- ransa Ve ngı tere Cl ıyet tu~ca~ a.sıı~etı1y e b. arekbet kederek. sındaki zıddiyet ve nifak, her an gö-
~ektedir. Alman ve Rus milletleri • ço e verış ı 0. ~n ın~y! a! a. yere ze çarpıyordu. 
aıya .. 'k d"' h l d . b' l'-. kaptırmamak ıçın hakıkı degerınden Bir bülbül veya gülden ilham alan 

sı ve ı tısa ı sa a ar a ı~ ır ıgı k ld kl 1 I 1 ~d~Ptıkları zaman çok iyi git~işler- l h b l d l ço·ı ucuta ~ k 
1 arın~ ~s~a~ ~~~n . şiir, düşünce ve kalbi bir tarafa bı-

ır. Tabii şartların makul bir surette e az l rla n m agtıw1 a mı yon ıra ' vapur ı~ın e u ·umet! rakıyor. Şark mu~ikisi bir türlü Türk 
tes· . h "k' ·11 .. d d . aş a l ar 844 bin lira kazandırdığını, başka le nnıa~amıvor mimari \'amalı beze 
f ısı er ı ı mı et ıçın e aıma re- b b .. J ' • ah 1 11 . ir işte ir buçuk milyon lira tazmi- benziyor, resim cılız bir çocuk aibi 
l 

verici olmuştur. ki mi etin ?ev- . o 
.et adamları bugün milletlerinin en nat temın ettiğini ve milli menfaat zorla yaşıyor ve herşey ruhların için~ 
iptidai icapları üzerinde mutabık kal uğrunda çahştığını söyledi ve ağlı- deki ıı;tırabı meydana koyuyordu. 

ın, •şiar ve bu icapların makul netice- Malta adasında tedbirler alındı.Fransa ihtiyatlarından yarak: . . . . Bunl~~~ karşı mü7~de.leye kalkı.~-
Ctin· . 'h l . . . b' 1._. b l Hakkımdakı ısnadları redde- mak gulunç sayılabılırdı. TUrklerın 

ı ıstı sa ıçın ış ır ı~ıne aşa- b• • k d h ·ı Ah .., d · B ld - ·· ·· tnı§lardır. Ir ml ta f a a Sl a a çagırtyOr erım .. en, mens.u~ ~. ~g~m mu- ~u duşmanlarına karşı, cBüyUk ölil> 
Al R .. b 1 . d k' essesenın menfaatını gozonunde tu- ılk defa cHakimiyet milletindir> di-

bu y ~an fh u.s ?1unt~sel e~ :ı:.n de ı Lavalette, 23 (A.A. ) - Royter tasrih ediliyor k i son hadiseler Fran- Almanyanm askeri tedbirlerini dik- tarak çalıştım. Haysiyet ve şerefimi ye haykırarak savaşa atıldı. 
let huednı dsla a ıy~.tne. ıcde edrı 1h.ı e1v- Ajansı bildiriyor: sa ve fngilterenin sak~n ve azimkar katle takip etmekte ve Avrupada hiç bir şeye feda etmem.> Bu milcadelenjn safhalarını bil -

u arının o esm e e ıaso u- M l d f d . d' l h h k . . . . h . D d' .. -!laca'- b. . t .. l k a ta · a ası etra ın a tesıs e ı - attı are etlen i.ızerınde katıyen her angı bir zorbalığa karşı koyma- e ı. . tun medenı milletler bildiklerinden, 
1t ır vazıye e muncer o aca - . 1 d'k 1. 1 h 1 b .. . 1 I . _ z· Ö · t T h' K 

tıt- mış o an ı en ı te at arına u ge- muessır o amaz. Fransa ve ngıltere ga azmetmiş bulunmaktadu. ıya nış en sonra, a ır E;v- tekrarlamıya lüzum görmüyorum • 
· V . . . ceden itibaren elektrik cereyanı ve- **- kep ve Ke.rim dinlenmişlerdir. Atatürkün nutku Falih Rıfkının Ya-
8.olkıs~her B~o~ah .. ter dıy~r kı.: rilmiştir. Bütün müdafaa hizmetleri B ı • k k ı d •• Ziya Önişin avukatı, müvekkili- kub Kadrinin, Hamdullah Suphinin 

tlcn ::.~setıb~.enf ık~ıdfı prentple~n- her ih timale karşı hazır bulunmakta- e Çl a ra } unyaya nin kefaletle tahliyesini istemiı;ıtir. yazıları, bu miicadelede iki tarafın 
1 ırı ta ıı ar ar a ayrı mış u- dır. Mahkeme, bu hususta cumartesi gü- nasıl çarpıştığını ve yeni doğan mil-
i~~tnıyan devletler ve milletlerle Paris 23 (A.A.) _ Royter h d • nü kararını verecektir. Jetin heyecanını meydana koymakta 
~I :münasebetler idame etmektir . Ajansından: itap e ıyor --=·* ·= - dır. 
, C~lin - Moskova müzakerelerinin Fransa .her ihtimale kar~ı hazır D • t Türk Cumhuriyetinin onbeş yıl 
~~t'ı rnuvaffakıyetinin sebebini, ez- bulunmak üzere icap eden bütün as- anzı g e içinde başardığı işler meydandadır. 
it ~le Sovyet hükumetinin menfaat- keri tedbirleri almak ta olduğu halde K J L ld C. h l . . . · Evvelfi Atatürkün dehanın en yük_ 
b~ıne muhalif ma?asız. t~leplerde Paristesükunet hükumsürmektedir. ra eopo : 1 an me( en ıyetını Polonyalı lardnn bir sek derecede olduğunu teslim etmek 
ı~t-·Unulmasını teşkıl etmıştır. istek· Burada hasıl olan umumi kanaat Sav h d k } b. h k k . , . mecburiyetindeyiz. 
hi 1 Yalnız lüzumluya ve makule in- yetler birliğinin harbe girmemek ve ffi a Ve ece Q an lf arpten C O lmS~ler fevkıf Türk inkilabının 15 yılı içinde e\·-
l,.~t ettirmek Nasyonal So3yaJist icap ettigwi zaman mutavas~ut rolü D , d•Jd• ı- k k 
ıı,.tıct · · · k k · · ·k · . k • e ı t . \'e a mer ez An araya taşınmıştır. 
tq?lu aıya.setının ara .te.r~st~ ~nsu- oynamağa hazır bulunmak iizere Sa IIll nlZ. 1yor Millet kendi muhitine çekilmek ihti-

~e§kıl etmektedır. N.asy?nal h~r ikhi w taraftak~ ~ad dd~st edinmeğe Brüksel, 23 (Radyo) - Baltık dev Junmalarını ve cihan medeniye~ini ya m~:~::!a!~ (Ab~~irild~~;n:o~~~~ yacını hissetmiştir. Bu yeni ve temiz 
C "1 ugraş gı mer ezın e ır. . h · . · h sehı'rd · 'dd' t f ı· t · 'B J · d P . 

23 
R d B k ' letlerı arıcıye nazırları, bugün Bel- ma ndecek olan bir harpten sa'lcın- Dnnzigteki Ge~tapo polis teşkilatı .. eı cı ıye ve na ıye ınsana 

U arS ana Q• arıs, ( a yo) - aşve ıl çika başvekili Piyerlenin riyasetinde malarını tav:-ıiye eylemistir birçok Danzigli Polonyalıları tevkif enerji vermektedir. Türk dili çıkma-

k 
ve Harbiye nazırı Daladiyenin riya- toplanmışlardır. Saat 10 dan 13,aoa Kral Leopold, mesajı~ı ~u cümle- etmiştir. Bunlar ara~ında Polonya şi- za saplanmıştı. Arap harfleriyle Os-

UD mayın setinde m ühim bir konferans akde- kadar devam eden konuşmalara mü- lerle bitirmiştir: mendifercileri sendikı:ıgının mUdiran manlı mantık ve zihniyeti Türkiyeyi 
A~ '' d'l · · B k f B k 1 1 ı H k · 1 b k' · bir Çinli ayağı gibi tazyik altına a! -•.-,,e [ · ld ı mıştır. u on eransta, aş u- him wrar nr a ınctığı ve konfcran- - O nüniye.,le hlitiin ihtilaflar omıtesi azasınc an eş ışı ve sen-

Cmuasl top attırı f k d d a·k · · b 1 d · lb mışlardı. Tabiilikten uzak1asmak mandan general Gamlen, erkanı ga iştira e en evletler hariciye na- harp olmadan halloluııal.ıilir. Ancak ı a reısı me us ar an Jec awaski · 
il lat b 1 23 (T 1 f l ) a· 1 de bulunmaktadır. mecburiyetinde kalan gençlik, gUn 
ı(İ h .. an u, . e.e ona -.-· - · ır harbiye heyeti, amiral Darlan, Hava zı_rlarının.' a ıı~a~ ka.· rarı derhal hü- o suretledir ki, dünyayı garsan fırh- geçtikçe katip tipi olu.\•ordu. Millet 
tl\ -.fta vv 1 t t l G l D k tlerıne bıld d ki .. 1 . Polis bu tevkifatın sebeplerini sö,·-
Q\l e e ın ışar e mış 0 a~ nazırı i aşayo, eniz bakanı Ka- ume ır ı eri soy enıyor. 11alnr ortadan kalkacak, kara bulut- lemek istememektedir. · cebren kendi öz edebi.ra ~ından u-
~t arslana dokunmayın> adındakı penki, Hava erkanı harbiye reisi, Ha- Belçika başvekili Piyerle, gazete- lar zail olacak \'e insaniyet için mu.s znkta kalıyordu. 
tı-ıı~~lla, bugün Müddeiumumilik riciye nazırı Jorj Bone ve daha bazı cilere verdiği beyanatta, sulh için takar bir . ulh giiııc.şi doğacaktır.» --=·*·=- Kemalist inkllabı bununla da mil-

~le toplattırı*Imıştır. . 1 mühim şahsiyetler hazır bulunmuş~ mühim kararlar alındığını ve fakat ·* .= -- Fransız kabine si cadele etti. Türk dili de halaskarına 
J -=. ·=- lardır. bir şey söylemeğc mezun olmadığını l kavuştu. 
ş Limi tet lag"' volu· Bu içtimada, ihtiyat kuvvetler- söylem.iştir. ngiliz Kralı Bugün Lebrunun ri· Yeni Türkh·edeki muazzam bina-

den bir kısmının daha silah altına ça- Belçıka kralı Leopold, radyoda L d }ar, demiryolİarı, fabrik.all?-r. ve ha. nnyor ğırılması kararla§tırılmıştır. Bunun biıtü~ .dünyaya. bir mesaj verm:!; ve on raya dönüyor yasetinde top/anacak yatın muhtelif tezahiiratı, ':f'ürklerde 
f t üzerine, davet tezkereleri gece yarı- kendısıyle Danımarka, isveç. Norveç Londra, 23 (A.A.) - Resmen bil- Paris, 23 (Radyo) - Fransa cum- ya~ayış manası"tın nası! değiştiğini 
~k anbuı, 23 (Telefonla) - Lağvı sı belediyeler vasıtasiyle dağıtılmış- kralları ile Finlandiya cumhun·!isi, dirlidiğine göre Kral bugün öğleden hurreisi Lebrun, sayfiyesinden ya- isbata kafidir. Pıillet eyiİ'cj kaldığı 
llt:tter olan iş limited şirketinden tır. Lüksemburg düşesi ve Hollanda sonra Loııdraya dönmiiştür. Ve yarın rın buraya gelecek ve kabineyi top- alemi yıkmış ve yerine kendi ihtiya .. 
~ i a lcnlacnk iki yüz memura mü- Paris, 23 ( A.A. ) - Havas Ajan kraliçesi namlarına bütlin biiyük ~abalı Btırkingham ı;ıarayında kralın h~·acaktır. catına uygun bir alem. yaratmıştır. 
~arı tniktarda tazminat verilmesi sı tebliğ ediyor: devletler reislerine hitap ederek :,.uf- ri~·asetinde saltanat meclisi toplana- Kabinenin yarın mühim kararlar o e:-:ki zihniyetten uzaklaşmı,. olan 

l'rur eylemiştir. Selahiyettar Fransız mahfilinde hu kurtarmak için tcşebbiisatta bu- caktır. vereceği söyleniyor. - Devamı s inci sahifetle _ 



(S HtFE 4) (ANADOLU) 24 Ağustos Perşembe 1939 

., -~A.YF: : lsk enderunda ı liS) ı 
Yüz me musabakaları . ~©lr~@ıc:1~8Y©l~_-=--=-=-

İp İr İ lskenderun, 23 (A.A) - Burada Zahire borsası p ARA BÜı:"{SASJ Bugünkü p.!"ogram 
ynpılan Halkevi yüzme müsabaka- j Zl\IİH 1639 M. 183 Kog./120 v-.. 

Ş"ışlide. kibar mahfile mensub oır şımdn, karısının dairesine açılan bü- larında çok iyi neticeler alnmıştır. 345 ç. Arpa 3 50 3 5695 A N K A A Kw. 
ai c tanımıştı. Kadın uzun boyJu, yük kapı vardı. Bu kapının arkasın - ı .MUsabakada derece alanlara Hatay 85 ç. Bakla 3 50 S T A. Q 19 74 M 15195 K /2( 
zr yıçtı. .t'...rkasından koşanlar pek çok da, sevgilimin gidiş gelişine delalet müfcttisi Hasan Reşit Tankut tara- terlin 5.

9
3 • · ' • os. 

1 

. 409 Ç. K. darı 5 75 6 Dolar 126.675 Kw. 
tu. B"r takım ı;crgilzeştleri olduğu eden hafi: gtirült~ler duyuluyord~ . fından sporculara va;ifesini hatırla- 1766 Kilo yapak 52 56 }.,. Frangı 3.355 T. A. ?. 31.70 M. 6465 Koı./2C 
da üylen 'yordu. Zekasından dola - Ben resımlere hıç d kkat etmedı - tan veciz bir nutukla madalya ve mü 875 D. Pamuk 43 50 44 Liret 6.6625 Kw. 
yı hoşuma gitti. Zannediyorum ki ğim, başka birşey düşündüğum halde kfıfat tevzi edilmiştir. Bu miisaba- •• İsviçre F. 28.6225 TORKIYE RADYO DIFOZYON 
ben de onun hoşuna g tmiştim. Tubii, birden: knlar sonunda derecelerine göre se· 2 ve 3 eylfilde İstanbulda yapılacak Florin 67.80 POSTALARI 
il.ını a;k ettım. Bu bir tecrübe lianı - Şurada daha güzeli var, durun çilen rüzücülerden mürekkep sekiz Türkiye yüzme bfrinciliklerine işti- Rnyşmaı•k 50.815 TORKIYE RADYOSU 
a kıydı. Co kun bir tehalilke muka - da göstereyim · kişilik Hatay bölgesi yüzme tnkımı rak edeceklerdir. Belga 2ı.5175 ANKARA RADYOSU 
bel ctt ; anhı~tık. Dedi. Kapıya doğru koştu ve iki Ö"'I • 

B'r akşam balod ·dık. Dansedilen knnat. sanki tiyatrolarda olduğu gi- D l -k**= ~;;:mi l.0
825 

12.30 g p::g;:;:ab: 
b'"y tık sa1onun ) anında küc.ük bir o- bi, b:rdcn açıldı. • •• •• il 1.GG Ok M f f 

C e Op rus U 
Çekoslovak Kr. 4 8425 uyan: uza fer lkar 

c'adn genç kadına gene tath şı?ylcr Karmakarışık büyük bir odn için- · 12.35 T·· k · Peçeta 14 035 ur muzıği 
fı ıldarken karşımıza tesadUf eden de yerde sürünen eski eteklikler; kor · ç ı ı Zloti "8 7875 a an ar: Cevdet Çağla, R 
ay nada bir çehrenin bizi tetkik et - eler, gömlekler arasında kupkuru, ... · f'k F ı Pengü 24 465 ı ersan, Cevdet Koza 
mekte olduğunu O'ördUm. Bu, kadının saç nrı dağınık, eski kombinezonu · 1 M ~ D b k / / Ley O 905 - uhayyer peşrevi 
kocasıydı. Gözlerimiz biribirine tesn znyıf kalçalarına yapışan bir kadın u••n u•• y u•• merasz·m e QÇl mlŞ .. 2 R Dinar 2 8925 - ahmi bey - Muhayye 
dUf ett'. Sonru, gene ayna içinde, dön gördüm. Elinde bir demet saç, ayna · · k 

k r b l 
Yen 34 62 şar ı (serapa hüsnü ansın) 

düğUnü ve gittiğini gördUm. nın önilnde tarıyordu . V ·va t f · 3 Yavaşça sevg!lime dedim ki : Kolları, alelacele döndü ve ben e na .l QŞ QffllŞ l T İsveç Kr. 30.5725 -k FSaik bey • Muhayye 
.. w d k D. b k D n· t b .. tt' · ·· l demı·11- Ruble 23.9026 şar ı ( en servinazım ru 

- Kocanız bizi takip ve tetkik edl gogsün e i çıkık kemikler', pörsü - ıyar n ır, 23 (A.A.) - iyar- ı e aruz e ırmış ve şoy e ~ san al) 
yor! müş memeleri gördüm. Yapma bir bakır - Cizre hattı üzerindeki Diçle tir: ESHAM ve T AHVlLA 1 4 -Tamburi Dür:-ü Muha 

Şaştı: göğüs, dışarda bu manzarayı gözler köprüsünün açılma töreni dün yapıl- cBugün Ebedt ve Milli Şeflerimizin A 1'.T K R A 
Kocam mı •ı den saklıyordu. büyük eserler:ni açP.••oruz. Ynnn ·., ~ yer şarkı (kır düştü saçlc-r 

_ . mıştır. Bayraklarla ve defne yaprak- Sivas _ Erzurum hattı istikrazı I. ma ) 
- Evet .... Bizi bir kaç kerre gö - Koca, karısına özür dileyerek kn- lariyle sUslü hususi tren açılış mera- Tatvnndn, öbilrgiln Kutur boğazın- 5 

zeltledi. pılnrı kapadı ve mevus bir tavırla: da böyle bir çok eserlerin açılma t6- 2.05 - Halk türküsü (Çeşm 
-Zannetmenı. Emin misiniz. -Yarabbi, ne budalalık, ne hay- lmine davetli bulunan zevatl şehire renlerini ~·apacnğız. Demiryolu .siya- Cumhuriyet merkez bankası senin ne belalı başın var) 
-Emiııim. vanlık ettim! Öyle bir çam devir - ekiz kilometre mesafede bulunan setinde öteden beri yorulmaz bir n- 108.-lira 25 Kr. 6 - Halk türküsü (Şu da" 

_Pek tuhaf .... Halbuki benim ah- dim ki, knrım hiç b:r zaman affet_ bu köprünUn başına götürmüştür. zimle çalışmış olan Milli Şefimize ** ları delmeli) 

' 

baplnrıma karşı tasavvurun üstünde miyecekl ?ıfernsimde başta birinci umumi en derin §Ükranlarımızı arzcderken Rus-Alman mu·· na 13
·
00 

Memleket saat ay;m, njan • ve meteoro103°İ haberleri 
, hürmet ve muhabbet gösterir. Dedi. Ona nz kalsın bu hizmetin - müfettiş Abidin Özmen olduğu hal- öz evlatlarımız olan kıymetli mü-

- Belkı· benim sı"zı· se••dl""lmi nn - den dolavı tc•ekkUr edecektim. d ı k sebatın dakı· ye nı· l J. l S-lP
4

l.M) üzik (karışık program , JS .. .; "' e vali 1\Iitat A tıo ·, korgeneral Ga- hcndislerimize ve işçilerimize de te-
lamıstır. Hemen ertesi günü dostlarıma ve- 11 D . h kO • p enız, il met erkanı, müesse- sekkürlerimizi ve tnkdirlerimizi bll- h Akı · t 

K 
· • H b ·1~ k da ettiğimi hiç ı:üphesiz tahmin eder • am neınya ı: 

- abıl m.? em ana ı <illl aş 'S !eler müdilrleri ve dahn bir çok ZO· diririm. sa ne 19.00 Program 
eden yalnız siz değilsiniz ki... siniz. 9 vat bulunmuştur. Umumi müfettiş alkışlarla karşı- -BRıtnrafı 3 ncü Sahifede- 1 .05 Müzik (bir konserto - Pi.) 

- Kıskanç değil mi? u Al 19 30 T·· k · l f mu mi müfettiş Abidin Ö:a.men lanan bu nutku müteakıp kordcHiyı manya ile bu nok~ada buluşmu§- · ur muzıği: ncesaz as 
-Hoyır ... Şimd;ye kadar kıskanç B u !gar ist an gljyJediğf bir nutukta çok eski mede- keserek köprüyü geçmiş ve hazır bu- tur. (Safiye Tokaym iştirakiyle) 

ı lığa delUlet edecek hiç bir halini ~ör niyetlere beşik olan bu bölgede Diç- Iunanlnr da onu takip eylemişlerdir. Berlin, 23 (A.A.) - Yarı res· 20.15 Konuşma 
ı medim. Matbuatı le nehr·nin bütUn tarih boyunca mu- ı Açılış merasiminin böyle yapılma mi bir menbadan tebliğ ediliyor: 20.30 Memleket saat ayarı, Ajo. 

- Sızi tnkip ve tetkik etmedi mi? haf nza etmiş olduğu büyük ehem - sın dan sonra Diçle kenarında haıır- Bazı Paris ve Londra mahfelle- ve meteoroloji haberleri 
-Hiç ... Demin de söylcd:ğirn gibi, Rus. Alman cnlaş· miyet ve şöhreti işnret ederek bugün lanmış olan büfeden davetlilere don rinde Bcrlin - Moskova paktının 20.50 Türk muziği 

c ;\bb. blnrırnıa dnima iyi geçinir. mcsın ı sük unet le açılmakta olan bu köprünün değeri- durma ve limonata ikram edilmiştir. ehemmiyetini istiskar etmek tcşeb- Mahmud Karındas 
ı Bugünden sonra ilfinı aşk daha **= büsleri, Fransız ve İngiliz zimamdar· Okuyanlar: Melek T okgö 
ı muntazam bir surette devnm ettim. kar sıf adı J larının hakiki düşünceleri gibi te- Çalanlar: Cevdet Çağla, R 
ı Kadından daha fnzla hoşlandığım i- Sofya, 23 (A.A.) _ Havas ajan- aponyan p a" ııları Iakki olunamaz. fik Fersan, Cevdet Koznll· 
~ çin dcyil ..... Kocanın, mütehammil kıs sın dan : · Filhakika iyi haber alan Berlin 1 - Şetaraban peşrevi 
·c kıuçlığı arzularımı adeta körüklü- l\Iatbuat Alman _ Sov)•et paktını mahfellerinde tebarüz ettirildiği gibi 2 - Dede Şetaraban ş:tr 
S ~ or~u. . . milsaid bir şekilde karşılamaktadır. K b" A . . . k" k . Londra ve Paris zimamdarbrı Al· (Gözumden gönlümden h 

Bır gQn akşam yemeğını gene on- Mir gazetesi bir çok müşterek men~ a lne, V :upa Vazıyetlnl tet l ' etffilŞ ~an- ~ovy~t münasebetlerindeki de yali gitmez) 
lnrla berauer yedikten sonra ayrıl - faatlcri olan iki bUyClk milletin nn _ ,.. _ • • • • gışmenın bır manevra o1madığnı• 3 - Faize şetaraban 

1 
nıak üzereyken kocası bana dedi ki: hı ma mı tabit Uikki etm kte ve Ve . a n arın b Ş g'°l tı r 1 tır fakat müstnkbel Alman -Sovyet mü (badei vuslat icilsin 

- Aziz do tum (bir müddetten - Bulgar:stanın bu htldiseyf sllkilnetle ua ..... L .... Ll .. ~~ :11': .. 1 ..... ı': ••. ..J.:, .. u ... ta.: fı:o;.,f,,~,·hı 
d 

I) Tokyo, 28 (A.A.) - Haber alın- tirilmesi lilzımgcldiğinde ittifak ey- hi ehemmiyetli bir hadise t"'-~kil ey• 4 - Kemence taksiini 
• beri bana dost di~·e hitnp ediyor u · karşılaması lilzımgeldlğini kaydey- d v • • k b. b k - 5 

k 
ıgına göre Japon a ınesi ugün il !emiştir. ledinini anlıyac.,k kadar realı'zm" - Şetaraban saz s rr. 

