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il 7yılönce bug~nM7h~e~ci~i? sü~güs? ?f~~larda~i ~ın·ı danı devirmış, bıze ıstıklalın guneşını go3termıştı 

26 Ağustostan ·Baş 
lık muh rebe • 

ıne 

ıımandan
kadar 

Hitlerin kararı?-·r==~ ===ı 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Hitler dün ırece yarıaına doğru 

lnııilterenin Berlin sefiri tarafından 
getirilen lnıriliz cevabını almıt ve 
vaktin geç olmasına rağmen Sir Hen~ 
deraon ile bir buçuk saat kadar gÖ
rüıtükten aonra ayrıca kendi mesai 
..u......_d&.t.ı&rt)'ie de ıalı.-.-.y• lüZllut 

görmüıtür. 

Alman ıanaölyeainin lngirz ceva
bına bugün cevap vereceği temin 
edilmektedir. Bütün bu muhabere ve 
ınuhaverelerin mahiyeti hakkında 
henüz hiçbı'r malUınatımız yok, fa
kat cevapların teakubu ortada he 
nüz görütülmeie değer, bazı feyler 
bulunduğunu iırap ediyor. 

Radyoların teminatına göre bugfr 
akıama doiru avam kamaraaı top
landıktan ıonra hakikati anlamak 
mümkün olacaktır. lngiltere hüku
meti bugiln beklediği Hitler,.n ceva
bında eğer kendi noktai nazarına 
atağı yukarı uyırun birıeyler buluraa 
Miıter Çemberlayn o takdirde, mü-
2akeratı itki! etmekten ictinap 
için mümkün mertebe ihtiyatki.rane 
bir liaan kullanacak, akıi halde biz 
2at Hitlerı'n müracati ile teatisine 
ba9lanan meaajları olduğu ıribi oku
Yarak itin içinden çıkacaktır. 

Danziırıi kurtarmak uğruna kendi 
İ.tna-,ını, partiainin prensiplerini ve 
hükumetinin bütün harici aiyaıet'ni 
İnkar ederek eıki dostlarına veda et. 
"'İt olan Hitler buırünkü en gergin 
"a~iyet ile bi16'il harp arasında kal-

• 

"11f olan yeıri.ne adımı da atmyıa ce- '•••••• 
&aret edebilecek mi? ~ 

1 

___ .J 
Artık her fey anlatılmıttır. Tota- Büyük ve Ebedi Şef iatiklil mücadeleıinde aon taarruzu 

~'terler düne kadar bütün heaapları- böyle düıünüyordu .. 
Ilı lngiltere ve Franaanın aon dakika- 30 Ağustos 922 de düşmanın im- harebelerin tekvim şeklinde bir hü-
da Danziır için harbetmeken vazıre- hasiyle neticelenen başkumandanlık Iiisasını yapmak lüzumsuzdur. Ve 
Çecekleri ümidine bina etmıilerdi. meydan muharebesini yazmadan ön- biz bu sütunlarda taarruzun ilk günü 
tlu llmid' bundan böyle bealemeleri- ce, o güne kadar cereyan eden mu- - Devamı 8 nci Sahifede -
ile imkan kalmamlfır. lnıriltere ile oo 

l'l'anaa ve onlarla birlikte aulb cep y v •• •• • • b •• ı 
lıeainin ~üt~~ devletleri: icap ed~r- a o-mur uzum ıncır o 
•e, Danzıır tQ n harbe gıreceklerdır, ~ ' ' 
Çİinkü onların nazarında Danzig ta- • d 
-l'tuz fikrini durduracak veya boğa- gesın e zar ar 
•ak bir semboldür. Orada bir taraflı 
l.ir kararın tahakkuk etmeaine mü
•aade etmek bir çorap ıöküğü gibi 
•Yni mahiyetteki kararların teakup 
~lrneıioi, bir aenedenberi bütün dün. 

yaptı 

- Devamı 3 Üncü S1lhifede -

lngiltereye takas usulile ihracat yapıl -
ması emri piyasada hareket tevlit etti 

..____~~~-~~---~-ı 

Fuarımızı= Piyasada salah alametleri 
9 Günde 

237,752kişi gezdi 
.................... 

Evvelki gün olduğu gibi dün de re Kemalpaşa üzüm r~oltesinin üçte 
Kemalpaşa havalisine yağmur düş.. ikisi bağlardaki sergilerd~ bulun
muş, serll'iler<le buluııan P.:üh;m mik- makta !di. Bu üzümler tan;amen ıs-

1 tarda üzümü ıslatmıştır. Şehrimizde-ı lanmış ve zarar görmOşı1ir. 
ki alakadarlara ırelen malumata ırö- - Devamı 7 inci sahifede -

ADOLF HİTLER 
Verdiği cevapla müzakere 

kapısını açık bırakıyor 
Çemberlayn, dün toplanan Avam kamarasında 

• 

µzun beyanatta bulundu 

Müzakereler Gizlidir 

Ordu 
Ter Fi Listesi 

Ankara, 28 (A.A.) - 30/ 8/ 939 
dan itibaren yüksek tasdike iktiran 
cd.en ordu terfi listesi. 

Korgeneralliğe terfi edenler : 

dinleyicilerle matbuat mümessilleri 
yerlerini işgal eylemişti. 

Başvekil Çemberi ayn; söze bat
lıyarak, geçen perşembedenberi b&f 
ırötiteren vaziyet hakkında damlotU: 
ki: 

- Tehlikenin zail olduğunu sBy. 
liyemem. Bununla beraber, ufak bir 

salahın mevcudiyetini de saklıya. 

marn. · Biz, hazır olduğumuz halde 

hadisatı büyük bir dikkatle takip 

ediyoruz. Yalnız şunu söylemek is-

terim ki, bu fevka!ade zamanlarda 

Tümgeneral Ali Riza Altunkal, 
Tümgeneral Rasim Aktoğu, Tümge
neral B. Nuri Yamut, Tümamiral 
Şükür Okan koramiralliğe. 

Tümgeneralliğe terfi edenler: B. Çemberlayn matbuatın bize yardım etmesi ve ha. 
Tuğgeneral Riza Urcun, Vehbi Londra, 29 (Radyo) - Avam ka- kikatten uzaklaşmamağa çalışması 

Kocagüney, Rifat Mataracı, Remzi marası, bugün öğleden sonra saat lazımdır. Zira böyle zamanda gaze. 
14.45 de toplanmıştır. . 

Yiğitgüden, Fikri Erbuğ. Raif Ko- B k'I N .
1 

Ç b 
1 

telerın neşredecekleri yanlış bir keli. 
k aşve ı evı em er ayn, Baş-

nu .. k'l t d meden her şey altüst olabilir. Bugün, 
T - il'" t f' ed "ba ve a e sarayın an Avam kamarası-

lar· uggenera ıge er ı en tug Y· na giderken yolda şiddetle alkışlan- Hitlerin, mesajına verdiğimiz cevap 

· _ • _ . mış ve Avam kamarasında da ayni hakkında bir gazetede öyle haberler 
Tugbay Talat Ogan, tugbay Arıf tezahüratla karşılanmıştır. yazılmıştır ki, bunların bir kelimesi 

Tanyeri, Fahri Belen, Sadık Alda - Avam kamarası, baştanbaşa dol- bile hakikate uygun değildir.• 
ğan, Cevat Yalım, Nazmi Goenni, muştu. Bütün meb'uslar ırelmiş ve - Devam.ı 2 nci Sahifede -
Mahmud Berkoz, Asım Tınaztepe, ı-----::::---:=:----_:.-_;:._..:.._ ____ ,..:.:::=_ _ _:.:: __ _:,..::.._ __ 

Fevzi Mengüç, Nureddin Baransel, l 
Ömer lskender Erdemir, Ekrem Tür- cı ıgımı '7 
ker, Fevzi Akıncılar, Zekai Okan, 'L 

- Devamı 4 ncü SahiEede -

Yeni müstahkem mev· 
ki kumandanı 

Müatahkem Mevki Komutanı 
Tünııreneral Raaim Aktoğu'nun Kor 
generalliğe terfi ettiiini ve Kolordu 
komutanlıima ta.yin olunduğunu 
dünkü aayımızda yazmııtık. lzmir 
Miiatahkem Mevki komutanlıiıria 
Topçu Tuğay komutanlığından gene
ralliğe terfian general Mahmud Berk 
öz tayin edilmiıtir. Yeni MüatahJ 
kem Mevki komutanı general Mah. 
mud Berköz ıehrimize gelmiı, dün 
Korgeneral Ra~im Aktoğu ile vila
yette Vali B. Etem Aykut'u, Beledi
yede reia Dr. Behçet Uz'u ziyaret et· 
miılerdir, 

o 

Zafer bayramı 
programı 

Bugün büyük mera· 
• 

sım var 
Bugün 30 Ağustos Zafer hayra--mıdır. Büyük bayram münasebetiyle 

şehrimizde şenlikler yapılacak, her 
- Devamı 8 inci aahifede -

Cemiyete yardım ede
lim, aza olalım 

1 
«TÜRK ÇOCUGU, ' 

Her itte olduğu gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, 

1 
seni bekliyen yerini, az zamanda, dolduracaksın.» 1935 1 

K. ATATÜRK 

1 
«Türkku~unu, büyü-}- bir uluıu, havanın engin dünyaıiyle tanıı-ı 

tırıp alııtıracak bir teıebbüa olarak alkıılamalıyız.» 

İSMET fNö~O 
- Yazıaı 9 uncu ıahifcJe _ 
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-B-.••~c~i~/f 1~~~!!~.PJ!d:r .. L Şehir DahUô haberDerö j' BY~!~.~~~k~en~ 
Çemqerfayn, devamla vaziyeti Çemberlaynin beypnatından sonra ı·•~-;::;-,--~~d~:---.;.l::j!~-=-~---~~,~-~--:--ı .... -:~----------• zinde Fl'an ız balıkçı gemilerinin t41-

şöylece teşritı. etmi~tir: fşçi parti i lidi!rlerinden Gren Vood uar a olzuz Eyldl Memnu mınta- mnn harp gemil~rj tarafından tutu-
- Geçen Duma ak§amı Berlin e- söz almı~ ve artık tecavüzlere niha- k larajc araştırıldığı hakkında hayas 

firipıizden bir telgraf aldık. Telgraf yet vermek ve dünyayı ikide bir hu- 8 h Q }'~ uirenler ajansının verdiği haber, µ lp.kadarJ.., 
geç a.eld ii i<,;in, biraz s.onra sefiri- zursuzluk içinde bırakan hırsı ve is- gecesı a 'ı •lı L/a ~ı B R tarafından tekzip edilmişt:r. 
miz de tayyare ile geldi. Cuma ak- tila sevdalarının önüne geçmek ii- "" • R • ar artistleri de da- 00000

---

şamı, ertesi güve pazar günü vaziye zımgeldiğini söylemiştir. hil o/pın.'1 ıi ~2fP l.e- Kral Dnrll:! 
ti müzfker.e ett k. Konuşmalar gi~li Avam kamarası fevkalade bir VP:- 1 T. r .e-:' ,. r ~ 'El P"J • 
olduğ9 i9in burada izahat veremiye- ziyet olmaı::ıa ielecek h{lfta salı gU- v a~ıyetin ltıı.rııılı ol'mıısı o Pağ- rqet ettlfe, Harb;ye Nazırı' le 
ceğim. Bununla beraber beyan ede- nü tekrar toplanmak üzere ge,.. va- 1 · lt • 
b·1· . k. H'tl y men ~Uar 1·ç1·n lzmı·re gelenler f,g~Ja ncıra ı plajında askeri memnu ' ımn ı; 1 er bütün muallak kit celsevi tatl etmiştir. r i t k k " mın a a dahilinde denizde kayıkla ~nu ŞİU 
lıı ~ eleler hakkında bizimle müzake Londra, 29 (Radyo) _ Lordlar d ı v · · k · Fuar miinasebetiyle, yurdun her ni, ılıcaya g·derek a'.'ni zamanda te- 0 aşan ve iotograf çeken italya te-
·eye zırışme · ıstediğini bildirdi. Bi~ kamarası, bugün öğleden sonra top- b d S f 29 .:ı ht lif l köşesinden izmire gelenler roktur. davi olundugwunu ve ıstıraptan kur- aasın an pansi.roncu Narik ile suç 0 ya, (Radyo) - Kral Bo-

"' '. mu e ızaman arda bu husus- lanmı§ \"e hariciye nazırı Lord Hali- ır 1 w • b 
t h

.. Fuarı geıenler~ izm:rin istirahat ve tulduğunu sö'-·li,~erek kendisine te _ 01 agı Türk tebaasından Tristiyan rıs, ugün harbiye nazın Vaskalofu 
a uımun 'yet gösterdik. Umumi bir faks, vaziyet hakkında uzun be'-·a- J J • k · · ' k b l 

k 
· · h J eğlence yerlerine gitmekte ve istifa- şekkürde bulunmuQtur. çıçe cı Jorj, Macar tebaalı bar ar- a u etmiş ve kendisiyle uzun müd-

o_ nu.iffia lÇın azır olduğumuzu bil- natta bulunmuştur. 1t t' t· ~I d k 
d dk F k 

de etmektedirler. lnciraltı plijiyle 30 Agwustos zafer ba\·ramı mu"na- ısı.• arya ve Markerita, kayıkçı et onuşmuştur. 
ır _ı · a at bütün bunlar, Alman- Lord Halifaks

1
• Hitlerin. ingiltere- N h AlAk d 

1 P 1 
~ .Çeşme plajlarına ve Ağamemnun seb t' 

1 
b f ·h d f r urı, meş ud cürümler kanununa a a ar mehafil, bu mülakata e 

.ı•a ı e o onya ~rasındaki ihtilaflar nin verdiii cevapla müzakere kapı- e ıy e u gece uar sa asın a ev- gö .. dd · . . h · k . 
rt d k lkt kt 

ıhcalarına gidenler olmaktadır. Ro- A w re mu ernıpumılıkteıı ağırceza emmıyet verme tedır. 
o a an a ı an sonra mümkün o- sını açık bıraktıi7ını sövlemiQtir. kalade gecelere mahsus mehtap e hk · ı " · P • J ~ matiımadan mustarip bir zat, fuarı g- ma emes,ne sevkedilmiş ve muha- 00000---
a~ilır.> H··k·· d · · lence] · ,_ J kt k 1 · ö ül L Çemberlayn, sözüne de\·amla de- 1J um ar-crJn mescıısı ziyaret !çin izmire ıelmiş, Ağamem- erı iapı aca ır. eme erı g r müştür. ondra P:ıra 
miştir ki : Londra, 29 (Radyo) _ Belçika nun ılıcasının şöhretini duymuş, ora~ Fuarın 9 ey!Ol kapısı üzerine bir Suçluların isticvabından ve şahfd- M 

_ Her zaman söylediğimiz gibi kralı Leopold ve itnlya ;Kralı Viktor da üç banyo almış ve tamamen şifa- projektör konularak 9 ey!Ol meyda- !erin ifadelerinden sonra iddia ma- Borsası 
b.ir kerre daha tekrar edı·yoruz kı·, Emanuel ile Holliinda kraliçesi, sul- yap olmuştur. Bu zat, belediye ve nının aydınlatılması muvafık görül- ka~~nı işgal eden müddeiumumi mu-

avını B Et T""f k · ~l ··1 d' 
Polonyaya verdiğimiz sözde sadıkız. hün kurtarılması iç:n birlikte çalıfl- fuar komitesi reisi Dr. B,ehçet Uzu müştür. Fuar sahasında yeniden bazı · em u e çıog u ıu ıasını 
Taahhütler:mizi yerine getirmek i- yorlar. ziyaret ederek fuarı çok beğendiği- elektrik tesisatı yapılmıştır. serdetmiş, plaja eğlenmek için giden 
çin batan kuvvetlerimizle harekete Belçika başvekili Piyerlo, bugün ** ~~znunların orada bir kayık gezin-
Amf4e buJunuyoruz. Karada, deniz- ingiltere, Fransa, Almanya, P.olonya U J tısı yaparken memnu Jnmtakaya gir-
de ve havllda bQtün tedbirleri aldık. ve italya sefirlerini kab.ul etmiş ve Jllij :nİ YO )arın Karışık bir miş olsalar b:Ie hile ve desise ile ve 
Ne plprsa olsyn qir dakikp. dahi te- uzun müddet konuşmuştur. • gizlice girmedikleri, kanunyn kas -

H 
1 n~ası eın vet dettiği suçu işlemedikleri anlaşıldı -

vakkuf etmiyeceğiz. Kanaatimize itfer'in cevabı '\" Q T ğından beraetlerini istemi..+ir. Mah-
göre; Almanya, Polonya ile olan bü- L d k 'i~ on ra, 29 (Radyo) - Hitler, emec,e de suç islendiğine kanaat 
tün ihtilatıarını müzakere yoliyle dün gec d b . b' tü k M••k"'l/t f a"""e 'e bı·r c;:- , l ğ ı. hası1 oımamış. beraetıerı·ne karar ve ~'lledebilir. Şu kadar ki, her iki ta- e en erı ü nar adaşlarir- ,.. "" .•• ._uç .U ar a ır ı ı :ıpse 

le mUzaker.ede bulundu. Mareşal f d rilmiştir. Suçlulardan artist Mariya 

Londra, 29 (Radyo) - Para 
borsası, bugün hararetli temevvüç
ler göstermif, lngiliz lirası istikrar 
bulmuıtur. 

"'"'~ ....... -=***=--
Danzig'te 

Polonya' dan gelen 
trenler müsadere 

raf hudud çarpıımalarından ve uy- Göring, hariciye naıırı Von Riben- ey U . e İşe ba§/ıyor nK h "1um of du far 19 yaşında bir kızdır. Hiç tahmin 
durma haberler işae etmekten vaz- trop ve doktor Göbels, ancak bugün Vilayct"n bütün köylerini biribi- Torbalıda Dağkızılca nahiyesinde e:mediği. su.çtan ağ'ırceza mahkeme- olunuyor 
geçmelidir. Almanya ile Polonya a- ö~leden evvel Hitlerin yan,ndan riııe ve ~osalara yolla bağlamak için Talip oğlu Sabiti öldüren ,.e lbrahim sıne ,._.·erılmış olması kendisinin si- p . . 
rasında sprbest müzakerelere :baş - ayrılmışlardır. ~alıştırılacak amelei mükellefeye l oğlu Talibi yaralayan Tufan otlu nirlenmes'ne ı;~bebiyet vermiş olaca.k dü ~~1 29 (~.adyo) .- Dan~ıgde 
landıktan sonra herıey hallolunabi- Berlin, 29 (Radyo) _ Hitler, ya- mahsus Lir program hazırlanmış, Mehmed Yılmaz ile Talip oğlu Hüse- ki, muhakeme esnasında kendi:;ini Pofo~; ~e bu~~n d~ bır olmak u~ere 
lir. Bu, yalnız Avrupa için dei'il, bü- nında Von Ribeııtrop olduiu halde :nşa olunacak yolların memurları ta- yin ve Mehmed Yılmazı bastonla ya- zaptedemerniş, arasıra gülmüştür. ,n . a_ a11 ge ~n uç tren musa ere 

til dil 
· · h l vin olunmus, her tarafa makine ve ralamnkla suçlu ibrahtm o"'lu Tali- Beraet kararı verilince maznunlar, e 

1 .mıttır. ~ol~nyanın Danzig komi-
n nya ıçın ayır ı olacaktır. bu~iin ingiliz sefiri Nevil Hendersonu J • b' h . . A ~ hak . teşekkür ederek muhakeme salonun aerı .. Sua .. akı, bır nota. vererek bu te -

S lhü k rt k 
· · 1 mal 07 eme aönt1erı' lmı·ştı'r. }Taf:a mü- ın şe rımız gırceza ma emesın-u u arma ıstıyen er:n me- kabul etmiş ve cevabını vermiştir. .. q r~t::' ... .,. • d k cavuzu protesto etmışti dürlüğü, bir kısım mükellef amelenin de cereyan etmekte olan muhakeme- an çı mışlardır. Fotograf makine- r. 

saisi, Hitlerin vereceği cevaba bağ. Von Ribentrop, Hender.sonla ayrı- leri neticelenm'ştir. .:inin de kendilerine iadesine karar -+-=----
! d B" Ih . d. umumi yolların inşasında çalışına- B k f hk " ı ır. ız, su a ınanıyoruz ve ilmi ı- ca uzun müddet konuşmuş, Alman- sını da tensip etm'ştir. Mükellef a- Suçlu l\lehmed Yılmaz cezayı ha- verilmiştir. an l) ma UITI 
miz vardır. Bütiln gayretimiz, sulbü yanın cevabı hakkında şifahi maltl- fifletici sebepler nazarı dikkate a- oo----kurtarmağa matuftur.> mat vermiştir. mele v.asıtasile yol inşaııtma 1 eylül- lınarak Talibi yaralamak ve Sabiti R oldu 

Çemberlayn, müteakıben ingiliz Nevil Henderson, Hitlerin cevabı- den itibaren her tarafta başlanacak- öldürmek suçundan dört sene beş aha mba Jl dü f1 lstanbul, 29 (Telefonla) - fJtide 
bir memleketimize gelerek güreşlere 
iştirak eden ve uzun müddet oturan 

·ı B. ~alrnı_:ı , uzu nca ~li- Bankof işmindeki Bulgar, ikamet 
ntsı lıgı m~ı~:,~kıp dıln tezkeresi vermediğinden bugün sulh 
ve 1,: enazest g eden son- ce ahk . 1 5 .. = 

'ilet" . hAdj 1 k d k" lır. Yol parası borçlarını öde.venler, rru"'n ağır hapse Hu··s . . d M h F mı ının Q se er arşısın. a ı va- nı alınca, katibine vermiş ve tayyare • , eyınm e e - ve :ı t ettı• 
ziyetinden bahsetmiş ve ıunları söy- ıle Londraya göndermiştir. mükel~ef amele suretiyle bilfiil yol- med Yılmazın kardeşi Ahmedi ta -
l~iftir: Londraya Miden tayyareye Nevil )arda çalışmaktan kurtulacaklardır. banca kurşuniyle öldürdüğü sabit 

_ Diyorlar ki, ingiliz milleti sa- Heiidersonun k&tibinden bqR, ·in- -=·*·=-- olduğundan 3 sene müddetle ağır ren L 

kr-dı 'ili... t k. d. f k t h k t giltei'MHn maı-ıı~şaltsfyetl~nden i1d Cez lnndırı/-e. nl"'r hapse Jmı.hkam olmuştur. Talibin 
.uı r. ~ve sa ın ır, a a are e e ,1 .... 

1 
.JJ../h ı: ·.,.ıı;· ~. ..-. 1ıa-aıce e:sırn~naa umsıuımı Ml!'lıu.e 

J{);ı u1ı a u ntnı:.dr. 
rra rıımvny cu~me~ naeır -ı!· zi~ro. ero.e~mce ~UIL.o__ .ive "J lira para cezasına çarptırı mış-

~eldlkten sonra hedefine u~~şınc~- Londra, 29 (Radyo) _ Matbuat, Pazarlıksız satış kanununa aykırı Yılmazın başına vurmuşsa dn kendi-
ya kadar mücadele eder. !ngılız mıl- Hitlerin cevabı etrafında tahm: e olarak satış yapan iki kişi, sattığı sini müdafaa maksadiyle harek t 
leti hedefini tayin etmişti.~ ~e he.r milstenid uzun makaleler yazmak~a e§yaya yanlış etiket koyan 3 kişi be- ettiği sah t olduğundan beraetine ka-

a dırılınış, defnedilmiştir. t B k f b k hk" . • ır. an o un aş a ma umıyeti 
«•«OOıtıtıt- - } d w d 'l d"} • • o ma ıgın an cezası tecı e ı mı§tır 

~timale ~&l'fl ?•~ı~dır. _soz.il~il ~ı- ve müıakereler için açık kapı hıra- lcdiyece cezalandmlmışlardır. rar verilmiştir. Kalp beş dol r - =·*·=-
Z rt c elde edildi Hain ana ıınneden önce ıngılız mılletının yük kıldıj'lJlı ileri sürmektedirler 

,1-1' f e~akirlıiını ve soj'ukkanlılıiı- • • 
~ }?urada 'ta}çdirle yld etmek iste- U~un bır konuşm;ı 
rim. Biz, memleketimizde ne pda Berlin, 29 (Radyo) - Hitler, in-
maddeleri için vesika usulünü ihdas giliz sefiri Hendersonu kabul etme
ettik ve ne de halkı sıkıntıya düşü- den evel italyanm bura sefiri Kano
recek tedbirler aldık. Herşeyimiz liko ite uzun müddet konuşmuştur. 