\ Yakmua ayf'yeye gidiyoruz, gere lemektedir. ... .. 
k 

toplantlsındn Alman - Rus paktı hak lfariciye nazırı Arı·tanın antiko- maliktir. 7 - Hüseyni Maya (Y ukı 

1 

karımın, gerek benim en bilyü zev- ** kında Alman hükilmef nden iznhat B ı· d k d ı 1 k ) 
kimiz ahbablan davet etmek, onlar- mintern paktının takviyesi için hazır er ın e ay o unduğu veçhiyl ge ya ına 
la beraber eğlenmektir. Lütfen siz de Macar k abine s ı· istr;,'lleğe Berlin büyük elçisini me- 1 d .. . d h . d"d t Avrupa bugün tarihin en mühim 8 - Hüseyni şarkı (l !atıC 

mur etmiştir. n ıgı proJeye n a şım ı en er- 1 tıd· 1 . d b" . . l k l"kk' saçlarını) 
ırnvfiyemizde bizimle beraber bir ay ıa ıse erın en ırısı o ara te a 

Du .. n toplandı ve vont jnpon hükumeti. Almanyanın an- kcdilmiş nazariyle bakılmaktadır. edı'lecek b. h"d. k d l 9 -. Halk türküsü (Kt\' 
kadar oturmak üzere gelir misiniz? .n..' ır a ıse arşısın a m· tikomintern paktına bundan böyle Derlincleki japon büylik elçisi Oshi- lunmaktadır. Berlin ve r~"oskovanın gin yolu bu mudur) 
Bu daveti kabul ederseniz pek min· S:ıhiy i dinledi de nasıl bir kıymet verdiğini öğr~n- vı d • d b ) nettar olacağız. mnnın raporu Tokyoya ielir gelmez siyasetlerini ananevi yola tevcih et· ngım ır enim 

Şaşırmakla beraber, kabul ettim. Budapeşte, 23 (A.A.) - Bu sabah mesini Berlin büyük elçisine bildir - başvekil ile hariciye nazırı hemen melcri keyfiyetinin manasını herke~ 1 O - Halk türküsü 

Bir ay sonra Pendik istasyonun a T k 2a (AA) S ı·h / bir araya gelerek görüşmüşlerdir. ~ d 
nazırlar meclisi toplanmıştır. Kont 1 miştir. anlıyabı"lı"r . 21.30 Konu11ma 

indiğim zamım, karı koca ve bir ya· Saki beynelmilel vaziyet hakkında o !o, . . . . - w a a yettar iyi haber alan Berlin mahfeller' ~ 1.45 Neşeli plaklar - R. 1 L>ancı er .... k, l:ı nl hararetle karşıla·. mufac:c:ıal malumat v~rmiştir. ·z.anne- mahafılde tey d olunduguna göre s um er 0ak bu haberin Alman efkarında husul ~ 1.50 Miizik (operetler - Pi.) 1 
dıle.r. Yabancı ile tnnıştınldık. Bay d ldiğine gore mumaıley~ resmı kon- bu sabah toplanan kabine japonya· getirdiği memnuniyet ve heyecanl !2.00 Müzik (küçük orkestra ~~ 
Ömer isminde bir tüccar ... Ben:mle jesi esnasın~a Alman :e ıtalya~ de~- nın Avrupaya karşı takip edeceği Köylü giyim eşyası satışlarınn sevinci de tebarüz ettirmekte ve bu Necip Aşkın) lanıştığındnn dolo.yı pek fazla mem let adamlarıyle yap.tıgı hususı . g~· siyaset hakkında tanzim edilmiş o - ba'lilamıştır. tstüade ediniz. hadisenin Alman ve Rus mil1et1er; 1 - Vademar Cibish Qı~ 

1 nuniyet gösterdi. rü meler hakkında ıznhnt vermıştır. lan biltiln planın baştan başa değiş- ~-.... - w• - tarafından anlaşılacak ve tasvip olu keyfim •• Viyana şarkısı 
c Otomobılle Yakacık yolunu tuttuk. nacak tarihi bir dönüm noktam teş 2 - Peter Freis Lejioner 

8 

1 Kafamdan türlü tilrlü garip fikirler L"' ç • \J • 90 d kil ettiği kaydolunmaktadır. 3 - Hans stilp marş 
t geçiyordu. mon ıçegı er ece Nihayet şurası da ileri sürülmek ker - vals ı~ 
1 lştc bir koca ki, karısiyle benim ~ tedir ki, müzakerelerin inkişafı bil- 4 - J. Strauss Büyük 1/ll ~ 
1 nramda aşıkane münasebetler bu - hassa memnuniyet bahş olmllştur. 5 - Yiktor · Hruby VifB 
) lunduğuna hiç şüphesi yok. Böyle f- O Ve bu da iki taraftan dostane müna- operetinden potpuri 
> ken beni evine davet ediyor, samimi F E R 1 T eebetlerin devamlı mahiyeti ve müa 6 - Heuberger şarkto d 111 
1 1.>ir nrkadaş gibi karşılıyor ve sanki takbel işbirliğini ilham edecek zihni 7 - F ranz Lehar üç ko 

1 

ıı 
l demek istiyor ki: c Yür ü, korkma... • yet hakkında bütün garantileri ver- bir adam operetinden potf' 

Yol açıktır!> C Z J B A Ş J ~ mektedir. ri ·ıııJ ıı Sonra dn beni bir adama takdmi E A C ı Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B 23.00 Son ajans habcrleı, :.
1

, 0 

t edirorlnr. Hem, gayet kibar , iyi bir ~ Ajansı bildiriyor: esham ve tah"--ilat, kafl1 
1

' 

.ldam .. Bır müddettenberi eve yerleş K ı l d ~ Alman - Sovyet münasebetlerin· nukut borsası (fiyat) ) 
l miş .... Belki de artık çıkıp savuşmak 0 0 n y a Q r l n Q n deki yeni in ki afı bahis mevzuu eder, 23.20 Müzik (Tangolar • pl. 
1 istiyor. Ve koca kadar, o da benim ) • yarı resmi Korrespondnnz, bu inki- 23.55-24 Yarınki program 

bu eve gelişimden memnun oluyor. ( Kilo yalınız 3 o o Kuruş , §afın Almanyada uyandırdığı büyük . eı 
r Acaba mütekait eski bir aşık mı, \ 1 m emnuniyeti tebarüz ettirdikten son ri bir ihtar teşkil eyliyecektır~IJSl 
> Bir çok gUn, onunla yapayalnız · ra sözlerine şöyle devam etmekte· ~ok milletler iki büyi.ik devlet.°' eO 

kalmanın imkanını bulamadım. Her dir: da kendi hoyati sahalarıno tesır" 
r yerde kocası da beraberdi. Bana fev c:Gayet tabii olarak evvela iki bilecek olan gerginliğin or.wd::~J~~ 
t kaliide riayet gösteriyordu. ,,,,, memleket arasına ekonomik bir köp- mıya mahkum olmasını bır r . 
2 Bir sabah odama ı;:elerek beni de rü atılmı§tır. Bazı memleketler sun'i ma mahiyetinde kaydedecekr~·ııııJ: 

gezinitiye dnvet etti. Bu sırada iz - gölcükler yığmak suretiyle ticaret ve- Berlin, 23 (A.A.) - .A 1'teıli 
divaçtan bahsetti. Yalnızlıktan şt - mübadeleyi siyasi düşüncelere kur- :ıe Sovyetler birliği aras~~dtı ;tt1'l1 

kfiyct ettim ve güzel bir kadının arka K 1 ı d ban etmişlerdir. AJman - Sovyet ti· lecek olan ademi teca\TUZ tclr1 
dn!}hğı ile hayatın şenleneceğini SÖY· o o n y a a r ı n a n caret anlaşması t8mamiyle buna mu- >neVZUU bahseden akş 1l1 f': ktC O, 

1 ledim. Birden sözümü kesti: halif bir hedef takip etmektedir. Bu biiyük Britanyanm takip e~İfl 1'D
1 

l - A :ıirr., dedi. Bilmediğinlz şey- anlaşma iki milli ekonomiyi ıuuri 1uğu Alman nleyhtarı si?'~se cdi)'o! 

r 
t 
l 

1 den bahsetmeyiniz. Bizi teshir eden ( Kilo yalınız 200 Kııruş ) bir surette inkişaf ettirmektedir. iki bir akamete uğradığını ılan }-lo'' 
bütün o letafetler, kendilerine te - memleket arasında aktedilmek iste• Berlint 23 (A.A.) -

< rnellük etti~imiz zaman tamamiyle D • f E e nen ademi tecavüz pnktına gelince; Ajansından: p.lrııı:ıfl lı°' 
biter. Sonra, kadınlar ... . Şeydirler. . eoo• " a czanesı bu, daha şimdiden dünya efkarı umu Alman - Rus paktını~ bir h >~1 

ı Nasıl anlatayım, kadınlık sana tini e 1 miyesi için Avrupa vaziyetinde ve kı nrasında ilk tesiri de~~n tlc biİ' ~ 
1 pek bilmezler ... Evet... (enternasyonal münasebetlerde tam ,,}muştur. Bu he.yre~ s~ra Btı f' Jı 
1 Fazla birşey söylemedi ve b en de F .. d' J t . s r:9 •t E b 1 

bir değişiklik teşkil eylemi~tir. Şım- imitleri intibak etm~c;·tıd scrh0~' 
1 ne demek istediğini anlıyamadım. uar mu ae ınce • ,I' erı ezacı aşı di şurası anln mnmıştır ki, bütün c;iyasi Alman mah~fılın e tıclıı11' 
1 lki gün sonra rkenden beni odası- milletler Almanyaya k r ı kı kırtıl- qa kadar giden ümıtler ufa polo~~ 
t na çağırdı. Bazı resimler gösterme - • l _J ıı J 10 • mıya müsaade etmekte ve yaban· tadır. Bu mahafilde evve Jl "'e 

11
1" 

1 ğc başladı . Güzel bir koleksiyonu pavıyon arınaa yuzae e Zl cı menfaatler için kestaneyi ate~ten "ln, sonra ı:ıarki A\Truka~i.1drtl 
vardı. " çıkarmağa hazır bulunmnktadır. Se "et brtün dünyanın t .. 81 

~ir koltuia oturmu9tum. Tam kar- mereli Almnn • Sovyet mür~\sebctlc.- solunmaktadır. ( • • ,. ' - .. _, . .. . ....... ~. • .. .. "' . • \---~· .... -~ ı,-.,,.,,,;·d- \ ~ .... -.&. ... --.. t· .aA_... • - ' ,,.# - ·- • .. ,...,, ' ,. ..... , :r.tt·~··1'"~ .... ,,~~.,...,rs..-~ 
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- Baıtnrafı 1 inci sahifede - caktır. şekkür edeririı. 
Borsa binasında paket postaha- Vekil, tek fiat m~s le.,inden iz- lzmirin ve melek.etin büvük dA-lel'tip eden: ANT SVOKlı Çeviren: Ki.mi ORAL 

Müddeiumumi, 92 ine\ alay kumandanını öldürmekle maz
~- . nun g neralin haksız ık yaptığını beyan etti 

nesinin kiraladığı kısmın ne zaman mirdeki ihracatçıların kat'iyyen ?oy- valarından olan biiyük ihra~t mad
tahliye edileceğini soran Ticaret Ve- rılmamalarını ve bu noktaya fovka- delerimizin müstahsil kitİr'llizin ve 
kiline, yakında lzmirde biiyük bir lade ehemmiyet vermelerini bildir- memleketin umumi ml"nf atlerı ba· 
posta ve telgraf binası inşa edileceği miş, kımından iyi bir fiat eeviyes nde sa
ve o vakit Borsa binasının tamamen - On devletle yeni ticaret anlaş- almalarını temin ed .. c 0 k d lıili ve 

Hele dellilerin tcşrihi, ithamname kat buna rağmen, haklı olarak gene· kendisini körü körüne takip etme- Borsaya kalacağı hakkında alakadar- maları yapacağız. Binaenalyh mah- harici bakımdan acil tea İr i teves-
~i bir yığın enkaz haline koymu~lur. ral (L) den izahat istemişti. lerini söylemişti. Kendisi bütün or- larca izahat verilmiştir. su1lerimizi değer fiatine satacağız. sül ettiğimizi evvele -' övlemiı:ı• 
au hususta ilüve edecek bir şeyim Sayın hakimleri Huzurunuzda is- duda sevilmiş bir kumandan olduğu- Ticaret Vekili, tekrar Borsa sa- Bundan şüpheniz olmasın. Kurdu- tim. Bu tedbirlerimiz'n gün fili .. 
~b~ktur. Şu kadar var ki, çok fedakfır ticvap olunan ma2:nun generalin ya~ nn göre, maktulün itaatsızlığı lüzum lonuna dönünce mu~telif istihsal ~u.nuz ihracat birliği makanizması yata intikal eden yeni tec .ıiI rinden 
ıt 2abit olduğu muhakkak bulunan veri de söylemf'di mi~ Maktul, gene· suzdu. mıntakalarından gelmış olan üzüm ışlıyecek ve yürüyecektir. Mülead- sizi haberdar ettim V<' tmekte de-
~~ inci alay kumandanını öldfadil- ral (L) ile hayli münaka~ada bulun- Müddeimumi - Sayın müdafaa ve i~ci.r müstahsillerini kabul ederek did defal~r söylemiştim, şimdi de vam edeceğim. Şimdi lzmir Borsası
~nden dolayı maznunu haklı gös- mus ve hatta kendisini vatan haini vekili! Müsaadenizle şunu <ıöylemek ellermı sık~~~· h~tırlarını sormu~tur. te~rar edı~orum: Fiatleri tutalım: nın açılma töreninde bulundum. Ya. 
ıtrrnek istemesini kabul etmiyorum.ld· , t .f l . f G l (L) mecburiyetindeyim ki askerlik his- Salonda butun ıhracatçılar, Vekilin Yukseltmıyelim ve kırmıyalım. rın da üzüm piyasasının açılacağı 
layın müdafaa vekili; 92 inci olay ~7'~. avsı ey emış ı.. ..enera. siyata yer vermiyen bir meslektir. etrafını alarak takas primleri hakkın- D.-rniştir. Vekil, fzmirden fev- ~iindür. Bu iki büyük ihracat mad· 
turnandanının, şimal cephesi ku _ butun. bunlara tahammul etmış ve Binaenaleyh, general (L) y~ düşen da b~zı dileklerde ?ulu~~uşlardır. kala?e memnun olarak ayrılacağını, delerimizin dış pazarlarda kobylıkla 
ltıandanı maznun generalin emrine fakat ızahat vermemek hususunda- vazife, verdiği emir hakkında :nai- Bu dılekler takas prımlerının; mah- hatta ayrılırken adeta hüzün duyaca- plfısmanını temin edecek mühim te
~iirü körüne itaat etmesi ve erkanı ki inadında ayak tepmiştir. Halbu- yetindeki kumandanlrı.rn sureti kati- s~l ihr~c edilince ihracatçıya verilme ğını söylemiş, İzmirliler namına B. ~ebbüslerimizden birisinin neticesir.~ 
•arbiyei umumiyenin hücum hak . ki, maktulün istediği izahatı vermiş yede izahatta bulunmaktı. Kendisi, sı .. ve ıhraç sertifikasının musaddak Turgud Türkoğlu, kendilerine teşek- de dün gece saat ikide muhterem 
kındaki emrini dinlememesi lazım olsaydı, general (L) ne kaybeder - bunu yapma.dl ve neticede 92 inci nushasmın iadesi için uzun zaman kür etmiştir. arkadaşım Hariciye Vekili Saracoğ-
t~ldiği kanaatini ileri sürdü. di~ alay kumandanını öldürmekle hak- ~e~letilmesi, prevantif teminat şek- Vekil Borsadan ayrılırken incir lundan aldığım bir telgrafb. öğren-

Sözünü keserek mütaleamı der- Müdafaa vekili- General (L) kı- sızlık irtikap ctti.:ı> lını~ kaldırılması gibi mühim dilek- piyasasını herhalde, iyi bir fiatle aç- miş bulundum. Bu iki büyiik ihraç 
llıey~n ettim ve general (1..) nin, kcn taat kumandanlarına emir verirken, - Devam edecek - 1~rdı. Vekil, ihracatçıların izahatını malarını ihracatçılara söylemiş ve maddemize geniı:: bir pazar olan in-
~ emrinden evvel erkanı harbiyei ** dınledikten 80nra kendilerine hak sonra Borsadan hareket ederek doğ- giltere piyasasının son senelerde fiat 
111lluıniyenin emrini kıtaat kuman - v vermiş, bunun, bir kararname ile ruca limanda demirli bulunan Ege şartlarımız dolayısiyle geniş rnikya-· 
danlarına tebliğ ettiğinden, 92 inci arşova sı•yasAı me• !ehlerine halledileceğini, bu sayede vapu~una g~tmiştir. Vekili teşyi için ttı mübayea edemediği üzüm ve in· 
~!ay kumandanının ısrar etmekte ıhracatın artırılmasının de temin oltı- asken muzıka selam marşını çalar- cirlerimizi bu yıl ve bundan sonra 
aklı olduğunu beyan ederim. h f 1 ı:aca.ğını söylemiş ve sonra demiş- ~en bir kıta asker ve bir kıta polis ih· geçen senelerden çok daha fazla mik 
Sayın hakimler! Eğer maznun ge- a j ine go••re tır kı: tıram resmini ifa etmiştir. Vapura tarda alabilmesi imkanını temin et-

~cral, ricat emrini verirken fikrini - Sizlere bir tebşirdc buluna· binerken Parti müfetti§inıiz İstanbul miş bulunuyoruz. İngiltere ile mü-
1\ıkça izah etmiş olsaydı, 0 zaman Y~~· Bu, üzüm, incir ve fındığın İn- meb'usu B. Dr. Galip Bahtiyar Cö- nasebetlerimizde üzüm, incir ve fın-
llıüdafaa vekilinin noktai nazarını R Al k . . b• gılı~ler tarafından takas listesine id- ker, Müstahkem Mevki Komutam dık takas usulünden istifade edece-
~bu) ederdim. Fakat, general )of- us· man pa tın·n, Rusya ıçın ır ta- halı me~el:sidir. ~ngilte.re, bunu ka- namına piyade liva ~omut?~t ve ği~deı:ı~Idee~ilenb:ınetice~i~ehem 
liirı isticvabında tahakkuk ettiği b• 

1 
• • • •• • b.ul etmıştır. İngıltere ıle yapılacak kurmay başkanı, Beledıye reısı Dr. mıyetını tabu takdır edersınız. Bu 

ııbi, biz.zat general (L) de, kıtaat ı ye ve A. rn a:1 ya ı ç l n b 1 r um 1 d. tıcaret anlaşmasının intacı beklen· Behçet Uz Vekilimizi teşyi eylemiş- suretle fzmiri alakadar eden iki bü 
'lıll'landanlarına izahatta bulunmak • .. • , .. meden kararname çıkınca fngiltere~ ferdir. Şehrimizde bulunan meb'us- yük ihraç maddemizin bu memfoke 
"t~rnediğini ve ricat emrini verirken S · z .1 k l fa de eder Ye t~kas suretiyle incir, üzüm ve fın lardan sayın Vekilimizi vapurda teş- te geni bir şekilde ihracı kolaylaş 
.~Yi istihdaf ettiği hakkında t~k söz . . . . . dık ıhracına ba~!anabilecektir. yi etmişlerdir. mış demektir. .. . 
l()~leınediğini itiraf etmiştir. Denile- . V~rşova, 23 (A .~:) - 1.nglıter~ 1 de kaJ declılmektcdır. . . A .B~ sırada soz alan Oda umumi Halkın alkışları arasında vnpurn Gerek fuar munasebetıyle ve ge-
~l.r ki; bir kumandan emir verirken ıle Fransanın .e~erJık haı ck.etlerı Gazeteler garp devletlermın şim- katıbı B. Turgud Türkoğlu, bunun giren Vekil, gazetecilere §ll beyanat- rck lzmirin iktısadi hareketlerini ala-
; emri niçin verdiği hakkında ma • Varşo\•a mehafılınde memnunı:retle eli Ilerlindeki sefirini Varşovaya da- ehemmiyetini an1atarak: ta bulunmuştur: kadar eden meselelerde İzmir mat• 
~lınI , karşılanmıştır. llu mahaf.l Londra vet etmiş olan Polonyayı taklidcn si- - B d · · k ha k 1 T k ·ı · b b t ·d d k d l ·· 
~r· arına ızahatta bulunmak mec- ve Parisin nzin1karlığından ancak yasctlerinin yeniden gözden geçir - tedbire e~ce, ~mt~tır, ahtı I )ş a ve l ın eyanalı: t u~·~1 ı. ~~ ~.kn ar.; j;.ar:n. gb.:-
A. ıyetinde değildir. Bu doğıudur. Berlhıde ŞÜ"h"ve clü~miiş oldur.una 1 . lA Jd""· • k d Y kt muracaa a uzum ası o mı- - lzm' ı' k . i <:~kıb.erı kdu'ylu vdaz.ı e ı.ssı.nı ll· \l'Jcak b h. h"'d' d ,, .,.J .. l5 me erı azımge gını yazma ta ır. aca ır. ır n sıca ve samun mu- yu ır ta. ır e va etmeğı hır borr 

• mevzuu a ıs u ıse e, ge· i;;aret etmektedir Al l k k l F k V h'f d · d'W• •• f J · ,. Ctal (L) erkanı harbive· umum· . . . . . . man ar or mı yor armı§: a at ekil: ı ın e geçır ıgım uç gün zor ındn bilirim. zmite güzel bir ihrnç mev~ 
.. • ' - 1 1 - Gazetclerın ek-erısı Almm1''U ılc Berlı·n 23 (AA ) Royter aJ·an LJ b . go··rdu"kJerı·md t l d ·. · ·ı · · · . •nın emrine karsı tamamen aykırı S ti d ı.· . k .J kt , . . - • - r ayır, ceva mı vermış ve ila- en ve cmas .:ırım an sımı temennı erı ıçınde ozız vatan-
:r :. o\'ye er arasın a uır mısa a e • sıııdan: . t · t' aldığım mü b t · t'b ] ı ı d l lA 1 k .. .. . emir verirken bunun eb b' . \'e e mı ır: s e ın ı a ar n ayrı ıyo- aş arımı se am ıyarn gorduklerım-
~~aat kumanda~larına b~d' e ı~~ dilmesinin Sovyet Rusya için bir ta- Muta~~\·ver Alman Sovyet paktı- . - Hükumetçe lazım gelen ted- rum. ~1emleketimizin iktısadi faali- den duyduğum sevinç içinde bu gü 

ı. ırme 1 biye, Almanya için ise bir ümitsizlik nın ingilterenin Polonyaya karşı va- bırleri almakta devam edeceföz. Ou yetlerındc çok hassas ve mühım bir zel şehirden ayrılıyorum. 
Müd .. f .... ., k'l' N t• .. hareketi teşkil etmekte oldug"' unu ziyetindc bir cleğiı,iklik husule getir- vıl fındık rekoltemiz yüksektir1 mevkii olan lzmirin memleket ölç ti· Gazeteciler, sayın Veki!imize te k a -. ,,e ı ı - e ıceyc gore . •. d . . T k b' . t Ü .. d k. b" .. k J 1 . ~. ürn vermek lazımdır. yazmakttıdır. mıfyecdegıne aıdr'Jıngı zbl .... ~ ınesı a- züm de geçen seneden biraz fa~la- sukn de ıl Iuyu kmedse e erı üzerinde şekkür ve iyi yolculuklar tl!?menr 

Ltfiidd • .. G I (L) . ra ın an neşre ı en te ıgm Alman- dır Fakat m h ll . . .. h . . ar a a ar a ya ın an tema ı etmek derek vapurdan nyrılmıslardır 
ı. eıumumı - enera nın laviçredelci akisler: k k t . . · a su erımızı ı raç ıçın f b ld ~ . - · 
i'lat 'ha:klt, d ki . . ya>·ı or ·u m1yacağı sıyasi Berlm dil d .. ] di"'. . . . ... ırsatım u ugum içın büyük bir 
~tin«en"on a ema~n.rı ~Jill~.ftmc- llıı'l"n !'~ { A A \ - J. lnı-"tn - ~OV- --:ı...ı-~ıı-.. :~.>- u-• __._.._ ....... ~-,..,... - n e_.qov e ıtnı.:r___gihı .Jll<>r.nw4 

_ _,. u ·~· d . 1 .• 
~}' ku oıayı bo u .1 

• ,~c~ yet paktının hükümet mahfcllerinde !iz kabinesinin tebl'ği henüz matbu- mız yerinde tedbirlerle muvaffok ola nık ve' n:;j görii"Iühnlkındmırn~.ur~ Takas usulü ile 
~I nıandanı, u emrın netıcesını bilyUk b·r hayret uyandırdığı ve bu at tarafından neşred!lmeml._tir. cağız. ..... · ş 0~ gor u h 
l}'acak kadar keramet sahibi de- . :ı gum sempatiye kar 1 en derın te ek· i racat 

udi, H . . .. anlaşmanın Avrupa siyasetinin isti~ Matbuat Polonyaya şıddetle hU. Bu sırada ihracatçı ve Borsa reisi kürlerimi arzederim. .. .. . 
tb' . uıusıyle kı, elinde, er kam kametini tnyin hususunda mOhim bir cuma devam etmekte ve Polonyalı- B Kazım Ta .. t 1 d· b Yalnız lzmiriçi d w •1 l k Tutun harıç olmak üzere Kan·. 

:Uı... 'Yeı uınumiyenin derhal ifa e- rol oynıyacağmın bu mahfellerde Jann mezalim hikayeleri hakkında l · ner, şu mu a.ca a u- • · b" .. k b. k n egı 'mem e ·et da memleketlerinin entersani1·abl 
... ,c8 • ıA l unmuştur· ıçın uyu ır ıym t 'f 1 d f ( ı azım ge en emti vardı. Fa· saklanmadıA"ı yarı resmi bir tebliğ· tafsilat vermektedir. E · "h' h kk . e 1 ate c en tt · aramızda anlaşma olmıyan) menı-

- '=il= ece***•>> - n mu ım mesele, taka3 mü- ar a ındakı tahassüslerimi f ırsa~ leketle 1 1 k'ld t k 1. l 

Belcika 
Ordu subaylarına 
~ izin ıJP-rmiyvr 
~c:uk~el, 28 (A.A) - Zabitlere ve. 
b izınlcr iptal edilmiştir. Bunun

~ çer~aber mezun cfrad vazife başı
agırıJmamışür. 

S•hip Ye Ba,muharriri 
t;li.\YDAR RÜŞTÜ ÔKTElt 

"''""' 7ttf'ri11at tı1 vazı iflm 
~ ffttldt:rl 
~~Dl NOZHET ÇANÇAR 

,'l>AREHANESJ 
~"'*" Urlnci B~l#,. aokai 
,.· 11alJe Pattili blntm içind• 
t~tlnat: bmlr - ANADOLU 
~N: 177~. l'oata Trutus11:~oı. 
'laONıı: .ş~UAl'rl 
lllı6ı 1'00, Altt •rlılı 100 

•1WM1tw. 
t,h 

Hava taarruzu 
be · } b b Jd k re o an şe ı e a as usu ıy e 

nase tıy e azı ihracatçıların fiat· u u ça ifade etmiştim. Kıymetli ihr t I V k.11 h 
leri düşürmeleridir. f ngiltere, takns mesaisini takdir ettiğimiz Beled'ye t' acab. ykapı masını~l ke b·ı el r . eye-

. l . · ınce ır ararnamc ı e a u edılme~ 
suretıy e bızden otuz ton mahsul ala- ve fuar komitesi reisi Dr Bchcet · · d . J k -=·*·=- Uz'un fuar mevzuu etrafındaki ç. a- sı, ptıyasGa a mbemnkunıyet e nrşıJ?,n· 

1 1 mış ır. ene u ararnameye gore 
Sıhhiye Vekili ışma 'i;ı.n~ d~ha mü.te~amiJ ga)elere Malta adasına da tütün ınahsulü de 

ikinci taarruz da dün oldu. Seksen var~a. ıçın .erv~~ı~eılekolaylaştır- dahil olmak üzere takas usuliyıe her 
T rabzona vardı ~:~r: :~h:zıfe bılırı~. Bu :·~iinase- mahsulümüzü sev ve ihraç edebilecc 

t a h •• tt• T creı;ı zm~~ Valısı~e. ve ğiz. Bu kararname sayesinde mühim 
~ YY re ansızın ucum e 1 rnbzon, 23 (A.A) - Sıhhiye Ve- Dr. Behçet Uz~ ve d.ıger .tzmı~lı va- miktarda incir ve üzüm mahsulünün 

İstanbul, 23 (Tolefonla) - İkinci ve :Mısır heyeti ile birlikte ayrılıp kili HulOsi Alataş dün Rizcclen şehri- tanda§larıma gosterdıklerı nazık mi- Kanadaya ve Malt da 'h 
hava taarruzu, lJu sabah saat 9 da gitmiştir. mize gelerek müfettişliği, vilayet afirperverlikten dolayı bilhassa te- mümkün olacaktır. a a sına ı racı 

makamını, askeri komutanlığı, bele-
olmuştur. Hava genel komutam, ikinci taar-

Seksen bombardıman tayyaresi, ruzun da muvaffakıyetle neticelen- diye, parti ve IIalkcvin1 ziyaret et. 
ansızın Kfığıdhnnc ve Yeşilköy nfa~ diğini söylem'~tir. tikten sonra be.rnberinde ilçüncil u
kından istanbul üzerine hilcum et - lö Ağustostnnbcri istanbulda mcv mumi müfettiş vekiU Haşim İşcan ve 
mi§; Aksaray, .Fat'h, Eminönü. Bey- cud olan hali harp vaziyeti, bugün- vali Sabri Osman Ad~I olduğu halde 
oğlu ve Beş:ktnş taraflarına mcfruz kil ikinci hava tnarruzund"n memleket hastahancsınl ve yapılmak 

" sonra t 1 . h t h . 
yangın ve gaz bombaları atmıştır. kaldır'.llmıştır. Hava taarr·uzu d n ° an yenı as a ane mşaatını gez-

ene- · f S hh. V k·1· · Bu esnada, dafi toplar faaliyete geç- meleri sona ermiştir. mış ır. 1 ıye e ı ımız buradaki 
miş ve tayyarelerin harekatını müş- --00000-- sıhhi müesseseler üzerinde uzun sO-
kOlata uğratmıştır. R l'en bu tetkiklerini müteakip Erzu-

EminönUne düşen bir bomba, mef- usya rum vapuru ile İstanbula gitmek ilze. 
re buradan ayrılmıştır. 

ru: yang_ın çıkarmı.ş ve itfai)•enin al- Dr. HulOsi Alatııa ı:ıerefı'ne bel d' 
dıgı tcrtıbat saycsınde mefruz yan- Al f ..... v "' w. • e 1• 
gın hemen söndilrillmilştUr many ya pe t r O Ve ye tarafından ogle yemegı Yerılmiş-

Mtsır askeri heyeti, bu ~ırada E- benzin gdnderiyor tır. -----u m·nöniınc gelmişler ve vaziyeti sey- Paris, 23 (A.A.) - Stefani ajan-
reylomişlerdir. Mısır heyeti Eminb- sından: ORDUMUZ 

- Baıtarafı 1 inci ıahifede -
lunacaklardır. 

Bereketli olsun 
l , - Bnıtarafı 1 inci sahifede -
emeaı eaas olduğunu ·1 • · •. 1 d' M'' . 
d k 

, 1 orı ıurmuı er ır. ustahaıller namına hareket 
e en omıayoncu tüccarla d 'h l . . • , 

1 
• r a ı racatçı arın fıat vermelerını teklif et-

mıı erdır. 

Uzunca süren .. ·· 1 d goruşme er en, gözgöze bakıımalardan M>nra niha. 
yet nıUstnhsiller §u fiati teklif etmiılerdir: 

1 - SUzme, ellcmeai dahil, jçinden ufakları alınmıı mallar için 12 
kuruı, 

~ - Süzmesi nlınmıı, ellemesi dahil, fakat iyi ıeçilınemiı, kara ya • 
ra~ı karııık mallar için 11 kuruı, P 

3 - Çık1ntı mahsul İçin 9,5 kuruı. 
MüıtahaiJler teklif ettikleri bu liat, geçen nıahaul • • · 
1 , . . mevsımının aon 

ay arındakı ıncır azlığı urasındaki fiatlere nazaren il t "k· • b t" 
d ç e ı ı n11 e ın-

e olmakla beraber ihracatçılar tarafından yüksek ·· ··ı ·· b , goru muı, azı aa .. 
tıcılar da mahaule bir fiat verılmeaini iıtenıi• bunu t f d ld w . . ,. , , ... , n ur an a o ugu 
nu derı ıurmUıJerdır. İhracatçılar, geçen aene e k. 1 · ı· · B F a ı zmır va ısı , az. 

'~tı memleketler f(fo aenelfk 
~ttlborıt ~er ti Z1 liradır. 
4'..Vleçnıış nO.shalar 25 kuruştur 

~DO[A) MATRAA.SINVıt 
BASll.MTSTJR 

nOnde iken başvekilimiz Doktor B. Bütün gazeteler Moskovanın bu
Refik Saydam ile Dahiliye vekilim'z günlerde Almanyaya mühim miktar
B. Faik Öztrak da gelmişler ve Mısır da benzin, petrol ve:ıaire gönderdiğ'i-

1 

nskeri heyetiyle konuşumşlardır. ne dair gelen haberleri tebarUz ettir
Bnşvckilimiz, gaz maskelerini ya - mekte ve bu mal1arın italyaya Kaf
kından tetk·k etmjş, dahiliye vekili kasyadan doğrudan doğruya yapı. 

Edirne, 23 (A.A) - Dün akşam 
sona eren ınnnevralnrdnn sonra cu
ma sabahına kadar istirahat€ çokilen 
er ve subaylarımızın çoğu Edirneyc 
ge1miştir. Sokaklar bilha sn geceleri 
ğeçilemfyecek derecede kalabalıktır. 
Kahraman ordumuzun elde ettiğJ 
parlak netice ile halkm yurdun rnU
dafnasına olan emniyet ve ordumuza 
olan bağlılık ve sevgi i bir kat daha 
artmıııtır. 

h Gülecin önünde açıllln incir plyasaaı eınaamd v ·1 • J b. k a erı mı§ o an ır a• 
rarı hatırlamı9, mahaulUnü seçerek ayrı ru il d • d. ·ı d 

~ va ar a, a ı nevı er en 
ayrı olarak jzmire gön~e~miı olanlara karışık vaziyette göndermiı oe 
lanların mallannın aynı f uıtc alınamıyacag· ını aöylemİf turfand h 

MÜl7ELLİT 

Ali Rıza Evcim 
~ IZMlR: Yeni Kavaflar Ç2J§ısı No. 31 

türlü cilt aüzel, aa!lam olarak ve aan'at icaplarına 
2öre yapılır. 

~ 
ı\~kalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve Dosyaları 

Ca.k Mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır. 

Sipariş üzerine lüks Albümler yapılır. 
Müessesenin siarı saP:lamlık, ~üzellik ve siirattır. 

lan ihracatı tamamladığını ehem
miyetle kaydetmektedirler. 

ispanya 
Harp vukutı da bi

taraf kalacak 
Paris, 23 (Radyo) - Bir harp 

vukuunda ispanyanın tamamen bi
taraf kalacağı ve ikinci bir badireye 
sürüklenmekten kaçınacağı söylen
mektedir. 

Alakadar mehafilde rivayet olun 

İşine gilcüne her zamandan fazla 
sarılmış bulunan Trakya şehir, ka
saba ve köyleri halkı boş saatlerini 
bir neşe ve eğlence içinde geçirmek
tedir. 

1.. ·· • .. • d , a ma 
au un uç nevı uzerın en sınıflandırılarak ayrı fiatler üzerinden aatıl-
maıı noktaıında ısrar otmiılerdir. Münakaıalardan sonra k d 

ib' ·· yu arı a 
yazdığımız ıı 1 s~zmelerin 11, ellemelerin (karayaprafı karııık) 10 
kuruı, çıkın~ı denıl~n nevin df! 8 kuruı ıatılması muvafık görillmüı ve 
piyaıa bu flatlcr üzerinden açılmııtır. 

Piyaıada 6500 çuval vardı. Mevcud :mal, ak§ama kadar tamamen 
ıahlmıf, incir imalathaneleri faaliyete geçn1iflet-dir. Bugün veya yarın 
ihracat baılıyacajı Öğrenilmiıtir. 

• 
Ozüm piyasası da bugün r.aat 11 d: boraada yapılacak bir toplantı 

da a9ıl cnktır. Alıcı ve stıbcılar borsada toplandıktan sonra gÖrilfc· 
cek, eonra üzütn salonumı. çıkarak nümuneleri görecek ve piyasayı 8 • 

çacaklnrdır. 

duğuna göre, Rus - Alman :mlusma- Yeni zsene mahsullerimizin müttahsil, tüccar ve memleket için hn· 
sı, Madridde hayretle karşılanmıştır. yırh kazançlar temin ctmellini dileriz. 



(SAHiFE 6) (ANADOLU) 

____ ref. No. 3 *·-------------------------rı ----------Yazan: Rıza Çavdarlı ___ _ 

Roma halkı, korku ve deh-
şet içinde bulunuyordu 

AttiHinın Romaya karşı olan hid- tıği malları ödeyecekti. Fakat )ıiç calarına rakip olmak üzere onlara 
det ve nefreti :ralnız bu ipek mesele i birşey yapılmıyordu. gö teriyordu. Roma, bu entrikaların 
değildi. Hünleri Romalılar daha bir Gene entrikalariyle Hünleri, ko-::. da oldukça bilyilk bir muvaffnkiyet 
çok husu larda aldatmı,lardı. şiılnriyle birlbirine sokuyor, aklı sıra gösteriyordu. Hatta Hünleri küçük 

Çünkü Hünler Orta Asyadan tah bununla bir muvazene temin edeceği küçük kabilelere bile ayırmıştı. Pa-
mini olarak 374 tarihinde ayrılmış- ni zannediyordu. ra kuvvetiyle de bir çok Hün süvari-
tı. (Volga) nehrini gelip geçmişler, HOn kralı (Oktar) 1 kandıra- !erini h'zmctlerine almışlardı. 
Tunaya kadar sarkmışlardı. rnk Ren tarafına göndermişti. Diğer Attila, baba ının ne maksadla u -

Yani Ak ayışarktan, Hazar deni - Hün kralı Rua yalnız kalmıştı. Hile- zak şarktan, knlkarak buraya ka -
zinc kadar olan bütün ::;ahayı işgal kur Romnyı bu sefer B'zan kandır- dar geldiğini düşünüyordu. Bu uzun 
ettikleri gibi, birçok kabileleri de dı. Ve Hün belftsından kurtulmak i - sefer, Romalıların hilelerine karşı 
Han pren !erinin idareleri altında, çin ona hücumun Itizım geldiğini an sed çekmek, ondan bunun intikamını 
Tuna vadi ine gelip yerleşmi~lerdi. lattı. ıılmak, ve onları doğru, namuslu in-

İfte Roma imparatorluğu, bu Hün. Diğer taraftan da Roma krallığı , sanlar haline sokmaktl. 

- Sen portakal dondurması sev mc.diğin halde ne diye ondan ısmar
ladın? 

- Portakal rengi mavi elbiseme çok yakışıyor da ondan .. 
-· Fransız karikatürU -

!eri, o zaman kendisine taarruz eden Att11ayı, bu zeki ve cesur çocuğu am (Arkaaı var) 
ve bütün bir Romayı mahv ve peri - ** 
şan edeceğine şüphe edilmiyen Ra- r •• •• ' Meraklı baba isim 

glunun tahsiline fevkalade dilş- K · k dageze karşı kullanmak için ücretleı l UZUM BAYRAMI ı 0 -tutmak istiyordu. kündO. Liseye kavdettirirken bilhas- . omıser arşısına gelen iki kadı-
~iln~ Hünlerin cesaretleri, at ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ sa li an öğrenme~ine fevkalfide itinn nı ınceden inceye süzdü. Biri, genç 

üstünde geriye dönerek düşmanları- gösteriyordu. Müdüre çıktı: \'e çok güzel bir kadındı. Fakat, ~·ol-
nı oklarla vurmaları, kementlerle ya - Mektebinizde hangi yabancı dan çıkmış olduğu aşikardı. Diğeri 
kalamaları, Romalıların hayretle sey d'I ö. d ı gretiliyor. e ihtiyar ve fevkalide çirkindi. Ko-
rettikleri, bilmedikleri şeylerdi. n· ıye sordu. )fOdür: miser zihninde bu kadınların müna _ 

Bu sıralarda Romada imparator F - ransızca, ingilizce, Almanca, ebetlerini ararken isimlerini sordu. 
Hovoryos hükümdardı. · 1 ·1 1 J panyo ca, ı n yanca... Genç kadına: 
Sarayında kendine rehine olarak Adam c.lilşiindü. Çocuğunu fevka- - 1sminiz? .. 

verilmiş, bir çok uzak afke hüküm - liicle yetiştirmek istiyordu: 

d 1 
- Peki, dedi. Bunların en '-?aban- - İffet.. .. 

ar arının evlatları bulunmaktay - .J ~ı ı hang: idir?.. İhtiyarına: 
dı. Romanın Kayzerden daha fazln ' 

nUfuz sahibi Huldin, Rndngezin Ro
ma kapılarına yanaştığı zamanlarda 

bu rehine pren eslere bir geçit res
mi yapbrıyordu. İri boylu bir genç 

dikkat nazarını üstüne çekti. 

- Bu kimdir? Diye sordu. 
- Hün kralı Mandzukun oğlu de-

diler. 
Filhakika bu e ki kralın oğlu idi. 

Halbuki o zaman Tuna havalisinde

ki Hün krallığını Rua yapmaktaydı. 
Hilekir Huldin; 

- Bunun ismi ne? Dedi. 
- Attila ... Cevabını aldı. 

Attila, babası ve nmucasının ku
mandası nltındn hareket eden ordu 

ile Tuna havalisine gelip yerleşmi!>
ler, fırsat beklcmeğe başlamışlar, 

genç Attilayı da , şöhreti dünyayı n 
rnn Romayı tetkik için impnrntorun 
yanına göndermişlerdi. 

Attila burada, intikamını alacağı 
Homayı yakından tetkik ediyor, her 
gün kin ve nefretini bir kat daha zi
yndeleştiriyordu. 

O amucası Ruanın emriyle buraya 
gelmişti. Ve burada entirikadan, hi
lekarlıktan başka bir şey bulamamış. 
b. Rua da bunlarla bir ittifak akdet
niişti. Bu itti! aka göre Roma, zaptet 

Uoktor 
B. Be-hcet Uz , 

Maniaa valisi üzüm ıergiııini açıyor .. 

---00000---

Hizmetçi kullanmaia alıımıf adam 
- Ahmed, yanımızdaki parka git, 

bir ağnca bir kalb resmi çizerek üs
tüne benim ismimle bayanın i minin 
harfler;ni kazı.. • 

---oo*oo~--

Ne Zll'man söyliyecek 
Uir köyclen geçiyordu. Tarlada ça

lışan ihtiyar lıir ndnma tesadüf et
ti. 

- Baba, çok ihtiyar olmalısın sen, 
nasıl çalışıyorsun? 

Dedi. 
- Evet, oğul tam 96 yaşındayım .. 

- Demek biltOn ömrünüzü burnda 

sürdünüz? 

- Bunu şimdiden söyliyemem, ö

lünce size bildiririm .. 
00000 

- İsminiz?. 

- Af et ... 
Komiser dayanamadı: 

- Buraya niçin geldiniz? İsim de
ğiştirmek için yapılacak muameleyi 
mi soracaksınız? 

Dedi. 

00000 

Sarhoşluk 
Ali gene sarhoştu. Mehmed 

bu halde ırörilnce: 
onu 

- Bu ne hal l Dedi. Gene arho§
sun. 

- Sarho~ değilim ayol. İçtim ıa
yılmaz kil 

- Bu hale süt içip bal yiyerek gel
ırıedin ya? 

- Evet amma, şunu da bil ki ben 
bütün bir sene sütten başka ağzıma 
hiç bir şey koymadım. 

- Yok canım! Sen böyle bir şey 
yapar mısın hiç? 

- Yaptım vallahi, henüz meme
den kesilmemiştim. 

-=*=-
Bir moda 

İki erkek konuşuyor: 
- Senin karın son zamanlarda 

birisiyle kavga mı etti? 
- Hayır. Neye sordun? 
- GözllnUn üzerinde bir sargl 

gür.ıilm de .. 
- Ayol, o sargı değil.. Karımın 

yeni şapkası .. 

Karı koca arasında 
Karı koca konuşuyorlardı . . Erkek 

bir aralık: 
- Kadınlar asla sır tutmazlar, de

di. 
Karıc;ı hiddetle ağzından bir sır 

kaçırdı: 

- Tutabilirler. Meseıa ben, 28 

yaşımdanberi yaşımı saklayıp duru-c 
yorum. 

- Fakat günün birinde söyliye • 
cer~in. 

- Asla l Ben bir sırrı sekiz -sene 
mtıhaf aza edebildikten sonra a~ 

bir daha söylemem • 

o 

Tedbir 
Yeni tanıştığım apartmanın kapı· 

cısına sıkı sıkı tenbih etti: 

- Bana ielen mektupları kanma 

belli etmeden bana verirsen san• 

a~·da bir lira bahşiş vereyim. Karı

ma ge1en moda mektup)annı onı 

vermezsen bu hizmetin için de ay~ 

ca ayda beş lira veririm. 

---:ıc1---

Servet 
- İnan ki çocuğum, servet dı11l 

insana saadet getirmez. 

- Biliyorum amcacığım. Benlllİ 
servet isteyişimin sebebi kendim i~IJI. 

ne gibi bir sefalet seçmek llzı~ ... 
diğini tayin etmek içindir. 

OOODD 

- Niçin askerlere pul yaplflll"' 
nız? 

- Nişan kalmamıştı. 

- Fransız karikatOril 

** 
IJalgın profesör 

1. 
Hizmetçi - Evde hiç kömUr k'' 

mamış efendim. Yemeği ne ile pJf 
r~ceğiz? 

c'' Dalgın profesör - Aldırma 
mm, bana bir çay yapıver kifi. 

-=*=--
Kimi dinliyor? 

· Öğretmen - Ne yapıyorsunuz l>'' 
kalım oğlum. Bir şeyler öirenrııe~ 
mi meşgulsünüz? 

Talebe - Hayır efendim, sizi d~ 
liyorum. Sıcaklar 

Sıcarlnrdan herkes müşteki idi. 
ÇOCUK ** Hastalalı:ları mütehaaaısı 

Hastalannı 11,30 dan bire kadar 
Beyler ıokağında Ahenk 
yanında kabul eder. 

Uolıtor 

Eakteryolog 
A. Kemal T onay 
•ı-.aca. uı.ua lautabklu 

..... · att.llaaa 
(Verem ve saire ) 

n...,,ı,.ne polia karakola ,.... 
amda '14T 

Telefon: 4115 

Dr. Nuri Şem;i 
Güneren 

Emrazi intaniye hastanesi 
buratunr tefi 

Haıtalarıru Tilkilik Menzil So
kak 15 No. da kabul eder. 