Alman srazeteleri 
SenzJi B. Aleksandr Nakus adın

da Yunan tebaalı bir elektr k mühen 
dis, dün cumhuriyet merkez banka· 
smda 110 doları Türk parasıı.ıra tah· 
vil ederken sahte bir beş doları da 

ulu~ildir. İngiltere, aldığı ıfevkali- Bu konuşmada Von Ribentrop dn u I ~ D 1 d d . 
•• ıad.l;>iflerın ufak bir ııoktasını bi- hazır bulunmuştur. • ı .ı i t erıe a.a iye a~asın a teatı Olunan 

tebdil etmek istemiş, zabıtaca tutul
muştur. Yapılan tahkikatta mühen· 
dis B. Aleksandr Nakusun bu parayı 

mesaj!a meşgul o:uyorlar mensup olduğu şirketten aldığı an-
laşılmıştır. Bu itibarla hareket'nde 

Berlin, 29 (A.A.) - Alman ga-' ceği kuvvetli ve müttehit bir millet suç göril'lmemektedir. 
7eteleri bugünkü baş makalelerinde bulacaktır. Şirket, istanbuldadır. Zabıta, bu 
Fransız başvekili Daladiye ile Hitler 1 Borsen Zeitung da şöyle diyor: mesele üzerinde tahkikata devam et-
arasında teati edilen mektuplarla Fransa ve lngiltere terviç ettikleri me-ıctedir. Kalp beş doların nerede 

** 
Zafer bayramı 

Kızı 11 sevgili~bıe 
hirlett ·r 

lstanlıul, 29 (Telefonla) - Kızı 
16 yaşında Fahriyeyi Ahmed iamin· 
'le birine teslimle kirlettire.n Lütfiye, 
buB"ün Ağırcezada gizli muhakeme 
cd lmiştir. 

Lütfi~·e, Ahmetli sevdiğini ve ken
,li::ind0n ayrılmasın diye kızını tes
' im ettiğini it'raf etmiştir. 

- =·*·=-
Ziy?ret 

Yurdun her . tarafında hararetli 
•uretle kutlanıyor 

meşgul olmaktadır. tahammül edilmez vaziyet gerek si- basıldığı da araştınlacaktır. 
Volkişer Beobahter diyor ki : yasi gerek askeri sahalarda daha kuv ucOC\u~-- Şehrimiz ita lya konsoloc:u, dün ya· 

1 k G 1 
nında italya pavyonunu tanzim eden 

Bu mektup teatisinin zaruri ola- vet e in işa etmektedir. Polonyalı- e1 o.n ~r, g· .. denler , • ~ prof e::ıiil' l\l. P etroni olduğu halde be· 
rak yaJ?aca~ı derin intibadan Fran- larm askeri hazırlıkları her an daha lediyede reis Dr. Behçet Uzu ziyaret 

Ankara, 29 (A.A.) - 30 Ağustos romda bir geçid resmi yapılacak ve sanın kurtulabileceğini aklımız al- bariz bir şekilde mütecaviz bir ma- İzmir mebusu B. Kamil Dursun, etm'ştir. Profesör '.M. Petr oni it atya-
Zafer bayramının 17 inci yıldönü - saat 9,30 da isti~liil rnarşiyle b:ışla- maz. Aklıselill) sahibi her insan an- ihiyet alarak devam ediyor. Polonya Konya mebusu Ali Rıza Törel, Tun- ya döneceği için ,·eda ederken izrnir 
mu bu IM!lle de bütün yurd içinde en ııac~k olan bu merasimde gar~izun k ı, t t Al D · h d d celi mebusu z ·ya Özer istanbuldan, fuarının ,.üksek muvaffakı'"·etini tal< 

. b' tt k tl kt A l 1 ca bizimle mutabık olabilir. Eğer ~· aa mm man ve anzıg u u - izmir mebusu B. Rahmı· Go'·ken Öde- J J genış ır sure e u anaca ır. n- bjr ik erinin nıv,ayenesinden ve nu- l boyu ta'--ft ··t tt'kl · d'. .. dirle anlatmış, nserin çok mükeınrnel 
k d h d ". d b · b il ı ı Fransa her §eye rağmen çember siya- ":~1ı.. A~~ '149b§U e b

1 
•• eük~ı uldşu- m'şten. Konya· aü-ırceza hakimi ş .. _ '" 

ara a a un en erı u g ze yı - tuklarm söylenmeıinden sonr:ı kıta-
1 

d.e" nu uree 1111an u nnın uy o u-
0 

....... olduğunu söyl em iştir. 
dönilmilııil teside pazl:flanınış bulu- . . set ne vam ederse o zaman bütün .. •••l" tın k IA d y p di Çelik Konyadan, Denizli asli;vece-

ş h 
. dd 

1 
. .. at geçıd resmı yap~caklardır. Gece F aunu "M!!mı e e azım ır. e o- h .. k .. N . Ak "lt*= ---

nuyor. e rın ca e er1 ve reamı ve . d A k . dünya ransanın harp istediğini ve lonyalılar1n bu meydan okumasının za a ımı acı soy Denizliden, Ô 
hu ... :ı..: 

1 
"ili re ki . . 1 çın e n ara garnızonunda bulu- , 'f kıı 1 t" b B O h C • ıu:n vına an mı n erımız e maksadının da ileri sürülen bahane- temelinde de Fransız ve lngiliz p- maarı ve 11 e ı asma yazı ve resim- • T an t 

l!ilslenmiştir. nan birlikler .tarafından büyük JÜ- den büsbütün ba11ka oldugwunu anlı- t' .. b l B ·L· 1 ler derleme müdürü Selim Nüzhet Ticaret vekaleti teşkilatlandırırt• 
K ti il erefın. e ııenlı'kler t t• d'l . it ran UtJnı u uyoruz. u ı~ı mem e- t ·ı . t b ld u ama programına nazaran ge- n n ş Y er ıp e ı mış- kt y b t kd. d F b·ı k Al bo nd .. ayyare ı e ıs an u an şehrimize umum mildürlügw u 11ube müdürlerin-yaca ır. e u a ır e ransa ı - et manyayı yu urugu altı - 1 . 1 d. " 

nelkurmay başkanı mareşal Fevzi tir. Bu arada k~taatın i.ştirakiyle ter- melidir ki, ~arşısındl! haklarını 80_ na almak ve bütün Avrup.aya ha- geMmış .er ır. den B. Orhan özer dün Bandırfll
11 

Çakma)t genelku,rıpaydaki makam- ~ip edilecek olan iki fener alayı ön- nuna kadar müaafaa etmekten ken- kim olmak emelindedir. İşte buiÜn- M ~nısa ~eb~su B. Yaşar Ozay ekspresiyle istanbul tarikiyle Ank2l' 
larında saat 8 den itibaren ordu er- !erinde muzik:ı olduğu halde şehri dini hiç bir k imsenin menedem iye _ kü sıkıntıların esası bu emellerdir. k anAısayka, iZmırG.mebusu Nazmi İl- raya gitmiştir. 
)tanını ve 8,30 dan itibaren lte sivil dol:..ı:,ıacak ve gece şenliklerin deva- er n araya, ıresun mebusu Ta- •~ı"'ıı1111111 ..... F..,..JU .... T..,.."'R"""ıııııD~·A .... 2 .... •~lfl""'I 
c,rk.anın tebriklerini kabul edecekler mı mf,1.cldetince ,wduevi jc.~pındaki tt------- Iat Önat istanbula, Diyarbakır tica- ~ 
dir. Ata.U>Jic heykeli ijn~ ve t!lus F _J k • b l ret mUdüril Ekrem Ediz Konyaya 

Tebrik mera.simini müteakıp ipod- mey.4-PırulAL ijd bando .çalacaktır TQ nsaaq, f ya ancı QT gitmişlerdir 

--««'***•»-- Elhf!mrq sine· 

IST ~NBUJ.. BEJ..EDlYESI 
.ş~ıa TJY ~ TROSU 

Saat 21,30 da 

MISlr ' ,. Fransız ordusu ile yan yana harp ması açılı}·or y Clntek istediklerini bildirdiler Elhamra sinaması cuma günü fa-
aliyete geçecektiı. ilk göstereceği 

L~tikam maçı 
Komedi 4 perde 

D~al: ;fiyatro Sergi ıaraf_.p 

Dlln ıobt.ıh Anlıoro'Jon Mı ır'a tilsilnii gezmişlerdir. 

müteveccihen ')'Ola çıktı Heyet yarın 30 Afustos beçid res-
. .. minde hazır bul!.ın~calctır. Öğleden 

Ankara, 29 (A.A.) - Mısır aske- Jleyetin dığer azası oğleye ka4ar . 
rl heyeti reisi Kahire topçu kuman .. Genel kurmayda meşgul olmuşlar- sonra sa{lt 17,30 da Ankara :Mevkı 
danı TUmgeneraı Hilsnil Ez··.eyd: pn- dır. kumandanı tarafında.n Orduevinde 
p bu sabah saat birde Toros ~k.spre- Heyet öileden .sonra İsmet paşa j şereflerine verilecek çayda l>ulun:ı-
a!yle Kıaıra avdet etmiıtir. kız enstitilsil ile yüks.ak Ziraat ensti- cakla,rdır. 

şist aleyhtarı Alman ve italy_anlar - fjlmler arasında Trakyadaki son bü-
dan başka ecnebi devletler tebaasın- yük manevralarda vardır. ı~l!l!!!!!"!!!''!!l!~~~~~~ ..... .-·:_:::ı; 
dan olan bir çok gençler~ Fransız or- ••••llllH jt. o hzw ' •mİllllll•••ı 
duaiyle yanyana harbetmek istedik- a ~ peret ey ~tı 
~~;~r:iı~~irerek asker olmak iste - Şehrimize ge!iyor 
~merika tebaasından olan genç- Halk Operet Heyeti 6 Eylulden itibaren fuar açık hava tir9tr0-

ler, ayrıca on bin kiş"lik bir fırka te- aunda tam kadro, büyük orkeatra ve Macar Do,bo balet &.eyeJıyle 
sis edeceklerini hükumete bildirmia- temsHlerine bashyacaktır 

!erdir. .ı.ı.-----.. -=:.:~li.imi.:m~------...,. 

Paris, .29 (Radyo) - Nazi ve Fa-



30 Ağuatoa 1939 Çarıamba 

Hitll!rin kararı? 
- Batta rafı 1 inci sahifede -

yanın içinde çalkandıiı huzursuzluk 
ve emniyetsizliiin devam etmeainl 
İntaç edecektir. 
İnsanlık alemi artık buna müsaade 

etmemiye kat'iyetle azmetmittir. To. 
taliterler ya bu taarruz fikrinden 
vazgeçecekler ve yahud da kendi ha· 
rabileri ile neticeleneceii artık yüz. 
de yUz muhakkak olan umumi bir 
harbi açmak deliliiı"nde bulunacak
lardır. 

Maamafih totaliterler derken ar• 
tık bu aahada bir taafiye yapmak lü
zumu da kendiliğinden meydana çık. 

maktadır. Filvaki düne kadar totali

terler cephe11~nde telakki edilen · Ja. 

ponya dünkü müttef ikleıfnden tama· 

miyle ayrılmıttır. Müstafi Japon Bat· 

vekilinin beyanatı bu noktada en 

ufak bir tereddüde bile imkan bırak

mamaktadır. Japonya kendisinin de 

Rusya ile bir adeın~ tecavüz paktı 

akdedeceği hakkında bir kaç gün· 

denberi Roma radyolarının netret· 

mekte oldu klan haberleri resmen J 
tekzip ettiği gibi Avrupaya kartı 

olan 11iyasetini etıasından değjıtirece. 

ğini de açıktan açığa ilan etmekte te

reddüd götıtermemiıtir. 
lapanyaya gelince, o da ilk gUn

lerdenberi tahmin ettiiimiz vechlyle 

Avrupada umumi bir harp zuhur 

edene kat'iyen bitaraf kalmıya az

metmi§ olduğunu bütün Avrupa hü

kumetlerine resmen bildirmiıtfr. 

ltalya henüz 50n kararını ver

memit gibi ıörünüyor. Mihver aiate

minden pek cok menfaatler temin et. 

miş olan ltalyn J.u aiatem:n ve onun; 

bir netı:ceai olan çelik ittifakın İstik

bali hakkındaki dütüncelerini açıia 

vurmadan evvel son bir l'ayretle sul

hu kurtarmak maake•İ altında Hitle. 

ri içinde bulunduğu çıkmazdan çıkar 

ttııya, oyun arkadatma kendisinin de 

aıUatefid olacağı yeni bir Münib he

diye etm:ye uğratıyor. Bu teıebbüa-
.lert-:..-.. ınotioo•İno intİsaT•n n.n.,.is 
ılçln harp edip etmiyeceiinı: heniiz 

taarih etmemit olan İtalya • pek •ÜP· 

laeli olmasına rağmen - ittifakına aa

clık kalsa bile neticede bütün bir m· 
aanlık alemi kar,ıaında İtalya ile Al. 

lbanyadan batka kimsenin bulunmı· 

Ja.cağı tamamen tahakkuk etmiş

tir. 

Bunun akıbeti ise Almanya için 

•e, İtalya 1'.çin de muhakkak ve mut

lak bir harabi ve mağlubiyetten baş
ka. bir ıey olamaz. 

Vaziyetin yegane anahtarını elin
• e tu!an Hitlerin bugün İngiliz me
•a.jına cevap vermeden evvel bütün 
l>unlan dütünmüt ve kararını ona 
CÖrc vermit olmasını temenni edelim. 

Hamel! Nüzhet ÇANÇAR 

-=·*·=-
inhisarlar 

idaresi yeni sig~ralar 

(ANADOLU) (SAHiFE 3) 

. ' ~ . 
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~ 1. 

f __ o_u ..... ş._ü_n_d_ü_k_le_r_i_m _ _.J 

30 Ağustos 

Alman orduları Slovakyanın her 
tarafını işgal etti 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

. Buaün tarihi ve büyük bir harbin 
yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu yıl• 
dönümü, hadiselerin en dalgalı ve 
korkulu günlerine, bütün milletlerin 
iatikbali bir kabus aiırlıiı altında 
ıördükleri zamana tesadüf ediyor. 
30 Aiuatoa, yalnız bizim için deiil, 
bizimle alakadar -dost, dütman- heı: 
devlet için hatırlanmaaı ve göze alın· 
maaı lazungelen bir takım mühim 
unsurlar ve aiır kıymette bir çok 

Macar gazeteleri, işg·aii 
yazmağa başladıkiarından 

heyecanla karşılıy arak şiddetli yazılar 
Siovakyaya girmekten menedilmiştir 

Paris, 29 (Radyo) - Bratislava
dan haber veriliyor: 

Slovakya cumhur reisi Tissonun 
imzasiyle çıkan bir beyannamede Al
man ordusunun, Slovakya toprak
larını koruyacağı ve Slovakyaya gi-

recek Alman askeri kuvvetlerinin 
karşılanmaı,ı halka ilan olunmuş -
tur. 

Budapeşte, 29 (Radyo) Alman 
orduları, başta Bratislava olduğu hal 
de Slovakyanın belli başlı şehirle,.i-

ni işgal eylemiştir. Gazeteler, bu 
hadiseyi büyük harflerle kaydede -
rek şiddetli yazılar yazmağa başla • 
mıştır. 

Bratislava, 29 (Radyo) - Macar 
gazet~leri, Slovakyaya girmekten 

Polonya iki buçuk milyon-. 
luk bir kuvvet topladı 
Varşova şehrinin 
geceli gündüzlü 

yirmi bin amele etrafında 

istihkam yapmakla meşgul 

menedilmiştir. hakikatler tatımaktadır. Bunu Türk 
Londra, 29 (Radyo) - Maca - olan herkes öiünerek ve göiaünü ka. 

ristan sefiri, bugün hariciye nezare- barta kabarta nasıl ilin etmek hak
tine gitmiş ve uzun müddet konuş- kına malikse bize doat olan da on
muştur'. Bu konuşmalara büyük bir dan kendi gü~en hisaeaini ve düıman 
ehemmıyet atfolunuyor. olan ise, dikkat ve ihtiyat dersini al

Almanlar 
Gemilerimizi ver
mek istemiyorlar 
İstanbul, 29 (Telef onla) - Al

manlar, Batıray ile dört posta vapu
rumuzu, vaziyet düzelinceye kadar 
teslim etmek istemiyorlar. 

malıdır. 

Bu unsurlar ve hakikatlerin en kı· 
aa ifadelerini töylece tespit edebili· 
riz: 

Türk orduau, ruh ve karekter iti· 
bariyle dünyanın en olaunlatmıı 
kuvvetlerinin birincileri arasında.. 

dır. Bu ordu, erkek bir ordudur. B~ 
ordu, bir harbin tali ve akıbetine. 
kendi ceaur, iradeli ve ıeci hüviyeti· 
ni kabul ettirerek ona istediği istika
meti verir. 

Sarhoş sünnetçi 
Varşova, 29 (Radyo) - Şehrin pılmıştır. göre, Polonyanın halen silah altında Çocukların sünnet 

etrafında istihkamlar yapmakla meş- HüJs_ümet yeni bazı sınıfları silah bulundurduğu kuvvetin mecmuu iki 

Türk orduau, Türk gibi kahraman 
bir milletin askeri tahsiyetini temail 
eder. 

Bu ordu, zeki ve namuslu bir doa· 
hm veya cephe arkadaıının tecavüz 
ve müdafaasında güvenebileceii bir, 
hayat kudretidir. 

gul olan yirmi bin amele, müteaddid altına çağırmış ve nakil vasıtalarının buçuk milyondur. yerlerini tamamen 
Varşova, 29 (Radyo) - Siyasi k • f 

ekiplere ayrılarak geceli gündüzlü mühim bir kısmını müsadere et- ve resmi mehafil, Londra ile Berlin esıp attı. 
çalışmaktadır. İstihkamlardan baş- miştir. arasındaki siyasi faaliyeti büyük bir İstanbul, 29 (Telefonla) - Ka-
ka müteaddid yerlerde sığanaklar ya Alakadar mehafilde söylendiğine dikkatle takip etmektedir. rakulak kavunda sünnetçi Kemal, 

Bu ordu, tarihle müabettir ki, düt
manına ağıra, zehire ve ölüme mal 
olabilecek dayanılmaz ve mukave
met edilmez bir dai parçaaıdır. Onu 
umumi harpte ve istiklal mücadele
sindeki dostlarının dall'aları içinde 
hatırlasınlar; kafidir. 

Romanın tahliyesine karar verildi 
Fransa, ita/yaya karşı olan hudutlarını kapadı. 
Londra • Roma telef orı ve telgraf hattı da kesildi 
Paris, 29 (Radyo) - Erkanıhar

biyei umumiyece gösterilen lüzum 
üzerine Frasız - italy1'11 hududları 
bugünden itibaren kapanmıştır. Te
!efon ~e teli'I'af muhaberesi e.sil -
miştir. 

Londra, 29 (Radyo) - Londra ile 
Roma arasındaki telefon ve telgraf 

muhalıeresi kesilmiştir. 

Roma, 29 (Radyo) - Harbiye ne
zareti, hu!rnsi otomobillerin, eylillün 
ilçilncU günilnden itibaren hükume
tin mrfne taöf o1ac:ıA'Jnı resmt tiir 
tebliğle ilan etmiştir. 

Hükftmet, yarından itibaren bütün 
lokantaların, muşterilere iki tabak-

tan fazla yemek ,·eremiyeceklerini 
ilan etmiş ve geç vakit intişar eden 
resmi bir tebliğcle de, italyada çı

kan gazetelerin, altı sahifeden fazla 
ç Jemaları yasa e flrnşiUr. 

Roma, 2!-.1 (Radyo) - Geç vakit 
çıkan resmi bir tebliğde, Rom:ının 
t ahliye edileceği bildirilmiştir. 

sarhoşlukla dört çocuğun sünnet yer
lerini tamamen kesti ve yakalandı, 
çocuklar, hastahaneye kaldırıldı. 

Manisa' da 
Hakimler arasında Dünkü doat da hatırlasın onu, bu-

l'Ünkü doat da .. 
değişiklikler Cöisünde bir aralan yüreği, da. 

Manisa, 29 (Telefonla) _Mani- marında kendi milli verasetinin gür 
• · • B R · U 1 t pınarlarından dolup gelmit bol bir sa agırceza reısı . asım s, s an-

b l 1. hk · · ı·w• kan tafıyan bu ordu, on yedi yıl ön-
u as ıye ceza ma emesı reıs ıgıne, Eb d4 ş f. . b k d 

~1 · hA k ' · B C ı·ı Alt ce e ı e ının ve af uman anı-
l\ anısa ceza a ımı . e ı an, . 
Öd · w "dd . ·ı·w. nm arkadaaından hır yıldırım tufanı 

emış agırceza mu eıumumı ıgı- .bi 1 . T" k" k b h 
M · w hk . s• naaı eamıı ve ur un ara a • ne, anıaa agır ceza ma emeaı aza-

sından B. Ziya Gökalp, Alaşehir hu
kuk hakimliğine naklen tayin edil -
mi~lerdir. 

tını bir çelmede nasıl yere çarpmtf• 

sa, yarın, öbürıün veya 1ıiç bilinml. 

yen bir zamanın arkasmda pusu ku. 

ltalyanın vaziyeti Roman va-Macaristan 
ran her kancık tecavüz, her namercl 

desise, ayni akıbete uirıyacaktır. 

Gerek bizim aleyhimize olaun, l'e

rekae dostlarımız ve sulh aleyhin

de .. l~alya, ancak k·~ndi mu1<ad Ieratını 
müdafaaya hazır bulunuvor 

Roma, 29 (A.A.) - ltalyan rad
yo~u. bugünkü enternas~·onal buh -
ran hakkında italyanın vaziyetini 
şöyle izah etmektedir: 

pürmek lazımdır. Ancak bu t:ıkclir
dectir ki, dün) ada yeniden itimaci te~ 
e.ssiis edebilir . 

Mussolini harbe aşık değildir. O-

ırnn istediği adalete day"anan bir 

sulhtur. Her halde italya kendi mu-

c: İtalya Muasolininin ağziyle ihti
i:l'f:arın halline ve adaletP. uygun n
larak su!h yolu ile hallediıme:ıi hu
susundaki temayüller:ni !zhardan ge kadderatını müdafaaya hazır bulu-
ri dıırmamıştır. Tehlikenin kapıya nuyor. 
gP.ldiği bu anda bile 1\lııssolini bütim Londra, 29 (Radyo) - İtalya 
ihtilaflı meselelerin ~ulh!e haJ:edili' başv~kili Mussolini. dün gece Hit -
b'leceği ümidini kaybetmemiştir. ~ıı ıerl~ iki defa t elefonda konu~muş • 
~artla ki, garp devletleri böyl" bir tur. 
tesviye tarzının da li.izumuna k:rni Ah1kadar mehafilcle söylendiğine 

Peşler Loyd ismindeki gazetenin 
yazdığı yazılar 

Budapeşte, 29 (A.A.) -Macar 
ajansı teblig ediyor: 

M:acuristanla Romanya arasında
ki münaı:ıebetlerden bah:;eclen yarı 
reı-ımi Peşter Loyd diyor ki: 

l\Iacaristan evvelce de mütend
did defalar Romanya ile o!nn müna
sebetlerini normalleştirmek istediği
ni izhar eylemiştir. Seferber edilmiş 
beşyüz bin kişilik Romen ordusunun 
kısmen :\!acar hududlarınn sevkedil
diği bir sırada Romanyanın teklif 

ettiği ademi tecavüz muahedesinin 
ne demek olduğunu aklı y~rinde ı,er
kes anlar. Diğer taraftan Macarista
nın ekalliyetlerin himayesi hakkın
daki teklifinin de manası anlaşılıı·. 

Peşter Loyd, Romanyada :Macar
ların maruz bulunduğu muameleleri 
açıkça gösteren hadiseler zikretmek
te Ye Macaristanın basit vaitleriyle 
iktifa edemiyeceğini yazmaktadır. 

tadır. 

Sulbü bekliyenlerin bayrakları a· 

raaında, 30 Ağustos 928 de bir mil

letin mukadderatını değiştiren Meh

medciğin sancağı da vardır. Bunu 

30 Ağustos 939 da, harp vaveylala. 

rının gök kubbeyi aaratığı bir glinde 

hatırlatmak, fay dalı olur .. 

çıkar:;ıcak olmak istesinler. Yersay muahedetii- göre, I~Hler fikrinde ısrar ederse, 

ı (T l f 1 ) ı nin son kıı·pıntılurmı da ortadan sü- Mussolıni aradan çıkacaktır. 
----«««***••>-----

Türk ordusu, aulhün severek bai• 

rına bastığı bir kudret halindedir. 

Onu seyrederken yalnız bizim de

ğil, bize güvenenlerin, bizden olan• 

ların gözleri de dumanlanıp yaıla
nacak ve kalpleri heyecanla çarpa
caktır. Çünkü bu ordu, kendi milleti
ni, sevdiği ve onu müdafaaya azmet• 
tiği kadar, aulhü de sevmekte, maı. 
aum insan yığınlarının, ailelerin, o
cakların, yavruların yanıp yıkılıp 

sönmemeleri ve medeniyetin çakme• 
meai için kendisini ortaya atmakta• 
dır .. 

stanbul, 29 e e ona - n-

hisarlar idaresi, yakında halka mah- 1 t b ld kı· e b·ı 
•us (Doğu) ile yeni bir (Bayan) si· S an Ü a ~ene } er 
tarası çıkarmağa karar vermiştir. 

1 
°°*00 

•• Fransız, Hofianda ve Amerika kon· 
stanbulmuhtelıtı soloslukları tedbir alıyorlar 
Şehrimize l(eliyor 
İstanbul, 29 (Telefonla) - İs

tanbul muhteliti bu sabah İzmire ha
hereket etmiştir. 

il 

50 Talebe 
Almanyadan Istan• 

bula döndü 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Al

llıanyadaki talebemizden elli kişilik 
b' ır gurup geldi. ·- o 

ita/ya sefiri 
lıtanbuldan Ankara· 

İ::tanbul, 29 (Telefonla) - Hol
landa konsolos) uğu, şehrimizde ki 
Hollanda tebaasından Lütün erkek-
leri yoklamağa çağırmıştır. 

Fransız konsolosluğu da, yokla
madan geçirdiği Fransız tebaasını 

Suriyeye gönderecektir. 
Amerika konsolosluğu ise, bütün 

Amerikanlara birer broşür dağıtmış 
ve nasıl hareket edeceklerini bildir
miştir. 

Fuar münasebetile 

lnciraltı 
Plaj ve gazino u sabah 

lara kadar acıktır 
' Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mütkülpe-

aentleri dahi tatmin edecek tekilde tmin olunmuttur 

lngiliz maslahatgüzarı 
Sulh cephesi çok kuvvetlidir.Kendi· 

mize güvenivoruz. Diyor 
ı~tanbul, 29 (Telefonla) -İngi

liz maslahatgüzarı bugün Londra -
dan şehrimize dönmüştür. 

ziyet hakkındaki sualine: 
- Sulh cephesi çok kuvvetlidir. 

Kendimize tamamen güveniyoruz.> 
Demiştir. Maslahatgüzar, gazetecilerin va

-----«««***•»-----

Mussolininin faaliyeti 
Italya Başvekili, günde bir kaç defa 

Hitlerle telefonda konuşuyor 

Mehmedcik 30 Ağuatoa meyda~ 

muharebesinin postalına konan to. 
zunu silmedi ve silmiyecektir. lca• 
hında, onunla beraber, gene yollara 
çıkacaktır. Bu yol iae, zafere gider, 
kahramanlığa, destana, şerefe, istik
lalimizi bir kat daha kuvvetlendir
meğe gider. 

Herkes, dünyanın bu noktasında, 
18 milyonluk bir milletin bir «Meh· 
medcik» sembolü ile l'ranitler l'ibi 
durduğunu bilmelidir. .. 

• • 
Neredesin Atatürk?. 
Bak, lnönünün peıinde, bütün ve· 

dialarını göz bebeğimiz gibi kıakana 
· rak, İana ve batımızda bulunan b\l
yük ve faziletli dava ve silah arka· 

Roma, 29 (Rndyo) - Londra, Ber göre_. asker! hazırlıklar derecesinde datına inana inana gidiyoruz. 
lin ve Roma aı·asındaki milznkerele- diplomasi faaliyet t e devam etmek- Selim aana!. Selam seninle bera· 
rin, ihtimal Cumaya kadar devam e- tedir. ber çarpıtan kumandanlara ve Meh-
deceği söyleniyor. Mu~solini, gUnde Mussolininin, harbin önUne geç- medciklere .. 
bir kaç defa Hitlerle telefonda ko- mek için gösterdiği faaliyet, iki giln- Selim, bu yolda can veren Türk 
nuşm •• ktadır. dür çok genişlemiştir. 1 oğullarına .. 

Alakadar mehafilde söylendiğine Orhan Rahmi GÖKÇE 
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Ordu Listesi 
- = 

l-B----oırs-a-mP-öy_a_s·-a-1 1 RADYO Terfi KADUN 
- Batta.rafı 1 inci sahifede - tamonu, M. Arif Olcen Niksar, ).{. ... Ü B ·· k ·· 

Yumnu l,;resin, Muzaffer Tuğsa - Neşet Kazankaya Erz'ncan, Şaban o d k' uz M BORSASI p ARA BORSASl ugun u prograr 
vul, Cevdet Bilgisin, Kemal Yasin- Arıkan Topane, A. Kazım Baykan u\,.. a . arın : z1n ren- ı z 1\lf 1 R ANKARA 1639 M. l83 Koa./l20K~ 
kıJıç, Mümtaz Ulusoy, Asım Aktuğ, Bur.sa, H. Erkan Yarbuz, H. Hü nü • • <l _. . . 1Vl ... 
Tevfik Topçuoğlu, Neşet Akman - Taşkın Kırk.lareli Celalettin Dinç gtnl egıŞİlrlil 530 ç. Ü. Tarım şir. 8 12 Sterlin 5_64 T. A. Q. 19.74 M. 15195 Koa./ 
Jar, Jzzet Aksalur, Afyonkarahısar, 1\1. Sadık Arıkan B .. Dolar 133.02 Ktıı 

Ü Ug"n d d b 426 ç. 1\1. H. Nazlı 9 10 
Deniz tug~bay Hüsnü Gökdenizer, Pazarcık, Mehmed Saykan nye, mo a a pen e F F T. A. P. 31.70 M. 15465 Koa./ 346 ç. Ş. Remzi 7 12 · rangı 3.215 

tuğbay Süreyya, Hidayet Serter, SetlaThe<ldin GHürsoky YHenibahçeö. Fik- renk hakimdir 194 ç. j. Taranto 1\1. 9 75 12 75 Liret 7.05 TVRKI DY IFOZYKOtııl 
tuğbay Kazım Akdoğan, tuğbay re eoman ıre e, asan rgün İsviçre F. 30.08 YE RA O D 
Fethi Gözalan, Veteriner tuğbay Kandiye, H. Ali Akıncı Kasımpaşa, Portakal rengine kaçan dudak bo ~:! ~: ~.· b·o!~1 9 9 5~0 ı; ~: Florin 71.8475 POSTALARI 
Mustafa Bengi, Riza Tınay.. Zekfü Özyahn l;!aseki, Necdet Çc- ya!arınm modası geçmiştir. Hatta ır TORKlYE RADYOSU 

Albaylığa terfi eden kurmay yar- tinakıncı, Y. Varda, M, Salim Kor- çok esmer kadınlar bile sun'i görü - 135 ç. Esnaf ban. 8 10 25 Rayşmark 51.2725 A,NICARA RADYOSU 
baylar: demir Sivas, izzet Yavuz Kızılan nüyor diye bu boyaları kullanmıyor- 99 ç. Hilmi Uyar 10 11 50 Belga 26.66 Öğle ne§rİyatı: 

Kurmay yarbay A. Remzi Berkoz aydarpaşa'. B. Edip Alpan Ünye, lar. Yalnız bugün henüz boyaların 97 ç. N. üzüme ü 9 ~~ 25 ;;::mi 1.03 12.30 Program. 
Bursa, Tahsin Çelebican Kastamo- Saffet Ergın Ahırkapı, H. Hüsnü Ö- tabii renklere yakın olması tamamiy- 78 ç. S. Öktem 8 12 50 Çekoslovak Kr. 1.485 ı 2,35 Türk müziği - Pi. 
ni, M. Fasih Kayabali Mersin, Şev- zel Hafızpaşa. B. Sıtkı Özsoy Ço- le m~daya hakim .olmuş değildir. ,A 78 ç. Albayrak 10 4.13 13.00 Memleket saat ayarı, aje 
ı. A k 1 b t y .,.,.sd . E _ rum, Tarık .Albugan Üsküdar M. Skıalamen rengı boyalar, çok sun ı 61 ç. M. Yorgancı 10 75 12 50 Peçeta 13.35 
·r.et v an stan u , . ·v ı anı ge l kl b b d d k' k.. . 74 l\'r B 'k · 10 10 25 Zlot' 22 56 ve meteoroloji haberleri. 
). R d~ H T h . Ak .. k K Cavit Onum Harput, H. Hüsnü Dinç o ma a era er mo a a ı mev nnı ç. J.. eşı çı ı . 13.15-
1 o os, . a sın atur aptan k b t · t' B · · d 3~ s t 10 10 25 PengQ 23 2575 

H H 
. A 

0 
k" Harpı..t, Talat Sine Seianik, Salih ay e memış ır. u menımın mo a • ç. . a er.son · J 4_00 paşa, . ayrı ytepe rta oy, .. _ te 01 .... b' k 1. ,1 h'"lA t Ley o 8475 

N 
·Ak N'- .ı H'" · S K" Yucel Rumkale, Osman Tosunoglu may unu ır e ıme) e u asa e - 18 ç. H. O. 11 11 50 · 

acı a ıgae, useyın pon op . k 1A 1• b"ü t" ı · ·I Dinar 2 75 

Müzik (Karışık progran 
Pi.) 

··ı ·· S . A f b ) M R ıstanbul y Ziya Erkuş Urfa Şefik me azımge ırse u n uans arıJ e 17 Ç. D. Arditi 11 50 11 76 Yen . ru u, aım rcan stan u , . e- ' · ' · - 32 9275 
f
'k y·· S S 

1
. lb h' H k Toker Van, A. Rifat Sönmez Erzin- pembe boyaların hfikım oldugunu 10 o~O . ı ucf', . e ım ra ım ere e, Ü .. 1 k . d y·· .. lb" 17 ç. U. Ali kar. 10 75 İsveç Kr. 29 08 

H R .. .. E d Jh y k A R' can, Refik Tunca sküdar, Muhlis soy eme ıcap e er. uzun ve e ıı:ıe- 11 ç. ,.. .. eşet Karan 11 . 
Aktun nepiyatı ı 

. u~tu r e un, a up . ıza · · 1 h kt 1 k t' ı .ı." 11 Ruble 22 '732r.: G.. o k B H'I · O Amtığ Debre Zühtü Özber istan- nın rengıy e a en aroma şar ıy e . ı.> 

S 
ufrcaı n Msmzank~ıs. "ı ı ı mbı l Oray bul M. Hakkı' Özdener Erzincan M. toz pembeden başlıyarak en koyusu- 5 ç. Öztilrk şir. 15 15 ESHAM ve TAHVİLAT 
o u ar, . e ı ena stan u , s- ' . ' • 3 ç Reş t S 9 9 

G
.. V A "k M"·k Mazhar Çelıkman, S. Ahmed ,Hadi na kadar her renk kullanılıyor. · a · A N K R A 

man uray, . tı , u errem "~ Ü d y 1 b b 1 k il k d 16 " O Kla k 12 12 .. k J b 1 y k c·· k k uçer skü ar, M. Liitfi Sipahi Be - a nız u oya arı u anır .en U- 7 • • r ve ş. 
:..r man stan u , a up ur ayna . .. h "' d k ·ı kt k' b · ·ı 

ı938 % 5 F. ve ikramiyeli 
Sivas - Erzurum hattı 

19.-

19.00 
19.05 
19.30 
20. 15 
20.30 

E lh E . H ş 'f H şıktaş, Bur aneddin Egrikapı, Şev- a ruJ arının yana a ı o~ a ı e 
rg~neA. sanG nn).çk, v· derdı 'c ay- ket Erdoğan Erzincan. asorti olması ve kontrast yapmaması 2559 

rettın run em ı , e a aran ib 1 • . JA d D d k · ·· d u ı 15184 istikrazı I. 19.40 20.50 

Fi at 

o· d . H Ek A l o kü' A ay ıga terfı eden silvarl yar- azım ır. u a rUJU goz e g ze 
ız arıye, . · re~ _ tasa ~- • baylar: bir tesir bırakmak için hafifçe par 

d~r, Hayrettı? Demıroglu K.arpgum- Suvari yarbay Hüseyin Akkerman lak olmalıdır. Bilakis yanak ruju, l 7743 
~.~· .~1. Nurı Onural Beşıkta~ ~~: FiJibe. pudra ile kapanacağı için donuk bir No, 
uştu Bayk?,ç fstanbul, M. Husnu Yarbaylığa terfi eden suvari bin- manzara vermelidir. 

•• 
Universite 

Tedris Kadrosu Ersu B 1,.ırkoy, A: Cevad Baydar baŞllar: Kumral bayanlar dudaklarını açık 7 8 50 
!stanbul, M. Şev~ı Al~.ınay .Dedea- Suvari binbaşı M .Fahrettin Sun- renıre boyamalıdır. Çok koyu ren r 8 9 25 Ankara, 29 (A.A.) - İstanbul 
gaç, Muzaffere?dın Goksenın Taş- gar Mahmutpaşa, Fevzi Sura! Ma - kumralların güze1liğini boz"r Fakat 9 10 üniversitesi tedris heyeti kadrosun-
ka~p, A. ~ ~~aner;.,!'_:;tufk nastır, Şevket Şendil Nigantaşıt M. esmer bayanlar koyu renkli yUzleri- lO 12 da 3694 sayılı kanunla yeniden ilave 

u~~- lar· Y 18a te • en ur. Hakkı Kılıçsalan Urfa, Abdüllatif ne sert bir ifade verir. Halbuki es- 11 Mal yok edilen profesörlük maaşları dolayı-
may "~1 • • • Kumuk Dağistan, Niyazi Akar is- rner bir kadın, koyu renkli dudak bo- { • 

Kurmay bınbaşı Rasım .. Akkılıç, tanbul, H. Avni Bağna lCuzguncuk, yasiyle bir kat daha güzelleşir. ncır siyle açılan maaşlara 1 Eyhıl 1939 

Ankara, Suad Kuyas Üskudar, Ek- M. HulOsi Alkan Balıkesir Cevat Yazın bazı kadınların dudakları 29/8/939 tarihinden itibaren terfi edeceklerin 
rem Aka~.ın Afyon, Ragıp Gümüş- Güvenerin istımbul, Failt Babacan çatlar. Dudak çatlaması, rüzgarla- 457 ç. T. ile T. in. ~· 8 14 50 listeleri tesbit edilmiştir. 
~la. Üskud~r. • •. Üsküdar, Mufahham Göker Kadı- rın tesirinden ileri geldiği gibi kara- 403 ç. A. :M. Ata. 7 50 15 Terfilerde esas olarak her profe-

Binbqahja terfı eden kurmay yuz köy, O. Nazif Tugay Yenıhan, Ne ~ ciğerin vazifesini iri yapmamasından 307 ç. Esnaf Bank. 7 15 50 sörün üniversite ve mülga darülfu-
baıılar: cati Batuk Kırşehir, A. Riza Arım da ileri gelir. Fakat en ziyaae. kul 281 ç. M. H. Nazlı 8 14 50 nunundaki hizmetleriyle bu miıesse-

ı Kubrm1 ayCayüzbaıı Bahri GökdNeniz istanbul, A. HuJOsi Akın .Manastır. !anılan dudak boyalarının fenalığı 232 ç. Ş. Rıza H. 8 15 50 
stan u v"t ç 'k C lan · seJer haricinde talim mesleğindeki 

. ' ı evı ey • . ız~- Topçu albaylığa tefri eden topçu buna sebep olur. Bu mevs:mde dudak 202 ç. j. C. T. M. 7 50 1-meddın Oktay l t b 1 lh B l 1°4 50 hizmetleri nazarı itibara alınmış ve E C l 
1 

Es a u 'ı san 
1 
ın5go yarbaylar: lar kurar. Deri pul pul dökülilr. Hat. 172 ç. B. S. A. 11 

. rzurum, e .a rgü~ stanbu • ah- Topçu yarbay Recep Sebukcebe, ta baıan dudak kenarlarında esme- 65 ç. R. Franko 11 50 12 50 bu esas dahilinde sicillerine göre bir 
rı Ünal V~ına. Tali~ Tulunay Is- Komanova, Hayrullah Şentok Sela· re çalan bir çizgi hasıl olur. 78 ç. B. j. Franko 11 11 kıdem ve terfi cedveli tanzim edil-
tanb~l, ~ın Çobanoglu Serez, ~· nik, Sami Topçu Dhnetoka, Aziz Gü- Bu vaziyet karşısında her gün du- 43 ç. tz.veA. G. F. 11 50 11 50 miştir. Bu cedvel mucibince her de-
Vahıdettın Öz~ar lstanbul, Hı- ler Bursa, M. Tevfik Başarır Slvast dakları ince ve yumuşak bir fırçayla 28 ç. H. Şeşbeş 10 62- 10 625 recede mevcud milnhallere göre ter-
d~yet Kızıldemır. Trabzon, ~· Rah- Na"l Baodoğan t. Hakkı Tuncay Çan- fırçalamak çok faydalıdır. Dudakları --
mı Sanalan Erzincan. Fevzı Okan kın. besleyici bir krem yahut tatlı bndem 2348 YekOn 

fi edenlerin isimleri aşağıda yazılı
dır: 

Program 
Müzik (Oda müziği • P 
Türk müziği (Fasıl heye 
Konuşma. 
Memleket saat ayan, ajı 
ve meteoroloji haber~eri 
Türk müziği. 
Okuyan: Mustafa Çağ] 
ÇalanW: Vecihe Dar) 
Cevdet Çağla, Kemal Ni 
zi Seyhun, Refik Fcr11an. 
1 - Bay Osman - Nişal 
rek pel'lrevi. 
2 - Ziya paza - Nişabuı 
yürek semai (Ey gül 
acap) 
3 - Ziya paşa • Nişabu 
şarkı (Bin zeban söylers 
4 - ....... - Keman taksi 
5 - ....... - Nişaburek ŞE 
( Mestinazım kim büyü 
6 - . .. .... - Nişaburek 
semaisi. 
7 - Bay Rahmi - Hicaz 
kı (Akşam erdi gene ıı 
karardı.) 
8 - Della1 zade - Şeh 
şarkı· (Etmedin bir la 
ihya) 
9 - Şemsettin Ziya - ! 
naz şarkı (Denizin da 
ıını) 

Mueııl, Kemal Akkut Kabataş, Kad Yarbaylığa terfi eden topçu bin - yaA'ıyl:ı mımıj iyi eiice rtriT"r-Valnu~ ouo dUnhu -:rcld'in 

ri Erman Süleymaniye, Nihad Gün- başıları: bu işten bıkmıyarak de\·am etmek --
den Kartal, A. Seyfeddin Kurtbek Topçu binbaşı M. Münir OJengin iyi bir netice almak için şarttır. 11494 

J O - Sedat - Sdmaz 
ıZD ırraya ı;~m eut!ml;!r. •---~.,e-m~aı's~i. 

Gelibolu, Hüsnü Dinçay Halıcıoğlu, Üsküdar M. Hikmet Bilgin Amasya Dudakları ç:ıtlıyan bayanlar da 
Al~ Yöney Ed!rne S. Zeki Uzman z. Mecit, Sönmezalp Bursa, Ziya Gü~ dudaklarına ruj sürebilirler. Yalnız 
Edırne, A. Neıad Altkay fstanbul. 1 1 "~ k" ..... t 0 t D" b k ruj sürmeden evvel bir miktar kakao 

Piyade alı. hima terfi eden i- a P us up, .ı.u.esu na ıyar a ır, _ 
'1. p Selihettin Altu tui : .. 'lrodra Kad i yağıyla dudakları yaglamak şarttır 

yade yubaylar • P "P ' r Yalnız bu hususta kuru dudak boya-
Piyade yarbay 1. Hakkı Türker Akcan Ağaçkakan, 1. Hakkı Yala- sı kullanmağa dikkat etmelidir. 

Tavsiyeler 
Harput, E. Sabri Bayman Toyput, zan Gilmüşane, Şefik Erk Van, Ali 
Nuri Kankla Süleymaniye, Hüsnü Akızu Sümlü, Cevdet Siler Midilli, 
Erkon Kayseri, A. Muhtar Keyman Hakkı Tunga Kayseri, Ömer Ersin 
B;çakçı. S. Faik Çalışan Selanik, Y. Seltice M. Zeki Ulusoy istanbul, M. 
S · T l Ed K l dd * Kararmış gümüş takımların te-
ezaı unca ı irne, ema e in Sadık So'-·er Bursa, idris Örs i•kod -

J ~ mizlenmesi için onları birkaç dakika 

U. yekOn 

Zahire borsası 
1z~ılR 

1936 ç. 
1155 ç. 

967 kilo 
2250 kilo 

Arpa 
K. dan 
Pamuk 
Tatlı B. içi 

3 375 
5 5 50 
54 55 
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Başar N:uilli. Ccmaleddin Atak ra, M. Şükrü Bıyıkhan Erzincan, M. içerisine bir tutam karbonat atılmış 
Kerkük, H. Hüsnü Oktimuz Üskü- Zeki Öztürk Eğin, Y. Kenan Birsan kaynar suda bırakmak kafdir. a..--------------Sahip Ye Baımuharriri 
dar, B. Rasim Şahinler Trabzon, Ha- Edirne, l. Kazım Kurut Sivas, R. Ka * Bir mumun fitili etrafına ko HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
san Ertem Feriköy, Zihni Başaran rabulut Selinik, Behzat Güne Erzu- nan bir tutam tuz, hem mum ışığını r;'"umf ,.e,nJat •• ta.n iflm 
Erzurum, Fettah Öztek Süleymani- rum, Cemal Kıvanç, Dandere, 1. Sıt- parJaklaştırır, hem de mumun daha tı11'11dt:rl 
ye, Muhiddin Tülegen Edirne, M. kı Sugae Ayasofya, H. Hıfzı Çatal- uzun dayanmasını temin eder. HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
Fevzi Kalkan Trabzon. tepe, Kerkut. 

Yarba 1.::. erf" ed i ad b" Albaylığa terfi eden fen sanat yar- Manastır. A. Sait Ertemsin İzmir. 
yuga t ı en p y e m- b 1 ay arı: Yarbaylığa terfi eden Tbb. Bnb. 

1>a§ılar: Fen sanat yarbay Osman Arkan )arı: 
Piyade binbagısı Cemal Ergüden Çankırı, Tbb. Bnb. M. Niyazi Bilirer Bur-

iDAREHANESi 
lnnw Urlnet Beyl•7 •ok4k 
c. Hallı Partin bina.n i9fntl• 
TeJın-af: lzmfr - ANADOLU 

Tıb fakilltesi Ord. pröf. Kemal 2 J .30 Haftalık posta kutusu. 
Cenap Berksoy, Tevfik Recep Ören- 21.45 Neşeli plaklar _ R. 
soy, Hukuk fakültesi Ord. prof. Mu- 21.50 Müzik (Melodiler) 
ammer Raşit Sevgi, Eblula Mardin, 22.00 Müıik (Küçük orkestr&lt 
Tahir Taner, Cemil Bilsel, 

125 karşılık tutulmak şartiyle Şef: Necip Aşkın) 
100 liraya terfi etmiştir. 1 - Hans Mainzner - Serf" 

100 liraya terfi edenler: nad. 
Tıb fakilltesj Ord. prof. Akil Muh 2 - Frederiksen - Groell' 

tar Özdem, Edebiyat fakUltesi Ord. Jand süiti. 
prof. Şekip Tunç, Tıb fakültesi Ord. 3 _ Hanns Löhr. TempO 
prof. Neşet Ömer İrdelp, Edebiyat 
Hamit Öngüsü, Fenden Ali Yar. (Galop) 

90 liraya, Ordinaryusluğa terfi 4 - Czernik - RakscdeO 
edenler:. kalbler. 

Eczacı okulu prof. Akif Şakir Sa- 5 - Delibes - Menba - 1-' 
kar, Tıb fakilltesi prof. İhı:::an Hilmi Jet süiti. 
Alantar, HulOsi Behçet, Hukuk fa- 6 ı - Brusselmans - F eır 
kültesinden Ali Fuat Basgil, 

90 lira karşılık tutulmak suretiy-
le 80 liraya terfi etmiştir. 
80 liraya terfi edenler: 

Tıb :fakilltesj prof. Necmeddin 
Rifat Yarar, Edebiyat fakilltesinden 

23.00 

menk süitinden (Aşk göl6) 

7 - Coleridge - Tay lor - Af 
rika süiti. 
Son ajans haberleri, ziras!• 
esham ve tahvilat, karrıbi' 

Kaatamoni, M. Talat Cinkilli Erzin- Yarbaylığa terfi eden fen sanat sa, Halil Tuğtepe Cine, S. Suad Men
can, A. Haydar Günalp İstanbul, binbaşıları: gü Rusçuk Kemal Tuğ Eminönü, A. 
A. Ziya Altuğ Tarsus, Kazım Gü· Fen sanat binbaşı E. Sedat Sal - Muhtar Sanlav Bursa M Kemal Öz-

1'EljEFON: t176. Pottta htıuu:.JO~ 
-------------• prof. Sadrettin Celal Antel, Tıb fa. 23.20 

23.55-
24.00 

yo - nukut borsaıı (fiyat) 
Müzik ( cazband - Pi.) 

nay Kırtehir, Ahmed Tanyer İşkod- man Koska, fen sanat binbaşı Kazım T kst A , 1' ht. İst b 1 ra, Fikri Başaran Reane, Vehbi O- Özsoy istanbul. aoy •t upril, · J.l u ar an u: 
A B O N Jı; Ş E & A l 'f l 

l'.U•Jh 1'00, Aiti •rlt4ı 100 
KMn11tw. 

tolan G bze, O. Sadi Demen Vefa, Askeri fabrikalar albaylığına terfi R. Halit Baran İstanbul, A. Lütfi Dag 
M. Ali Ergül Marq, in.et Avcı Ker- eden As. Fb. yarbay lan: delen İstanbul, Yabaneı memleketler ~D MDllJk 

kük, Şevket Sanal Van, Şevket Bo- As. Fb. Yb. Ferit Özkurt Vefa, O. Albayhta terfi eden eczacı yar- abone tlcrett 27 liradır. 
ran Değbağlar, Süleyman Dinçsoy Nuri Güler Kuruçeşme. baylan: GQnG g~lt naıhalar 25 kuraıtur. 
R~uk. Fahri Aköz:en Çcngelköy, Yarbaylığa terfi eden As. Fb. Bin- Eczacı yarbay M. Şevket İlgaz ANADOtU MATBAASINDA. 

kültesinden prof. Sedat Tarat, Mu
zaffer Güçhan, Fahreddin Kerim 
Kazım İsmail Kilrkan, Süheyl Oher, 
Fen fakültesinden prof. Fahir Yena
çay, lktısad fakültesinden prof. 
Ömer Celili Sarç ( Ordinaryus unva
nını haizdir) Tıb fakillteslnden prof. 
Ziya Oktem, O. Cevdet Çubukçu. 