TEL: 4057 
11111111·-.--.ı!!lml-!'~~~----·I 

·- Diş Tabibi Bayramda Mandolin çalan Manisa kızları .. 

Bütün dünya kavruluyordu. Bir akıl 

lı da Sicilyaya gitmeğe karar vermiş
ti. Arkadaşı: 

- Aman, dedi. Deli misin? Ora
da gölgede hararet 45 .. 

Diğeri ırüldil. 

- O hararet sana ıröre. Beni 
kimse gölgede durdurmaia mec -
bur edemez ya .. 

** Uyuyormıı& 
~ 

İki kardeş bir türlü geçinemiyor
lardı. Sokaktan gelecek olan baba
la.-ını birisinin beklemesi lazımdı. 

Kilçilk. bir açık gözlük etmek isti
•yerek hemen koştu, yatağa girdi. Bil
yüğil karyolanın başına dikildi. 

- Haydi yaalncı, uyuyor musun 
sözlerini boş yere yumma. 

Küçük hiç gözlerini açmadan ce
vap verdi: 

- Zaten senin yalancılığın meş -
hurdur. Vallahi uyuyorum. 

---•««OC'•••--
Fotoğraf camı 

Fotogrnfcı - Niçin ceketinizin nlt 
düğmesini ilikliyorsunuz?. Cevad 03ğlı 

İkinci Beylersokağı No. 65 

Telef o~ .1055 

Mnntsa, '(Husust) - Ozum bayT&mının bu sene çok güzel geçtiğini 
tcJd~ntn bilcHrmiştim. Gönderdiğim resimler, Ozüm bayramının açıl
m :ı t \ö,.M in" \"' i\{r.,i. n ı kızlarımızın; bayramda, Qzerlerinde OzOm re-

'MUşteri - Haydi, ukaUUığın 1U -
zumu yok. Ben senin f otograf camın - Ne~en .böyle soğuk duruyorsun şekerim? ort• ıfd,. 

- Senin sıcaktan mütee!!sir oldu ğunu bilirim. Daha çok hOŞ j simleri bulu ...... ı 11a t ' '; ' :! \'erdikleri oyunları tespit etmek c- · ,, . 
"' '- . ,...,., ....... --.- _.. - l dn bnşaşağı çıktığımı bilmiyor mu -

yum sanıyorsun? yim diye bu havalarda soi'uk durma in karar VPrmistil'll· 
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Mes9eOeDerr 
Fransız Filozoflarından A1fred Foui 

Jee'nin bazı düş Jnceleri 

... 

(ANADOLU) (SAHiFE 7) . 

·Politika 

Dün düşman bugün dost 
------ * * * ------
Orta tedrisat program-

Almanya, Italya ve Macaristan ha r "ciye vekillerinin 
mazilerine kısa bir bakıs • 

ları hakkında 

Tedrisatta hangi fe~-sefifikir
lerden ilham almalı 

Yazan: Rahmi Balaban 
-4-

Son intihabatta Macaristanda ka
zanan Naziler, bu muvaffakıyetleri
ni doğrudan doğruya Kont Ksakıy- . 
ye borçludurlar. , 

Kont K aky, Macaristanın müfrit . 
Nazi taraftarlarından olan Hariciye 
Vekilidir. O, başvekil Pol Telckidcn 
daha ziyade mihvere merbuttur. 

Müı-:takbel l.ıir Avrupa buhranın
da, totaliterler safını bu zatlar idare 
edeceğine göre, Kont Ksaky'yle bir-

b b -.. likte diğer Hariciye Nazırlarının kı- · Bugün en muhtaç olduğumuz şey- j dirilemez olan vahdetini uraya ı~ 
1 l k d N'h 1 ld 1 saca mazılerini ara-;ıtır lım. 
e.rden biri: Kanaat ve inan bir iği- ı ra ıyor. ~· ı ayet şu a~ aşı 1 

, ~ 1 Dikkate şpyaıı olan nokla şudur 
dır. Muasır felsefe cereyanları, bu- akıl erdırılemeL. olan şey: !::adece ta-
nu temin edebilecek bir durumdadır. raza bir (X) tir; ve hakiki monizm - ki, gerek Alman Hariciye Nazırı B. 

h d b l Ribbentrop, gerek ltalya Hariciye Şüphecilik ve basit heves devri her ~eyi zihni amillerle iza e e i en 
k h. · ı 'azırı Ciano. gerek Macar ! fariciye geçmi§ olup şimdi cebri düşünme ve dir: Varlık birdir ve anca ma ıyetı 

(inandırılarak yapılacak iş) devri- psikolojik olan şey, bir olabilir. Nazırı Ksaky, vaktiyle biribir!crinin 
f d · nrıktai nazarlarına kılıç çekmiş '\'e dir. (Renen) gibi; fikirlerle, şekil- Pozitiyozim, telse eyi re ve ın-

lerle, zıd kaziyeleri biribirine ekle- kar etmişti. Felsefe ise kendi idealist kendi gayeleriııı temi~ maksadiyk 
mckle eğlenecek, büyük bir tecessüs prensiplerinde haklı istiklalini müda- biribirlcrinin aleyhine tuzak kur:l'UŞ 
içinde (ben) mizi tahlil ve bunu te- faa etmekle beraber ilimle olan sa c>.damlardı. 

b d k d d · · .. b · · · 'k d h · Ksaky, Pnris sulh konferansında u h . . . 
ına§a ile kay e ece zaman a e - mımı munase etını gıttı çe a a zı- M h . . k' b t" 'd macar arıcıye nazırı Çaki Berlı n seyahatinde .. 
iiliz. Bunların modası geçti. Hem de yade tanımaktadır. Muasır felsefe- acda.ııstadn Oeyetınık~1 fıta e ı:11 ı ~- Ksnk), Alman ve ıtalyn aleyhtarlı- Bugün bu hadiseler maziye karıa.. 
bunlar haddı zatında ne ahlakidir: ne nin ikinci vasfı işte budur. Bununla re c ıyor u. nun on erans.a mu- w ·ı · t t ld y-

ö H f I dafail ettiği tez İtalya menfaati aley- gı 1 İe sıyase e .a .1 ı. . rr.ış ve hemen hemen unutulmu~tur. 
de zekayı yükselticidir. nümiizde felsefi büyük an'aneye dönülüyor a ta tat l j h' 1 k .. • d . d 1\ .1 . talya harıcıye nazırı Cuıno ja- Çünkü Roma Berfin ve Budapeste 
daha Yu .. ksek bı'r adalete dayanıp ki şudur: (ilk prensipler) üzerine • ıne oma. uzere enız en "'acarıs- k ·ıı· . ç· 1·1' ' -- t b" l · t ı. A ponyaya arşı mı ıyetçı ın ı erl arasında artık su sızmamakta ve·n-

k l k 'b' k ··h· 1 1 ·ı b" }" I B kA [ / ı·ı • ana ırmaıreçtemıneme~·ve -b b h k . cemiyeti yü s tme gı ı pe mu ım o an arama ar ı e ızce ma um 0 an e ar ar a ev L ertn t B I d l . . era er are et ettı. ralarındnki dostluk havası her an bir 
b k B 1 d k · ·· b t. 1 h kk d ı · vus uryaya urgen an eya etının R bb . 1 ] 1 . ir iş var i en. u sosya emo rası mus et ne ıce er a ın aKı arama f .1 . . t ht . I kt ı t>ntrop ıse, ta yayı ng:lte- az daha artmaktadır 

:.ı h b d' · d · l l · b' "b' · d ma farkı. ven mesını a ı emnıyete ama ı. d F . · asrınua zi ni ve· e ıi egoızm, sa ece ve ınce eme en ırı ırın en ayır - r··ıh k 'k K ak . k f t e en ve ·ram: dan ayıra ak onu Sıyaset hakikaten ovnak bir k::ı-
h 1 akı k l k Esk. 'k l ·· 1 (d • Il · ı a ı a s ynın on erans a- . ) b . . . -a laki bir hata o m a a mayıp ay- ına . ı psı o oıı. ya nız erunı er kes hafta tatilini tiirlii türlü k' d I t bb" l . k l ) a nız aşına bırakmak ve ıcap eder- dının oynak cılvelerıne benzemekte-
. d b' . . .. . tt' d t f hh t k . ) ı"le tesis . . E 1·1 . ı.- k 1 ı evam ı eşe us erı, ısmen o - k d' . . ki . " .. d" nı zaman a ır ıçtımaı emaye ır e.. e a us= en rospe sıyon gcçırıyor. ..,,. ı er ıı uır ·ı:smı eve c b l k' Al I se ·en ısmı e2'm<' e ~:ııyası gayesını ır 

Felsefe tedrisatının hedefi: Pozi- etmek istiyordu. Bu, bugün artık knlır bir kısmı da şöyle köylük bir sun u .ek}l'a .e
1
Ltcksa ·ıhn" . m_an .~r~~ emniyet alhna aldı. · * * * 

1 b k 1 k d 'l · b' ld B "b' k~ 1 h arzu ettı en 1n ve urrıvetın onu- • 
tiyozim ile ida izmi arıgtırma o - ter e 1 mış iT yo ur. unun gı ı, yere gider. Fakat be ar nr m 1 ak - ne sed çekt.i. --. . • -===='ş"""'"lUJ'tltltOllDlllllltllla·a"n"""'":·"öt?ı"l\::J)""""'n"'""'«aBJa""""'nı""""I===. malıdır. eski metafizik te, (mücerred) e da- kak gezmeğe gidip yeni bir U\' arar- _. ~ __.. _ 
Şimdi ne (Ögüst Kont) , ne de yanıyor; deruni tefekkür ve müla- lar .. l~te rcc;mimiz biı çifti ve bekur 

(Herbert Sinsir) devrindeyiz. Artık hazaya dayanıyordu. Bugün anlaşı- IJir erkeği gö~termC"1<tedir. Bekar et- Kont Cıanonun sıyası hayata na- • •1101111

"
11
""'""""'""""'"'""'""'"""'""'"'""""'"""'"""'•""'"'"'"'" ........ : 

Pozitiyozmin kuvvetli ve zayıf taraf lıyor ki, bütün tabiat ve ruh ilimleri, rnfını tamnrnen görebilmek için rne\' sıl atıldığını siz dt" bilirsiniz. Duçe- Cepha f b ·1 f' d d · }J 
larıanlaQıldı. cFelsefe,yalnızilimve hayat ve kainat hakkındaki umumi kiile mütenasip bir yere çıkmıştır. nin damadı, Çinde ltalya sefaretin- ne e fIKa arın a em .. ryo a• 
f ı.' 1 kk l l d r· l de memur iken, memleketinin o za- d . t• f d enleri kılavuz edinmelidir.> cHaki- te a i esasına uygun oma t ır. ·e · cVu> den rtn an ]$ J a e 
] f h l'f k I d ·ı · manki menfaatlerini nazarı itibara tşt yalnız mm ve fendiu gibi id· se enin mu te 1 ısım arın a ı mın o ----
d b 1 (R · ) · · rılarak japonya aleyhinde amansız Ham mndde ve demiri olmıy:ın italyanlar cephnne fabriknlarında kul 

iatar. bugün müdafaa edilebilecek u ro ü: ne avaısson un spırıto· Romen Kurı·yer( ı ı k 
bir halde degw ildir. Aded, mekan, za- alizmi, ne Kant mektebi, ne {Rene enecek surette savaşa başlnmı~tı. anı aca . demiri tcdnrik :çin bin bir türlü çarelere baş vurmnğa başJn-

k f Şang}layda dı'g" er A\ .. U'°""' devlet mıştır. 1tnlyanlar ilk ewel Roma şehrı' ı'çı'ndekı' t:ram"a"· '-'Ollarını ao·,-ı._ 
ınan. ilimlerle anlasılamıyor. Poziti- uvier) nin kritisizmi tarafından a . c s f d B· .. l '' ,...... - . J J }l\ 

, · """f ki . d. ( b'· k d d 't'b l n de enaze O ya an t1 ' ri gibi lt?lya da japonya karşısm- müştür. Bu suretle Roma şr.hri içinde 45 kilometrelik demiryolu demir· 
.lozım, •ı:. :a. yon en, ta u an un- erece e nazarı ı ı ara a ı mış - 1 . 
l .... , ' ... , 'I .ı d'd l k c· ermi rıkarmışlardır. Bu <lcmı"r}r... '°500 toııdur . ..... \ • ., ~~ v u;.-~~ uön liildir Bunlardan_hiri1Jıcisi. d f~D· .:r-0.Q. :..--..g~-•~.Jd; -:ıa zarar ı e o ur en, ıanomrn :t .... '4"; 

den de, "'fenlerin tasnii ve içtimai tcfahlıus metoduna oyaıuyor u. SÔfya: (Hususi) - Siynsl evrak ~ıne l:iareJCet etmeal gayet za Dünyanın en bif yük kütüphaneieri 
tat'hıki olmak istiyordu. Bu, kafi de· İkincisi, bilgi tenkidine çok fazla e· "antası çalındıktan sonra kendini öl-
, ' ld l h · · d O .. .. ·· · ~ Bugünkü japonya, Cianonun o sı- . Almanya milli kiitüphanes,ndeki kitapların c::n"·ısı 12 mı'lvondur. 76 gı ir. Şimdi gittikçe daha iyi an aşı- emmı~·e.t verıyor u. çuncusu ıs~ düren Rumen erkfinıharp yüzbaşı ı .ı .ı 
lıyor ki, felsefe, ilimlerle olan müna- (Metafızık kıyası mukassem) lerı Paulokun cesedi Bükreşe gönderil- ralarda Çin milliyetperverleriyle ne hın el yazısı e~er \'nrdır. Berlinden sonra l 526 senes'ndc inşa olunan 
sebatında, ilimler üzerine bazı mü- hal hususunda (yüksek ve mutlak di. Sofyada yapılan dini merasimde tadar hararetli temaslar yaptığını ve içinde bir milyon beş yCz bin kitaıı bulunan Viyana kütüphanesi gel-
lahazalar serd edilebilmelidir: bir irade) nin tesirine müracaat edi- Bulgar erkanıharp reisi ile 23 zabit, ~ok iyi bilir. mektedir. 

1 ) Umumi kritik yordu. asker \'e hiikümet mümessilleri bu- Mareşal Şan - Kay - $ekin el'an Viyana kiltüphnneleriudcki kitapların çoğu eski krallardan kalmışbr ' 
2) Umumi ahenk Ravaisson) un (mutlak spirtializ- lundu. maiyetinde bulunan milliyetçiler de Viyana üniver ite kütüphııne ide çok zengindir. Burada bir milyon ki

0 

3 ) Umumi tefsir ve izah mi) ilme kafi derece ehemmiyet ver- Alman telgraf ajansının Bükreş- İtalyan hariciye nazırını çok iyi ta- tnp \"ardıı·. Ilaron Lihtcyştnymn husu i kütüphane i de keza çok zen-
F elsefenin iŞi bu üç şeyle de kal- memiş ve ancak tatbikatta hiç tııkip ten bildirdiğine göre kuriyenin çalı- nımaktadırlar. g:ndir. 

lllaz. Felsefenin mevzuu, yalnız ev- edilmemiş prensipler ilan ile iktif::- ııan çantasında mühim evrak yoktu. Şimdi ise İtalya, japonyanın ha- Tayyarede ölüm 
tensel olmakla kalmayıp, her bilgi etmiştir. Sadece muakalevi bir me· Çünkü, bu evrak Sofya Rumen se-
ve hareketin şahsi amilini de bul - tafizik öne sürmüştür. Gerek Kant farethanesine teslim edilmişti. Çan- raretli bir dostu ve müttefikidir. Londra - Bu clefa BerJiııden Londraya hareket eden bir tayyareye 
tnak mecburiyetindedir. Düşünen, vari kritik, gerek ta'lil ve istikrah nyı çalanın başka bir devletin ajanı Siyaseti oynak bir kadına benze- Ernst Renman isimli nltımış beş yaşında bir yolcu b:nmiştir. 
ayni zamanda hisseden ve istiyen- usulleriyle ilim: (Ravaisso!l) un foJ. olduğu zannolunuyor. Hükümetiıı tirler. Her saatta değil, her dakikada Bu yolcu, uzuıı müddettenberi Londrada bulunan oğlunu ve kızını 
dir de .. ilim ise: eşyanın biribiri ile sefesinde hiç yer almamıştır. Bu za· org ani Din es gazetesi ölen zabitin ve her saniyede değişen civelek bir görmek ihtiyaciyle telfış e.seri gösteriyordu. 
0 Ian münasebetlerini izaha münha- tın felsefesi, (Layipniç) ve (Mal- ihmalcılık ettiğini yazıyor. Hırsız kadın Tayyare, Lonrlraı1ın Jf.-.c;torı meydnnına gelir gelmez aşağıya şu tel-
•ır olması dolayısiyle, mücerred ve branş) felsefelerine doğru geri bir henüz yakalanmamıştır. ·• :. grafı vermiştir: 
lakıstır. Bundan başka felsefe .. ilim- dönüştür. . . o=- Almanya Hariciye Nazırı Ribben - Yolculımmız nrnsmrla birisi şu anda ölmüştür. 
erden hiç birinin kendi mevzuu iri- Bugün artık zırvelerın (perspek- A/ h l l d Sabırsızlıkla tayyarC'yi bekliyen i tikbalciler, derin bir heyecan ~ y trop, siyasi mer a e er en g~çerek ı 
ile alamıy caw ı ı 1 d w tı'f) ı'nı' bir simşek r~kışı ile görmek m an - un an içinde ölUniin 'kim oldug~ unu anlamak istemislerdı'r. ,. a gı mese e er e e ugra- ~ ::r· nazırığla kadar yükselmiş bir devlet • 
fır. Bu meseleler karşunnda poziti- metafiziğinden vaz geçilerek ilmi Tayynre b"raz sonrn yere inmiş; Ye Londra üzerinde \'efnt eden yol-
,, b f tı·ca " .. adamı değildir .. O, dünya politikası- 1, 1 .rOyistler, kapıyı açık bırakmağı red zihniyete dayanan ir meta İziğe rı muza• cunun >er inden binen ;htiyar bnba olduğu anlaşılmıştır. 
et dl k d A k d nı Alman şampanya kumpanycıların- ö1·· lı .. ınekle, hem fikri muakale (spekü- doğru gi ime te ir. rtı ağın umı' sc cp, Ernst 1tcnmaııııı çocuklarını göreceğinden mütevellid 
~8Yon) ları, hem pratik ahlakın muh zirvesine bulutların arasına filozo· ktere/er İ dan birine yaptığı komisyonculukta duyduğu sonsuz ı-evinç lrnlıranıdır. 
~ç olduğu şeyleri red etmiş oluyor- f~n han.gi y~~lardan tırmandığı bi· öğrenmiştir. Ü b d Jt J k• b• 
~tdı. Menşe ve gaye meselelerinde lınmek ıstenılıyor. Ve hatta bulut- .. • Ribbentrop, hariciyeyi uhdesine 0 rUCa 3 yer a in( el es 1 tr 
lnuasır felsefe; yalnız zekanın yük- tan şimşeğin hangi kanunlarla çık- Muzakere/ere Berlın· alır almaz, Führerin verdiği direktif- şehı·r bultındtı 
~ek kanunlarını değil, hassasiyet ve mış olduğu bile bilinmek iı.ıtenili - d baş/ b ' • !erle evvela İngiltere ve sonra Fransa 
ltade kanunlarını da göz önünde tu- yor. e onmtŞ U U ile dostane mukaveleler akdettikten Dobrucnda yapıian araştırmnlardn (Hacıoğlu Pazarcığı Dobriç ka· 
~r. ~~eel)) in mahiyeti, bilhassa H~s.ılı bugü~, d~ha metodik, .dn- nuyor sonra gözünü merkezi ve ~arki Av- sabası civarında eski bir şehir meydana çıkarılmıştır. Bu şehir eski 
~k-rıdı ınsanlık realitemizin mahiyeti ha kntık, daha ılmı olmak smetıyle Atina, (Hususi) _ Yunnni ·tanla rupaya çevirdi. Romalıların Abritu 5chr dir. Kazılar yapıldıktan sonra meydana çı-

t bu bizim için diğer realiteye ör- zamanımızın ihtiyaçlarına daha uy- Almanya arasında Berlinde başlıyan Halbuki buralarda en büyük ra- karılacak eserlerden eski lfilin fılemiııe dair bir çok maddi vesiknlaı·ın , 
t\~ktir- hakkında ilim, objektif bir bil gun bir filozofi lazımdır. On doku- iktı:'adi müzakerelerde Almanyayı kip olarak karşısında ltalya vardı. ve Dobrucaya Romalılar zamanında yapılan kolonizasyonun ıiıahi-
~1 Veremediğinden zeka bu hususta zuncu asrın son nısfında - ondan ev- temsil eden heyetin riyasetinde hari- ltalya her suretle Alman mena- yeti meydana çıkacağı zannolunuyor. Rumen hükQmeti bu •"'"ırleri a 
~~de ve hissiyatı şöyle bir tarafa velki müfit pozitiyozmin bir aksül- ciye nezareti müşavirlerinden :Morat fiine karşı koyacak derecede kuv - raştırmak Clzere milhim tnh~isnt vermişt:r. 
takalım- mutmain olamıyor. ameli olarak - müfrit bir metafizik- ve Yunnni tanı tem ·iJ eden heyetin vetliydi. Binaenaleyh onu evvela 2 9 Q d · ı b ·} f 

h ~Ogüst Kont) un varacağı netice çiliğe düşülmüştü. Şimdi ise bu iki başında da Yunan milli banka direk· Fransadan, sonra da frıgilteren ayır- 1 l P-n pre esÖr 
\ı ıken o, insan zihnini, objektif ilim ifrattan vazgeçme zamanı ge!miştir. törü profesör Var\'aresos bulunmak- mak gerekti. Doktor Şicts isminde bir Alman profesörü şimdiye kadnr 290 dil at. 
~asında hapsederek bununla kana- Ne dar ilimcilik, ne de felsefi fante- tadır. Ribbentrop, Mussolini _ Laval an- renmiştir. Profesör, bu dilleri na ıl öğrenebild ğine dair sorulan sua-
d ttrneaini istedi. Biz başka bir eser- zi .. Müfrit l-Jr metafizikçi ekol, na- Müzakereler esna~ında eski Çe - laşmasından önce ve sonra yaptığı le: (Bunun için, irnde, dikkat ve imkiin) lllzımdır, cevabını vermiş. -:f ( ! ) Pozitiyozmin mücerred fel - sıl muakale doğmatizmini suiistimal koslovak ~evleti ile Yunanistan ara- kati tesebbüslerle gayesinde muvaf- Doktor Şids henüz li ede iken bnzı ecnebi d'lferini çifter, çifter öğ-
1\'ı caıni deruni görüş ile tamamla - etmişse; kritikçi ekol de ahlak ~foğ- sın da ki munaznalı iktı~adi işlerini a- fak oldu. Artık Tuna havzasında rcnmeğe bnşl:ımı~tır. İlk önel' eski Yunancayı öğrenmiştir. Profesör 
ti'ak,'suretiyle müşahhas bir felsefe- matizmini suiistimal etmiştir. Üni - lakadar eden biitün meselelerin hal- Fransadan ve lngiltereden uzak bir 1909 senesinde tekaüde :ıevkedilmiştir. O zamandan bugüne kadar dil 
:y1~ ırnkan ve esaslarını tesis etmeğe versite tedrisatında bu iki ifratın iki- !ine çalışacaktır. ftalya vardı. öğrenmekte de\'am etmckU>dir. 
e tendik. sinden de dönülmek gerek olduğu Tek kalan İtalya ile merkezi Av- Öğrendigi her Yeni dili hu usi bir albüme kaydeden profesör daha 