Yannki program. 

.---Operatör--~ 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Enver Tok Beykoz:, Hüseyin Ürgen başıları: Kocahisar, M. Faik Özil Kasaba, A. ~---•B•A•S•l•L•M•l•S•T•IR ___ _ 
Karamürsel, A. Cevdet Akman Askeri Fb. binbaşısı Rakım Özkök HulOsi Duyar Kastamoni, Bilal Tiner ZABITADA 
Köpri\lü, Nazım Yaainok Edirne, Ortaköy, M. Asım inal Safranbolu, Çankırı, M. Arif Köker Üskildar, Cemil Gökçe Altımer, İsmail Erten 

Memleket hastanesi baştatibl 
2 inci Beyler sokak furun ka!11'1 

No. 25 
M. Ali Öz:atlı Girit, S. Sırrı Kurt Ni- Hilmi Akyar Çanakkale, Fahrettin Mustafa Benlier Şile, Bursa, H. Hüsnü Urkucu Çanakkale, •••••••••••• 
oantaıı. R. Cenani Kerkük, Kasım- Gürün Üsküdar, R. Sadi Süderna Albaylığa terfi eden veteriner Memduh Tunçer Trabzon, Tahsin it meselesi 
paşa, N. Oğuz Alasonya, A. Nabi Kasımpaşa. yarbaylan: Doruk İstanbul, Mazhar Atay Nii-
Güngörey Sivaa, Zeki Tuna Yanya. Albaylığa terfi eden harita yarbay Vtr. Yb. Şevket Ulusoy Antalya, de, Rifat Maral İstanbul, Kazım Al-
B. Remzi Oktan Kocaeli, M. Kazım !arı: Nureddin Söylemezoğlu Eiazıi, M. perrttn İstanbul, Kadri Can Mekke, 
Gündüz Sivaı, Sırn Eroğlu Bursa. Harita yarbay H. Fehmi Tunçer Süreyya Ayırun Aksaray, Abdülka- Cemil Ölçay Hayfa, Haydar Soykan 
Şemsettin Evcin Üsküdar, Ali Alp istanbut, Cemal Kambay Galata, dir Tolon Çankırı, Mehmet Soykan Kayseri, Orhan Erkurt Maltepe. 
Trablusgarp, Mahmud Ozalpat Er- Kadri Koray Kabataş. SeJanik, S. Fikri Alyuğ Aydın, lf. Albaylığa terfi eden Lv. Yb. lan: 

Halkapınarda Haydar oğlu Lütfi 
Kılıç, işten çıkarılmasından muğber 
olarak fabrika müdürü B. Fahri ile 
idare memuru B. lsmail Hakkıyı 
tehdid ettiğinden zabıtaca yakalan
mış, adliyeye verilmiştir. 

zurum, M. Sadullah Erıon Beyler- Yarbayhia terfı eden harita bin- RagıpSiral Kadıköy, İbrahim Koç- Lv. Yb. Hüsameddin Anış Kor-
beyi, Hakkı Özhan Trabzon, Kemal batılan: tilrk Şam, bakkal, Mustafa Seviktekin Samsun, Tokatla dövmek 
Ergök Serfice, Hamdi Kortak Edirne Harita Bnb. Nazif Aşkın Ayasof- Yarbaylığa terfi eden veteriner Şevket Çobanoğlu Kıstası, Muhiddin Göztepcde lnönü caddesinde lz-
H. Avni Kükger Sinop. Y. Kerim ya, Fehmi lsin Trabzon, Fuad Özbal- binbaşıları: Siler Erzincan, Refik Erkosak Filibe, mirli 18 yaşında Necdet Çatalca, ee
Aktav KasımpaJa. O Lütfi Saltık kan Edirne. Vtr. Bnb. S. Süreyya Altekin Har İhsan Akal Çanakkale, Nureddin Se- bebsiz lzmirli on iki yaşında Esadı 
Karagümrük. A. Nihad Scbik Bey- Albaylığa terfi eden tıbbiye yar- put, A. Vecihi Tancar Firkoz, M. zer Edirne, Mustafa Meriçli Hasköy, Tokatla dövmüttür. 
lerbeyi, Rifat Önder Toyran, Sami baylan: 1 Medeni SU er İstanbul, Hayreddin Tc- Cevdet Kur kan Fatih, 

İkinci Beylersokağı No. 61 

Telefon 3055 

l:laktroı10 ol! 

Zühtü Ergil1 
Her ttlrltl, idrar, NIW..., 

•• aaire tahlilleri yapılar. 

Alantar Galata, A. Riza Bayata Tbb. Yb. 1. Hu!Osi Erel İnebolu, zer İstanbul, Abdullah, Yurdabay- Yarbaylığa terfi eden Lv. Bnb. Silah tatunalc 
Kars. Arif Kolkay İmrahor, Abdülmecid rak Bursa, Ekrem Selekman Galata. ları: Alaancakta Mesudiye caddesinde MUracaat yerh 

A. Şükrü Berkalp Mimarsinan. Ke. Sayan latanbul, M. Nuri .Maktalan Sadullah Kesenay İstanbul, Ekrem Lv. Bnb. Ahmet Siler Trabzon, Şükrü Neyhanın üzerinde bir brov- ikinci be1ler aokak No. d 
nan Oruç Erzincan, A. Rıza .Atak Fatih, M. Cemal Sipahi Bursa, Edip Gilleryüz Bursa, Recep Özçelik Edir- Sabri Taş Taşkasap, Sami Olçay Edir nig tabanca ile iki şarj ur, 16 fişenk T ,,, pf on: 3869 
Manaatır, A. Kemal Atailnal l\as- Opan Cemiıkezek, Celileddin Toker nekapı, Nahlt Çokbaşakan Konya, ne, A. Galip Gümen M. paşa. bulunmuı, mutadere edilmittir. 11..--.!.~~~~---~ 
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Heyecan uyandıran bir kitap 

~rtip eden: ,ANT SVOKU 186 Çeviren: Kimi ORAL 

llmqn tayyareleri, Fransız köpFülePini bombardı 
an ettiklerinden, ihtiyat kuvvetler cenup cephesine 

ALMANYA HARBi 
KAZANAMAZI 

Yazan: lvan Lrıjos yü~ otomobiller-ile sevk olunmu.,tu 
~eneral Jofr - Belli başlı ha- küİat çekiyoruz. Hatta kıtaatm mü-ı General Jofr - Hayretiniz yerin- 1\rndemki yenj bir harpte ne gibi tı. Almanyndaki zürra buhranı, köy- lcri dinliyerek Yereqilir'z: 
leri nasıl inkar edebilirdim? Siz, him bir kısmını yük arabaları ile ndk dedir. Şu kadar var ki, düşmanın unsurlarm rol oynıyacağını tetkik et- ]erdeki halkın daha iyi maişet temi- cDeutsche Allegemenic Zeitung> 
İJ"Q her ıeyi şaklamak istediğimi, letmek mecburiyetinde kaldık. bazı harekat ~ç~n hazırlandığını __ ha- mekteyiz. Bundan evYelki bahisle- ni için şehirlerdeki fabrikalara hücu- martta neşrettiği bir ma.-ale ile, AJ
>u itibarla casus kadının kurbanı Palye - sayın general, zannede- ber aldığımız ıçın, daha evvel hucu- rimizde işaret ettiğimiz şeyler ve Al- mundan doğuyordu. man sanayiinin çok gergin, sinirli ve 
ığumu söylemekten çekindiğime rjm ki, o zamanlarda nakliyat şebe- ma geçmemiz ve bir tehlikeyi önle- man kaynaklarından iktibas ettiği- 939 senesi kanunusanisinin 27 in seferber haldeki gayretinin devam 
ip oldunuz. kesi çok mükemmeldi. memiz iktiza ediyordu. miz parçalar gıda meselesinin ne ka- ci günü Alman zürralannın lideri edemiyeceğini ve istihsalitın ayni 
leiı - Böyle bir şey habrımdan General Jofr - Filhakika Alman Palye - Düşmanın ne gibi hare- dar ehemmiyetli olacağını meydana sayılan Derre köyliller:n ~ehirlere yekunları tutamıyacağını bildiriyor-
!nedi. Ben, ithamnamede yazılı tayyarelerinin bombardımanına ka- katını haber aldınız? Zannedersem, çıkarmıştır. Burada, yeni bir harpte hicretini protesto etmiş, hükfimeti du . 
.ıaluk maddesini incelemek mak- dar vaziyet böyle idi. Fakat bilahare bu sözü ilk defa söylüyorsunuz?? AJmanyanın zirai mahsulat ve gıda buna mani olamamakla itham eder Erkanıharp kumandanlarından 
iyle bu tarzda hareket ettim. köprüler harap olmuş ve şebeke bo- General Jofr - Düşmanın mak- işlerinde karşılaşacağı müşkülatı ge. şekilde lisan kullanarak Alman.yan~n Beutler charp ekonomisi> başlıklı 
;eneral Jofr - Maznun genera- zulmuştur. sadı, ansızın bize hücum etmek ve ne kendi ağızlarından tetkik edece- yaşamak için behemehal 800 bın zur makalesi~.de bu va~iyete işaret ede-
~suslukla alakası olduğuna kail Pal ye - Hücum emrini verdiği - cepheyi yardıktan sonra ileri hare- ğim. raa ihtiyacı olduğunu hay~ır~ı~tı. . rck şu huk~~ verıyor: . . .. 
~madığımı ve binaenaleyh, it- niz zaman, ihtiyat kuvvetleri cenup kata geçmekti. llk dikkate alacağımız şey, Hit- Almanyanın zirai vazıyetının gıt A cEkonom.mm. c~as pren ı.ple~ını n-
ımaıude yaz.ılı bu maddenin tet- cephesine sevk edilmiş mi idi?? Palya- Demek ki, siz daha evvel Jerin 30 kanunusani 939 da söylediği tikçe bozulduğunu, zürra buhranı- kar. ed.en bı~ mıllı ekonomı, bıdayet. 
~en vaz aeçtiğimi söyledikten General J ofr - Pek azı gönderil- hücum etmek suretiyle düşma~ın t~- büyük nutuktn alenen itiraf ettiği nın çok end:şe verici bir hale gel- tekı n ~ sbi. rilchanını ~uhaf~:a ed~ 
Jra, casua kadını isticvaptan sarfı mişti. Onlar da yük otomobilleriyle savvuratını akim bıraktırmak ıstedı- noktadır. Hitler gıda hususunda ya- diğini isbat için mevcud Alman eser- memı:ge 'e har~. halın de dıger ~ıl~ 
ıar edebilirdiniz. sevk edilmişti. Şimendiferler, Alman niz. Pek güzel.. Harbiye nezareti bü- pılan bütün tahdidata rağmen Al- lerine ve diğer raporlarına müracaat letı:rın ckonomısı tarafından geçın-
leia - Fakat, kanunun tayin et- tayyarelerinin bombalarıyle harap ol tün bunlardan haberdar mı idi? manyanın kendi kendini beslemiye ctmiye lüzum görülmese de olur. Çiln mege m~hkfımdur. . 
1 olduiu bir takım usullerden in- muştu. General Jofr - Ben bizzat tele - kifayet edemediğini ve beslenmek kfi zürra buhranını karşılamak üzere Ask:r~ .m~tehassıs Possoney ~~~ 
U edemezdik. Ve ithamnamede Palye - Bu vaziy~t karşısında fonda konuştuğumuzda harbiye na- üzere harç ettiği miktarın ecnebile- Alman mekteplilerinin köylerde, tar- daha ılerı gı.derek 938 de ~e~rettıgı 
alı bir maddeyi tahkik etmekten hücum emri vermen~e cidden hay- zırına bildirdim. re nazaran bir kaç misli fazla oldu- lalarda çalıştırıldığını, askerlerin me§hur eserınde, kanaatıer.nı gayet 
: aeçemezdik. ret etmek lazımdır. - Devam edecçk - ğunu cihana bildirmişti. mahsulatı kaldırmıya yardım ettik- ~at:i v.e. Al~an ... taraft~rlarının b?ş 
~neral Jofrün tekrar mahkeme- ** cAlmanyanın mevaddı gıdaiye lerini her hafta çıkan resimlerle de umıdler~ne ımkan ~·ermı.}:ccek şekıl-
~elıneainden istifade ederek şüp- H 1 • • h b• için sarf ettiği miktarın ayni madde- anlatmak milmkilndür. Esasen bunu de tespıt ederek d!yor kı: 
~ndi~im bir nokta hakkında iza- ı•t er ~ınır ar l• ler için ecnebilerin sarfettikleriyle Almanlar da inkar etmemektedir- . ~Yalnız, çok. saglam ser~~}:eler~ 
~ alznak üzere reisten müsaade ta- ~ mukayesesi> adlı 1935 de tamamla- ler. ~s~ınat eden bı~ sulh sanayı~?ı: kı, 
'nde bulundum. Reis, uzun uza- • k b • nan ve resmi rakamlara, istatistikle- 4:Şunu hatırlatmak gerektir ki, ıyı anlaşıJmı§. uır ha~·~ sanarıının e-
' sualler tevcih etmekten çekin- nı ay e ttı re istinad eden eserde Doktor j. Dec Alman kumandanları 1914 te ordu- sa~~rını teş.kıl .~.d~bılır.~h. . k 
iğimi tavıiye etti. Geenral Jof- ken Almanyanın gıdası meselesini .nun havuç ,.e sade suya patatese ~uh 

1 
d ma:. ~adna.} 1'..n e m~ ım 'a ın • 

· cd' S R k" · d · t tk'k t · t· Mü t k ld ~ı ünil beklediğini itıraf ar an ırı e nıutemadıyen artan a-ıtap ıyorum: Hitler demokrasilere karşı açtığı miş. ovyet usya onların en es ı ınce en ınceye e ı e mış ır. - aç a ıg g . . A h mele ihtivacındır Bu ihtiyaç kad r 
aJre - Generalim 1 İhtiyat kuv- sinir harbini kaybetti. Düşmanları- dostlarıymış. Ve başkalarının dahili tehassıs Doktorun bilhassa kalori edi:}~rlar. O za~an~ı zır~.ı m.a su- artmıştır. ki 

933
· • d ~ .

1 
a. 

erin cepheye. ~e~k edilmesi .lü- nın sinirlerini yormak için elinden rejimleri onları alakadar etmiyor - bahsinde vasıl. olduğ~ net~c~ biltiln lat ve zil~ra .. va~ıyetı bugunkünden cBütün Al~an ka;:ı:~ın ai~e \0e;~:ı:~ 
u haklundakı ış arınıza harbıye geleni yapmaktan çekinmedi. Ordu- muş? O halde orta Avrupa ve Bal- Almanları derın, derm dilşilndilre- çok daha ils~undu.> . rına ve evlerine avdet edeceklerdir.• 
eti ne kadar zaman aonra cevap sunu seferber hale aetirdi. Sov"-·et kan memleketlerinde bu nazileştir- cek mahiyettedir. cWchrwırtchaft t,olalen krıeges> 

c J - f 1 d p emrınin ifasına imkan kalmamıştır. 
i)) Rusya ile anlaşarak, İngiliz - Sovyet me siyaseti neden hala devam edi- J. ~eken, sarfiyatın eskisine na- in 112 ve.134 üncil say ~ ~rın. a os. Çilnkü erkeklerin adedi, Alman sa-
cncral Jofr - Erkanı harbiyede müzakerelerini akamete uğrattı. Po- yor) Neden dahilde komünist diye zaran bir kaç misline çıktığı halde sony yenı ~arplerde gal_ıbıyetın şart- nay!'nin talep ettiği ka.dar amele te-
~p, hücum. hakkındak~ em~r lonyaya hücumu artırdı. yüz binlercce insan öldürüldü, sürül alınan kalorinin .. h~rbi mü~teaki~ se- larını ve bılha_ss_a sanayı .bnkı?1ından min edemiyor. 

eden, Harbıyc Nezaretme hır Fakat bütün bunlar' lngiltere ve dü, temerküz kamplarına tıkıldı? rıelerden daha duşuk oldugunu ısbat olan sebeblerını şu şekılde ızah e- K d l k kl k t 1 1 
k ih · k l · . . _ .. . . . . . . t k d. der. a ın arın er e ere a ı ma an 

e y.aıara ' tıyat uvvet erm F ransanın azmını kırmaga kafı gel - Hepsı halkın husumetını ıstısmar e me te ır. . .. . . . . 'da kafi gelmezpiştir de serbest ve se1 
tlnllıwl cenup ~ephesine gön- medi. Onlar yine kararlarında ısrar için kullanılan bir oyun. Alman - Vaziyeti yakinen bilmiyenler, ih- Mustakbel harpte,bgalıb~yetı te~ın yar amelenin icabında seferber bir 
. Cfipi iatedim. Harbiye Neza- ettiler ve bir adım gerilemediler. Rus anlaşması maskeleri kaldırdı ve timal Almanyanın bu milhim noksa- edecek anasırın ~m a~ın. a. b"~e e~ halde çalışan krup a~elelerine i!ti-
• derhal c~vap verdi ve ihtiyatla- O vakit Hitler gerilemeğe mecbur hakikat bütün çıplağıyle görün • nı telafi etmek üzere çareler buJdu- şartlard.~~ sanayı mese esını. ı ~~le hakları bir kanunla tem;n "dilmeg-e 11 •evk· ba la d - bjld" d' ' - k't b · t "h· 1 935 te verdıgı randıman vekCınıyle o ç- ' .. p l ıne 1 ? ı~nı _ır 1

• oldu. lngiltereden beklediği teklifi dü. Hitlerin komünizm ve bolşevizm gunu. ;re 1 a ın neşır arı 1 •0 an . k h" d - d - 'ld: çalışılmıştır. 26 kanunuevvel 937 de 
• ~ye -Harbıye Neuıretıne yaz- kendisi yaptı. Fransız başvekiline düşmanlığının bir yalan olduğu an- den ıtıbaren gıda maddelerı ve zırai me .~?b orru egı ı~. h"kA f resmi gazetede neşrolQnan bir ka· 
~ t~ecl., hücum ~in emi,r "'""';; .. ,,r .... t .. rt,.r,.lc :ı-.ir çılrııır ynl R~~- laeıldı . mahsulit islerinin düzelmekte bulun Bu ı ı ar a şu veya u u ume ın, nunla serbest 

8 
eleni lü umu d 

~ e nozırianctıgınıp a ~ti- dı Fakat aldı - 1 ceva he ayni 0 _ .•. dutunu zannederler. 1'1 ve:ra bu 8Tllbun harbe batlar1'ep. il) 11 ~ 11 • 
lkıi) lu,nca Hitler :Ssırdı P P Hitler beynelmilel siyasette anti- Halbuki Almanyanın kredi ofisi- malik olduklan esliha ve mühimmat fU veya b~· g~u~~a .sa.ıt.ımıya .~azı ol· 

~ ~neral Jofr - Harbiye nezareti K d' t ~ • k · kendi düştü komintern olmayı prensip ittihaz nin raporlarına istinaden zirat mah- ile talilerini ayarlamaktan ziyade, ~t~~a~ e ın e. ı ı~çı ı ... ':~~ı a~ınu: 
1a.,.~Up bittiğinden ve bir kaç gün . e~ ~ a\ı.gı. kuy~ya. etmişti. Hariç memleketleri naziz- suHitın ahalinin artmasiyle mak\lsen harbin deYamınca hissedecekleri ih- ıs ır a ını mucıp 0 acagı ı an ° un -
~V.- ne ol"cağından haberdardı. ve sınır ar ını ay ettı. . ... .. . ·-· rnütenasi olarak azalmakta oldu- tiyaç miktarının ne şekilde dolduru- muştur. 
~~n, ihtirat kuvvetlerin ce,nup Hitle~ yı;ılnız sinir harbini ~eğil, mm kuyrug~~a baglamak ıstedıgı _ .. p . ' Jacağını hesaplamak gerektir. Ayni Bu g;bi tedbirlerle şimdili}r karşı-
~'e.i~ sevki için t~kere yazdık- daha 'lıır çok şeyler kaybetmış pu- zaman, bu sılahı kullanıyordu. Ma- gunu gosterıyor. .. zamanda müttefiklerinden veya bi- !anan amele kadrosundaki açılın 
"'il b· ka l f d h lunuyor · t it l · b"' l Bu meselede Almanya çok muş- b h ı. 1. d k d b" .. ~ ır ç gün sonra te e on a ar- · . . carıs anı, ayayı, Japonyayı oy e .. . • . taraflardan ihtiyaçlarını ne şekilde ir arp ,,a ın e ne a ar uyuyece-

e nazırı ile konuştum. Hitler, Nazizmin beynelmılel bır kandırmıştı. kul hır halde bulunuJ or. Alman ış temin edecelcrine bakmalıdır. ğini tahmin etmek kabildir. Zira va-
b1~'lrF - Tabii cephenin takviyesi cereyan olduğunu iddia ediyor, de- Sovyet Rusya ile anlaşınca, bu si- bürosu reisi Doktor Syrupun raporu- Filhakika Alman sanay:i bugünkü tan hizmetine çağrılacak ı?Snan ara
~rn'}ndan .bahsettiniı:? mok~asiler~ v: k~n:ı_üni:ıme dü~ma~ y.aset iflas etti. japonya ve Maca _ na nazaran, 938 ~e A.~manya 200 bin vaziyeti itibariyle Avrupanın en kuv sında, elindeki iş vesikasının istirdat 
,.~~eral J~fr -.-. ~azı!., ~enuı;> cep- o~dugunu ı~erı .su~u~ordu. Bunun ı- rısta~ şa§akaldılar. Tutundukları dal kişilik büyük bır zurra ordusuna vetli sanayilerinden biridir. 937 sene edileceğinden korkarak Jştemediğl 
~11\in t*vıyeıı ıçın hukumetm ted ~ın de Nazızmı hır ıhracat malı ola- ell~rınde kalıvermişti. Bu suretle de muhtaçtı. Tabiatiyle bu 200 bin kişi sinde 800 milyon marklık ihracat ya grup ameleliğine razı olacak binlerce 
'~d~ını ve .!~fl.~·. ~e~~iyat işleri- rak kullan.ıl'.'ordu. İspany~da asil .. ·ı·e Alm~nranın ~ntikomintern siyasette mevcudlara ilave edilmesi lazım olan pabilmiştir. Bu bir kuvvetin ifadesi- amele bulmak mümkün olacaktır. 
!'tl ~~lukla yurudugunu, Almanlı;ı- yardım edışı de bu prensıbe dayanı- samımı olmadığı anla§ıldı. miktardı. Bu adet ayni senenin son- dir. Tıbbi ecza ve bütün ilaçlar ba - Bu olsa olsa cephedeki asker ade-
~lkıuhim bazı köprülerimizi bom- yordu .. Avrupanın her hangi bir ye- .:. !arına doğru 383 bin kişiye kadar çık kımından dünyanın en kuvvetli sa - dinden tasarrufla kabild"r ki, o z3 -
~~ ınıan eıtiğini ve nakliyatın bü- rinde sosyalist veyahud komünist bir Siyasette pr~rsip, akide, iman, ah- nay!i Almanyadadır. man Alman ordusunun &ıkaracağı 
it;ı]. lkıütkülatla idare ~dildiğini şöy- de.vleti~ .te_şe.kk~lüne. müsaade edile- lak ~e dürüstlük olmaz, derler. ya çıkan Hitler, tedricen davalarını Cebri bir çalışma metodiyle Al - asker adedinin hayli ekşilme i ve 