1: Po~itiyozmin kifayesizliği böyle- m.ütaleasındayım. ribirinden ayırmaktır. Bu temayül, rupada Almayanın anlaşmalar yap- on dil öğrenmek istediğini ~öylemiştir. 
~hasılanlaşıldıise,sadecefizikio- (Neo-kritisizm),imaneyerver- bizim fikrimize göre, mua ır felse- ması çok kolaydı. Moskovada sivil tayvarecı-ıı·k 
~\ cvolosyonizmin kifayesizliği de mek için, sebebiyet sahasını -bir ta- fenin üçüncü vasfıdır ve doğrudur. :. 
~· ~ıldı. Bununla bizim kasdimiz kım müstesnaları olan- umumi ka- Fakat şu şartla ki -sanki düşünen bir Şu halde Ma<'.ar hariciye nazırı k d · • 
~~na tın münhasıran mihaniki suret- nunlara hasr ve tahdid ediyor; v c varlığın aksiyonu, bizzat akıl kanun- a a em ısı 
~ı~ah edilişidir. Bütün ( sebebiyet - bu kanunlar, ne mutlak başlnngıç- !arından üstün olabilecek imiş gibi- EJeksİr Şahdp Moskovndn (Sivli tayyarecilik nkadem'si) namiylc bir eno:titü açı?-
lt Uııalite) ler harici aleme veri!mek- ları, ne de (mutlak ve yübek irade) aksiyon, fikre tercih edilmiyc. ma ı teşebbiisüı~e giri,,ilmiş•r. Bu akademide tayyare ista yonları in-
·t; k deruni alemi. haricininkinin tesirini) ihraç etmiyorlar. Hakikatte Bu mevzudaki makalenin arkası Basur memelerini gi· ~a Cdı!cek mütehn 1 lnrla, tn~yare ve motör imal edecek mühefldisler 
il'ı l> ı tesirsiz bir inikas gibi- adi bir bu, akıl kanunlarında bir gedik olup yarınki ıayımızdadır. 1 . K . . E k k ')'eti:ı;t rilecektir. Akademiyi jkmal edenler imtihanlara tabi tutulduk-
an2ar~s1 telakki ediyordu. aksiyon kanulnarını korumak endi- ertr, Ul'Vetı, T e • tan ve muvaffak olduktan s<>nra (Sivil tayyarecilik müh ndiS1i) iinva-

ttf)B~ iki all"min ü~tünde de (layu- sesiyle yapılmıstır. Muasır fel~efenin ( 1) Le Mouvement positi vistc eti İ i rri. ;.~t; hnv, rrrffırı r. nıııı nlacaklardır. Bu veni müessesese bir Teşrinievvelde açılacaktır. 
1 Yiikaelterek bunların akıl er- temayülü, muakale ile aksiyonu Li- la con ciption sociologigu du monde. . · 
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Berlinden yazılıyor: 
Salzburgda ve Berhte gaden g6 • 

Nakleden: ** Bükrcştcıı Daily Heralda bildiri~ rüşmelerinin neticeleri gittikçe daha 
liyor: ş d d H }} d d J •• ziyade bariz bir şekil almaktadır. üç -12- Kral Knrol Akdcnizde ynptığı bir im j ie 0 an a a d arına goz gün süren müznkerelerden maksad 

" 't •• •• • • • • seyahatten Romanyaya dönmüştilr. d. k "" b J d " ve gaye, 22 mayıs 1939 tarihli itti· 
Uçuncu Sultan Muradın vetatın· rut kalelerını de feth ederek zaferı- Re mt nrnhfillerde bu seyahat·n prog i mege aş a l fak muahede inde hu u.:.i mahiyette 

dan üç sene sonra, yanı 1 59d sene- ni tamamladı. Arzu ettiği gibi sahile rnmdan bir iki giin daha kısa sürdü- 1 olmak üzere derpiş edilmiş olan Kon 

1sind.e iki rakip karı knr ıyn gelmi~- vcdcniz~dekavuşt_u. . ğOkabuledilmekleberaberAlmnnya ParİS - idi Gazet€1Sİnden: sültasiyonu yapmış olmakbr. Buna 
lerdı. 1 Zaferm nrho lugu gcçtıkten on· nın yaptığı tnzyikl~rden dolayı hiç da sebcb, ileride enternasyonal bir 

Devleti Osmnniy nin dev m ede· r F hreddin kuvvetli bir orduyn ma bir telfiş gösterilmemektedir. Tiençin hfid!seleri, japonyanın nzçok kim etmeden yapamazlar. Bu, ja - buhranın çıkma ı ve böyle b"r buhra 
gelen idnresizliği yüz.il. d n, Oamnn· lık oh akla beraber geniıılettiği ar~· Kralın avdetindenberi askeri mnh teen üt etmiş olan mnk at ve ga, ponlar için, mübrem bir emniyet ihti nın arifesinde bulunulmasıdır. 
lı imp ratorluğunun ta göbeğındc zismm müdafonsını başlı başın;:ı kcn· filler dalın sıkı bir ketumiyet rnuha- yeleri üzerine yeniden d kkati çek· yacıdır. Bu adaları tahkiB ec.lerek, Öyle anlaşılıyor ki, Hitler, hasad 
hüküm ürüp müstakil iki de\ let gı· di kuvvetleriyle becer miyeccğini faza etmektedirler. miştir. Öyle görünüyor ki, bu hadi· icabında Amerika birleşik develtle- biter bitmez, Dnnzig meselesinin hal 
bi kendilerine göre ordu! r ted. rik ıı.nl dı ve lmvvetli müttefikler bul· J(ral J\nrolun Türkiye reisicumhu seye gelinceye kndar, cjnpon impa. rinin yeni silahlnnmalarma cevap ve line dahn hızlı bir tempo vermek az. 
eden şeyh Yusuf ibni Seyfi ile Kork- mak ı tedi. Vnkın Suriye memnliki ıu ile mülfıkatındnn sonra Romanya t'<ttorluk plfmı:r> ndan o kadar endişe recekler ve büyiik Okyanosta haki- mindedir. Hattfi Nilrenberg parti 
~azın oğlu Fnhreddin rnıundnki içinde kaz ndığı nufuz fevknbde nın bir harp takdirinde harp malze- edilmiyor, o kadnr çok meşgul olun· miyet tesis edeceklerdir. koniresinden evvel kat'i bir netice 
müzakereler bir netice vermemi • idi. F'nknt bu kafi gelemezdi. mes!ni tedariki meseles'nin emniyet muyordu. cHindistanda, Hindistan adaların almak istemesi de büyük bir ihtimal 
karşılıklı kuvvetler biribiriyl~ çarpış- Fahreddin, noznrını denizin açık nltına girdiği kanaati hiikmidir. Çin harbi, japon genişlemesi için da ve Çinde oturan bir milyardan dahilindedir. Danz:gin, belli başlJ 
mağa ve ufnk tefek müsadcmeler ol- mavi ufuklarına çevirmiş, icabında Bütün Romanya silah fabrikaları lüzumlu bir hint~rlandın işgali te- fazla nüfus, jııponyanın tabit müşte- bir Avrupa mevzuu olduğu ve Ber· 
lıwğa başlamıştı. Bu hasmone teca· kimlerden yardım görebileceğini dü. on süratleriyle imalfıta devam et- lfıkki edilmişti. Çünkü fakir bir ye - risidir. lin • Roma mihverinin lialledlieceği 
vüzler gittikçe faz) )aşıyordu. Veni. şünüyordu. mekte iseler de bir harp takdirinde ri işgal etmek suret'yle kazanç te· japon deniz ticareti milthiş bir davalar listesinin en başında bulun-
hayet Fahreddin fırsattan istifade e· lran, Şahı Abbas gibi merd ve tcd. Romanya gene hariçten cephane ve min edilmez. Böyle bir saha mOte - hamle ile ilerlemektedir. Memleketin duğu hakkında Berl"nin illin ettiği 
derPk rakibine nanı harp etmışti. birli bir hükümdarın elinde idi. Fakat siluh ithali mecburiyetini hissedecek madiyen para çeker. yeni endüstrileşme inkişafına bir haber esen havayı gö~tcrmeğe kiifi-

fki hasım taraf ordularını sürotlc o da Osmanlı devleti ile harp ediyor t'r. Tokyo nizamları esıısen cAsya sa- şey miini olmıyacaktır.> . dir. Son hafta içinde garbi Avrupa -
toplamı§ ve karşılıklı yürüyüım baP:· ve Avrupayıı göndermi olduğu in- Eğer bir harbte Romanya -bü- rı ırktır• nazariyesini gildOyorlar. cBu programı tahakkuk ettirmek nın bazı memleketlerinde, Salzburg 
lam ı tı. iki ordu Norelkep semtinde giliz Sirley vasıtasiyle hıristiyan fılc- yUk harpte olduğu gibi- Almanla- Avrupalıların Hindfçfniyi ve bil- iç'n japonyanın seri ve kuvvetli bir daki görüşmelerin hedefi yabancı 
karşılaştı. Ve saatlarca süren kanlı minin yardımını talep ediyordu. Fa- ra karşı durur ve Lehistanın Gdinya yük okyanostak! stratejik adalnrı bnhriyeye ihtiyacı vardır. memleketlerin dikkatlerini Danzig -
bir muharebeden sonra daha mahir kat Oamnnlı imparatorluğu aleyhin- limanı da ablokn edilirse o zaman terketmes!ni istiyorlar. Evvelki sene jnpon başvekili olan den Balkanlara çekmek olduğu şek-

tve daha muntazam bir orduya malik de tahrik etmek istediği ehli salip or· Romanya Çanakkale boğazı vasıta- 1935 te, jnponyanın resmi gazete. Hayaski, japon mecli inde bir celse Jinde ileri sürülen mütalenda pek isn 
olan Fahreddin kabul ettiği bu büA duları hakkında bu kuvvetleri teda- siyle silah ve mühimmat tedarikine si olan Nişi - Nişi şu satırları yazı· esnasında. Ilollandanın ~·eni Gine bet olmasa gerek. 

jyük meydan harbinden muzafferob rik ve tahrik edecek olan devlet a- mukted'r olacaktır. yordu: jnpon endOstrisine iptidai adasını japonyanın cdaimi bir kiralı. Mihver devletJerinin faaliyetleri, 
rak çıktı. . damlarından bir türlü kati söz aln- Kral Karol ile Reisicumhur l met maddeler için bir kaynak Ulzımdır. ğı~ olduğunu söylemiştir. japonya - bilhasa şimdi Danziii istihdaf et -
t Yusuf lbni Seyfinin ordusu mi.it- mıyordu. Avrupa, neticesi belli ol- İnönUnün bu meselede anlaşmış ol- jnponya Hindistan adalarından yağ, nın Hollanda elçisi, Hollanda hüku· mektcdir. İtalyanın talcb etmekte ol 
hiş bir bozguna uğramıştı. Yollarda, mıylın külfetlere ginnek istemiyor- maları Romanyayı tatmin etmiştir. yün, demi rmadeni, pamuk, ve kau- meti ile müzakereleri epeyce ileı-Jet- duğu revizyonunun yolu Danzigten 
sahralarda yüzlerce ölü terk ederek du. Romanyanın resmt mahfilleri, bir çuk gibi iptidai maddeleri bol bol miştir. Fakat sonradan, hiç bir haber geçmektedir. 
perişan bir halde Beyruta doğru ri- Fakat birdenbire Floransa tükü _ harp vukuunda Almanyanın Roman- temin edebilir. Buradaki iptida! mad çıknıamıştır. Bakalım Hollanda, kur Noye ZUrher Saytung 
cata başlamı tı. Fahredinin crdusu meti aklına geldi. Bu hükumet ynkın yadan :bitnrnf kalma ını . fstfyeceği deler japon sannyiine kufi gelecek du koyun ağıl~ııa. koyııcak mı? F~ - ------------
l> 1 k . "ııt d f k Akd . .. . d k' 1. 1 kanaat nt fzhar etmektcdırler. kndnr çoktur.> kat Tokyo proJesınden vaz geçecege ZABITA 
edozgud~. u eserık~o e~mVe ekn ırb~r şar ı~ en~z uzerın k e ı ıı~an a- Eğer Romanya bu teklffleri redde Hint Okyanosundnki Hollanda benzemiyor. Belki de başka bir ;}'olu 

en uşmanı ta ıp ettı. c ısa ır rma ıcrayı nu uz etme ve u su- decek olursa o zaman Macaristan mu temlckelerini gezen, Hanri De· nu bulur. 
A 

zaman içinde Şam kalelerine dayan. retle Venediklilerin ticari nufuzunn yolu ile bir tazyik yapılmasına inti· terdin bankasının biı· memuru bu - Hollandada cYeni Ginede orman Eırar satmak 
dı. Osmanlı zimamdaranı dalmış ol- kırmak arzusunda idi. F'lorans.:ı ay- zar olunabilir. rndn bir petrol tröstü tesis etmek is· lan işletmek, ziranti inkişaf ettir - Kemerde Hnlid oğlu Nuri esrnı 
dukları derin uykudan bir türlü u- ni umanda Osmanlı devletinin a • ----oooo tedl. Sumatrn, Cnva, Borneo ve Ye- mek için> geniş bir şirket teşekkül satarken iki buçuk gram esrarla bir· 
yanmıyorlardı. Bu suretle devletin mansız bir düşmanı idi. p t • k ni Kigin 'n Seram adasında bol pet - etti. 1935 de Nişi - Nişi gazete inin ilkte yakalanmıştır. 
en muti taraftarı olan şeyh Yusuftı Fahreddin maksadına vasıl olmak a P Ve pa rl rol vardı. neşriyatından kuşkulanan Hollanda Kaç k sigara kl\ğıdı 
yalnız olarak azgın bir düşmanla için her şeyden önce, Avrupa devlet. Jh •• k k Hindistan adalarının · tisadi e - hükumeti, Okynno taki nrazısının Kemerde Sümerli Mkakta umumi 
bırakıyorlardı. leriyle Osmnnlı devleti arasındaki SU ll OTU ma hcmmiyeti günden güne a1tmnktadır mlldnfnnsiyle meşgul olmağa bn:1- kndmlardan Mustafa kızı 22 ynşın-

Mağlubiyetten perişan olan Şeyh siyasi münasebetlerin şeklini anla· • .. } } .. Madenlerin işletilmesi gitt'kçe inki- lndı. da, Muzafferin odasında e rar nrnş-
Yusufun ordusu Şomın kalelerini de mak zaruretini duydu. Bunun için lÇJil e e e IDl şnf ediyor. Banka ve Billiton kalay- Hollanda, lngilterenin do tluğuna tmlırken 86 yapraklı bir defter l<n. 
terk ederek Beyruta doğru firara yakın tarihe müracaat lüzumunu k ""\ hırı, Sumntranın maden kömürü çok dııyanarnk, Sonda adnlarının müda- çak sigara kağıdı bulunmu~, hakkın. 
başladı. Bundan i tifade eden Fah- duydu. Tanıdığı ve itimad ettiği ilim Ver ece.. er ( zengindir. Bundan lıa:.kn bu adalar- faa sistemini, bahriyeyi ve bilhassa da tahkikata başlanmıştır. 
reddin bir tek silah bile atmndan Şn· ve irfan sahibi ihtiyarları cbvet ~t- Dnfly l:Ierııldın İstanbul muhnbiri dn bütün ilıCnk iklim mahsulleri be· Uın·nreciliğini kuvvetlendirdi. Hint Bir vak'a 
ma girdi ve doğruca Şeyh Yusufun .ti. Fah d i bun i it tertip i· bl rh ot; r k ·ll bir eckildc yeti ir. Şeker kamı ndnlnı.-mın mUdafansı için icnpcttire Fu:ır snhaınndn Kurtlş oğlu manav 
aarayına dayandı.. ği mükellef ziyafette tanımadığı mu- Papanın Türkiyedeki murahhası ı i ti . alinde Sumatra, dü 'Qd~ Ü· ku\'Tetlerin heyeti umumiye i için, Durmuş, !br:lhim ızı SG :rıüJın'dh Şc-

Mukavemet gösteren saray muha harip ihtiyarları da tanımak fırsatım monsinyor jozef Rokallinin birden_ çüııcü dcı·eeededir. Kauçuk. pir:nç Hollandnnın bir nevi serbe t icran· ffkaya sarkıntılık etmiş, 12 yaşında 
fızlarını ve eyhin oğlunu kılıçtan elde etmi ti. bire Vatikana hareket etmesi bura- de, çoktur. Bu adaların en mühim is- tına muvafakat edildi Mustafa da taşla miltearrızı başın. 
geçirdi. Şeyhin kızını da alarak Bey. Fahreddin bu euretle Venedikli· dnki iyn t mahfillerde aliika uvan- tih nll baharattır. Zaten, adalııra bn Bazı alfımet lere bakılacak olur~a. dnn yaı·alamıştır. 
ruta kaçan yeni kainpederinin ordu- lerle, Medikler arasındaki ticari re- dıtmıştır. • hurnt adıılaıı deı·ler. Hollnndnnın bu müdafaa birliği, s;ngapur deniz Tokatla dövmü§ 
larını adım adım takibe ha ladı. In- kabeti, bütün Avrupanın ::erv tini Papalık murahhası, hareket'nden müstemleke 1 olnn Hindistan adaln· O. ünü munzam olarak tahkim et- Fuar sahasında Şevket oğlu Tnlfit 
hizama uğramıı ol n ordu Beyrut ta kendi bnnkalarında toplıyan millet- ônce tst nbulc.laki num ortndoks pat rıııın ticareti, enede 30 milyar F - miş olnn İngiliz seJahiyettarlariyle Özgenccr, Hatice ndındn genç bir 
mukavemet gösteremedi ve bu su- leri nnlıyordu. riki ile odanın kapı ını kilitliycrek rnnsız franga ka<lnr çıkar. sıkı temasta bulunmaktadır. kadının kolunu sıkarak sarkıntılık 
retle Fahreddin az bir :zayiatla Bey- - Devam edecek - bir saat süren bir millilkatta bulun- Siyam cemiyetinin japon re ısi: Hepsi biribirine bağlı bulunuyor : etmiş, kadının yanında bulunan Bay 

-----«<«***»> mu§tur. cHollanda, kendisinin altmış misli Hollanda bir taraftan şarki Hindis· Kamil suçluyu tokatla dö\•milştilr. 

C b
A rkA Hakim olan kananta göre Rokalli, olan imparkatorluğunu ~rnsıdl mul h~- tan adalarının .jap.on tehlikesin: ma ' Dövmek 

e nu 1 sulh uğrunda ortodoks ve katolik ki- faza edece tir, sorarım.> em ştır. ruz olduğunu ılerı ~ürerken, bır tn· İki e melikte Tire kapısı sokağın-
• !;sesinin müştereken çalışması husu- Hakikaten, HoJJanda imparatorluğu raftan da yeni bir endişeye düşüyor- ç ş H d' k 

k 
suncln patrikin muvafakatini elde japonyanın kı~•ısına kadar uzanmış· !ar: Alman - Ilollan<la hududu tah· da Alh~edd knrKı ~ 

1 
akın 1ıyleI,adç?cuy· etleri• "' ı tu-. japonlar, ccenuba cloğru tarihi mesc esın en uz m ız ıye ı 

· bir akın:t yaparlar, Siyamdan Mn. - vmuştur. V Og Z ar etmiştir. kim ediliyor. dö .. .. 
Son hareket, asırlardanberi biri - Roma • Bertin • Tokyo mihveri , i 

Trakya ve Bo .. Bir Alman generali 
ğazlar için ne dedi? 

Boğazlar müdafaası, 
bir 

cihan tarihi. 
destanıdır 

birinden ayrı bulunan iki kilise ara lezyaya kadar bir visayet tegis eder Bu da öy e .. 
1 · ........ t 1 ~ s t düşiinülnıiyecek derecede uzun ve· Karantinada Terakki soknğındn 

sında bir işbirliği yapılacağına dair erse. Japon lmpara or ugu uma -
k Ş Olacnktır ya kısa vndöli bir filiyatn girişiyor· Yusuf 0 r.,lu vol miltenhhldl B. Knzın1 

olan kanaatleri kuvvetlendirmistir. raya om u " · t; " · · ı Ii il d · · d lar. Eğer bir ihtilaf çıkacak ve bari· k B c · i dö u tO Bir müddettnlıeri ikı" kilise ara- Japon nrın o nn n :nrazısııı e mın arısı n. evrıyey vm ş r. 
· 'ki · · · il kadın bir tarafından antikomintern k sında bir birlik '-'apılmasına çalışıl - ilk girıştı erı ış: Japon ma arını Bıçak çekme 

" d kil fi tl b k d k k pakta dahil blok bulunduğu halde d D 11 ~ 1 b k - da dığı hakkında rivayetler deveran et- Oş n ya a u a ara 80 ma ' Keçeciler e e u aşı so agın 
mekte idi. olmuştur. japonlnr, buradaki yerli· japonya Hindistan ac.lalanna taar - Rauf oğlu pastacı Halil Mahmud ve 

Papa tarafından patrikhanede de. 
vnmlı bir rnümc sil ve patrik tarafın
dan keza Vatikanda daimi bir mü-

lerce, bfr in~aniyet muhibbi olarnk ruz edecek olursn, HoJ1andıının Av - karısı Remziye, ötedenberi aralnrı 
telfikki edilmektedir. rupada bitaraflığını muhafaza etme açık bulunan Celaleddin oğlu Ta1fitn 

Japonyanın elinde bir tek petrol si gilçtilr. O zaman, Almanya, lngll- hakaret etmiş vo bıçak teşhir etıniŞ 
imtiyazı vardı, o da Sakalin Sovyet tereyi tayyare ile tesir altına almak lerdı'r. 

messil bulundurulması plfinının mü-
Ceçenlerde Berlin siyasi yüksekl Boğazlara gelince general demiş- zakere edildiği zannediliyor. adasındalidi. Fakat bu da kafi gö - için Hollandanın stratejik mevkiinc Bıçak çekmek 

bilgiler okulunda müdafaa polı"tı"kası tı"r kı' •. rOlmedi. ki japon petrol şirketi Bor ihtiyaç duyacaktır. Şehitler cadd:?sinde Halil oğlll 
Papnnın, bir müdettir, hnriçteki d d d bl tr ı ld tt• p · M'dl .. . . . d . . l H C b' k neo a asın a a r pe o e e e ı- arıı • ı uehmed Selek, alacak meselesindell omınarmın mü iırü genern oral enu ı §ar ıye ait bütün mese.. mümessilleri vasıtasiyle sulh uğrun Ü .ı.u 

nin de şanlı 

von Metach,, ccenııbi şarkinin a ke- leler ve an'eneler doğrudan doğru- da te~ebbOslerde bulunduğu mnHim lcr. ç dört milyon yen sarfettiler. il ______ Doktor ~ İbrahim oğlu lsmaile bıçak çektiğin-
ri an'anesi• mevzuu etrafında bir ya ve ya bilvasıta boğazlarla nlnkn- du. Bununla beraber, Vatiknn, za. Fakat petrol damarları çok zayıf c h•t T den yakalannııştır. 
k f d" çıkth. Zaten Hollanda - İngiliz sel~· a l Uller ** on erans ver ı. lıdır. Türklerin Avrupa kıtamızın ce man .zaman. papalığın muayyen bir 

General ezcümle de ... di k!: . nubi ııarki köşesindeki köprü başı sa- ulh pJanı tatbik etmediği hakkında hiyettarlnn bu petrolUn çok nz ol - S • h / ki J k b } 
cBu aahıının asken an anesı A- h d kil "k l x. 1 tebliğleri intişar etmiştir. du~unu bildikleri için müsaade e~ inır asta 1 arı t l a S a r 

vustu d b' k"' asın a çu omasına ra~men, ar ____ ,., mlşlerdi. J"aponlar buradan hiç isti. mutehassıs• d rya or usunun cenu ı şar ı . . c. - Baıtarafı 3 ncü Sahife o -
milletlerini Osmanlı imparatorluğu- kasında bogazların olması dolayısıy- Doktor fade edemediler. Namık Kemalin tahayyül ettiği ,.ıı -
t. • · h ı d ö 1 b h h ' t' d · d • ı k Her gün saat 3 den sonra. Şamh r..u ıgı arp er eve hususiyle prens • e usa anın e emmıye ı son erece D . Al• japon iktısa aJanlan parasızı tanı, BUyük AtatürkUn klavuzluıt1 1 b k emir l sokak No. 19 da hasta kabulüne t 
nun zu münden kurtarmak için giriş· üyü tür. yüzünden cdoğrudan doğruya> iş - sayesinde Türk milleti yaratılınıŞ ıdr .. 
• · f 1 T k d b ba§lamıştır. n ... ıenın za eriye başlamıştır. ür ler evvela Lo:zanda on an Avnıpada tetkik aeyahatinden letme menbalan ulmak için tetkik- Medeni, sulhçil ve taassuptan az 

Türk mirasının taksimi, Rusya- son.ra yaptıkları muahedeler le ve hu- aclmlıtir. Haatala .. ını her sUn ler yaparken, cenubi Amerika pe~ Tel: 3559 bir yurt. 
nın yayılm sı önüne geçmek teşeb- susıyle Montröde bu boğazlan hem rollerine gözleri ilişti. 1' ·_-_-_-_-_-_-,.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-.;_--• Avr:. N. Papa:ıoğlu · 
büsleri, nihayet cihan harbi Tuna yeniden tahkim ve hem de askeri muayenehanesinde k bul eder. Amerika cumhurrefsi B. Ruzvelt, 
havzasının cenubi arkisinde ve Av- işgal altına nlmağa muvaffak oldu- rnalnrın menfaatleri birleıtiği cephe· Limada toplanan Pan - Amerikan 
rupanın cenubi şarki sahillerinde as- lar. de yer aldırmak mevkiinde olacak· konferansında totaliter devletlerin 

Köylü eşyası Ü 
. . . d ,,cJlı 

Ankara mversıtesın e ·~O·· 
Yunan edebiyatı profesö '9"' 

(Bu Yunan genci şimdi YUI1811.ı11_ 
tanda bu unvanı kullnnarnk gcçı keri an'aneyi tesis etmi§tİr. Bu günkü Türkiyenin de Avru· 

Almanyanın cihan harbinde ce· padnki ehemmiyeti - ki bu husust:.ı 
nubi şarki memleketlerinde faaliyeti kendimizi aldatmıyalım- işte bilhas
de tabiatiyle cenubi §arkt sahasında sa bu bakımdan çok büyüktür. 
çok tesirli olmuştur ki, bu tesir Bal- Hele İngiltere ile Türkiye P.rasın
kan memleketlerinde hala kendıni da aktedilmiş olan yardım paktının 
hissetirmektedir. tam metnini bilmiyoruz. Ancak, ak-

Bunde.n dolayı Avusturyanın es- t dilmit olan paktı bir tarafa bırnka· 
ki askeri an' tınc 1 bizim için çok bü- rak diyebiliriz ki, Boğazlardan s~ 
yük bir #!hemmiycti haizdir. Bu iti- çip Varnadn Bulgar sahillerine, Kös· 
b3r)a görüslerimizde prens Öienin tcncede Romanya sahillerine var -
büyük Frederik, Radett-ki ve Rliihe- mnk imkanını bulacak olan donan· 
rin yanında yer elması lazımdır. molar, bu iki memlekete, bu donan· 

tır. 

Cihan harbinde boğazlarm nıerke 
zi Avrupa devlet kombinczonuna 
girmesi, Rusyanın başına hepimizin 
bildiği felaketi verdi. Eğer boğazlar 
bizim tarafımızda olmamış olsaydı, 
cihan harbinin seyri bambaşka, hat
ta denilebirlir ki tamamiyle o netice
nin bir aksi olurdu. Boğazların mü· 
dafaası yalnız Türk tarihinin değil, 
Cihan tarihinin de şanlı bir destanı
dır 

Z eitachrift für Polotik 

cenubi Amerikada giri§tikleri pro -
pagandn hakkında teynkkuzu davet 
edecek s6zler söyledi. 

Sümerbank yerli mallar Paza
rında ucuz fiatle sahlmaktadır. -------------

Ayni tarihlerde Nişi Nişi gazetesi a;;'rtf ~? ;ı~: ;:ı ' e::ı ı:::ı~ 
şöyle yazıyordu: cOnu niçin Tok - -::.rJ . 

yodaki askeri mensublan Hindistan 

rnektedir.) 

ve cenub adalarında işletme pldnları Mc·• kı"ne Tam·ırhanPS.l 
yapmışlardır. Bu adalardan gelecek .... 
ham maddeler, jnponyaya yalnız ik 1 d ı · d btı'" 
t!saden yardım etmekle kalmıyncak, şi günün e tes im etmeği prensıp e İnen ve 
ayni znmanda japonyayı askeri nok l ı U'l a ift har ed~n ~İr müess sed r 
tadan da kuv~tlendirecektir. 1 tane pnzn Telefon: 3!)93 
~ç~l~-~up~~~nnı t~- ~~~~=~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 
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• iSLAM TARiHi • 

HZ. MUHAMMEDl~~l~~~ 
-4-

TARIHTEN YAPRAKLAR ile Ceziretülarap kavınılaıının ibade· bit), Yeşhup, Yarup, Nahor, Mu· 
- C - ti için büyük bir mabed kurulmuş- kavvin, Edet, Adman, Na't, Nezar, 

Seneler geçiyordu. Art~ Hacer tur. Muzar, llyas, Müdrike, Huzeyme, •e oilu ile Cürhum oğulları kabilesi Hacerülesvedin rengi siyah kırmı-,Kenane, Nadır, Malik, Fehr, Galip, 
_,aıındaayrılık aaylrılık kalmamııtı. zıdır. &zıları: Luvi, Ka'b, Murre, Külap, Kuyes, 
Şimdiye kadar göçebe halinde Ye • - Bu taş bir yanar dağdan çık- Abdi Münaf, Haşim Ömer, Abdült
lllende bir taraftan diğer tarafa, mev mıştır. Bazalt denilen cinstendir. muttalip, Abdullah, Hz. Muham • 
alınin icabatına iÖrc hareket eden Demişlerdir. Bazıları ise bu taşın, med .. 
bu kabile, yavaı yavaı buracla yer- Hazret lbrahim tarafından Cebeli Hazret lsmailden cbülbeşer Ademe 
leterek luuabelı olmak, bedevi ha· ebi Kubeysten getirildiğini <Jövlemek müntehi olan ecdad sülalesi de ıöy-
htı bırakmak istiyordu. tedirlcr. Elycvm bu taş 42 kadar par lcdir: 

Hacer, her gün, her aaat, zevcinin ça halindedir. Faknt yapıştırılmış bu- Hazret fsmail. Hazret lbrnhim, 
kime.ini bekliyordu. Filhakika bir lunmaktadır. Hacerülesvedin bu ha- Tareh, Nahur, Saruh, Rao, Falih, 
aGn zevci lbrahimin müsterih, mem- le gelmesi. Kabenin geçirdiği kaza Ayber, Salih, Erfahf}t, Sam. Nuh, 
rıun nazarlarla Kcda vadisinde ~- ve yangınlardan ileri gelmiştir. Lam. Menuşelh. İdris. (yahud Ah
Lyan bu kalabalık hayatı seyir ede Nihayet Hazret lsmailin evlenme muh), Yerd, Mehlil, Kaynen, Ya-
ecle Yaldatbiını ıördü. · çağı gelmişti. Kabile arasında rüe- neş. Sit ve Adem .. 

ihtiyar peygamber buraya gelir- aadan Müdadın güzel kızı s~yideyi Hazret lsmailden sonra gelen Sa-
lten ilk zevceai Siradan izin almıfh. kendisine tczviç ettiler. Usulü veç- bit babasının vefatından sonra ken-
0 da: hile düğünleri yapıldı. Bu sırada Haz disinc düsen riyaset vazifesini bih-

- Peki, git ve gene gel 1 ret lsmail gençliğinin en parlak, en hakkın ·r · tt. · d k d 
D · · · .. · - h ı· - b l ı a e ı ıse e ço geçme en 
emııtı. Bu zıyaret, Hacerı ve og- araret ı çagında u unuyordu. f . 

lunu çok aevindirmitti. Hz. lbrahim Hazret lbrahim gl'!ne her sene gc- ve at ettı. 
at"bi peyıamberin ve alicenap bir lip gidiyordu. Sara bile yaptığına Bu suretle Mekkl"deki kclbileler 
~t\'ç ve pederin kendilerini ihm~l et- pişman olmuştu. Fakat iş işten geç· arasında bi.r anlasamamazlık doR:du. 
l'rıiycceğin ·yicc emin oldular. mişti. Hacer pek ihtiyar olmamaı-ı- Neticede Hazret lsmailin kayınpede-

Hazret lsrnail büyüyordu. Gür - na rağmen son günll'!rini ya~ıyordu. ri ve Ralenin babası Mudat ilmr A-
hi.iz, zeki, iradeli dütünceli bir genç Hazret lsmail izdivaç ettiği vakit' mir lsmailin ve Sabitin diğer çocuk-
oluyorcJu. Kabile delikanlıları ara • babası yoktu. Bu izdivaçtan haber- la ı d t b" · I . . hd · 
•• da •. 11· . bah d 1 - ·ı h d b"l d - ·1d· s· .. K d d - r nın a er ıye ıs erını u csıne a-
b
.n auze ıaı. a ır ıgı ı e şö ret ar ı e egı ı. ır gun e a agı- 1 k . k" . F k 
ulmuıtu. Herkes ona hürmet 'edi- nın eteğini takiben eski Mekkeye gi- ara . rı~aset mev ıınc gcçtı. · a at 

}'ordu. ren bir ihtiyar göziiktü. Halinde bii- kendılerıyJe bera~r Yemen hı:ıvali-
Hazret lbrahim her sene Kudüs yük bir yorgunluk vardı. Susuzluk sinden gelmiş olan Semeydanın ka

civarmdan kalkarak buraya gelıyor ve açlık içinde bulundufr,u belli idi. hilesi, buna muvafakat mediler. 
": zevceıi ile oilunu ziyaret edip d~ Bu i.htiyar Hazret lsmailin kapısına Melfkc havaliainde kabileler arasın-
1'1\lyordu. . geldı. Ve seslendi: da harp başladı. 

Bu mey,nda zemzemin kaynağı- - Y aaaaa lsmail !. _ Devam edecek _ 
rıı bir kuyu haline aetirrniı. intizam Kapıda genç bir kadın qöründü. Q .. 
'1tına almııtı. - lsmail, burada değil, ava git· "' perator-
he·D~a 10nra ~ i~i bir cl)'lirle.kA· ti. . CevdPt Mas t afa 
1( ıınukerremeııın ıntaJına bafladı. lhtıyar; GÖNENDEN 

endiai duvar örüyor, oilu ela ça- - Zarar yok kızım -dedi- ben 
lrlur taı, kupı taııyordu. uzaklardan geliyorum. Yorgun um 
._,ihtiyar peyaı~mber bu ıuretle Al· bana bir parça yiyecek ver de dönüp 
'tlllın emrini yerine retirirken dini gideyim. 
"• içtimat bUyUk bir sayenin de • Genç kadın; yüz ya,mı geçmiş 

Memleket hastanesi ba~tatibl 

2 inci Eeyler sokak turun kJ&r,isı 

No. 25 

, 

Sinema yıldızlarına gelen 
~....,... ..... ---tt**~~~.arda neler yazılıdıı 

:1'..ı edUec:eiine kani bulunuyor • olan bu ihtiyara; 
U. - Yiyeceğim yok 1 Allah v~re 1 
-lıL., .tı...ı.---~~·~·~·~loPt .... r-U\·~~...u~-~~·Ll-i~~·ue..~.ı:wa.ı,ı~,...__,...,,.ml 

~cndisine iJlıan eden kabileler):! vc-
fltın~n ıonra Allaha ve kendi pey- - Peki kl7Jm -dedi- gene zarar 
t-rnbe?~erliiine iman edecek olan- yok.. F ~~~t. ze':,~in~ ~öyle de kapı-
rın: kabeyi ziyaret ve (haç) vası- sının eşıgını degıştırsın .. 

... iyle ıenede bir defa olsun toplan- ihtiyar zat; bunu müteakıp, geldi-
~larını dütünüyordu. ği istikamette dü:-ünc düşüne, yeh 

Bu ıuretle kabileler arasındaki ve yorgunluk içinde dönmP.ğe baş
tabıtalar fazlalaşacak, yeni yeni ta- ladı .. 
llıttnalar ve anlaımalar husule gele~ Akpm vakti: lsmail avdan dön- { 
tekti. An'nanevi varlık yıkılmıya • müıtü. Kar11ı: 
~tı. Ona iman edenler, her nerede - Ya lsmail -dedi- seni bir ihtiyar 

ununa bulunsunlar, yekdiierine aradı. Ve bulunmadığını . söyledim. 
~dım edeceklerdi. Aynlırken: 

Ayni zamanda ticarette 1nkif&f - Kocan eıiiini değiıtirsin 1 
~k: içtimai hayatta ııllhat oJa.. Dedi ve uzakla9tı. 
~. Hazret lsmail fena halde mütecs-
L...~benin iııtuı zamanı ve -baniaı ıir oldu. içinde büyük bır ıstırap duy 
~nda ihtiliflar'vardır. Fakat Bey du. Çünkü bu ihtiyar kendi babaıı 
).:_11.hta Hazret İbrahim ile oğlµnun idi. Büyük peygamber kendi oğlu -
L:'!'1~t ve· aayreti bulunduğu mu - nun kapısına kadar gf"lmiş, fakat ge· 
~hr. lini tarafından ne ufak bir iltifata 

C'CS 
v _... 
~ ... o ... ... 
m 
N 
C'CS z 

Bir rivayete göre, inaanların iik ve mazhar olmuş. ne de kendisine yiye· 
tb~yük ba~~.ı h.azretAdem tarafın cek ~erilmiıti. ~azret lsmail ken~ısi
~ ınta edılmıttır. (Haccrüleavet) ne soylenmek uzerc yapılan nasıha
il 1-1.Zret Ademin yer yüzüne indi- tin zevcesini terk etmesi olduğunu 
'-- llrada cennetten aetirilmiıtif ... anlamııtı. 
~ bu taı; ebülbe,er Hazret A- lamail, bu baba ve peygamber cm- Mevsimin en yenilik· 
,.... yutık vazifesi bile görrnüıtür. rini yerine getirdi. Zevccsinden ay· 

P.!üverrihlerdcn bazıları ise, rıldı. Ve bilaharf" tekrar evlenerek ferini bayan kumaş-
'tt ~nin dojrudan dojruya Haz • .Cürhum kabilesinden Omirin kcri- farının erkek kumar 

•ıaratıim ve f smail taraflarından meıi Raleyi nikahına aldı. t" ecli.ldiiiı:'d~ ıırar eylemektedir- Bu esnada Ha~er ölmüş~ür. . larııun en ey isini 
. Sizim 11tınatgihımız, tarihin Hazret lbrahım son zıyaretınde Ibrahi m Kara kaş 
~ ib'bariyle bu müverrihlerin ifa· çok sevdiği zevcesi Haccrin v~fatına ,..,idir. muttali oldu. Hakkın takdirine bo- tan alınız. 
ti ~fii afih, bazı Arap müverrihle- yun eğmekle beraber hüngüre hün- Od N 12 • lbrah' . . .. wl d 0-1 d d k un paaan o. . ım ıçın: gure ag a l. g una ve a e ere ay-ı•--------------
~'=- Bu peyıambcrin intaatı, mü- rıldı. Hicretten 2718 sene evveldi. lz~ir birine: ic .. a memurlujundan: 

·~ed dejil, tamir mahiyetindedir. O da fani hayata veda etti. Bır borcun. tahtı temini için hacz
'-~teclirler. K&benin banileri- Hazret lsmailin bu ikinci zevcesin- olunan 15fl lıra kıymetinde şarap, 
lı... ~t İlimler araııncla Şit'in iımi de den oniki çocuğu dünyaya geldi. bira ve beş şişe bira dolabı vesaire 
~r. lıte Hz. Muhammedin sülalesi bu açık artırma suretiyle ikiçeşmelik 
~~ müelliflerinden bazıları di- çocuklardan gelmektedir. uznoyul. 142 sayılı. dükkanda 31-8-
-~ ki: Hazret İımail nübüvcti ihraz ile 989 tarıhine mf sadıf perşembee gil-
1-t.' Diinya ile Kibenin yaradılış- ıenelen:e din için, kabilelerin irıad nü suat 15 te satılacaktır~ Taliplerin 
~ .,._ncla kırk ıcnelik bir far~ ve tealiai, Mekke ve havalisinin ta- yevmO mezkOr~a mahallınde bulun
~· !'iazret Adem, Fahrilclinabn mir ve ıılihı için çalııtıktan sonra, malan lüzumu ılln olunur. 

Bi.:hass:ı k:ıdınlar a; asında 
nül verenleı· ııek 

erkek 
coktur • 

artist!ere .. go 

Muh~kk~k olan birşey varsa o da çıkarmağa muvaffak olmuştur. ı meşru hiçbir tarafı ~·oktur. Heniz 
gazetecılerııı fevkalade mütecessi~ Gazeteci tıidyoya geldiği zaman herşey normaldir. 
old ~ .l..ı~ıdır. Fakat mütecessis olan Pol Kamboyu bulamamış ve artistin Fakat, tabii mesele bu kadarlıkla 
ga~etccıler bazı ketum olsalar. Ne dairesine kabul edilmiştir. Yalnız kalmaz. Odanın bir köşesinde teces
m~nasebet.: İşte bu tecessüs ile. boş- başıııa oturan in an ne yapar .. Evve- süsü kurcalıyan cazip birt~Y aörillOr. 
bogazhk bır araya gelince birçok lfı gözleriyle etrafı tetkike, ilk olarak Meseli iri mektuplarla d ı b" k 
f . ı k d·r ~ · d d . • :r o u ır ar-

O.} a aı ı en ı ıgın en mey ana çı- duvardaki resıml re, vazolara, yer- ton .. 
karıyor. del.i halıva falan bakar, ondan son- İ . . . A 

Geren) d 'L' 1 ·· h d .... 1 nsan gavrı ıhtıyarı o tarafa sO-
:r er e r ransız arın genç JOn ra er pencere en goru en manzara. .. . ~ 

prömi.} crlerlcriııden Pol Kam boyu ları ayrı nvrı tetkik eder .. Bundan da ~u.kl~n~r ve bu .mektup.ları oku~ak 
ziyarete giden bir gazeteci eline ge- hıktıktan ~onra nihayet odadaki dö- ıçın ıçınde renılrnez hır arzu hısae
çen bir fır tlrm i tifade ederek artis. I şemeleri ince, ince tetkik eder. Bu der. 
tin bütün hususi hayatını meydana tetkikat gözlt' yapıldığı için gayri İşte Pol Kambo ile mülakata &iden 
r ' gazeteci de böyle cazip bir manzara 

1 Yenı· s°' ..... nPnı·n . Fı,lmler~ I ile karşılaşmış ,.e hi!derine hakim ol•-
- 1. mıyarak mektuplara yanaır.uş ve 

- hepsini de okumuştur. 
Bu mektupların arasında neler 

yoktur ki.. Bllyilk bir dikkatle kale-
me alınmı~ mektuplar karalama im
zalar, itina ile yazılmış adresler ad
re:;ler .. Bunların yanında eğri büğrü 
bir yazı .. Veyahut manasız bir ifade. 
Her sınıf halktan aelen mektuplar 
var .. İşte bir hizmetçinin yazdıtı sa
tırlar .. 

Mö yö .. Sizin Ramunço isimli fi). 
minizi seyretmekten dönüy9rum .• 
Kalbimden öyle bir yaralandım ki .• 
Mösyö Pol bilseniz kendimi o kadar 
yalnız hissediyor ve siıe yazmakta 
o kadar müteselli oluyorum ki .. ve .. 
saire, \•esaire ... 

Gencim, fakat hayatı İyi itili
yorum 

Bunun yanında daha ciddi bir baş. 
ka mektup: 

cMösyö Kambo:. On yedi yaşında
yım .. Mf'rak etmeyin, siıe her ~n 
yUzlerce~ini aldığınız gibi sıkıcı bir 
mektup yazacak değilim .. Hayır .• 
Gerçi aencim, fakat hey)ıat, )ıayatı 

~~en Meclineye hicretinden pederinin vefabnın kırk birinci ac- llahtrovo 0~ ı 
~ 6 lene evvel yer yüzüne inmi§- neıinde 89 yapnda vefat etti. z • • ht • • E • 

• Hazret lımailin vefatından sonra U u rg 1 n 
~--hu muhtelif rivayetler ve ka- kabilenin ve klbenin idare itini oğlu ~Pnriste Tufnn) "simıı YPnı oır tum çeYrilmektedır. Su filme jimmay 
~ aruında akıl ve hikmete mu· Nabit (yahud Sabit) deruhte etti. Her tUrlG, idrar, klsam, kan Gaıllard, l\fJlla Pitoff, Koko Aslan, Kler jordan, Pol Misraki i<ıt:rııK 

' öyle iyi biliyorum ki.. Mösyö K&mbo 
!İZ ki çok kabiliyetli bilyUk bir artiat-
1:iniı, beni de sinema hayatına alı
nız .. ~ olarak en yakın tarihi, yani Bir kaç yüz aene evvelki tarihle- " eaire tahlilleri 1apdll'. 1 etmişlerdir. ~ 

~ ll:wahimin inpatını kabul .cı;. rin bize verdikleri malumata nazaran Her gQn devamlı bir ııurette pro,·alarına devam eden artistler, ya-
'~· Hz lımail ile Hz. Muhammed ara - MU..acaat ,.rh zlfedcn ayrılır a~·nlmaz c:tfidyonun avlusuna çıkmakta ve orada tarlü 
.'.~t lbrahim her aenc zevce,sl 11ndaki ecdat ıilıilcsi töyle gelmekte- lk!nci lte1ler sokak No. 25 türlü oyunlar oynamaktuclırlar. 
--- izin alıp aelclikçe Klbeain dir. T ,./Pfo.,: 3869 Resmimiz, (ar ste Tufan) ı;ımlni çevirelnerden bir ırrup göstermek-
~ qltmit ft ba .... J-lur.t !.mail, Nahit (,ahud Sa- 'tedlr. 

Orta boylu. yuvarlak çehreljylm. 
Çok gilzel değilim, fak at muhakkak 
verilen işleri başarabileceiirn ve oy
namak için kabiliyetlerim o)dufun
-Devamı 10 uncu sabitec!e -
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(SAHiFE 10) {ANADOLU) 24 Ağustos Perşemb"' 1939 

lzmir dördüncü icra memurluğun- ve itibar olunurlar. 
v l dan: 5 - Tayin ed "len z mandn ırayrf 

.._) A~tk • ttırmn i1t P«r<l) a ç vrile- menkul 3 defa. ba ~rırıldı~t. n onra;: 
nya 

U hafta ·ç·ınde Polonya hudutlarına cek gnyri menkulün ne olduğu (ara) çok arttıran.n ıha.e edılıı. Anca~ a ~ 
ti8,80 M. M. Ebadı dn. : rn_ıa. bedeJı muhamm~n ~n·mct.? o 

70 f k k d•ıd• 1 ••t F l l H . • N Gayri rnenkuHin bulunduğu mev- ,5 ı~ı bulmaz -ı;eya s.ltı .~ tc)en na-l a SeV e l l ngu ere, ransa Ve ta ya arıcıye e· kii mahallesi sokağı numara 1 tzmir lneagınn ruçhanı olan dıger nlacak-

Paris, 23 (Radyo} - Alman as- Bohemya, Morav·ya, Slovakya, ve tl • d k } } Gündoğdu mahı ile i Demirciler so- lılar .bulunup .ta bcd~I b_unl.nnn ° 
kerı harekfitı sona ermek üzeredir. Avu turyada askeri hareketler göze Z 3fe erın e QnUŞffia ar Ü UYOT kak 16 knpı mımar. ı 1203 adn 12 gayrı menkulıle t.emın ed lmış ala-

R · , · 1 k ( ) caklılnrıııın mecmuuııdan fnzJa\·a Bu hafta içinde Polonya hudutlarına çarpmaktadır. oma, 23 (Radyo) - Kont Cıano tunmuştur. Çembeı·layn, bugOn Va- parsel. 'l akd.r o unnn ıymet 894 k ·a 
k k · · B t ı ·ı~ d" b 0 p 1 F' . . 1 k d . .1 . 1 b h t bb 5 1. d çıkmaz a en ço arttırnnın taahh -sev olunnn Alman as erınm miktnn u gaz~ e şun nrı ı avc e ıyor: ug n o onya, ran a ve Japonya şıngtona rnre et e en ıngı terenın ıra e er m re> murn aı ıra an . . . 