.\r . .. . n;ıy~cegını ıddı~ edıy~rdu. Franko Sı!asette hakim olan prensip men genişleterek bir fatih olmak hevesi- man sanayii sulh devrinde harp za- ihtiyar elemanlara istinat etmesi 
~. ~an hır kaç gun ge~tıkten son- Nazı:m .v~ totalıter re1ım taraftarı faattır. Onun için .şi nset, çok sey- ne düştü. rnanlarının verimine ulaşmıştır. menuubahsolacaktır. 
'llazır~a .tekrar telefon~a kon~~- ol~ugu ıç~~· Almanya ona ~ardım yal, çok yumuşak bir şeydir. Her ce- Antikomünist olarak ortaya atıl- lşte asıl meselenin ruhu bu noktada cGelecek makalede; AJm ·. ı .. en 
~Ye. ıhtıyat ~µvvet~e~ın he~uz ~ttı. B~ y~zden ispanyada bınlerce rey~na u.y~r. Her kalıba girı::r. Men- dı, Sovyet dostu oldu. Antikomin- dır. Alman sanayi inin senelerden - mü brem iht'yacı olan petrolü nasıl 
~tedı}merpesınden _şıka~~t ett_ı~· ınşan oldu .. ~ç sene ~avaUı_lspan - faat peyı ıcap ederse ~yabilir. Bu • tem olarak göründü, sonunda ko _ beri harp halinde işlemesi amele ':e t~darik e~ebilir? Ve. ~un'j. petrolle 

......._ ba.?a a~nen şunları soyledı: yolJar kan ıçınde bogu§maga mec- n~ ~alcya~el asırlarca evvel şöyle _ minterne pah il oldu. makine bakımından acaba taka tın bır harp ıdame edebılır mı? Sualle-
~İit Musterıh w olunuz _ge?1eralım. bur oldular. ~ıştı. Bugun hala tiddetle tatbik e- Dünya onun için aürprizlerle do- son haddine vardırılmış olan bir hal- rinin cevabı \.·erilecekt"r. Bu pabis-
~f ~~ PaJl'ld1!Jı ~man ıhtıyatların Alman -. Sov~et -!'aktı~da~. so~.ra dılmekte olduğunu görüyoruz. ludur. Devlet adamlarının sözlerine de değil midir? te Macar prof~sörü Almanyanın va-
~ı ceppenın o~ safında h~ır anlı~oruz kı, ~u. ıddıa .. hır blofn:~ş. Verşa>;' mu_ahedesinin haksızlık- ve hareketlerine bakarak hükümle- Bu hayati sualin cevabını Alman- ziy.ctini fevkalade açık olarak mey-

"
5~a=~=t!ı:r.:N:a:klı:y:a:tt~a:ç:ozk::m=µ~ş;·:N:;a:z:ız:m:.:k:o:m:::u:n=ız:m:d:u::~m:a:n:ı =d=e=~~ıl~-~la!r~ınrı~t~a~m~ı~r:e~t~tı~rm~erık~i~d~diasiyle orta- re varmak mümkün değildir. yada son zamanlarda yükselen ses- dana koymalctadır .> 
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i 
e 1 an ı 0 muştu. htiyar ninesi çp-ı re bileceğini ümid ederek seviniyor- rette batın bundan istifade ederek fhtiyar kadın bu sözleri işittikçf 

.~.. RARENG z c~. - cuğun şöhretini duyduksa iftihar edi- du. Fakat o, Konkalene hiç uğrama- akrabalarını görmek üzere izinle memnuniyetinden göğ:;il kabarıyor. 
O ~ n- y 3 yor, fakat beri taraftan esrarengiz dan vazifesinin başına geçti memleketlerine gidebilecekleri yazı du. Çok sevd ği bu çocuk. kendisine 

.. 
' .. z""'A'"""L""'r"""ı'"""'"'G'"""E"""'nn"""'•ı"'s"""ılıl"'':" b"r his~ikablelyuku bedbaht ihtiyarın İhtiyar ninesi beyhude yere hiçol- lıyordu. yeni bir neşe taze bir hayat ~etirmjş_ 'I yüreğini ıstırap içinde bırakJyordu. maısa bir mekubunu alsam.. !htiyar kadın sabırsızlıkla o hayır- ti. F~kat günler geçiyor, izin zamanı 

Beringa~ ay~i za~a?da nf!muslu Diyer.ek bekliyordu. Bu mektubun Iı ~ünleri bekliyordu. bitiyordµ . 
.............. ~ .............................................. ,.............. ve merd bır delikanlı Jdı. }::n kuvvetli dünyada kE:ndisini evUidlan kadar <Beringan, ,nasıl olsa izin aldıktan - BUyilk anne; izin günlerim azal 

külhanbeylerden bile l.<orkmuyordu. sevm'iş olduğu bu yetim çocuJun ölll- sonra gelip bizi görün dı, artık gitmeliyim. 

-35· yazan; Nitekim barlarda tek tük yaptığı münü bildirmek için geleceğini ııa- Piyerek kendi Jcendini tese.lli -Nereye gideceksin; e:vl9.dım? ** kavgalardan çivikliği sayesindı? dai- sıl tahmin edebilirdi: ediyordu. - Birkaç gün il de Sen - Trppede 
~~ Cüzel ııineciğ9n. Ben denizci Beringan bir hafta içinde mükemmel ma galip ~l~rak çıkıyordu. Balıkçı- Bunu~.ıa ber.aber bu acı haber ~el- Nihayet zavşllı kadını scvi~dir~~ g~çirmekliğim lazım Gitmezsem 
~ iatiyorum. Denizin temiz ha- bir denizci olmuştu. Bu yeni mesle- lann ekser~)a toplandıkları yerler~e medcn .once, ıhtiyar kadın bahnye gün doğdu, sevdiği çocuk gelmış e~ı~ı ayıp olur. 
\1'1 teneffüs etmek, gece gündüz ği onda derin bir zevk ve neşe uyan- ayak ~as.tıgı zam~n 'Yaratmış oldugu neıaretıne müracaat etmiş ve toronu öptü. Fakat bu sefer çocuk de~ıl, Zavallı ihtiyar nemli gözlerle ot-
~la mücadele etmek yegane dırmıştı. güzel ıntıba sayesınde kaptanlar bile Beringan hakkında malOmat taleb cevval bir delikanlı idi. Her akşam luna ric~larda blunu~·ordu. 

dir. Meyhaneci babası genç değildi. ayağa kalkıyordu. Harp ilin edildiği ~tmişti. O günlerde Alman tahtelba- genç toronunun koluna girer.ek gu- _Şu izinini burada bitir evliidım. 
, ordu. Fakat denizden siyahlanmış çehresi zaman Konkalen ve civan derin bir hirlerinin faaliyeti bilhassa Manş rurla, iftiharla par}darı geziyordu Beni yalnızlıJ< içinde bıra~ma .. 
~ilıım .d4llliz baJıklar iç.in yara- kendisini genç bir delikanlı gibi gös- yeis ve endişe içinde kalmıştır. Erkek denizinde iş görenleri derin bir en- Bilhassa zavallı Beringandan hah- - OJ~maz nineciğim onları dş gltr 
_:p~ır. Karada insanlar içindir. teriyordu. Onun cFire.> ve ckaptan> ler cepheye sevkedilmiş oldukların- dişeye sevketmişti.Bedbaht kadınbah seden k.oınşµlarına tesadüf etti}.cçe m~i#·ipı. Sonra biraz .balı}c avla1J1a1c, 

~ t~ l>e~~la bu işten başka ben ne tesmiye. ettiği iki balıkçı kayığı var- dan, eyi O ide _toplanmış olan üzüm•- riye pezaretintlen cevap alıncaya ka- ihtiyar Jca.dının ~ur.uru büı>ıbü.tün .artı es"i ;lhb:ıpları görınek Hüliisa bazı 
ebılll"im: dı. Berıngan kaptan namındaki ge- ler, hep f abrıkalara verilmiş, bütün dar üzilntiller içinde kıvrandı, l<aldı. yordu. hatıralarımı dfl anmak i~tiyorum. 

\'tı~ınaµ yarabbi!. Burada kalır mi ile çalışmağa başladı. işler baştan başa kadınlara devre- Nihayet dört Közle beklediği cevap - Komşu yeni haberleri duydunuı İbt.i.r..ıımı gözya§ları Be~inganı fik-
)' ltıızıa me~gul olursun. Yaramazlıkla beraber işgüzar bir dilmişti. O sene ilk defa olarak sev- geldi. Berinianın J\.l<<Jeniıde Adriya. mq: rind~n vazgeçirdi. 

~, '!f t ihtiyar kadının nasihatlan, çocuk olan Beringan kısa bir müddet kedilmiştir. Genç denizci bahriye as- tik körfezini tarpssud ~den ifont1:n- - Hay}r. ne olmuş!. B~rjng11:n izi11i bite~{lği gün balık-
~ l\elctüitı gözyaşları fayda verme- içinde kendini tanıtmıştı Zavallı ço- keri elbisesini ~iymiş, ilk derslerini manın bir kruvazijründe ask~rliğini - M. Berjngan gelmiş ya! avı rnüsabakafarı tertip edilmişti. Bu 
l · i~ l'irııan bir sabah herkes uyku- cuk kaıanmış olduğu şöherti bilhas- görmek üzere bır mektep harp gemi- yaptıjı, kruvazör ço~tanJ>eri havuza - Yok canım. mtisabakalarda iştirak eden ka~·ıklp.r 
"O\~rı Çamaşırlarını topladı. Ve bir sa güzel oynadığı fudbola medyundu. sine verilmiştir. girmediğinden kısa bir müddet son- - ı te bak, geliyor. lht'yar nine$i ara~ında bırndan iki s.en.e .evvel Berin 
,..,, ~l bağlıyarak evden kaçtı. Mah~reti say:sinde.herk~se kendini ~erin~an muvazzaf oıa:a~ askere :~ yeri~i başka b!ı.gemiye terkedece- ile beraber gezintiye çıkım~. . ganın çalışmış olduğu ckaptan> na-

>\. 0iruca Sen Tropede bulunan S,t!Vdıren çocugun bünyesı yavaş ya- çagırıldıgı z~ımnıı zavallı ıhtıyar ka- gı, temızlenmek ıçın havuza gireceği, - Hayret, halbuki bu çocul<. adam lmındakj kavık ta vardı. 
btcinin babasının yanına iltti. vaş kuvvetlenmia, i&yet :yakıjıklı bir dın onu dünya iöziyle bir daha iö- ve havuzda kalacatı müddetçe mil- olmıyacak deniliyordu. -Arkası var -

• 
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- IFAır@Üiil.~~LWilllfil )~J6filo·· CÜ IP>~~törü (li:bt~~~ 
negustı umıer, yaşınaan sonra Jl A. / · 
tibbi araştırmalara başlamıştır arp, manya ve ltalya 

Fotoğrafın mucidi Lumier, şimd i yetmiş beş yaşındad ı r . 
Tıbbi araştırmaiarında da muvaffak olmakta, 

bir çok keşiffer yapmaktadır 

icin intihar demek olur 
' -

lngıltere donanmasile ita/yayı mahvedebilir. Sulh 
cephesi askeri bakımdan daha hakim mevkidedir 

.... -·· Angüste Lumier, muhtelif alimler d!!n her ay y ed; y üz e yakın 
mek tup alır ve hepsin ~ avr ı ayrı c -v ·pı.ar verir 

1 
Yazan: ı 

· :-P_1 _· ı_·r_D_~_m_i_n_i J_~ ..! 

mez. 
Nihayet, nihayet, iskoçyayı aşa

rak Atlas Okyanusuna geçmeğe cn
lı~abilirler. Fakat bir kerre Atlaq 
Okyanusuna geçti mi orada kalabil
meleri Yeya geri dönebilmeleri la
zım .. Bunun için de petrol gemileri 
ile temasta bulunmaları lazım. 

Lakin petrol gemileri nncnk bita
raf memleketler·n kara sularına rri
rebilirler, aksi takdirde imha edilir
ler. 

Sonra, ingiliz - Fransız tayyare Ye 

uo .... cor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tona! 
BalAf'CI. ulp la 11tıh klal 

attellama 

(Verem ve ~aire ) 
Beamaha1'e polia brakohı ,r 

•ında 7'1 
TP'P.fn,,., : '1 11.ı; 

..-----~~--------......-: Doktor 

M. ş~vki Uğur 
Bir ·nci sınıf dahili ha:S '" 

talık'ar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telı>fon No. 3286 ., 
'tib•re .. 

Hal)laianıu ~ai.>aiıtan 1 e 
uayeıı 

ve gece vakti kabul ve rn 

.s.;e~u~er~· ................... --------



~O :Ağuatoa 1939 Çarf_!'mbıt (A.NADOLL> (SAHiFE 7) 

HiKAYE: Denizlide 

Bir müşteri geldi! 
Bir taraftan orkestra, gaşyedici Mehmed Üstüner bunlar! düşü-

Sulama işleri 
~ Otobüslerin hare· 

ket saatleri 
havalar çalar, bir taraftan çaylar içi- nürken yazıhaneye bir delikanlı gir
lirken, delikanlı Fikret, Bayan Fıt- di: 
nat ile tanışmıştı. - Bay Mehmed Üstüner? ? 

Sonra orkestra bir hazin hava ça- - Benim efendim. 

larken, Fıtn~t delikanlıya «**> o- - Aylıkla kiraya verecek odanız D • ı • s "k d E k l 
telidirektörüolankocasınınkendisi- varını? enız l o e ovasın an ge l''l a-
ni anlamadığını, binaenaleyh kalbi- - Evet efendim. Her türlü kon- ' T 
ne teselli verecek bir başka kalp a - fonru haiz Sıcak soğuk su k d l • l k 
ıadığını söylemişti. - Aylıkla oda' tutmak .istiyo - rına Q ar 0 an arazı SU anaca 

Fikret hemen kendi kalbini tek- rum. 
lif etrniıti. Böyle bir vaziyet karşı- - Beş numaralı oda pek müna-
•ında yapılacak başka şey yoktu. siptir .. Ayda 25 lira .. 
Bir kaç fincan çay içtikten ve bir - Pekala. 
rnüddet tereddüd ettikten sonra Fıt- - Lütfen deftere isminizi yazar 
nat, delikanlının teklifini kabul et - mısınız? 
ti: 

~ - Pekala, yarın saat beşte sizde 
1Ve sizin olacağım. 

Fikret, sevinç içinde evine koş

Delikanlı en güzel yazısıyle defte· 
re ismini yazdı: 

cFikret I> 
Bay Mehmed Üstüner delikanlıyı l· 

odasına çıkardı. Her tarafı gösterdi . . tu. 
.:·. Sonra, çıkarken: 

F1tnat delikanlıya «Yarın saat - Bir şeye ihtiyacınız olursa, çm-
heıte sizde ve sizin olacağım> dedi- gırağı çalınız. 
ği gündenberi tam bir hafta geçmiş· Dedi. 
ti. Fikret, sekiz gündenberi bir tür- Fikret odaya yerleşti. Çantasın-
)ü gelmiyen maşukasmı bekliyor - dan güzel bir pijama çıkararak giydi. 

Bir köylü, temel atma merasiminde şun l arı söyledi: "Dün 
bura!a:da aşiret çadır ları vardı ; bugün mühen· 

dis!erin çadırlar ını goruyoruz ••. ,, 

du. Sepetindeki pastaları, şarap ~i~esini j 
Her gün saat beşte kapı çalınıyor- masanın üstüne koydu, çıngırağı çal !lllljR."'•' 

1 O lira çalan hırsı:z 
yakayı ele verdi 

Denizli, (Hususi) - Belediyenin 
işletmekte olduğu otobüslerden halk 
çok memnundur. Ancak bunların sa
atlerinde intizam ve bazı değişiklik
ler yapılması lazımdır. Mesela sabah
leyin hareket eden otobüs, yolcuları. 
nı tam beş on sekiz treni hareket ede 
ceği sırada, istasyona getirmektedir . 
Bunun hiçolmazsa on dakika evvel 
gelmesi, yolcuların da biletlerini ra
hat alabilmelerini tamin edilmelidir. 

Bir hıraızlık vakaaı 

Burada bir hırsızlık va kası olmuş, 
garson Tavaslı Mehmed, bir müşte
rinin cebinden on lira çalarak firar 
etmiş; zabıta, hırsızı ancak 42 kuruş 
sarf edebilecek kadar bir zamanda 
yakalamıştır. 

Babadağ da 
~ ......... t ..... , ............ .. 

Meb' uslar ihtiyaçları 
tesbit ettiler 

Babadağ, (Hususi) - Mıntakala-du dı. 1 

. Delikanlı kalbi şiddetle çarparak Aşağıda Bay Mehmed Üstüner . nnda müntehipleriyle temaslar yap

kapıya koşuyor ve karşısında genç karısına döndü: makta olan Denizli saylavlan Baba
dağa da gelmişlerdir. Burada ticaret 
odasında bir toplantı yapılmıştır. 

telgraf müvezziini görüyordu. Mü- - Fıtnat, dedi. 5 numaradan ça
Vezziin getirdiği telgraflarda daima ğırıyorlar. Hizmetçi kadının isi var. 
§U cümle yazılı idi: Ben de bodrum katına ırııyorum. 

_.,,, .• _,,,.. , Toplantı da dokumacılar kooperatifi 

cBugün gelmeğe imkan yok ... Orada işim var. Lütfen yeni müşte- Vali nutuk irad ediyor. i lk kazma vuruluyor .• 
Yarın sebebini anlatırım.> rinin ne istediğini çıkıp anlar mısın? Aydın, (Hususi) - Denizliden iti- göı·melerini söyledi. li mahsul getirecek olan şu kanalrl:J.. 

Sekiz gündenberi her sabah Fik- --:-- baren Söke ve Ege denizine kadar .:Jlebusumuz Adnan Menderes; ilk çalışan amelelerin kazma sesledııi 
ret b~r ?ok p~sta sa~ı? alıyor v: ak- y ct g"" mur Üzüm İn Menderes ovasının ~uluma işi kati kazmayı vurmaktan duyduğu heye- işitiyoruz. 
fam ıhtıyar hızmetçısı bunları yıyor- ' ' olarak tahakkuk etmiş; Nazillinin cam söyliyerek, :\!illi Şefin üç yıl ev- Dün buralarda aşiret sürülerine 
du. ~ğe.~ vaz~ye.t ~öyle ?evam. et.: CİY bölgesinde Yamalak köyünden ba~lıyarnk akça- vel bütün gaileleri, işleri arasında musallat olan hastalıklardan bakım-
seydı, şuphesız ihtıyar hızmetçı gu- ya kadar GO bin hektarlık bir sahayı Xazilliyi ş.ereflendirdfrcrek memle- sızlıktan, alakasızlıktan balak olan 
nluürndub.irinde şeker hastalığına tutu- zarar yaptı sulayacak olan Pirlebey kanalına ket:n istihsal kudretini artırmak için hayvanların leşlerine uçuşan karga. 

başlama merasimi yapılmışbr mü"tahsil ve halkla bizzat temasını, ların seslerini dyardık, bugün şu ye. 
Sekiz gündenberi her sabah vazo- - Battarafı 1 inci aahifede - Merasimde valimiz Sabri Çitakla tetkikat yaptıklarını söyledi ve: şil ovaları kaplayan köylerde hatta 

veynhud ipliği temini mevzuları üze 
rinde uzun görüşmeler olmuş, dilek
leri teabit edilmiştir. Mebuslar bura. 
dan sarayköye gitmişlerdir. 

Belediye f aaryeti 
Kasabada açık bulunan lağımlar, 

beton künkler içine alınmaktadır 
4650 liraya fenni bir mezbaha yapıl
maktadır. Halk, elektrik fabrikası
nın da biran evvel kurulmasını iste
mektedir. 

lara konulan güze) çiçekler soluyor Manisa havalisinde vaziyetin da- komutan, mebuslardan Adnan l\Ien- Görüştü, anladı, yapacağım dedi. yol kahvelerinde radyo sesi duyuyo-
Ve her akşam Fıtnat yerine telgraf ha mühim olduğu ve oraya yağan deres, Nuri Göktepe, l\liimtaz Kay- O sene pamuk istihsalfitı 150 bin bal- ruz. Hakaret 
müvezzii geliyordu. yağmurlardan mahsulün mühim kı!'!.- nak, doktor Şakir. vilayet parti baş- yayı geçmiyordu. Yakın bir atide Köyler arkadaşlarımın hissiyatına Birinci Kordonda Ali kızı Fatma 

Bu sabah, yani dokuzuncu gün, mının ıslanarak zarar gördüğü öğre- kanı Etem ~lenderes, Aydın, Xazilli Tilrkrye 500 bin balyn istihsal etme- tercüman olarak cumhuriyet hiikOme Kok, ev kirası meselesinden Neri -
Fikret bir mektup aldı. Mektupta nilmiştir. \'e Knracasudan heyetler ve ch·ar lic.liı-, buyurdular. Bunu 500 bin bal- tine ne i'lurele teşekkür edeceğimizi man Akyıldız, kardeşi Aliye ve Küb-
§Unlar yazılı idi: Dün Aydın havalisinden gelenle- kövler halkı bulundu. yn yapmak ve::-air i<:tihsal mevaddile yazacak kalem, söyliyecek söz bula- raya hakaret etmiş, zabıtaca yakalan 

_,s~vgili dostum· in anlattıklarına göre incir rnınta- Sulama jşler"ni deruhte eden Ali mUvaz· olarak. :;ı.üks ltmek ;için su..si. mıyOl'u.z. mıştır. 
Ne yazık bir tüı:lü görüşemiyoruz. kastna da umumi ~ekil de yağmur diiŞ' Nafinin vcldli milhend'; .l\Iuzafföı· ynı-ctinin ehemmiyetle takibi üzerin- Çok alk1şlanan bu nuuklardnn son Ölümle tehdid 

A§k romanımızı açmadan kapamak müştür. Hatta bazı yerlere dolu diiş- tarafından Karapınar köyünde bir de durdular. ra heyetler merasim yerinden ayrıl- Kamil paşa caddesinde İzmirli 27 
lazım ... Bu, sizi sevmediğimden oc tüğünden sergilerde bulunan mühim yemek verildi. Adnan Menderes, bundan sonra dı. yaşında Naciye Arabacıoğlu ve Men 
ğil. .. Fikret, size prestiş ediyorum. miktarda incir ıslanmıştır. Zararın ~aat 15 te rnli komutan ve mebus- bu kanalın 60 b:n döniim araziyi su- Sulama işleri med Özbağ, ötedenberi aralarındaki 
En büyük arzum ateşli dudaklarınızı fazla olduğunu ~öyliyenler vardır. lnrımızla parti başkanımız birden ilk layacağını. ı~ıklı gölünden alınacak Menderes ovnsında sulama işi için geçimsizlik mevcud olan Süleyman 
dudaklarımda hissetmektir. Fakat, Dün Karşıyaka, İzmir, Cumaova- kazmaları vurdular. 1,000,000 dönümlük sahanın sulana- hükumet son aylarda ~u üç mUhim Sular ve kardesi Nefise Sular ile Ri
heyhat görüşmenin ihtimali yok. Ko ~ı ve Buca, Borno\'a, Torbalı havali- Hundan sonrn valimiz bfr söyle\' cağını, sulama j~ine yurdun her ta- işi müteahhidinç ihale etmiştir. fat kızı Nuriy~yi tahkir ve ölümle 
<:anı vahşi bir kıskançlığa tutuldu. sine de yağmur düşmüş, buralardaki vereli. rafından ehemmiyet verildiğini ~öyli. •130,000 liralık l•'eslek RegöHitörü tehdid ettiklerinden zabıtaca tutul-
Acaba kendisine bir ~ey mi söyle- bağlarda kurumak füt.ere olan üzüm- Bu gibi çukul'ların \'aktiyle sımr- yerek bu e:-;erin memlekete hayırlı 1,130,000 liralık Çivrilde Işıklı göl- muşlardır. 
din, yoksa bir hissikablelvuku mu, leri ıslatmıştır. lii idhar ha\'uzu ::.eddeleri 600,000 t----~--~-------a 
bilmem. Artık yalnız çıkmaya mü- Kar:;ıyakaya \'e Yanıaıılar dağı- liralık 50 kilometre mmnluğunda 60 D O k t O r 
saade etmiyor. Her yere beraber gi- na fazla yağmur yağdığı halele Gü- b:n hektarlık arazi sulayacak Perli- B. 8€'hcet Uz 
diyoruz. zelyalı semtine yalnız çi~elemi~tir. bl'Y kanalı. Ç Q C , K 

Sizi görmeğe gideceğim gi.in, tam PİYASA VAZİYETi: Rıı muazzam işlerden i~tihdaf olu- U 
çı ·ma üzere i en o ama ocam ııgiltereye takas suretiyle ihrnç nan gayeyi diin Peı :ihcy kanalı işe k k k d k ı Hastalıkları mUtehaaaı11 )4 
tiİrdi: edilecek üzüm ve incirlerin beyanna-1 bnşlama merasiminde selfdıiyettar Hastalarını l 1.30 dan bire kadar 

- Nereye gidiyorsun:> melerinin kabul olunması hakkında bir fen adamımız şu suretle izah et- H<>yler sokağındı. Ahenk matbaası 
Bazı işlerim var. Bir arkadaşıma dün Cumhuriyet 1'1erkez Bankası İz- • mişt:r. vıırıınifa kabul eder. 

Ridiyorum. Sonra öteberi alacağım. mir şube~i müdiirlQğüne emir gelmiş Bugün işe başlama mera~imini ynp 
- Ben de geliyorum. ve takas beyannamelerinin kabulü- 1 tığımız Perlibey kanalı bilahare te- ~--·--
-Fakat.. ne başlanmıştır. mel atma merasimini yapacağımız 1 Doktor~ 

Cahit Tun~r· 1 - Fakat ne?? .. Beraber çıkmak Bu husustaki talimatın postarla bir regölUtörle 7\Icnderesi geçilecek 
İstemiyor musun) olduğu bildirilmiştir. Gerek Ege Yamalak, Azizabat ve Perlibe)•den 

Bittabi beraber çıktım .. Şüphesiz ınıntaknsına fazla yağmur düşmesi ...... Akçaya götürülecektir. Dü~ündüğü-
onu da sizin apartmanınıza getire - ,.e sergilerde bulunan mühim miktar- • müzen büyük şeyi, istihsali artırmak 

Sinir hastalıkları 
mutehassıs'. rrıezclim. Kendi kendime c:Fikrete da üzüm ve inciri ıslatması, gerekse olduğu gibi buraya başlıca istıhsal 

Yann giderim!> dedim. Ertesi gürı 1 maddcs
1
• pamuk olduğundan bunun Her gün saat 3 den sonra Şamlı ngiltereye takas suretiyle ihraç edi-

&yni hikaye .. Sekiz gün kocam mü- çekirdeğinden de yağ çıkarmak Uze- sokak No. 19 da hasta kabulüne t d k d d lecek üzüm ve incirlerin beyanname-
enıa iyen avni ome yayı oyna ı. Merasimde bulunanlara verilen ziyafet.. re müteaddit döşemeler yaparak Per 

Ye sekı'z u"n~ben de hiç yorulmadan, terinin kabulü için Merkez Banka:ıı l'b d 1000 ı· d 300 400 başlamıştır. 

g 1 d ~ !arda açıldığını, şimdi yurdun her ta- olma:-ıını temenni etti. ı ey e , ~nrapıırnr a -
onu r&ııydan çaya magw azadan magw a zmir şubesi mü ürlügüne emir gel- f . ~ . 'h p b . k t' ..:ıe suk t temı'n ede 

r- ' ' . . d d . . . .. ra ı çelık kale oldugundan ımar ve ı arti başkanımız Etem Menderes, eygır uvve mu u -,,.~...,~~ .... ---------• ~ya, dükkandan dükkana sürükle- mesı, pıyasa a erhal tesırını gos- k 1 ld w .. 1. k bu e~erlerı' her sene ko"yl"'rde mu"te- ceğzi. Bunlardan hem sulama ve gelen 1.000.000 dönümlük sahayı su-

Tel: 3559 
dirn termiş; dün, borsada - son üç güne ya çu ur arı a~ı ı_gı.nı so~. ıyerf'. • .,. 

· k ı1alııı h t t b ttır \'azi çatılar altında toplanan partı· hem de kuvvei rnuhaı-reke olarak is- lamağa kafi değildir. Buna çare ola. Bana ·. nazaran - farklı ve fazla iş olmus, a. e emmıye mı e aruz e -
· d kongrelerinde tesbit edilen dileklel·in tifade olunacaktır. Bu kanal snğ sa- rak Çivrilde ışıklı gölünde 73,000 ki. 

- Bı'r daha yalnız çıkmıya.cak- 2559 çuval üzüm, 2348 çuval incir ı. h Ik h'll d ı k 11 la beraber lometre sahasında bı'r depo yaparak Mebusumuz :Mümtaz Kaynak, vak- a ın iradesiyle iş başına gelf'n bü- ı er e açı an ana ar 
•ınr.. satılmıştır. Üzüm satış fiatlerinin va- tiyle çöl olan bu yerlerin cumhuriyet yüklerimizin tahakkuk ettirdiğini gelecek sene ikmal edilince, Nazilli suyu muahfaza edeceğiz. Ve ihtiyaç 

Dedi. Görüyorsun ya, sevgili sa tisi şudur: devrinde yeşillendiğini ~öyliyerek söyliyerek, rejimin bütün eser, icraa- Bozdoğan istikametini tamamen su- nisbetinde Menderese bu depodan su 
F'ikret, yalnız çıkaınıyacağım için 7 Numara 8•

5 kuruş, 8 numara l 9 da Aydında bulunduğu zaman bu tını parti kongrelerinde tesbit ı?dil~n layacak. vereceğiz. 
Vaadımı tutamıyorum. Pek çok mü- 9.10 kuruş, 9 numara 10 kuruş, 10 suların boşuna aktığını, buna muka- halk dileklerine h;tinad ettirildiğini, Aşağı Nazillide karşıda~ gelen su. Bu güne kadar ihaleleri yapılan 
tcasifim. Her §eye rağmen seni se- numara 

12 kuruş, 11 
numara mal pi- bil bu münbit toprakların ~usuzluk- on senedir istenilenlerin bir çoğunun lardan hasıl olan bataklıgın zaran Feslek regölatörü., Perlibey kanalı 

"İrorum .. > yasada yoktur. tan yanıp kavrulduğunu söyledikleri- yapıldığını, bunların kongrelerde da yok edilecektir. ve ışıklı gölü seddeleri 2,000,000 lf-
Fikret mektubu hiddetle avucu Evvelki günkü satışlara nazaran ni, onların şimdi gelip bu eserleri söylendiği gibi tebarüz ettirerek: Gelecek sene ovanın Nazilliye ka- radan fazla para ile başarılacaktır 

İçinde sıktı: dün 8 numara üzümde on paralık bir - Demek oluyor ki, bunları hep dar olan kı~mı tamamen sulanarak Bunları tamamen Türk mühendisi, 
- Allah belasını versin, budala yükseliş görülmüştür. züm ve incir yüklenecektir. siz istiyor ve yaptırıyorsunuz, dedi ve programın birinci kısmı tamamlana- Türk işçileri yapacaktır, yapıyorlar .. 

herif, karını teftiş edeceğine oteline İngiliz lirasının düşmekte devam Dün de limanımıza ec:'nebi v'a.. köylüleri tebrik etti. En son ~öz alan caktır. Bu sahada sulanacak kısım Rejim yurdun en müsbet yeri olan 
netaret eti. etmesine ve diln akşam 543 kuruşta ı h kt d B il k t bu bo"lgede bı"r mı·lvon do··nu··mlilk bir D k w ·· .. · · purlarından gelen olmamıştır. Fakat Azizbey köyü parti ocak ivışkam s- 12,000 e ar ır. ug ne arşı ara_ ,, 

edi. apanmasına ragmel n, uzum] ve ıncır bı'r kaç gu··n ~onra bı"r çok "apur ge- mail Hakkı kö,-'lUler adına şunları rafta 3,000 hektarlık arazi köylüden sahayı sulamakla buralarını çift ya. :. satışlarının hararet enmiş o ması, Pİ- " • " 
«**> Oteli direktörü Mehmed yasadaki tereddüdün zail olmağa ba~ leceği ve ihracatın normal şeklini ala söyledi: birşey alınmadan sulanmaktadır. Ay-

'" 1 d ~ b" d l'l 1 kt d C"gw ı tahmin edilivor. cSayın vekillerimiz, srıym ark.'l- ni zamanda bugün çiftçiyi tnciz eden \Jstüner aldığı tedbirden pek mem- a ıgına ır e ı sayı ma a ır. .. ,, 
'tıundu. Oteldeki yazıhanesinde elle- İngiltereye takas usuliyle ilk ih- Aydın incir mıntakasından diln daşlarım, feyezanlarında tamamen önil alına-
tini sevinçle uğuşturuyordu .. Karı- racat bugün limanı~~zdan Liverpola İzmire 3000 çuval incir gelmiş, bu- «Tarihe göz attığımız zaman, dtin caktır. 
' ' dairna kendisi ile beraber çıkmak- hareket edecek İngılız bandıralı Op- nun yarısı - evvelce piya-.aya gelmiş burada Karapınar kırında aşiret çrı- Programın ikincj kısmı Aydın ova-
tqnsa, artık hiç sokağa çıkmamağa porto .vapuriyle yapılacaktı:. Bu va- bulunan bir miktar incirle birlikte - dırları görürdük Bugün ise meden! ının :-;ulanmasıdır. 
t . h acat l d BB K T satılmıstır. Piı.·asada incir azdır, fa- milletin en mütekamil ku\·vt?ti olan Atça ovasında bir regöiatör yapıp "<lrar vermişti. Binaenaleyh bilmec- pura ı r . . çı ar_ an · azım.. a- • " 
b 1 1 T ı-t ~~ t f ""' ı kat üzüm fazlacadır mühendislerin çadırlarını ;{örü~ oru~. birden köye (Söke) ağ Moralıya Uriye otelde kalıyor ve kocasına ner, zmır ı a a • .ı.tıus a a nazı, · 
'· d Ş 'f R h l f l · v S b · s··1 Evvelce de '·azdıgwımız gibi pi.va- Gene dün burada o aşiret sıJl'ülerinhı (Germencik) sahili sulayacağız. t,,~r ırn ediyor. Hem kendisi boynuz erı . ıza .. a e erı . e a rı u e~:~ " 
~~rnıyor hem de karısı bir ev kadı · manovıç muesse::.elerı tarafından mu ~adaki terecldüd, ve vuzuhsuzluk ye- boğazlarındaki r;an tıkırtıınrmı i~iti- Menderes nehrinin bugünkü )Ien-

1\ı oluyo;, himce denecek derecede işlenmiş il- rini normal \'aziyete terketmektedir. yorduk .. Bugün şurada lıize bereket deres havzasında sulanması lazım-

pıyor. 

Bu mühim teşebbü~ün semereleri 
şimdiden gö ·iilmeğe başladı. Sulama 
'abasında dün dönümü on lira etme
yen tarlalar şimdiden 30 - 40 liraya 
yükseldi. A ıl randıman yükc:elecek, 
müstahsil vergi verecek, nüfu~ çoğa
lacak, refah ve c:andet artacak, millt 
sen·et yilbeleC'ektir. 

Ru ferah verici iznhata ne iln\•e 
olunalıilir .. 



fSAHIPE 8t (ANA.DOLU) · 30 Aiaato. 1931 Ça .......... 

TARIHf ROMAN ~ ·h" büy_u_,.k_g_ü_n_ SAD PJinı 
1 KAN L 1 (; ö L 1olan26 Ağu~r~22 ~~:.hından rs·· .. k d.., B k . -' c 
- ' . .,, , ... ,,,.., "' Nakleden: ..: :::ı~:;:.~ :od~!;;_ıo• akşamına k•- uyu taarruz a ÜyÜ f aa rruzaa ZQTer 

17 21 Atuato•: Başkumandanın "' / h l d ? 
- - Başkmandan Gazi Kemal Pa~anm planı nası azır an ı . I <Atatürk> ıo birincikann 921 de sa- tarİliİ emri .. • Fahrı4dinm Flcwansadan temın yUrnüştü binaenaleyh siyasi harbin t 19 ·ı t 23 d Ak h' d 

t .. &; • t' d k' . a ı e s.aa arasın a şe ır e- Tı 1 'kl"I. da Sak b k 1 'z tedbı'rler 1 b e ,,., y.ardımdan ve maıye ın e l zaferıni, memlekete temin ettiği fay- k' h k d ı ~ k Ah 1 u~kiye Büyük Millet ah a 98V8fln arya oy- artı emaa Si a ·~mış • 
kv ~n meıda istinad edeceği ufak daları bilmiyQrdu. dı ~epb·~ ;:,;~n 

8 
an ~gı k~r~~~ ın-ı larında 22 gün, 22 gece süren mey- Yalnız hedef, «SAD> teldinde 

bir ı.oltası bile yoktu. Binaenaierh Ali, babasının fstanbula pacıalara 8 
ei 1 

• e . ll!i9ı « ua şe .hın et atart- Meclisi Ordu Jarı/ dan muharebesi, binlerce senenin bi- taarruz ve imhaydıl Bu gayeden kıl 
b . . b . . . • ~ ruz> proJesı ay sonra nı aye a - · 'k h .:ı • la k 'h' k u k d l _ _J l p · · tatbik u PllliZZam ışlerı nasıl aşarabıllr- hedıyeler, hazıneye paralar gönder- b'k h . . d Afyonkarahlaar • Dumlupınar rıcı şa aaeh o ra tarı ın o~ - a ar ayrı m.aı ar. roJenm 
di?.. diğini gördükçe derin bir hiddete ka- ı 26sa .. :sn~ g~~~or ~· h t i bUyUk meydan muharebeaincle za- na girdiği zaman, Türk ordusu, ka.; edildiği güne, yani 1 O Birinkanun 

Y~tiUil< içinde çalkanan dağlar, pıhyordu Padişaha ve İstanbla hü- _ k Uib 
1 

sta a 1 atnyer lim ve mağrur bir ordunun ana- zandığı zaferi sıkı bir takip ile sona 921 den 26 Ağuıtoe 922 gününe ka.. 
1 1 . agarır en aş ıyan opçu mun azam d' k k d k ı· d ··ld· d 9 lh ·· f d ovaJır. yay a ar, memlekete taze ktrnetıne bu paralar neye gönderili- t . b' b'tt' t . .1. atn aaliyeaini inanılmıyacak ka- er ırece a ar uvvet ı egı ı. ar geçen ay on a gun zar ın a 

. . a eşı ıraz sonra ı ı, esıre geç. ır B d k 1 1 kl k'l d'' Tü k ıa d d · ki _ .... B hayat bah,edıy<ırlardı. Varıdat her yordu? İstanbulun onlaria ne alakası .1 d _
1 

l'k kl 
1 

dar az bir zamanda imha ettiniz. u yüz en o ayı a çe ı en U§· r P m oıya a pıne eJDeQI. u 
ıeçı mez -1g arı c;e ı parma arıy ~ k d' · · ··d f 1~ t kat' · l 1'. 1--selJ,e •rtıyorıhı. Ve memlekette para vardıq Babası ne sebıpten dolavı b 

1 
.
1 

k k h Bilyük ve necip m"lletimizln feda- man, en ısi için en ıyı mu a aa p.ııın a ın, ın•n l15tn, ma~m• ve 
ı, • kA • urgu ıyan rnermı er, or unç omur .. ) k l'.'_k. ,_. . k d tal b' ld b' ö üld art.tJ.c;a sü unet, r.efah ve saadet se- her sene 1stanbulda gönderdiği pa- t 1 1 T" k d f . .. . . kirlıklarma liyık oldufunuzu mevzu o ara , c.s ışenınn §8r ın a- vasa arın ır e en, ır a n en 

. . 1 . u ar a ur or usuna za erı muJae- k' l Afy k d k' çal · · bi -••-..ı. VlYffli yük~hyordu. O.ısmanlı dev etı- ralan ve hediyeleri götürmek için 1 d"J B t At tü k ld ~ h 
11 

iahat ediyorsunuz. Sahibimiz olan ı arazi i e, onun şar m a ı ıımaıım ıcap ettıren r pem.-. 
· 'd · d k rtul k · t' hı e 1 er aş a a r 0 ugu a c e, sırtlar rathm kabul etmiş ve bu- Bu sebebledir ki, planın esasını tq- · nın ı aresı~ tn. u ı_na ıs ıyen ·ı ay~ıca. iki aç kişi besliyor ve zengin omuzlarında dilny~nın en ağır mesu- Büyük Türk milleti iatikbalinden k 

rfstivaııhk alernı Cebelı Ulbnana ı - edıyordu? it tl . . t 
1 

b erai11 olmaya haklıdır. Muharebe ralara yerleşmiye başlamıştı. Düt- il eden hazırlanmıya başdöndürücü 
• . tt•w. · ye erını aşıyan ar, u manzaraya b h ha d beb b' h 'ld' y · · ·ıahla 
tıe,ı •dıyor. Ve orada Jll'ZU e ıgı re- Ali bu mevzu üzerinde• babasının 1 . b' . d'ğ b' . d meydanları11dallı~ nıaharet ve fe- manı u atta rın ıran se te, ır ız verı 1• em yenı aııa r te-
f . M 1 k . ' r erın ır ınanışın ver ı i ır vıc an k k d d ·L d'ld' y · · k 1 k'J aı,, •••Utı buluyordu. eme etin verdiği izahatları bir türlü küçilk ka- . t' h 4.'l b k 1 d At 'ü k dakirlıklarınızı yakından milta· gene te rar edelim i, or umuzun arıs: e 1 ı. enı yel)l ıta ar tef ı 
t ı.k· 'nk' f ı.. U artıyor kar ıs ıra aıı e a ıyor ar ı. a r ' k' k d · d b 1 'd' edilerek h t h' t iz eıthı~ ı, J lf• ı ,,erg n ' ,,. fasına sığdıramıyordu kot't neticenin alınacağı yere vakm hede ve takip ediyorum. Milleti- ta ıp u relin e u unmamaaı ı ı. cep ane, ec aza ve ma ~ 
vaJtlar durma~•m ~ıh§ıyor, Anadolu- • . . • mizin 1ıakkınızdaki takdiratıaa Gerek yorgunluk, gerekse maddt me bakımından bütün noksanlar ta-

. . . d A upa•'a k dil • • olan Kocatepeyı muharebe ıdare ye- .. k l marnla dı y b ıt..ı..ı • 'nd 1 __ ,_ nun ıçerısm en vr J .sev e e- Fahreddinin uyuşturucu bir siya- . .. . delalet etmek vazifemi mütevali. ve manevı uvvet ve vasıta arın n . e u muaaet ıçı e IUlD 

k 1 t . t b" ilk b' . 1. rı olarak seçmış ve boylectı cılıan ns- l b ld h l T" k raman T" k rd _..ıd la ı. ce o an ıcare eşyası uy ır ın ı- setle halkayı burnuna takdığı, ve . . . yen ve mütemadiyen ifa edece- a a i iğine arcanmış oması, ur ur o usu m11a e o raa 
1 '!:'-- •t 1. t' .1. d krrhiıne, bır başkomutanın muhare. d l d I d" da b' k d .. ._ zam a J:Aaeyı ımaıwna ie ırı ıyor u. kendisini p.:ırmaklannda arzu ettiii ı.. 'd . . d k' . b t" i)m. Batkumandanhia teldifat- or usunun önüne o gün er e atı - Ufmanı ayarın ır u rete yu"'" 

B .1 •1 • A k ı·e ı are yerı seçmesın e ı ıcın e ın lt'ld' M . . l b 
u vesı e ı e yanı vrupaya sev o- gibi oynattığı sadrıizam Kuyucu Mu d w • • ö . 1. B h ta ltulunulmaaanı cephe kuman- maaı gerçekten çetin olan bir duvar se 1 1• anevıyatta ıae ıarıı maz ir 

L. • k - egerınıg stermış .. urası, onun er • mal'k · K ı nd 
lunen uu mallarla Fahreddın, en- rad pata yoktu artık.. t" 10 dAh' üd h 1 1 . . k danhiına emrettim. gibi dikilmiıti. ımana ı h. ıtaat gece i gü üz-
d .. i h' ·~~: hi . . 1 k t t ur • ıyane m a a e erını o- )" tal' 1 1 1· ·ı d wn ırı.,..yan ınısı o ara anı - -Arkası var_ 1 tı b' kt ·d T" 1. b .,k BUtUn ark.adqlanın Anadolu. Bu ordunun biran durması, ken- u ım ere ge ışh er, ers ve muha-
t d B ti d "h t• d h ayla~ ran ır no ali ı. ur. a n- d b k l be t la t 1 T b' l ıny9r u. u sure e e §O re ı a a w da daha hqka mey•u mulıare1-- ine ir aı ı düzen vermesi hım- re ~ •! rı yapı ar. opçu ır m -
f ı 1 d F h dd . . t . mutanı güttüğil ordunun bsgrmrla d 'f d t · ba l d V b k az a yayı ıyor u. a re ını, ngı- 7 ,,/.' b .. leri verlleceffal ııasara clikkate ı. na ı a e e mıye ş a ı. e üyü 
lizler cfakardb lt~lyıınlar cFakar- ~aTer ayramı çahtırken duşman ordusu başkuman. alarak ilerilemeaini •e herbıln Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) kıtalar plandaki yerlerini alarak gu· 
t . P'r 1 1 F k rt d" danı, ordusundan günlercP. uznkta r 1 ü d dil 
ınp>, ansız ar şe « a a en> ı- d b 1 d kuvayi aldiyeıini ve menaltii ce- su uyur düşman uyumaz} Sözüne upman ar v vu a getir ·er. 

ye tanıyorlardı. proara mı gerı e u unuyor u. belbağlamamn asaletini gösterdi. Ve SAD teklinde taaarruz projeaint 
... 1 k ti f h d t' 1 e C.6 ,\c}'uıto• "'2 günfi ı.k5tnıına ka- lidet ve ham',etini mU..baka ile d k 1 .. •- k ed 1 
"'.ıem e e n re a ve saa e ıy e - laı•-rafı t •--1 --Lif• .. - l d d t' 1 b 1 ibzale devam eylemeaini talep düşmanın uyumıyacağını kabul ede- e uvvet er fOYıe ta ıim i mitti~ 

b b F h dd. 1 .1 i d t' .. ~ ...,. • ar evam e en, çe ın mu '\&re e eı Af k h' b 
era er a re ın n aı ev saa e ı t f il 1 kt' . . d K 1 'k . . . B 1 ederı'm. rek derhal hazırlıklara başladı. Or- yon ara ısarın cenu u a-arbt böl-

d ...., d Se df . h b k ara s s enece ır. r.et,r.esın e a ecı sıvrısı v~ e en- e 
e a. ~yor . v tı ve ar en a- R ~ d . .. 1 k 1 . il . ı· Dil . . ORDULAR·' İlk hedefı'nı·z Ak- tada bir takım zaman ve imkanlar qeıinde toplanan kuvvetler, 1 inci d dilb fik A . F h esmı aıre ve rnuessese er a- tepe e e geçır m•ı ı. şman ıçın d 

za~d;tı dö :: r~ ~sı h s~e ad.- pahdır. Hazırlanan programa göre mühim bir destek noktası olan 'Imaz. denizdir. İlerj 1 vardı. Bunlardan istifade fırsatını or u namı altında birinci, ikinci, 
~e ne . r ne. 0 • anı e-.ıye e ı- sabahleyin Cumhuriyet meydanında tepe ise alınıp veriliyordu. Dilşman Türkiye B. M. M. Relai kaçırmamak dehasını gösteren Ata.. dördüncü lcolordularla ~inci silva-
~ o~du. Dılber A:s~yenl? h~~ erkek ço- Atatürk'ün heykeli önünde merasim sevk ma'kamatı daha bugünden f&§· Batkumandan M. Kemal •ürk, bir taraftan ordunun yeni bir .ri kolorduauydu. Bunların da mec· 
cugu Fahreddfnı sevındırıyor; cA)- b' 'd . 1 H t sefere hazırlanması için lazım olan muu 1 1 piyade kuvvet·ı 1'Je 9 au"varı· 
1 b 1 t' bf f 1 b be d' d' ve ır &"eçı resmı, gece de fener alay km ığa baıladı. arp sana ının en bu sıkı taarruzlar ve tazyikler yüzün 
a ~n naye ı z m e era r ır> ı- lan yapılacaktır. bacıta gelen cBaskm !> düsturunu mu d d tedbirleri aldı, bir taraftan da rnilli 'imeninden ibaretti. 

yor"u 7 en üşman tamarniyle bocalamış, . k h d dl d k d 
P' h dd. k k d d Buırtinkü merasim programını aıa- vaffakıyetle tatbik eden ordumuzun kuvvetleri intizam ve karakterlerini mısal ~- ~ . arı için e ila üş~a~ı Taarruz hatlar baılamaz bu ku.-

a re ın arısını ne a ar a ğıya yazıyoruz: karşısında bocalıyordu. tepe eme& ıçın tasavvur ra gmştı, ti . 1 ld 
seviyordu. Maddt ve manevi kuvve- 1 - lzmfrde bulunan bütün subay- Cenuptaki birinci ordu bölgesinde ~aybederek biribirlerine karışmışlar- kıt ortasında Aktehire hareket etti ve er şıma e sa ıracak, diltmanı 
tini, hep karısının güneş ziyası gibi 1 'r 8 d 8 k d k 1 1 b't k . ld 'k' . ı.1. ve ı O birincikAnun 921 günü Akı1e- kavnyacak tekilde taarruz ederek 