5 t · f k b l"ğ ı t p ı k r ı k b" h f" 1 · • k b 1 t . "k f" . 1 d k t tt 1 w il dti bnkı kalmak uzer urttırnma 1 ye mış ır nya a ı o muş ur. o onyaya arşı n,,ı aca ır arp- se ır erını a u c mış ve uzun mfiu- Amerı ·a se ırıy e c ·onuşmus ur. ar ırmıının yapı ncagı yer, g n, a- .. ,. . . . .. 
0 Londra, 23 (Radyo) - Manches- te Çeklerle bir uzlaşma temin etmek det konuşmuştur. Pari , 23 (A.A.) - B. Daladiye at: 4 üncii icra dair.e inde 25-~-93!> gun daha temdıd' on be ıncı gun 

ter Gunrdinn gazete inin bildirildi- üzere Almanya hOkumeti Çeklerle Londra, 23 (Radyo) - J.,ord Hnli- ı:ı.ıat J G da Polonya biiyük elçisini pnzarte.,i sc.at 15 te. olan ıo-ıo-39 salı günü a ni. snntte 
~ · · B ı· · d b 1 b" hil · t a t" · b" k f k b c· p 1 r· .. k b 1 ık b 1 . ı· 1 vapılaenk arttırmada bedelı satW gıne g re er ın cıvarın a u unan ır rrıye g ran ısı veren ır a- a s, ug ın o onya se ırını a u a u etmış ır. ı _ .,bu gayri nıcnkuliln artbr- . . ~ .. d" 
motörlü kıtalann büyük bir kısmı rarnarne hazırlamaktadır. Bu karar- etmiş ve uzun müddet konu mu +ur. Vnrşovn, 23 (A.A.) - Polonya nıa şartname i 25-8-~3!> t .rıh;nden ~stey.enın ,alacagına ruç?anıolan .,1• 

l 1 P h · h t d ··k b' B d A "k f" • d ı d h · · B k lı"" ··k B •t •rer alacaKlılann o gayrı m nkul ı e pazartesi ve sa ı gun eri olonyn u- namen n sara a en enıagoJı ır un nn onrn merı n se ırı P. ~ ar cıye nazırı e ·, uyu · rı anya itibaren 39-3302 No. Jı ,: üncü icra . . . 
hı .. tt ld ~ ö .1 kt d" H ı f k • · t t · üt k 1 . . . k b 1 t · t" . tenıın edılmış alacakları mecmuun· dudur.n doğru hareket etmişlerdir. ma ) e e o ugu ~ enme e ır. n a sı zıyare e mış ve m ea ·ı- e çısmı u u e mış ır. daıresinin muayyen numarasında 

1 
. ok 

•• ben Çemberlayn tarafından kabul o- h k . . .. b"J . . . kb dan faz aya çıkmak şartıyle en ç 

e 
fng·iliz ve Fransız gazetelerinin, 

re son tavsiye!eri 

s 
Hitle· 

----ccctt*>>>-------

s ' r 
~r csın goı c ı mesı ıçın nçı r. arttırana ihale edilir. Böyle bir be-

Uanda ya~ıl.ı olanlard~n fazla malfi- del elde edilmez~e ihale yapılamaz 
mat almak ısteyenler ışbu şar~name- ve satış talebi düşer. 
ye ,.e 39-3302 dosya numarasıle me- 6 _ Gnvr· menkul k disi ·ahle 

· t• · ·· t t l"d" • ı en ne ı 
murıye ımıze rnuracaa .e me ı ır. olunan kimse derhal veya verilen 

2 - Arttırmaya iştirak için yuka- rnühl.et içinde parayı vermezse ihıt
rıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde le kararı fesih olunarak kendisinden 

Paris, 23 (Radyo) - Gazeteler, Hitlerin çok düşünmesi lazımdır.> R A/ k .. d pey veya milli bir bankanın teminat evvel on yüksek tckJifte b ıhman k"rtl 
Almanyanın askeri hazırlıl::Iarından Londra, 23 (Radyo) - Matbu- US· ~lan pa ilnln lmZGSln an mektubu tevdi .edilecektir. (124) se nrz.ctmiş olduğu bedelle almağıı 
bahisle uzun makaleler yazmakta ve at, İngiliz hükumetinin gösterdiği • l · • b · J k/ 3 - İpotek sahibi alacaklılarla di- razı olursa onn raz ıolmaz ve\ a bU-
bir taar z vukuunda İngiltere ile enerjiyi büyük harflerle tebariiz et- so ra vazı).:et erını tes t e ece er ğeralftkadarlarınveirtifakhakkısa- lunmazsa hem~n 15 giln mOddetle 
Fransanın derhul harekete gelecek- tirmekte ve fngilterenin, ilk kararla- ~foskova, 23 (Radyo) - Rus-in- rememcktedirler. hipleriin gayri menkul üzerindeki nrttıramaya çıkanlıp en çok arttırn-
lerini kaydetmektedir. rı almağa başladığını, rucu ettiği tak- giliz-Fransız askeri heyetleri, Rus- Moskovn, 23 (A.A.) - Fran!;tz Te haklarını hususile fniz ve masrafa nn ihale edilir. İki ihale arn ındald 

(Figaro) gazetesi diyor ki: dirde felakete duçar olacağını bildi- Alman ademi tecavilz paktının imza- :ngiliz askeri heyetleri dün Sovyet dai rolan iddialannı işbu illin tari- fark ve geçen günler için yilzde bcŞ-
cŞimdiye kadar çok söyledik. Şim ği için kararından dönmiyec eğini ve sından sonra vaz"yctlerini tespit e- heyetiyle toplantı yapmamıştır. He- hinden itibaren yirm gün çnde evrakı ten hesap olunacak faiz ve d:ğer zn

di bir kere daha tekrar edelim ki, bir müttefiklerinden almıyacağmı kay- deceklerdir. yetler Kremlin müzesini gezmişler- milbtclcriyle birlikte memuriy.ctimizc rarlara ayrıca hükme haeet kalmıık-
hnrp vukunda Fransa ve fngiltere deylemektedir. Alakadarlar, milzakerelerde de- dir. bildirmeleri icap eder aksi halde hak sızın mcmuriy~tiınizce alıcıdan tnh· 
bütün ku, vetleriyle harekete (:tele- Ayni gazeteler, totaliterlerin dn- vam edip etmiyeceğini henüz kesti- lan tapu sicililc sabit olmadıkça sa- sil olunur. 
ceklcr, nerede ve ne şekilde olurs::t ha ileri vardıkları takdirde çok na- =** tış bedelinin pnylaemnsından hariç İşbu arsa yukarıda göstcr"len 26· 
olsun cebir ve ş"ddeti bertarnf etme- dim olacaklarını ilave ediyorlar kalırlar. 9-939 ve 10-10-939 tar'hlerinde lı· 
~e calışacaklardır. Bunun içindir ki, r:- ~1 S r 'ıJ 4 - Gösterilen günde arttırmaya mir 4 üncü icra memurluğu odasındll 

*' ' Y y iştirak edenler arttırma şartnamesi- işbu ilfin ve gösterilen arttırma şart· y a ni okumuş ve lilzumlu maınmnt almış namesi dairesinde satılacağı i)flll 

v-0 bunları tamamen kabul etmiş nd olunur. 3124 

Leh Alman hudutlarında b ·r hadise B:r h8rp pat arsa lngilterenin yanı 
başında bulunac3klardır oldu. Eir Alman nef P.ri yar .11.andı 

Pari , 23 (Radyo) - Polonya hii- man askeri Leh arazisinde 130 mf>tre Londra, 23 (Radyo) - Avustural-ı Kannda bitaraf kalnmaz. 
kQmeti, hududlarda bilUln tert"batı ilerlemişlerdir. Polonya hudud mu- ya baş\·ekili bugün beyanatta bulun- Otto\·a, 23 (A.A.) - Kanada hü-
alm ~ ve lfızımgelen tah_iclatı bitir- hafızları tarafından geri dönmek cm mu ve İngiltere He Fransanın sulh- kiimeti Loııdradan gelecek malfıma
!l'işfr. rin! alan Almanlar ate, ttmek sure- severlikle:ini '\'e. s~l~u ku:tarm~k ta intizaren beynelmilel hadiseler 

\' rşovP., 23 (A.A.) - SeJahiyet- tiyle mukabele etmişlerdir. Bunu Y >ıundnkı ~esaılerını takdır ettık- 1 hakkında sükiitu muhafnzn ctmckte
tnr bir menlından bildirildiğir.e gö- müteakıp yapılan ateş teafsi esna - ten sonra, b.r harp vukuunda Avus- 1 dir. Efkfirı umum:yenin ekseriyeti 
re dun öğleden sonra Leh • Alman sında Almnnlnrdan biri hnfifce )'ara-1 turalyanın ing:lterenin yanıbaşındn ihtilaf halinde Kanadanın bitaraf ka 
hududunda bir had' e vuku't:ıulmuş- lanmıştır. Neticede Almanlar yara- bulunacağını söylemi§tir. 1 lacağını zannetmemektedirler. 
tur. Eze toclıova mıntakasındn Euc- !anan arkadaşlariyle birlikte ger: çe- ----------
zno civarında hududu geçen üç Al - kilmişlerclir. • ye • 

' z Cerrahpaşa hastanesi mutfak ve çamaşırlık binn~nın ikmali in· 
şaatı kapalı 7..arfla eksiltmeye konulmuştur. ihale 28/8/939 pazartesi 

Japon va, lngilterenin hakiki dü• qÜnÜ s,at Ort dörtte !stanbul belediyesi daimi encümeninde yapıla. 
caktır. Muhammen bedeli 25.972 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 1947 

S iince/erini anlamak i'sti")Jor lira 92 kuruştur. Şartname 130 kuruş mukabilinde lstanbul belediye-
• T si fen işleri müdürlüğünden a!ınabi1ir. Taliplerin 939 yılımı ait Ticaret 

Tokyo, 23 (A.A)- Domei ajansı-j Domei ajansı, İngiliz büyOk elçi- odas! ve ihaleden tekiz gün evvel lstanbul belediyesi fen işleri mii • 
nın ıstıhbaratına göre japon delegesi sinin alacağı cevap müzakerelerinin dürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikası ve ilk teminat 
Kato, bugOn İngiliz bü) ük elçi :ni tekrar başlıya cağı husu unda hiçbir makbuz veya mektuplariylc 2490 numaralı kanuna göre hazırlıya .. 
hakıki düşüncelerine dair tenvir edil- ümit bırakmazsaKatonun tekrar Çi- rakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar İstanbul bele
mc:.lni istemişt.r. ne döneceğini illive etmektedir • diyesi daimi encümenine vermeleri. J 3 J 9 22 26 607 J /2926 

00 

- Baştnrafı 9 ncu Sl\hifcde - mış olduğum mektubu ynnlışhkla si-
aı:, nda cınin:m. Eğer i:sterseniz size ze yollamışım, lıu mektupta bir de 
re imleri gbndcririm? > randevu veriyordum, tabii mektup 

Ah, bu meaud gece! size gelmiş olduğu için bu arkadaşla 
Diğer mektupta da birçok im!U ha- da buluşnmadık.. Bilmem nasıl al-

alarıyle şu cumlelcr yazılı: . danmışım, mö yö çok rica ederim, si-
Yavrum Pol.. Seninle geçirmiş ze nid olmıyan bu mektubu derhal ia-

olduğum bu mesud geceyi hiç unut- de ediniz .. > 
mıyacağım . Hayret etme .. Sen, ya· Daha bunlardan manda kaç çeşit 
nı:nda degılken seninle bir gece ge- mektup, hatta şiirler .. 
çirdim .. Bugün senin birkaç filmini Pol Kamboyu gören, tanıyan bütün 
eyrettim .. Şimdi odamdayım, kendi- kadınların aşknameleri, fakat ne-

mi o J·adar yaln z hissediyorum ki.. dense ekseriyeti aşağı sınıf teşkil {ldl

Gümrük Iı1uhaf aza l(enel 
' 

komutanlığı 
Istanbul levazı amirliği satın al

ma komisyonundan: 
l - Satın nlın:ı,•nk 100 t~•'l b'rinci benzinin 12-9-939 sah günü sa-

nt lü ıe knpnlı zarfla eksiltmesi :}'apılncaktır. 
2 - Tahmini bccldi 26500 lira ve ilk teminatı 1988 lirndır. 
3 - Fenni ev:.nfı 'e ~artnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstckl )erin belli piln ve s~tten bir saat evveline kadar 2490 

ayılı kanunun :arifi veçhlie hazırhyacakları teklif mektup
larını Ga~nta rıhtım caddesi Veli Alemdar han 2 inci kattaki ı 
komisyona vermcleı i. 24 28 2 7 6432-308!> 

Tütün kuUammlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattaıı 
mü~teltidirler. Doktorlar kendilerine her daiına sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

• • 
ı erıne üjde s· gara Tirya 

Halbuki 
A • 

'ın son 
ic- dı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadnf! 
istedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeld 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, PiridiD1 

Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derececinde üzer, ağız, ciğer ~e 
yürek temiz kalır. 

Fiati her yerde lSO lruru§tur. 
Toptan, perakende sah§: Kemeraltı Karakol lmrtısı No. 7 4 

MAZHAR ÖNGÖR 

~l~:::Z:~~D 

IZMİR 
AMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şir'ıeti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 
ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

T elefo Oa 22 1 ve 3079 
elgraf adresi: ayrak !zm·r 

Sevmek kelimesi bana dilşilndilkleri- yor .. Hatta her sabah artiste süt ve
mi ifndeclcn aciz görünOyor.> ren siltçOnün kızı da cnhil kafasiyle ııı ııı 111111 ı ııı ııı ııı 1111111111. ııı 111 ııı ııı 11m1111 r ............... : ,....., 

il 
11111111 u il....__ . .,,,,. 

Başka bir mektupta da seven kn- saçma bir şiir yazarak artiste flunınşk 
dın şbylc isyan ediyor: etmiş .. 

c 1ösyö .. Bu sabnh size telefon et- TecessOs bu .. İnsan karışbrdıkçn 
tiğim zaman ebeni rahat bırakınız> nelere rastlamıyor ki.. Gayetle sade 
d'~e cc,·aµ vcrd!niz .. Halbuki ben si- ilanıaşklardan en adi teklif ve teh- -
Z(; dün otomob;ldc beraber bulun- didlere vnnncaya kadar .. 
<luğunuz kadının kim olduğunu sorn- l\Iektupların kıraati saatlerce sü
caktım. cBeni rahat bırakınız> de- rüyor. Fnkat Pol Kambo htılii rney
mek kQl vdır her şey sona erer de- danda yok .. Nihayet mektuplar ta
ğil mi? .. Hayır Mö yö, ben bu keli- mnmen okunuyor. Dosya kapabhyor. = 
menin manasını bilmiyorum, ben da'- Tecessüsünü tatmin eden gazeteci bir 
ma bunun için ele size harp ilan edi- koltuğa oturarak beklemeğe başlı- 1 

yorum ve size derhal sByliyeyim k" yor .. Bu sırada knpı açılıp artist içeri -
bunda ben kazanacağım. ÇünkU t:k- g:rlyor: 
rimde mu ımm .. Sizden rcsmınızı - Affedersiniz .. Diyor .. Sizi bek
. kmişfm. l t r yollayın, ister yol- Jettim .. Ne fena, size okuyacak bir 
lamaym; bence artık hep i müsavi- şey de vermemişler.. -
dir .. Sizinle daha çok hesaplaşaca- Gazeteci sözünü kesi~'f:r: = 
w _ Aman efendim, ne ziuanı var .. z .. ~ J 

Yonlıı bir mektup BOtün giln okumaktan yoruluyoruz.. -
Bu mektubun yanıbaşında bir haf- Bari bu şekJlde biraz istirahat etmiş 

ta , velki tarihi taşıyan ayni yazı ile oluruz. 1 
y z Jmış bir ikinci mektup: Ve, bundan sonra konuşmaya baş. _ 

"'fö yö .. Bi .. yanlı:.lık yapmış ol- lıyorlar.. -:: 
c!uğum için size bu mektubu yazma- Kim demiş ki gazeteciler milteces- = 

er'1 ur kalıycrum.. sis ve boşboğazdırlar d:ye... j~ 
ı.\ ı. t.. c :vE:! biı· arkadaşıma yaz- '/fı'f:, 

Bozuk ve 

• • i 
1 

• . . 
fena döşemeli yollarda 

19 or ·k e leri 
B İ A N Kİ Amortisörleri 

nin temin etti2i konforla hiç sarsılmadan ve süratle teyahat edebilece~iniz yegane rakipsiz motorsikletlerdir. 

... 

-
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'•· ···································································································.:'''''' • zr;ıır Levazın1 Amirlıgi .)atı ı A.11.1.ı ~ 

Komisyon~ı ilanları ~ 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Müstahkem me\ ki Lirlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 

lere 60 liradan başlc.mak üzere 98 lira ücret verilecektir. istekli olan· 
ların artlnrı anlam.ık üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine mü· 
ta-:aatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 
....... --- ------.-..----------1 z mir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundım: 

l - lzmir !\1üs•nhkcm Mevki Birlikleri için pazarlık suretiyle 
5900 kilo Lm.e üzüm satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 25 li 9_,9 C~ma günü saat 15 de Kışlada !zmir Leva· 
zım Anıirliği :.atın l'lma komisyonund yapılacaktır. 

3 - Talipler ihale gl'nü muayyen saatten evvcJ komisyona miı· 
racantlon. ( 3 1 31 ) 

İzmir Bomova A!keti Satın Alma Komisyonundan: ....., __ 
- ()demi.teki Birlik ihtiyacı için (75) bın kilo odun oçık ek· 

siltm ye konmu. tul'. 
2 - İhalesi 1 1 Ey!ul 939 r az~rtesi günü saat ( 11) de lzmir • 

Bornovadr: A keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen umum tutarı ( 1312) liradır. 
4 - Teminatı :nuv.ıkkatr. akçası (98) liradır. 
5 - Şartnamesi :ıcr gi.in ]·emisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Tkaret odasında kayıtlı olduklarına dair vc.-sika 

ös ermek ınecburivetindedirlcr. 
7 - Eksiltmey is irak c·<l .. cl'kler 21190 sayılı kanunun 2 v<: 3. ncü 

m dd ı~rinde ve ~'1rtnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
mektuplarivle birlikte yukarıda adı geçen komisyonn mii-
racaat1en. 24 1 5 8 (3136) ------------------lzmir Bomovn A ı;keti Satın Ama K~isyonundan: 

1 - Bornovadaki Birlil· ihtiyacı için ( 45) bin kilo odun açık ek
siltmeye konmu tur. 

2 - lhalesi 11 /Eylfıl/939 Pa2'.mtesi günü saat { 1 O) da f zmir • 
Bomovadcı A k0 rf satın almn komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen umum tutarı (788) liradır. 
4 - Teminatı muvo.kkatn akçası (59) liradır. 
5 - Sartnamesi her ~ün komisyonda görülebilir. 
6 - lst~kliler Ticnret od~sı da kayıtlı olduklarına dair vesika 

gös rmek mecburiyetindedirler. 
7 - E.ks"ltm~yr =Qtirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 v~ '3. ncii 

maddelerinde ve rnrtnamt-sinde yazılı vesiknlnriy1e teminat 
mektup]ariyle birlikte yukarıda adı g ç n komisv'>n mü· 

........., rRcnatları. 24 1 S 8 (3138) 
İzmir Bornova A"keri Satın Alma Komisyonund"n: 

1 - Gaziemirdeki Birlik ihtiyacı için ( 117) bin kilo odun açık 
eksiltmeye konmuc.tur. 

2 - ihalesi 11 ; Eylül 939 Pazartesi günü saat (9) d:ı lzmir • 
Bornovada Askeri Eatın alma komisyonunda yapılacaktı:-. 

3 - Tahmin edilen llmtım tutan (2048) lirndır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası ( 154) liradır. 
5 - Şartnamesi ?ıer gün l·omisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticnr"t odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek me>cburiyetindedirler. 
"' 7 - Eksiltmeye iştirak t.decekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. ncu 

"1Qd0ClCnTI0C VC ŞftTI:nBTnCIJlnCJC---y'DZtlı vçnt1'.-ufaı1 t;Cırıtua• 

rnektuplariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona mü 
........... rncaotları . 24 1 S 8 (1117) 

lzmir Bon1ova Askeri Satın Alına Komisyonundan: 

1 

- Gazicmirdeki Birlik hayvanlarının ihtiyacı olup bir ay zarfın. 
da pazarlık suretivle satın alınmasına karar verilen 91 tor. 
yulafın ilk :;Jnzarjıfma isteklisi çıkmadığından 2. nci pnzarlığı 
241 Ağustos ı939 Perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı (5005) lira olup ilk teminatı (375) 
liradır. 

3 - Şartnamesi komisyonda görüleb:lir. 
4 - lsteklilerin Ticaret ndasın k yıtlı olduğuna dair vesika ibrnz 

etmek mecburiyc-ti 'Vardır. 
S - Pazarlığma i~tirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 

ncü maddelerinde yazılı vesika ve teminatlariyle birlikte Bor-
novada askeri satın dma komisyonuna ge~e~..!l· (3135) 

tZ";;;ir Le azını Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
- Çanakkale Müstahkem Mevki Birliklerinin 16000 kilo pırinç 

ihtiyacı 141 Ağustos 939 tarihinde açık ek iltme suretiyle 
yapılan clcsiltmcsınde talip çıkmadığından pazarlık!a satın 

ı alınacaktır. 
- ihalesi 14/Eylul 939 Per cmbe günü saat onda Çam•kkale 

3 
Müstahkem Mevki Satın almş komisyoııunda yapılacnktır. 

- Pirincin beher '.kilosu yirmi dört kuruş olup teminatı muvak 

4 
kata akça ı 288 liradır. 

S ._ Şartnamesi her gün komi yondn göriilebilir. . . .. 
- istekliler Ticaret odhsında kayıtlı olduklarına daır vesıkn gos-

(ı termek mecburiy~tındedirler. 
._ Pazarlı'1a İ§tir k edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçiin· 

cü maddelerinde 'e •artnamesinde yazılı vesikalari ve temiM 
natı :nuvnkka!alaıivle birlikte ihale saatındnn evvel komİs· 

'-- yona müracaatfrm.. (3128) 

tı~ İtrnir Levazım Amirli(P Sabn Almn Komisyonundan: 
~ ~ Cin!i!i 
~ 1500 -·---
~ ıo00 Kilo Siyah ynğlı kösele 

ıo00 Kilo c c Vakete 
1
50 

Me•re Adıma bezi (rengi baekn olnbilir.) 
~Ooo Adet Y;ımibeş :numara siyah bobin makara 
ıo00 c Tevhit semeri, kaburga tahtası 
~Ooo ~ c: Dört köşeli halka 

~ So « Üç ~nntim erzmda toka 
•ı 10 Kilo Hnki ynğlı boya 
~ 6 c Çiriş 
~ , 00 « Tel çivi 
~ 1 O Metre Kolnnhk şerit 
~ 3oo Kilo ~açı kebrız 

~ c Silme <lemir iki santim arzında 
l 
o J) . . ... c t•mır ;lt>rÇın çıvısı 

........ Diyarbakır Kor BirliHeri için yukarıda cins ve miktarları ya
zılı on dört kalem malzeme pazarlık suretiyle satın alınaM 

~ <=aktır. 
........ İhalesi 251Ağustos1939 Cuma günü saat 15 de lzmirde Kış· 

lada lzmir Levazım Amirliği Satın alma komisyonunda ya· 
3 J>ılacaktır. 