J • a saat: en ,30 a a ar omu tan- bu iş er o up ı er en şıma e 1 ıncı kinci kolordu Kurtköy _ BeşkarJ"- L. d Ga ph . k h d:s 0 k • '-"" • k par ıyan sıyah gözlerinden alıyordu! 1 k 1 d 1 k k d 1 K 1 d k d'l . . . . r ~ur e rp ce eaı ararga m a nun açmasına ımKan vermıyece _ 
Dflb A . F ı sa onun a top anaca omutanı or umuz a ocae i grupu a en ı e Yenıce hattına bır:ncı ordu Be.. h S d kl' d . l d' Sü i k l d . 

er sıye, ahre<ldinin biribi- tebrik edeceklerdir. i ·ı 'f · 1 b 1 . S'lk' ' D 
1 

~ met ur « a şe ın e taarruz proıe- er ı. var o or usu ıse, ahırdağ .. 
rine rekabet edercesine güzel olan r ne verı en vazı eyı can a a, a ya kırnse - ı ısaray. um upınar rnev. . . h 1 d 1 . 'k . d d" 

8,30 dan itibaren hükumet, bele. pıyor, düşmanı karşılarında tesbit zilerfne varmış süvari kolordusu da ıınıA az~r a .. ı.d t 
19 

·ı t 
23 

arı ıstı ametın e uımanın çekilme 
dijer zevcelerini, gölıeler içinde bı- diye, cemiyet ve teşekküllerin tebri- etmiş bulunuyordu. düşmanın tamamiyle gerilerine düt- ydnı d~.u~ ~. 1~.aak t 1

1
e saba yollarım tıkıyacakh. 

rakı1ordu. llk erkek evlikı Aliyi do- kltı kabul olunacaktır. 801t Trakya rnırnevralarında adını nasın a u9unu up o arı an u pro V 'f l · · h . mOştü. . A h fi . d SAD h azı e erı, cım a> muharebeıı .. 
iuran tlill>•r iamb kıaı, .Fureddinisı 2 - Saat MO da iati~~ ~11™ bir kare •~a duduiumuz 61 inci Bu vaziyette dü~manın linci, 2 çi ~7Y~ drap ~lrd' ebrın en .. « • > kaar- ni tahakkuk ettirmekti fakat ılmal-
hatınna bile aelmiyordu bandolariyle beraber Kışla kapısı tOrnen, !fkincı Qrdu '!rnntaka11uı.daki, 'k 1 d 1 k 1 . ı:ınm a ı ven ı, u proıenın ana - , ' 

• d İ o or u arı o ordu kıtalarıyle ve kt . d" h d k k ae Eekitohir ile Afyonkarahisar ar•-
F h dd' . bO ilk •1 Al' önün e bu unacak, valinin Kıılaya cKazuçuran:t epelerjndeki taarruz- beş fırka ile kapana sıkışmışlardı. ra erı, uıman~ c~p e e ça ara d 

130 
k'l l'k b' h 

a re ıpın en Y og u ı, t 'f. d 'hti l k 1 k . d 5 • . .. . • 1 1 d k k sm a ı ometre ı ır 
b 1

. eşrı m e ı ram a areı ıyaca ve larıyle üşmanın mcı tumenını o - B f k 1 d . . .. • . ">nu yan ve gerı erm en aVTama cep e var-
a• hazırda mük .. mmel bir süvari u ır a ar a 5 ıncı 13 uncü, 12 ıncı, · · b' · h ·ı k 't · d B h ka d • .- kışladan ayrılışında teşyi edilecek- dutu yere çiviledikten maada dOt- 4 ü il 9 f k 

1 
d ·ıe ıı-ı ır ırn a ı e at neticeye var- ı. u cep eye rşı uran il inci 

ne ve uncu ır a any ı. d k B 1.. b" . f .. 
tir. man ihtiyat kuvvetlerinden de üstil- gn A" t 922 d b h k ırma tı. u P an, utün te errua- ordunun mevcudu 7 tümenden iba.,. ohııuıtu. Daha küçük iken kemali ıu

rurlJ hare"' 9dalarını terketmiı, as
kerlikte yettımek 1lzere amcaaının ya 

v "us os e sa a a arşı d d h. b. d.. .. ec1 b-
8 -Tören komutanı piyade Tuiik ne kuvvet çekmiye muvaffak olmut- bu vaziyeti gören başkumandanımız •ın ~. a ıvane ır uşunc en me . retti. Bu 7 tqmenin kesif kıımı da 

Tuibay Hasan Sarıkihyadır. tu.. . . . . ' -zul ornekler taııyan mıuızzam bır t · Af ka 
ıkıncı orduy.a tamamıyle cenuba çark ,. cenup• yanı yon mınta ıına ya-

nııta •ftmitti. Genç ıenzade, servi &'i- 4 - BlrUklerin merasim mahallin- Süvari grupu Ahırdağları istika pl&ndı k b' d b l 
d k. t rt' ı · k kid x-t ril ...... ti d ·ı 1 · ı · ı k etmesini, süvari kolordusu da Kızıl Fak.. b lA h 1 l m ır yor e u unuyordu. Eakife-bi olan boyu ile at üzerinde silAh e ı e ıp erı ro e &'un e ll\•9~ır. me n e ı er emış, zmır yo unu es- . . at, u p anın azır anmıı 0 _ h. . k 

t 1
. 

1 
. d ' 5 - Törene saat 9.30 dan itibaren mek suretiyle planın "·an yanya mu. taş deresınj kapamasını emrettı. Jlaş.. d - t 'ht t tb'k d'l - · t 'h mn arşıaı hemen hemen boştu. a r a " ugu arı en a ı e ı ecegı arı e 

ırn e 1 
Y pıyor u. Atatürk heykeli civarında birliklerin vaffak olmasını sailarnıştı. kurnandan bu emirleri verdikten ıon kadar geçecek zaman zarfında aca- Bu kadar cüret taşıyan bir karar 

Amcasının nezareti altında hususi teftiş ve muayenesiyle baılanack... 27 Aiu•toaı ra otomobille 1 inci Türk orduıunun ba düşman ellerini, kollarını bailı _ verebilmek için, bu kararı verenin 
talim &'~ren k11a bir zaman içinde, tır. Bugün taarruz bütün tiddetiyle muharebe idare yerlerine geldi Ge- yarak oturacak mJydı? iradesindeki kudreti ölçmek dahi ı,.. 
mQkemrnel bir mızrak kullanan bir 6 - Birliklerin tefti~ini müteakip devam etti. Düşman cephesi Türk nel kurmay ba!.kanını. da 2 incj ordu Düşman hakikatte böyle yaptı. ş~ri zekanın zor ereceği bir mertebeo 
silvari oımuştu. istihkam bölüğünden teimen Burhan imanının çağıltısına dayanamadı karar&"ihına. gon~e~dı. Yani. Aylarca ellerini, kollarım baj- dir . 

.Askerler, amca ile yeğenini atla- tarafından başbuiluk meydan sava- Çürük bir bent a-ibi göçtil gitti. Af- Dütman şımdi ıkı Türk ordsunun ladı. Fakat Sad projesini hazırlıyan . . . .. .. .. • 

r .11 yan yana d•"l 1 ar- şının tarihçesini muhtevi bir nutuk yon - Sincanlı ovalanna döküldü. arasında bulunmaktaydı. Deha, düıman için en doğru harekot B~hyoruz kı, bu ~!an, butun btrk 
· e ,.15 an ova arı aş ·1 kt' u · h 1 1 l k JA b' · · fh b" ı 30 AL·..&- tı.Jemın huzurunda kaınat pa ..... . 

k 
'f 'h 

1 
verı ece ır. ~el'asım, opar ör er e Tür p anının ırıncı sa ası oy ece •--' la k bo d • " a r .. ... en ı tı ar a seyrediyorlardı. Ali, o ra • onun f urrnıyacagmı, . 
şehrin her tarafından dinleneuktir. büyük bir muvaffakıyetle bitti. Düş . 80 Atuıtoı 92~ sabahı Çalköyde- Türk hazırhklanm akaatmıya uira- ısırtır~ ~ır savletle ve kolaylıkla tat-

askerUkte yetiştikten sonra, meclis- Müteakiben ,i'eçid resmi başlıya- man cepheıi hattı ricati de kesilmek kı ı;afertepeye. rıden bnşkumandan, f8cağmı kabul etmiş, aynca tertibat bik edıldı. 
lerde babasını temsile başlamı§tı. Bil caktır. şartiyle tamamiyle yanlmıf, Afyon- beraberinde ~ ı.nci ordu kumandaııı- almıştı. ıtııı--ll!:F~U~!"All!'lll'!R!!!!llll'!!!!!!D!!llJllA~---'I 
h'88a ecnebilerle yapılan müzake- 8 _ Merasime subaylar ile askert karahisar. Dumlıpınar meydan mu- nı da l'etirmıştı. . SAD projesi tatbike batlanma
relerde 11k ıık Ali görünilyordu. Fa- memurlar bilyOk üniforma (çizmeli) harabesinin en mühim bir kısmı Tilrk Manzara. ıöyleydı. ~~manııı ate1- dan önce düsman şimaldeki il inci 
k•t babası Fehreddin, çocuğunun si- erat seferi techizatiyle iştirak ede- sevk ve idaresinin ve Türk ordusu- lediif Çalköy alevler ıçınde yanıyor. ordu bölgesinden taarruz ederse ne 
Y••iY•ttan anh,madıtını f arketrnifti. cektir. nun lehine kaydedilmitti. Bu&"ün ak- DUımanın büyük kısmı büyilk ve kU- yapılacaktı? 

Alinin ruhu ve zevki harp meydan- 9 _ Yaya birlikler merasim &'eçi- şam üzeri Afyonkarahisar da iatirdat çflk Adatepelerde müdafaa için yer Cenuptaki ı inci ordu cephesine 

ISTANBUL BELi;J)IYUI 
ŞEHiR TIYA TROIU 

Saat 21,30 da 
larında dola§lyordu. şinde takım kolu ile geçerek ve top- edilmifti. Ieımtye çabalıyor; fakat h~nai tara- taarruz ederse ne gibi tertibat alı-

i'ahreddin, daha küçük iken baba- çular iştirak edecektir. • •e 21 Atuatoaı fa cephe tutacağını kestırememfı, nacaktı? . ikisine birden taarruz eder- intikam maçı 
Komedi 4 perd .! sıııuı raybubetiyle beraber, mailU- ıo _ Birlikler Şehir gazinosu ö- Taarruzun birinci safhası 26 ve 27 ıa,kın bir vaziyette. g~ ne oekilde hareket edecekti) Sual-

blrettn acı ıerbetini içmişti. Ali ise, nüne kadar takım kolunu muhafaza Ağustos &'Ünleri, cihanın aklına aıi Bu sırada cepheye koıan 11 inci lerin~ cevap verilmit ve buna gare 
ztferin neşesi i~inde doğmuş ve bil- edecek, oradan Fuann önünden ge- mıyan bir muvaffakıyetle kazanını,.. Türk fırkasına 'bqkumandan Ata- planda teferruet üzerinde durulmu.,. 

DDdcatı TiTatro Ser•i ..,..,..... 

o tor c;erek garnizona döneceklerdir. tı.. tlrk, kendi im_anmdan iman ıunuyor, tu. AkJ,, gr-Jf'bilen bütiin ihtimallı!re ........ ,.._"" ................ 'liika"'"-11n·""d-ıa.ıd"ll'""'1111111 .. wıııı~,..~ 
11 - Zeval vakti kışla meydanın- Afyon cenup oepheaindeki kuv. onlan teoci edıyor. 

SiJleymanÇorııh da 21 atım top atılacaktır. vetli mevzilerinden atılmış olan dilt- Muharebe batladı, odaya tıkQn~ 
ı...-.. .. The Hoapltal F'or Merasim yerinde izdihama mani man, Bolvadın ve Çay istikametinde mıı bir kedinin dayak yemesini andı-

llek CMldNn •e Vi,.ananm it. An- olmak için tedbirler alınmış, tel ör- bir mukabil taaaPrUz olıun yapama- ran bir ~afletle dOıman nereye aal
aa " Un. Kbuler ip. Nam haata. \güler çekilmiş, davetliler için bir de mış ihtiyat grupunu topluca kullana.. dıracatını, ııe Y•Pacafını f&lll'l'lllf 
......... •tld J'apmakta ikea bu tribfln inşa olunmuştur. mıyarak bunu Tilrk ordusuna lokma bir vaziyettedir. Fakat çember dara 
kerre lamire selerek Birinciheyle• Gece şehirde fener alaylan tertip lpkma yedirmişti. Fakat muharebe lıyor. Çalköy • lıören köy cepubu, 
....._ .. (G) ntamaracı. ltir mu- edilecektir. Bir kol GÜzelyalıdan ha- bitmit sayılamazdı. TUrk plAnının Aiaçköy ve Asdhanlar çerceveaf için 
.,...ıa... -..uttlr. reketle Kışla önftne kadar gelecek, güttlttı gaye cirnhu ydı. deki arazi Ozerinde akşama kadar 

H• ,._, bir kol da Kışladan hareketle Birinci Dtışmanın ikinci bir hatta tutuna- suren bir hayat memat mflcadelesin-
12 cleft 2.3' H kordonu takip ederek Fuar önünden rak yeniden bir muharebe kabul et- elen sonra dOşmanm iki kolordusu 
1,30 dan 8 .. kadar hutalan· Basmahaneye «ec;ecek, Arastadan, mesi muhetmeldi. Afyon - İzmir de- erimişti 

Dl kabul ecl•. Telefon: 2310 Kemeraltı eaddeılnden tekrar Kıı- ıpiryolunun timaUndeki İlbulak dağ. Kızıltaş deresi boyunca kac;mafa 
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1 lfı 

HALK!VlNDlı ıünil birinci orduya verilen vazife, firariler, döküntüleri toplamak Uze- • N " 
Gece Halkevinde bir toplantı ya- dUımanı bu maluaduıdan menet- re vazife almıı olan tarama mUfre-

pılacak, Halkavi bf.ndosu muhtelif mekti. zelerlmize ealr olmqlardı. M k • T • h " 
parçalar çalacak, saat 21 de orta ikinci ordu tıe düımanın Afyon Bir latllA orduıu, böylece eailmio, c\ ine amır aneSl 
oyunu •öaterileeek, ayni zamanda _..upanun ıtmal yanını kuıatacaktı. ınahvedllmiş, diler cephelercien ka 
ötretmen arkadqımı.s B. İrfan Ha- SUvari kolordusu esasen ~tlfl!lanın çan kısımlar ise oiddetlf taJciplerde11 
zar ve Avukat B. Baha Yürük taraf- rırtlerlne dUımUıtU. yakayı kurtaranuyarak Anadolunun 
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nun!a iffhar eden bir müessesed'r 
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İSLAM TARİHİ ------· Havacılığımız 

HZ. MUHAMMEDl~~l~~~ 
30 Ağustos Zafer bayramı, ayni 

zamanda havacılık bayramı olduğu 
ve 30 Ağustostan 5 eylule kadar bir 
havacılık haf tasına başlangıç teşkil 
ettiği malumdur. 
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BERLINDE HAYA 
Hitler bir nutkunda demiştir I< 

Tayyare cemiyeti, halkımızın, ti
carethane ve müesseselerin, bu vesi-

- Ne ı. 1 Bu mükaleme ve münakaşa epey- bulsun!. le ile göklerimizi koruyacak olan l..J r k •m bol v • l 
- Evet, hem de iki mabudun ce uzadı. Nihayet Arabistanın şimal Kafile hep beraber haykırdılar; Türk havacılığına yardımda bulun- cıe f şe ızm e 

arasındaki toprağı kazıyormuş. taraflarında oturan Beni Sadiye ka- - Evet, evet, ileri!. mak, cemiyete aza kaydedilmek is-
Biraz sonra, ~üyüc~~ ?ir ~aiaba- b~esinden Hezim namı.ndaki kahini Yağı~ Ara~ atla~ı ~enüz .~z bir tediğini görmüş ve iki beyanname l h ı / 

lık; Aptülmuttalıple bırıcık o~lunun hakem olar~k ~~b~! ettıler. . . m~s~fe ılerlemışlerdı kı: A~tulmut- hazırlamıştır. Bu beyannameler, aşırsa ma VO ur. 
hafriyat yaptıkları yere geldıler ve Sıca~ hır gundu. Yanlarına ıhtı- talıbm atının ayak bastıgı hır yerde; Türkün milli cemiyet ölçüsünde ba-
kendisini şiddetle menetmeğe kal- yaten bır az su aldılar. Ve yola çıktı- bir su birikintisi gözüktü. ha biçilmiyen varlığını muhakkak kil 
kıştılar: . . ~ar. A~ zamanvsonra su tüke~di. Ci- Müdhiş bir feryad koptu: harekete getirecektir. Yaşadığımız 

_Ya Aphilmuttalıpl Sen bura- gerlerı yanmaga başladı ... Guneş te - Su var, sul. günlerin icabı da budur. Peki! Ya şimdi eını kazamazsınl ortalı~ı yak.ıp kavuruy?rdu. . G~zler hayretle açıldı. Atlardan Vatandaşlar, Tayyare cemiyetine 
Aptülmuttalip başını kaldırıp; Bır kabıleye ra~gelırler; . men mene oldu. Doyuncaya, kanın- yardım edelim, aza olalım. Noye Zührer Saytung gazetesinin hususi muhabiri Sovyet • 
- Mümaneat etmeyin kardeş- - Allahaşkına bıraz su verın f caya kadar içtiler. Artık ölüm tehli- A • t ndaslar man paktının yapılması üzerine Berlindeki vaziyeti •u suretle 

b. D . 1 d l F k k . k zız va a ~ , :r 
ler! Ben ecdadımızdan mevrus ve ı- ıye. ya var ı ar. .a at; esı almamıştı. Bugün, kararmağa başlıyan Türk etmektedir. 
zim için mübarek olan bir suyu bu- .... -.-. Sıze su versek bız susuzluktan . - Ya Aptülmuttalip -dediler - tarihinin kurtuluş ışığı ile aydınlan- Alman matbuatı, saldırmazlık Göbels, bolş~vlzmi kısaca 
lacağım !.. oluruz, . .. Bız.~rtık ~akem olarak ~ahin ve sai- dığı ve bir milletin hayata kavuştuğu pak.tı ve Ribent:opu~.~foskova ~.e~~- limelerle i.zah etdiyoı-du: 

Dedi. Cevabını aldılar. Bu vazıyete go- reyı ıstemıyoruz. Sen ne ıstersen onu büyük gündür. Bugün ayni zaman- batı hakkındakı teblıgı gayet buyuk «Bolşevızm, orb;d~u: kal 
Kureyşiler ağız dolusu köpürme- re su~~zluktan kızg~n kum!a~~- ~-at~~ yap 1 •• da, bu vatanı, göklere hükmeden bi~ puntularl~ :akat hiç?ir mütalea i~a- s~na yardım etmek, mesuliye 

ğe başladılar: rak guneş altında bır leş gıbı olumu - Oy leyse geri ı nesle emanet etmek gayesi yolunda ve etmeksızın neşrettı. Ancak, realıte rık olan cehennem! bir vebadı 
_ Hayır .. Olamaz.. ~?y~e bir beklem~k zarur~t.i vardı. . Şimali Arabistan istikametinde çalışan Türk Hava kurumunun bay- şudur ki, yı.llarda~beri. bolş:vizmin ~arla biz Almanların, kr.r.k 

rüya uğrunda, kurban kestıgımız ye- fçlerınden .?~~ı; . . ılerlemekte olan atların başları geri- ramı ve havacılık haftasının ilk gü- ve SoYy.etlerın tezyıf ed:lmesın~. alış- af~t kas~rgasına t_utulmak ıst 
ri kazdıramayız. - Artık olum, l'zım ıçın, mu- ye döndüler. Ve az zaman son .. d.. T·· k ·ıı tinin en çok em .. k mış olan halka, bugün adeta gokten mılletlerın,bu tehlıkeye karşık 

· k dd . . ş· d"d ra nu ur. ur mı e ..,. d "b .. 
Dediler. a er ımış. ım ı en mezarımızı Mekkeye geldiler verdiği bir eser olan milli havacılığı- üşer gı i inen Sovyet - Alman pak- ıçın elele vermelerini iste 
İs kavgaya ve biraz sonra kanlı kazalım. Hangimiz evvel ölürsek, O l d · b 'b' h ld mız bir varlık olarak belirmeğe baş- tını izah etmek Alman propaganda sadece !Aftan ibaret bir talep 

b
. d-..... .. . k l"" tt" A d b" k sağ bulunanlarımız tarafından def- zaman ar a u gı 1 a va e lam' . tt d . T"' kkusu kamp- için kolay bir iş olmıyacaktır. dir. Bizler her tehlikeyi göz 
ır oguse ın ı ap e ı. ra a ır aç d·ı· B l kur'a çekmek adet" dı K • K.. ıs vazıye e ır. ur . Al 1 . ~ d A .. 

1 
ne ı ır. u surete en geriye kalan ı var .. ura a- l d .. l hava manyanın karşısına hudutsuz rarak, canilerin bu elebaşısın 

kışi yaralandı, parçalan ı. ptu - arkadaşın cesedi kalır Diğerleri top- be, Kureyş ve Aptülmuttalip hissesi karhın a yulz ercel genkç, yar.ınlm lı biı düşman olarak dikilen bolşevizm etmek ve ckızıl şark tehdid 
tt li '"'l . d h fazla kan ... .. ..1 .. l · I k . . a raman arı oma azmıy e ça ş- .1 1 k v .. f k .. 

~-u .. a P :e og u • . a a . . . .. raga go?1u mu.~ o ur.. o ara tertıp edıldi. maktadırlar. ı e as ~ pıı t !.ap~ı~a~agına soz :e- a a~, Fuh:er. nöbettedir .. > D 
dokulmesınden çekınerek hır ıkı gun Dedı. Bu soz, kafıle arasında de- Neticede iki altın giyikle bazı kıy 11. .1 ht t d l ren Hıtler degıl mı ıdı? Alman dık- tün ınsanlıgı ıkaz etmek ce 

F k b .l .. h k . ... k b" .. h 1 ıv u erem va an aş ar, t t" . 1 S ı· il b 1 .. t .. ·11 . için vazgeçtiler a at ı a are te - rın ve sogu ır urperti usu e getir- mettar eşya B t " Ş "f b" k B .. d'" l .1 .. h a oru, nasyona - osya ızm e o - gos eren yegane mı etız. · . . ey ı erı e ır ısım ugun unyayı sarmıs o an sı a . d k' . . . . .. 
rar gelip kazmağa başladılar mıştı. d h A l l d f l J h l ... şevızm arasın a ı tezatları şu suret- korku nedır bılmıyen hakıkı 

Aptülmuttalip·, • Demek ki, göz göre göre ölümü e~ya a azret ptü muttalibe düş- ahnma ~artışın .ald~~ h~zk~ ava~ı ı~~ le izah ediyordu: valye sıfatiyle insanlık ve 
b kl . kJ d tu e emmıye verı ıgı ıç ımsenın go- B t ti b t f d"l' t" k''lt" b _ k _Ey büyük Allah -diyordu. ha- e ıyece er i) , · . .. nd k y b ... « u eza arın er ara e ı ır ma- ye ın u ur ayragını u,•vet 

n t ne çocuk ver de istedikleri- Hem de öyle bir ölüm ki esi gö- Kureyşllere hiç bir şey isabet et- ~u ~n aç:.ıy~~ ~;~~ı~. og':':kTa- hiyett-e olmadığını itiraf ederim Bol- almış bulunuyor. Diğer devle 
m~ on \neyim ve bir tanesini de rülmemisti.. ' ~ memişti. Mukadderatın bu cilvesi darın al en~ .u~u tıtke hı e. 

1~ gb~ı· er- şevizm ile nasyonal - sosyalizm, yal- hükumetler l\foskovadan ge 
ı yapa K ~ b d f K ' en ge ecegmı ar ' ep1mız ı ıyo- b' 'b" . d kl f k t l l t hl"k .. t"hd f K"b t ilaha kurban edeyim. ıvrana kıvrana ölecekler ve bir- u e a, ureyşler tarafından muta- B hl"k k db" l . . nız ırı ırın en uza aşan a a as a o an e ı eyı ıs ı a edece 
a e u b". . l ruz. u te ı eye arşı te ırerımı- b' 1 . .k. ""l d" 1 b" 1 1 "b· k d" 
H f ·yatın ücüncü günü idi Ton- ırının ö ümünü seyredeceklerdi vaatla karşılandı . h l kl b'" '"k b" h ır araya ge emıyen ı ı A em ır.> arsa, ız er, on ar gı ı en ı 

a rı _ · r A .. · · zı ve azır ı arımızı uyu ır ız- D k .. . t" d t , ... B" 1 . . . 
r k ·yce derinleşmi~ ti Aptülmut- ptulmuttalip: -Ya A t'"1 tt ı· d d'l l k l d" k H d l o tor Gobelsın Nurenber par ı a mı) acagız. ız er ıçın mil 
tal"b~pı duğu bir k~z~a sert ve - Hayır ~diye bagırdı- hayır!. M d k: .. 1!:ı~mCu abıph·ke ~elr- a uvvet_e~ ~rm~' ~v:. or ual~~ kongresindebolşevizmaleyhindeher lan, Moskova yahdilerinin sö 

t
a ı ın vb~r · ·s bet etmişti Böyle ölüm beklemek insan olanlara . ~ em ı oy ır. ena ı a boy e mk ızın kge_rı~ı~ ~- .~aht ır genç] 1 

. yıl söylediği sözlerin ve parti neşri- leri değil, yaptıkları şeylerdi 
annan ır cısme ı a · k ıstıyorrnuş demektir Bi · · · ·· urma ışını gunun ayat mese esı k it . 1 A -tık k z işlemiyordu Baba ya ışmaz. Bu; çok çirkin bir acizdir · zım ıçın soy- h 1. . k . . d"" h .. d. yatında ciltler[ dolduran nutukların tün ü ilr mıl etlerinin muka 

ru a ma . ı· k . . liye k b" k 1 d a ıne getırme ıçın unya a ıse- h t hAlA .. k t Al b 1 . 1·x. 
w l l kl lınlarından usanın ıymetıne kudretine uygun ce ır şey a ma ı. l . b" . l k d H l k a ırası a a terutaze yaşama tadıı·. ı, manyanın o oşevık ııs ogu yorgunu arını, a v• . ö .. , B hAd" en ızı zor ama ta ır. avacı ı .. •V• • .. 