........ l~lipler ihale rnatından evvel komisvona mürncnat etsinler. 
(3130) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
- Yüz bin udet bakır sahan alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 

mesi 11 9 939 pa7artesi günü saat 1 5 te Tophanede lstan· 
bu] Levazım Am!r!iği satın a1ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 24000 liradır. 
3 - ilk teminatı 1800 liradır. 
4 - Şartname ve uümu 1esi komisyonda görülür. 
5 - isteklilerin knnuni '•esikalariyle beraber teklif mektuplarım 

ihale s.ıatmdan en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 
24 29 3 7 (312!) 

• z 
Talebe 

.. rk 
yurdları 

• cem eti • 
aarı 

1 - J{ız ve erkek ta le> be yurdlarında kn) ıd kabul muamelesine baş
lanmıştır. Yurdlarn kaydolunııbilmek iç"n izmirdc her hangi bir okula 
kn~·ıd olunmuş olmnk kafidir. 

2 - Bir ders yılı için talcbP yurdlarmda ilç tak itte l 50 lira ücret 
alınır. Memur 'e mCltekı:it ~ocuklarından yüzde 10 kardeş çocuklar
dan yilz 1e l 5 tenzıHi.t yap1lır. 

3 - Kız yurdu için kayıd muamele i köprüde tramvay cadde inde 
G86MG87 No. lu MuammC'r Uf~ukhk'lin köşkünde yapılır. 

4 - Erkek talebe yurnu kayd muamelesi talebe yurdu binasında ya
pılır. Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci erkek liseleriyle tecim lise
sinin bulunduğu kordon mıntaka ında merkezi, gen ·ş bağçeli bir bi
naya nakledflecektir. 

5 - Kız ve eı kek rurdlnrında karyola ve yatak yurdca temin edile
cektir. Yatak takımlnrı okulda mevcud listede olduğu gibi ailelerce 
temin edil c ktir. 

6 - Talebe yurdlnrında ·nşe işleri Ege lisesinin gündelik tabellu
sınn göre tertip edilir. 

7 -- Tnlcl>C' yurdlarıTtdn çocukların huzur ve sükQnetle derslerine 
çnhşabilmc eri için s erek olnn tertipler almmışhr. 

8 - Leyli li el rd ki d rs müznkere ve çalışmn saatleri miktarınca 
dcrıslere zamaıı nyı ılnnşhr. Talebe bu zamanlarda liselerde olduğu 
g bi müzakereci öğrctmcııin nezaretinde mütnlca salonunda dersleri
ne \ahşırlnr. 

Telef on: 2n20 Telgraf adresi: Ege lisesi İzmir 
24 26 29 3132 

ge re r e 
Tii lı frJ. aarif 
Yatıı .. G .. n 

• s 
em iye ti 

üzlü 
1 - T ım tcşki fıthdır. LisE. ve orta kı mın bütün sınıflnn bu sene a-

çılmı~tır. 

A - Li~e kı mı yr lılı ücret 200 gündüzlii 75 liradır. 
B - Ortn kı<.:mı yatılı ucrei 200 gündüzlii 60 liradır. 
C - İlk kı mı~' tıh iıcrcı 160 gündüzlü 50 liradır. 
D - Ana kısmı gündüzlü 50 liradır. 
2 - ücret• r i.iç 'nlC'itte :ılınır memur ve mUtckn t çocuklarından 

yüzde ı O knrd ş çocuk'rnndnn ~·üz 15 tcnzilut ynpıılır. 
3 - Kııyıt munmel ine başlanmıştır. Derslere 25 eylOlde başlanaM 

caktır. 
4 - Gerek lise ve gerekse ilk nnn okul binaları izmirin en güzel 

't:'ıt mnıııu un nnvınt r~~ rı OTnnl n n rnn ve KtfPr mınt kıımnd dır. 

Lise Köprf\ (Şnkirbcy) 141 inci sokakta eski ticaret Jicıe inin bulundu
ğu binadır. 1lk \'e ann okul da Karantinada Karakol civarında 181 in
ci sokakta 5 No. da Mansurzade konnğındadır. Okul binaları denize 

nazır geniş bağı;eli<lir. Dersnne ve yatakhaneleri bol hava ve z"yasiy
le her tlirlü snğlık ~artlarını haizdir. Kütüphane ve Hlburatuarları da 
lınzırlanmuk suretiyle bu sene tam tcşkliiltlı 11 enin ihtiyaçlarını kar
şılıyacak bir hale l:oıımuştur. 

5 - Öğretmenler Kadrosu İzmirin seç:Jmiş mu.allimleriyle kuvvet
lendirilmiştir. 

Telgraf adresi: Ege li ~esi İzmir. 
'l'el<'fon: 2920 Jıse, S947 Ana ilk 

24 26 29 2133 

ge ave 
lzmir Türk Maa1·if cemiyeti 

Ana ve ilk 

1 - tık yat lı !icret lGO l"radır üç taksitte alınır. 
A - İlk gündüzlil ücret 50 liradır üç tnk itte alınır. 
B - Ana gllncllizlll ücret 60 liradır üç taksitte alınır. 
2 - Okul ızmirin en frllzcl en manıur mıntaka ı olan Knrrmtinadn 

l\'Iansurzacı · konnğındn aç1lmıcıtır. 
3 - Ana ilk kıc;ıınlar için iazım olan bütün eı;ya hazırlanmıştır. Ted

risat ,.e terbiyP işleri en cleğc·rl" öğretmenlere tevdi edlimiştir. 
4 - Ann kı mn 4. fi ve 6 ::nşmdnki çocuklar alınır. 

< 

5 - İlk kı mın birinci ikinci llçüncü sınıfları açılmıştır. (Birinci sı-~ 
ınfa 932-93:1 doğumlular r.Jınır) diğer sınıflara naklen \'C)"n imtihanla 
talebe kabul edilir. 

G - J\nyHl kabul muamclednc başlanmıştır. Derslere Birinciteşrinin 
ikinci gUnil bnşlnnacaktır. 

7 - Çocukların okula gelip gitmeleri için de otobüs temin edilmiş-

tir. 
Telef on: S!l47 Telgraf adres: Ege lisesi İzmir 

24 26 29 8184 

-Söke ediyesin e · 
Kasabanın 150 hektarlık sahası dahilinde mevcud kontünü cere

ynnlı elektriki yenilenerek alternatif cereyana tahvil edilecc~inden 
projesi ynptırılncaktır. 

isteklilerin projenin hazırlanması ve vekalete tasdiki ş.:!:tiyle son 
teklif mektuplarını 1 1 Eyilıl 939 Pazartesi gününe kadar ve .şartna
meyi görmek üzere belediyeye müracaatları ilan olunur. 

24 27 30 2 (3126) 

lzmir lnh·sar ar başmüdürlü· 
ğünden: 
Darağaç müskirat nnbmında mevcud iki adet üzüm el peresesı 

pazarlıkla sntılacnktır. Muhammen bedelleri ikişer yüz teminatları 
otuznr liradır. 

isteklilerin 2618 939 günü saat 11 de Baş müdürlüğümüzdeki 
komisyona müracaatları ilan olunur. (3125) 

(SAHİFE 11) 

• •• z r ca 
T. A. Sirk etinin halkapınar kumaş fabrika ı 

Tnrnfından mevsim <lolayi İ)•le yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM. ZARiF 
VE UCUZDUR 

Y ni yaptıracağınız elbheler için bu mamulatı tercih edin 

SATIŞ Y RLER 
B"rinci kordonda 186 numarada 

HALI T. A. Ş 

B İS TOL 
Be yoğlunda 

os ANİYE 
Sİ R KECl'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelci.si .. 
B. Omer Lijtfi Bengü 

dir 44: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün mUıterilerine kendisini 
sevdirmiştir •.• 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .• lstanbuld 
Lütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu urlar .• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekeb t kabul etmi· 
yecek d recede ucuzdur • 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğün
den: 

Tuz sıyırma i i bir Eylul tarihinde ba§lıyacaktır. 1 kötürü olup 
geçmiş senelerin yevmiye tutarı 150 • 225 kuruş arasındadır. lş isti• 
yenlerin bu tarihten evvel Tuzlaya mürııcnatları. 

22 24 27 (3096) 

ia mü .. rlüğün en: 
Gümrük bnşmildtirlilk muhasebe servisi kişelerinin yapılması 940 

lira keşif bedeliyle \'C 16 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun. 
den isteklil 0 rin 34!>0 sayılı yı.sa hükümlerine göre hnzırlıyacakları 
teminaltnrı ile b!rliktc 1 eylül 939 cuma gUnU saat 11 de Nafia mu -
<lürlilwilnde k mi ·ona başvurmnlan. 15-24 2987 

Lise ve ortaokullar satın 
komisyonundan: 

ima 

Karşıyaka Kız öğretmen okulunda yapılacak 833 lira 48 kuruş 
keşif bedelli bölnıe ve potrel inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Ke• 
şifname ve snrtname in~aat yeri her gün mezkur okulda görülebilir. 
İhalesi 25 Ağu tos 939 tarihine rastlıyan Cuma günü eaat 15 de ya· 
pılacak olan bu i~in ilk teminatı 52 lira 62 kuruftur. isteklilerin o gün 
hükumette Kültür direktörlüğünde toplnnac k olan komisyonumuza 
müracaatlım ilan olunur. 1 O 15 20 24 (2905 

et çam as trav 
atın nac t 

Devlet demiryo!1arı 8 ci iş.etme 
komisvon·ın 1an: 

idaremiz için 400 adet <'nm mak s traversi '31 8 939 tarihinde 
saat 15 de açık el-siltmt! usul yle satın nlınacaktır. Şartname Ve! kroki 
işletme l·omı yc:ınundn goriilebil"r. Muhammen bedeli 2824 liradır. 

hıteklilcrin 211 lira 80 kuru luk muvakknt teminat makbuzu ile 
tayin olunan vakitte Alsancakta işletme kom yonuna gelmeleri la-
zımd,r. (3104) 

1 - 1 9 1939 tarihinden itibaren iiç ny müddetle zahire ve hu
bubat, incir l uru iizüm, palamut vagonlnrının tahliye işleri İzmirin 
Bas nahane ve Alsancak i~tasyonlarında tamamen idare tarafım.bn 
yaı:1'iacak tır. 

2 - idareden müesseselere kiralann anbarlara ve şube hatların· 
daki hususi depo ve mağazalara konulcak olan hamulenin tahliye iş-
leri sahiplerine terkedilebilecektir. 

3 - Vürüt]arının usulen ilanından itibaren dört mesai saati zar
fında fili tesellüm işine tekaddüm eden bilumum muameleleri mür e
lünileyhleri tarafından ikmal edilerek tahliye için idari hamal tesk:!a
tına tevdi edilen tam vagon hamulesinden, tahliye ücreti olarak ton 
başına ( 15) kurus ücret alınır ve bu muameleye tabi dökme hubuM 
batın çuvallama İ$i ıon basma ( 5) kuruş mukabilinde yapılır. (idare· 
den verilecek cuvallarm kirosı tarifesine göre ayrıca alınır) öğle tatili 
mesai saati sayılır. Diğer hamulenin tahmil ve tnhliye ücretleri eski i 
gibi ton basına (27) kuruştur. 

4 - Tahliye İşi, vagonun bulunduğu yerde, hamule, müselüni
leyhlerin getirecekleri vasıtaJara tahliye edilmek suretiyle yapılır. T ah· 
liyeeine başlanılan vagonlnrın, çuval ve vesait nok anı yüzünden tah· 
liye işi inkıtaa uğrndığı nhvalde, zarar, ziyan, mes'uliyet ve masrafM 
ları mürsenüleyhe nit olmak üzere, yere indirmek, idare arazisinde 
müna ip mahalle ve hangara naklettirmek ve dökme olduğu takdirde 
çuvallamak gibi tahliyenin devnmını temin edecek tedbirleri ittihaz 
etmekte idare rbesttir. 

İhracatın pek fazla keeafet gösterdiği bu mevsimlerde nakliyatı 
sı-kteye uğratmamak ve binnetice milli serveti ziyadan korumak makM 

diyle ittihaz edilen i::.bu tedbirlere alakadar nakliyat sahiplerinin de 
tahmil tahliye itJP.rİni süratle yapmak suretiyle i tirak etmeleri has a-
tnn rica olunur. '23 24 (3106) 
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nie G. M. ll. H. A 
ava m steşar ıgın-

dan: Harnburg . centası 
. .. ,-· İzmirdeki tayyare alayinda istihdam edilmek üzere bir mimar 

•• J cTılly L. M. Russ> vap. 17' ağustos • ADRIATICA:. S. A. Dl :o. ..J. 8 ın~cak ve bu mimara yeni barem hükümlerine göre ücret yerile. 

tn bekleniyor, Roterdam Bremen ve NA VIGAZIONE · • cektır. 
lfamburg limanları için 'mal alaca~- _.. Taiipl~~in eller!ndeki_ diploma ve veaaikleriyle Ankarada M. M. 
tır. " Lero motörü 21-8 de saat 8 de ge- V. Hav: muste~lıgı zat ışleri şubesine ve İzmirde tayyare tugay ko-

cThessalia. vapuru 28 ağustostan lerek 22-8 sant 17 de Pire, Korf o, mutanhgına 30 agustos 939 akşamına kadar müracaat etmeleri lhım- ..... 
3 eylüle kadar Rotterdnm, Bremen Porto Edda, Birindizi, Valona, Draç, dır. 18 20 22 24 3831/3016 
ve Hamburg limanları için mal ala- Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tri- - - -
caktır. yeste, ve .V enediğ.e hareket edecek- 'ı 

cArcturus> vapuru 11 eylillden 17 tir. T ,. c .... 
• ' 

eylUie kadar Rotterdam, Bremen ve C'itta Di Bari motöril 24-8 de snat . 
Hamburg limanları için mal alacak- 8 de gelerek :>vni "'Un sat 17 d" I·- • • 

ıraat 
KURULUŞ TA RIHl 1888 

tır. tanbul, Pire, y •pc'; ~'Ar·ilnı.. , 
cBelgrad• mot. 25 eylülden ~ Cenovaya hareket ed,•c ' · •. · Sermayesi: 

ilkteşrinc kndar Rotterdam, Bremen Zara motörU 24-8 de saat 12 te ge. 
ve namburg limanları için yilk ala- lerek ayni gün snat 19 da Patmo, L-e
caktır. roq, Knlimnos, istanköy ve Rodosa 

100,0001000 Türk lira~ı Şub. 
ve ajan adedi 262 

cLevante> vapuru 9 ilkteşrinden hareket edecektir. 
15 ilk teşrine kadar Roterdam, Bre- Zara rnotörü 28-8 saat 8 de gele
men ve Hamburg limanları için yük rek 29-8 saat 17 de Pire, Korfo, Por-
::ılacaktır. to Edda, Birindizi. Valon. Dı·aç, 

Tnnliye \ Gravoza, Spalato. Zara, F iyume. 
.. 1'riyeste, ve V enediğe hareket ede-

cAchaıa> vap. 25 ağustosta bekle- cektir. 
iyor, Hamburg Bremen ve Anvers- ltalia. S. A. Di Navigazione 

:\-en mal çıkaracak ve B:.:cgaz Varnn Vulcania motörü Triyesteden 14-
ve Köstence için mal alacaktır. 9-939 tarihinde hareket edip 28-9-

939 tarihinde Xevyorkta bulunacak-

• Den ;Nprake Middelhavalinje: " tır. 
cBosphorus; motöril 30 ağustos- Oceanin motörü Triyesteden 7-9-

tan l eylüle kadar Diyep ve Norveç 9S9 tarihinde hareketle 25-9-939 tn
için mal alacaktır. (Bu va • rihinde Boenos Ayreste bulunacak • 
pur Norveç limanları içfn ancak 31 tır. 
ağu tosa kadar tahmil edecektir.) Royal Neerlandaia kumpanyaııı 

cBal1<is> motörU 25 eylCUden 28 ey- Pigmnlion vapuru 21-8 tarihinde 
lille kadar Diyep, DOnkerk ve N'or- gelerek Rotterdnm, Amsterdam, v.e 
veç limanlan için mal alacaktır. Hamburg limnnlan için yük alarak 

cBospl1orus> motörü 25 ilkteşrin- hareket edecektir. 
d.en 28 ilkteşrine kadar Diyep, Diin- Ulysses vapuru 4-9 tarihinde gele
a erk ve Norveç limanları için yük r.ek Rottcrc!am, Amsterdam, ve Hnm-
alacaktır. burg Jimanlan için yük alarak hare-

n. T. R. T. - - ....- ket edecektir. 
cKas n> mot. 17 ağustosa doğru IIermes vapuru 18-9 tarihinde ge-

liekleniyor, Tuna limanları için mal lerek Roterdarn, Amsterdam, ve 
"lacaktır. Hamburg Emnnları için yilk alarak 

cSzeged> motörO ağustos ~onlan- hareket edecektir. 
ııa doğru bekleniyor, Tuna limanları SVENSKA ORfENT LfNfEN 
için mal alacaktır. Vikinglnnd motöril 22-8 tarihinde 

cDuna~ motörü 7 eylOle doğru gelerek Rotterdam, Harnburg ve 
bekleniyor. Tuna limanları için mal Sknndinavya limanları için yük ala-
alacaktır. {µ. .. ~ rak hareket edec~ktir. 

'J Bardal:md motora 31-8 tarihinde 
SERVİCE MARlTlME ROUMAlN gelerek Rotterdam. Hamburg ve 

Para biriktirenlere 28800 l:ra ikramiye verecek 
Zir a~t Lankasında kumbnralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lırası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göı e ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4,000 lira 
4 c 50') c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 4i) c 4,800 c 
lGO c 20 c S,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşrniyenlere ikramiy.e çıktığı takdircle % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylul, 1 birincikii.nun, ı mart ve ı ha· 

ziran tarihlerinde çekilecektir. ~ cDurostor> vapuru 2 eylalde bek- Sknndinnvya limanları için yük aln-
leniyor, Köstence, Gnlas ve Tuna li- rnk hareket edecektir. ---------...---.---- ::-=------=--:-:-------
manian için mal alacaktır. Borseland motörü 13-9 tarihinde de beklenmekte olup falta, Cenova, O ivier ve şiJrekdsı 

geler.ek RfJfüırdam, Hnmburg ve ve Marsilya Hmnnlarına yük alarak Limited 

1 ~ N 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 
ma okulu birinci sınıfına talebe 

alınıyor 
1 - .~ at~lı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat liscsindoki ~ 
. . Clıklı usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki tlara ~ 

göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 
- 2 - Kaydı kabul tartları: 

A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. · 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün. ahenkli, sıhati yerind-.· 

olmak. 
· C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ~ 

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

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

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlantıdan 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu köy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy vt 
nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı ı 
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar
dan tahsil için kaza ve ~ehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz ohınlar askerlik şubelerine müracaat ede ek 
fazla izahat alırlar. 

1 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat cylQl ıonun.a 
kadar kabul edilir. 

1 7 19 22 24 27 29 31 2 5 7 1 o 12 15 17 3034 

lzmir Emrazi Sariye hast~ha-
nesi başhekimliğinden: · -. · 

Hastahanenin 1!>3~ mali yılı ihtiyacından azağıda tahmiıli'fiafrm.11-

vakkat teminatı yazılı 95 kalem ilacı 15 gün müddetle açık eksjltmeğe 
kunmuştur. 

Şartnameyi ve listeyi fstanbulda sağlık direktörlüğünde ve fzmirde 
hastahane başhekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 5 eylUl 9S9 
salı günü saat 10 da Tepecikte Emrazı sariye hastahanesinde .toplana>' 
komisyon huzurunda yapılacnktır. 

Muvakkat teminat parn veya mukabilinde kıymetli evrak komisyon· 
ca alınamıyacağmdan isteklilerin ihale gününden evvel teminatla• "'' 
mal sandığına yatırmalar: lfız1mdır. 

Tahmini )luvakkat 
bt!deli teminatı 

Kuruş Kuru~ 

233007 174~3 

1 fl-24-29-3 3010 

-:_· ........ -,, ........ Hltlf llllllHlllllHHHllllll l lll l IUilll lllltl 11111111111111111111111111111111 Hl ı ımu .. ~ 

cDurostor> vap, 30 eylülde bekle- Skandinavya ve Norveç limanları i. hareket edecektir. 
.niyor. mal alacaktır. çin yük alnrnk hareket edecektir. HOLLANDA A VUSTURALYA 
JOHNSTON W ARRE. T L1NES, L-td. Sagoland motöril 28-9 tarihinde HATTI 

clncemore> vap. 27 ağustasta Bur gelerek Rolterdam, Hamburg v.e Springfontein vapuru 30-9-939 ta. 
gaz Varnn Köstence Sulina ve Galas Skandinavya limanları için yük nla- rihinde Avusturaly:ı ve Yeni Zelanda 

limanları için yük alnrak hareket e

VAPUR ACENT ASI ~ Taze, Temiz, Ucuz 1 
için yük alacaktır. - ~ 

fçin hareket edecektir. rak hareket edecektir. 
decektir. 

cEstrellano> vapuru 27 ağustost!\ = ı• L AA ç ~ 
gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull ~~~" 

Li\'ERPOL HA r·rı: = 
İlandaki hareket tarihleri ile nav- ~Oporh•> vapuru 30 ağnstoM~ kn- H t •• •• t J • J • ~ 

Vapurlarin hareket tarihleriyle 
navlunlardaki değişikliklerden acen
te meı·uliyet kabul etmez. 

ZEGLUGA POLSKA KUMPAN
YASI 

LeYant yapuru 25-8 tarihinde ge
lerek Anverı:ı, Danzig, ve Gdynin li
manları için yük alarak hareket ede. 

lunlardnki değisikliklerden dolayı dar Liverpol ve Glaskovv içiıı yük er Ur U U Va et ÇeŞJt ert ~ 
ncentemiz me.!luliyet knbul etmez. ıJacaktır. E H d • N •• h t c ~ 
Daha fazla tafsilat için ikinmcikor- - am 1 uz e ançar ~ 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birinci Kordonda 150 No. da W. f. 
Henry Van der Zee vapur acentalı
&ına müracaat edilmesi rica olunur. 

cekt'r. donda FRETELLl SPERCO vapur a- DEUTSCHE LEV A.NTE • L1~1E • ~ 
centesine müracaat edilmesi r ica o- cDeloı:::. vapuru 23 ağustosta Ham = Sıhhat eczahane.Jl ~ 

SERVİCE MARlTtl\IE ROMAIX 
KU.IPA. 'YASI 

lunur. boıırge, Bremen ve Anversten gelip - Başdurak Bllyük Salepçio~lu h a111 kar,1~111 l \ . ~ 
Telefon - 2004 - 2005 yük alacaktır. •••lllllllllHlllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ...... ' TELEFON: 200712008 Peleş vapuru 1-Erlnl-939 tarihin-

---------------------mm::m----c:z:=~mmml~ 

~--~--------..... ~ ............ H .. ~ ........ ----~~~~~--

32,000 L i R A M Ü K A F A T 
u .===:==:==:::=:===::~===-~~-

Kur'alar· 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İkinci 
• teşrin tarihlerinde çeki,ecektir 

----------------------

1KR A MJ YELER , 111111 ıuııım ıı ı 111111111111111ıııı 1 11111111111111111111111111111111111111111~ 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
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lzmirin en mo ern, 
temiz ve en muntaıaJ1l 

te" ~ aile yuvasıdır. Konfor, 
mizlik, istir~hat, ucuzluk ~ 
noktasından Ankarapa .. 
asın fevkınde otel yok" 

- ANKARA Soğuk ve sıcak banyolu, kalirüferli, müteaddid fri,erli olduğu ~ 
_ gibi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane §f§ 

1 

AL s ve kıraethaneyi camidir , 
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