~ıpır şıpır damlıyan teri unutmuşlar- degıldır. lum mukadder ise her ne- u a ıseden sonra Aptülmutta- h ft b'" '"k d . . Ancak, bilhassa Hitlerin bu dava g.rıştıgı cıhanşumul mücadele 
-:.: d J . . . • a ası, uyu gayeye yar ım ıçın 1 b 1 dı. Gözleri, çukura dikilmişti. Kalb~ re e 0 s~~ hızı arayı~ bulur. Biz kur- lıbm Kureyş, Mekke ve Kabei mu- bütün vatandaşların harekete geç- bakında söylediği sözleri dikkate çok 1 u unmaktadır:> 
leri; büyük bir heyecanla çarpıyor- tulmak ıçın her ne lazımsa onu yap- azzama üzerindeki niıfuzı.. artmağa mesine en uygun bir fırsattır. Türk şayandır: Bu muazzam sürpriz man 

1 nın muvaffak olmasına burac 
du. ma ;.ız.. l h başlamıştı. Hava Kurumuna aza kaydedilerek cBu sahada pakt yapmak bahis benropun bir zaferi göziyle 

- Bu bir emmare mi) Kınf~lenaAey .:·
1
· 

1
. . .. Cenabıhcı.k, Aptülmuttalibin du- bir vatan vazifesi görmüş olabiliriz. mevzuu bile olamaz; zira, Avrupayı maktadır Avrpadaki gerginli"' 

- Tam yerini mi kazıyoruz a ı e, ptu mutta ıbın son so- T"" k H K B k t hd"d t kt l t hl'k · ı· zünü bekliyordu. asını kabul etmişti. Müruru zamanla ur ava urumu &§ anı e 1 e me e 0 an e 1 enın e 1 mi haddini bulduğu bugünler 
acaba? A ··ı 1.. t '"'l ld s k' . . lAd Erzurum Saylavı kulağındadır. Bu tehlike, aleml)Ü- zaferin garp devletleriyle Le 

Toprağı biraz daha açtılar bir al~ ptıı mutta ıp haykırdı: on ane og u o u. e ızıncı ev a ı, Şükrü Koçak 
tı k""} · üze inde bulunduklarını .. - İleri ... Durmak yok, ileri!.. hazret l\luhammedin babası Aptul- • nıu1 ve ınGthi5 bir felaket halinde psikolojik bir darbe indirmiş o 

annladuılaçre.sı r Olümü hekliv. emeyiz. lahtı. J • b · ·*"be · bütu.·n. mede.ni mm.etlere her ~n çö- karsı taraf boyun egy diği ta 
zmıt §U esının yannamesı: k 1 . l h tt d O ı lh k ' Hayd' k d l b" . D ed k cuı ır ma ıye e ır. nun a su a k b d .... b" h kd" . Filhakika evvelce buraya gömü- ı ar a aş ar, o ızı arayıp - evam ece - Sayın yurddaş: ' . . . ay e ecegı ır arp ta ırı 

....L.L teden dedetler, bolşevızmı ram et- • f~ b k d t "d d"l 
lüp saklanan altın Giyiklerdi. r•= Malumualileri olduğu üzere 30 · ld kl d ... ·ı t h kk"' cogra ı a ım an ecrı e ı 

B 
mış o u arını egı , onun a a u- h ld b 1 L h' t ·· t 

Heyecan içinde işe devam ettiler. • ı • k A • k Ağustos Zafer Bayramı ayni zaman- a e u unan e ıs anın mu 

ır eş mü altına girdiklerini yakın bir ati- t k ,. d b ı 
Bunlar; diğer kıymetli eşya da sıra ) m&'\,rı anın da Tayyare bayramımızdır. ret e as erı ar e ere maruz 

' , de öğreneceklerdir. Kominternin v t h · d"l kt d' ile çıkıyordu. Ve nihayet; toprak ya- Bu büyük günü tesit ederken her cagı a mın e ı me e ır · 
şardı, çamurlandı ve daha sonra; hava donanması gün muhtelif surette havalarımızı usullerini değiştirmiş olduğu da id- Hitlerin Lehistana karşı ~ 

Su göründü.. tehlikede bulunduracak tecavüzleri dia edilemez. Bu usuller vaktiyle ne tazyiki artırmasının ve arazi 
Burası; Zemzem kuyusunun ta önlemek ihtiyacından memleket idiyse, bugün gene odur: lerini genişletmesinin sebebi 

kendisi idi.. gençliğini kartallaştırmak azmiyle Garp aleminin bile bil-e tahribini birdenbire aydınlanmış bulu 
Aptülmuttalip; çapa ve küreği- LJ k k ı J d J çalışan kurumumuz teşkilatına yar- istihdaf eden bir propaganda ve ihti- Öyle anlaşılıyor ki, Hitler, iki 

ni bir kenara fırlattı. Oğlu ile bera- ça a e er en a tmJŞ fan esi Or- dımı hududsuz milll duygularınız lal cihazının faaliyeti, Bolşevizm, bü- Münihte yanaşmamak ve şayet 
her e1lerirıi semaya kaldırarak ham- d } d hasebiyle vatani bir borç olarak ka- tün milletlerin, dinlerin ve her türlü olacak olursa, bunun sarih bir 
d . b 1 d Uya teS l•m e .·ımı•şt .. Ir de olmasını istiyecektir. Bugü usenaya aş a ı: bul edeceğinizi bildiğimizden sevinç- insanlık kültürünün açıktan açığa 

Ç k k bb. B b !erle Ribentrop için bahis m 
- o şü ür yara ı I ana u Alman hava bakanlığının çıkar- cağını hesaba katmak ?Orunda oldu- le karşıladığımız bu tarihi günün ha- <lüşmandır ... Her kim bolşevizm ile 

saadetı" bahşettı"n. kt ld ... d d t f d b muazzam muvaffakıyetler te 

Z al h k 11 
ma a 0 ugu «Adleı·» adındaki ha- ğumuz için, Atlas denizinin öbür ta- tırasına hürmeten umum ticaretha- paktı ak e erse onun ara ın an e- mekt.edir. Lehistan, Danzig ile 

emzemin, tın ey e erin ve vacılık mecmuası, «Amerikada neş- rafındaki silahlarla da meşo-ul olmak I il hemahal rnahvedilecektir. 
k "h"' b 1 ° ne ve müessese er misi u sayın tica- doru da feda etse bu işin içind lymettar tarı ı eşyanın u unması, rettiği bir yazıda, Birleşik Amerika- borcumzdur. Ancak, orada yapılan h Doktor Göbels te Nürenbergte dai. 
k ret anenizin de bu güne mahsus sa- k k 1\1 r · · t 

abile efradı arasında çarçabuk du- nın hatırı sayılır bir donanmaya ih- silahları takdir ed"'rken, hu"ku''mlerı·- ma «Sovyet emperyalizminin en kan- amıyaca tır. Ui:SO ınmm a 
"' tışımzın kazancı nisbetinde oz dahi 

yuldu. Aralarında reislerden bazı ze- tiyacı olduğunu teslim ettikten son- mizde ifrat ve tefrı'tten çekı'nmemı"z l I 1ı ve korkunç> tarzına işaret ederek rolünü üzerine almış olduğun 
o sa yardım arınızı bekler saygıları-

\rat bulunan bir kafile; derakap Ka- ra, yarı ciddi yarı alayla karışık, «bu lazımdır. Sanılmasın ki, Amerı'ka- k l )Unları söylüyordu: garp memleketlerinde dolaşan 
b ~ mızın abu ünü yalvarırız. 
eye geldiler ve sevinçlerini gizle- muazzam ülkef? acaba kim salc1'ra· dan gelen bir şey altındır; orada da Türk Hava Kurumu SoYyetler birliğinin sulh politikası aya Berlinde gülünmektedil". 

ıniyerek: caktın Diye soı·uyor ve Amerika kı- bazan sadece su ile yemek pişirilir. İzmir §Ubeısi admı verdikleri politika, bütün mem- Rus- Alman gizli görüşme! 
- Ya Aptülmuttalip -dediler- tasında, ne cenubi Amerika devletle- Amerikadaki havacılığın inkişafı, Jeketlerde cihan ihtilalini hazırla- ne zaman başladığı meselesi 

nihayet emeline muvaffak oldun. ri, ne de Kanada, birleşik devletleri Avrpadaki ölçü ile ölçülemez İki hakkında bir fikir edinebilir. mak, tecavüz harpleri için silahlan- dünyayı yakından alakadar et 
Fakat biz de hazret lsmailin ahfadı- sald,rmnsı ihtiı:.ali r)Ja!l n~t.:tearrız- kıtadakı' vazı'yetler bugu··n bı"le ha"la'" makta olan devletler arasındakı· an- dir Bu hususi nakliye, spor tayyarele- · 
}'ız. Bu eşya bir mirastır. Bizim de ~nrdan te:l lkki etlHelı.i!:, d:ye ilave biribirinden çok farklıdır rinde olduğu gibi, askeri tayyreler- laşm:ızlıkları teşvik etmek gayesiyle 
hakkımız, bizim de hissemiz olmak ediytır. Birleşik Amerika gibi, Avrupanın de de kendini hissettirmektedir. hareket etmektedir. Rusyada, millet. 
lazımdır. Bu eşyayı kabile efradı ar~ Fak~!t. japo-ı"a Cııı; a~z.1 nlıııını- da tekamül faalfy.etlerinden tama- Birleşik Amerika, kendisinin işgal leri, kültürleri mahvetmeyi ve dev-

Emniyeti suiistimal 
Çorakkapıda Sinekli cadd 

Nevşehirli Bakkal çırağı O 
İzmirli bakkal Kamil Y amant 
rafından yazılan bir tezkere il! 
lediye tanzifat hanı katibi B. F 
lahtan 25 lira almış, savuşmuş 
niyeti suiistimal suçundan yak 
rak adliyeye sevk olunmustur. 

sında taksim et? yor. miyetle uzakta kalmış, adeta ayrı bir ettiği geniş sahayı, sonsuz sahilleri- lete barbarlığı m'~Sn :ıt yapmağı istih-
Aptülmuttalip, kendisine hitap Halbuki, birleşik Amerika deniz yıldızda bulunuyormuş vaziyetinde ni, dış memleketteki topraklarını göz dafeden metodlu bir çılgınlık hüküm 

edenleri süzdü. Bunlar, ilk hafri- bak;~nlığ'ı 21 ,\ ... : ı lıaı P l"; 1~ıi<nc· a:d olan bit· memleket, havacılığın her önünde tutarak, müteaddid motörlü sürmektedir. İstel'iik ve caniyane 
Yatta kar~ısına çıkıp ta kan akmasına inşar'!t muk:n ~ ı ,. ·, " ! ·11 t.•sd ik eder et- sahada kendine has bir şekilde in"!·i- muazzam uzun mesafe tayyareleri- bir politika olan yahudj diktatörlü-
sebebiyet verenlerdi. Onlara şu ce- ırıez, !.ı.::ısot P.',•. i rrPn:> ~J.ır.sı il'~ ne~· şaf ve tekamül ettirmiştir. Son on yıl nin inkişafına bilhassa büyük bir ğü Sovyetler birliği halk:nn hükmet-

b d. d 1 • ı. · l b d mektedir Hedef cihanşümul yahud: 
\ra ı ver ı: rıe~re i en yarı resmı uır ıa Pr e, içinde Birleşik Amerika tayyarecili- ehemmiyet vermiştir. 

hakimiyetini te:;;is ~tnıektedir.) 
Siz ki bu kadar kan dökülme- birleşik Amerika bahriye mahfille- ğinin gö"'termiş olduğu ilerilik ve te- Bu bakımdan, nisbeten kısa bir za-

sine sebebiyet verdiniz. Siz ki, Bi'ri rinde, Amerikan deniz kuvvetlerlnin kamülde. genç Amerikan konstrük- manda tekemmül eden bir hava. sila
lsmailin bulunmasına mani olmuş takviyeı,ıine halen fevkalade bir törlerin büyük bır payı vardır. Yen' hına intikal eden Bocing, Consolida-
Ve üzerime saldırmıştınız. Nasıl olu- . t tf d'l kt oldugv una Alman hava silahının kuruluşunda t-ed, Douglas, 1\1 artin ve Sikorı:ık:v tip-
,, d h · h kl · d' h' · ehemmıye a e ı me e b" · eren k t '"kt·· 1 • • • d l · k d t 1 d" A .r or a ve angı a a şım ı ısse ıs- . . . . ızım o ç ons ru oı· erımızın e erı ay e şayan ayyare er ır. n-
tiyorsunuz?. ışaret edılmıştı. Keza ayni haberde, ayni veya buna benzer bir faaliyet cak, böyle bir inkişafın gayet paha-

Kafileden biri cevap verdi: japonyanın, durmadan, gittikçe ar- göstermeleri icap etmiştir. lıyn mal olduğunu, Amerikadaki fa-
- Ne zararı var?. Bizim miras tan bir hızla silahlanması, Amerika Yalnız şunu unutmamak IB.z1mdır aliyet te göstermektedir Zira, cUçan 

hakkımız zail olamaz. hükumet mahfillerini endişeye sev- ki, ekonomi merkezleri biribirinden kale> adı verilen Bocingin büyük tip_ 
- Fakat bu kuyuyu ben kazdım. ketmekte olduğu kaydi \'ardı. uzak mesafel-erle ayrılıp yapılmış !erinden, nihayet bu yıl 60 tane imal 

Bunları bulan benim. Siz ise nüfus Bu itibarla, birleşik Amerikanın, olan Birleşik Amerikada, havacılığın ve orrluya teslim edilebilmiştir. Dört 
telefatına sebebiyet verdiniz. muazzam bi rhava donanması kur- her şubesi için ideal bir faaliyet sa- motörlü tamam·yıe madeni tek sa-

Devlet Denizyolları işl~tmes 
lzmir şubesi Müdürlüğlinden: 

Mülga denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olm 
üzere nama ve hamilıne olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan İl 
mi2' körfez vapurların,, mahsus parasız paso ve serbest seyahat var 
kalan 30 ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. 

Bu pasolarla seyahat varakalarının 30/ 8/ 939 aksamına kad 
?ubemize_ iadesi rica olunur. 29 30 ~ 31 322 

Gediz belediyesinden Münakaşa uzuyordu. Biribirinin makla istihdaf ettiği gaye kısmen hnsı mevcuttur. Geceleyin Nevyork- tıhlı ve altı makineli tüfek höcrel! 
Üzerine saldırmak vaziyetine kadar anlaşılıyor. tan hava1anarak Kaliforniya iQtika- tayyare, saatte vasatı 325-350 kilo- 1 - Kasabada yapılacak hidro elektrik tesisatı projesi 21 /8/ 93 
gelmişlerdi... Maamafih, cAdler> deki ya7.ı sa- metinde tayyare yolculuğu yapan ve metre bir siiratle, birle~ik Amı>rika- :lan itibaren _Q gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

-~Ya Aptülmuttalip, hiç olmaz- hibi, Birleşik Amerika hava kuvvet- bu yolculuk esnasında zaruri olnn bir nın bu sahada ima] ettiği en mUkem- 2 - Muhammen bedel 1500 liradır. 
sa yarısını sen al, yarısını bizim ara- )erinin Almanyaya kar~ı da kullanıl iki ara inişinden sonra, ertesi sabah mel bir tiptir. 3 - Eksiltme 1 1 /9/939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ~a 
l'lıızdn taksim et; ması ihtimalini göz önünde tutarak büyük Okyanusun güneşli kıyılarına Diğer taraftan, birleşik Amerika 14 de Belediyede yapılacaktır. 

_ Hayır, çünkü buradaki e§ya- diyor ki: inen büyük bir kimse, bu memleket- havacılığının deniz tarrarelerinrlc• 4 - Muvakk:ıt teminatı 112 buçuk liradır. 
nın mühim bir kısmı, şahısların malı c1cabında, bize karşı, menşei A- teki ölçüler ve bu ölçülerin Avrupa- ve tayyare ana gemisi inşaatında bil- S - l\lufassal malumat alabilmek için Gediz Belediyesindeki b 
olanıaz merikan olan tayyarelerin kllanıla- daki1erden ne kadar fark!ı olduğu yük tecrübeleri vardır. fişe ait §f\rtnameyi bil~ bed.r.l ala ve görebilirler. 26 30 3 7 (3155 



(SAHiFE 10) 

olla da 
Beş büvük devlete 

" 
sulhun korun· 

ması için bir mesaj verdi 
Paris 29 (Radyo) - Amsterdam edilmesini rica eylemiştir. 

dan alman son haberlere göre, Hol- Kraliçe, geç vakit İngiliz, Fransız, 
landa kraliçesi Vilhemina, lngiltere, Alman, İtalyan ve Leh sefirlerini 
Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya- kabul etmiş ve hükümetlerine gön
ya birer mesaj vererek, sulhun kur- dermek üzere bu husustaki mesajı 
tarılması için mevcud ihtilafların tevdi eylemiştir. 
müzakere yolu ile halline iltizam 

~-----------00~-----------

• • ku o çı e 
lrugoslavya, isti~la ini müdafaa 

haz·rdır harekete ~ -
ıcın • 

Belgrad, 2!J (Radyo) - Başve- 1 ledikten ı;;onra, Yugoslavyanın, kim-
kil Sivetkoviç, bugün Nişe gitmiş ve senin toprağına gözU o'madığını ,•e 
cradn mühim bir nutuk irad eylemiş- faknt, büyük fedakarlıklarla kazan
t:r. dığı toprakları müdafaa için her za-

Sh-etkovir Sırp - Hırtat anlaş.. man harekete limade bulunduğunu 
ma-ı etrnfında uzun uza.dıya söz söy söylemiştir. 
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KASABA HA T1 ı: 
lzmir - 1 tanbul - A.nkara )'Olcu treni her gün saat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar - Cuma • Çarıamba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eaki§ehir için b~r yemekli vagon verdır. 

fzmir - Ala§Chi.r yolcu lren.i her gün saat 16,40 da Baamahan~den 
hareket eder. (Bu trenin M:tnisada aktnrma edilmek SıJretiyle otoray. 
la Somn~·a devam· vardır . ) 

f.ı:mir - Bandırma .sürat treni Pnzartesi - Çarşamba Cuma günleri ~•· 
at 7,31.) da hareket eder. (Bu trenlerle lıtanbula gidecek yolcular için 
Rnnchmıadan vapur vardır.) 

Jzmir - Bandırma yolcu treni Salı - Pertembe - Cumartesi - Pazar 
üııleri ımnt 10.05 de harP.kef: eder. (Bu trenlerle lstanbula gideceJc 

)Olcular için yalnız Per§cmbe ve Pazar gurılcri Bandırmadan vapur 
vardır.) 

AYDIN HAT7· 
f zmiw • Karnkuyu - Afyon yolcu treni Pazartesi - Çar§amba - Cuma 

• Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Kara.kuyuda 
.Burdur - İspart-t< ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

lz:mir - Nnzillj yolcu treni her gün saftt 16 de hareket edu. 
f z l)İr - NazilJi otoray her gün saat 18 de hareket eder. 
lzınir - Denizli yolcu treni her gün saat 10 dl\ hareket cdeı-. 
fzmir. Ödemiş yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. 
1zmir - Tire - Ödemi~ muhtelit yoJcu treni her gün saat 5.45 de ha· 

reket eder. 
lzmir. Tire otoray :her 1rün aant 16,30 da hareket ede!". 

1'ELEFON NUMARALAR: t 

Yangın ihbnn 2!22 - 2532, Karşıy ka: 6055 imdad\ aihhi ı 2048 
Mcddeiumumil.ik : 2455, Poliı : 2463, ehir tf'l-efonu müracaat No. 
2ZOO, ,,.birler ara:u telefon mür c•at No. 2150. Elektrik şirketi =· 20~1 
J!ava gnzi : 2326, hava gazi fahrikaa~ : 2294, Karııyaka .su ida1"esİ : 
6JOS, Esmahane ida.ayonu : 3638, Ah.anc k iıtı:ı.syo~u : ~;34, Pasa• 
c><'rt vr..pur iskelesi : 2854,. Deniz!ıank acentesi : 2674. İzmir au şirketi 
3!>t 5, Taksi iıtcmek için : 4040 

tÇÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Ka1"şıyakaya ilk vapur saat 6.20 da Paal\DOrt~an r,e ... e son 

•e.pur 11,30 ·~a Konaktruı ~alkar. Karşıyakndan lzmire ilk vapur saat 
6 da, son vap~r da 24 tedir. Gündüzleri her yarım anatt11. bir kar§ılıklı 
•apurlar hare~ t eder. 

ŞEHiR D> \ilLl NAKtL VASITALARI : 
Tramvaylar ı liabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 

•ay 6 dn harekcı.1 eder. Konaktan 5,20-6_,20 dedir. f:eco aon tramvay 
Güzelyalıdan 24,'lS te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz hel:" bet 
dakikada Lir tra• vay vardır. 

Otobüıle : Bu".-, Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat• 
tına her gün mun\Mzam otobüsler iolemektedir. 

HAVALI KATARLARI : 
lzmir-Buca : 5,25-7 -8.05-9,38·12,04-14,45.16,20-17,44-19,1 O 
bmir • Bomova : S,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15·1';', 

'6-18,60-20, ı o. 
İzmir - Karııyaka - Hacıhüseyinler : 5.43·7,38-8,30-10,20-12,1 (>.. 

l3,C3-14,50-16,50-17,47-19,30-2J .25. 
lzn.:r - Menemen : S,48 (Yalnız Cumartesi v\inleri :13,03} 
DENİZYOLLA ~I : 

Çarıamba günlet~ aaat 12 de lstanbula ıür'at postası. Perşembe 20 
de l'apoıta11. Çar§dmba 10 da Merain sür'at poıtnsı. Pazar &iinü 12 
de rıl~rain poıtaıı (Radosa da uğrar.) Karaburun postası Pazarieıi ve 
Perı...cnbe güı.leri aaat 9 da. 

fAEMLEKET HARiCi : 
ltal.,an vapurları muntazam postalar : Çartamba eaat 17 de Pire,, 

Brcnd'~İ, Venedik, Triyeate. Perşembe aaat 1 "! de Rados, Ada&lar. 
N-'lBETÇI ECZANELER : 

Pazarı emeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Yeni iz. 
ıjl)ir, lrgadp.,~rında Asri. 

Pazarteai 1 Kemeraltında Şlfa, GüzelyJ\lıda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
faik, lkiçc§md1kte Jkiçeımelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

Salı : Kemeraltmda Şifa, Karantinada B. Etrcf, Kemerde Kemer, AJ. 
aancaktn B. Ahmed Lütfi, Eşrefpaıada Eşrefpnfa, Türkpazarından 
Cumhuriyet eczahanem. 
Çarıamba : Ba~urakta Sıhhat, Karataıta B. Habif. Tilkilikte Yen' 

lzmir, lrgadpazarıncla Aari. 
Per§ mbc: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Etref, Tilkilikte B. 

Fuad, Eşrcfpaıada Eırefpaıa, Türltpazarından Cumhuriyet eczahane
ai .• 

Cuma ı Kcmeratında itti.had, Güzelyalıda Güzelyalı, lr1radpazarınd" 
A sr:, lki,·~ımclikte lkiçcşmelik, Alaancakta B. Fuad. 

Cumartoai : Bnşdurakta Sıhhat. 
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(ANADOLU) 30 Ağustos 1939 Çarşnmba 

1~ .. lngi iz • 
Sl 

a a ükse 
ü rek örl .. ğü 

e ti· 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner, 
Fakültesine kız ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek parasız 
yatılı, paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve ol • 
Londra, 29 {Radyo) - İngiliz ceden muhalefet liderlerini kabul et- gunluk imtihanını vermiş bulunmak, {Türk liselerine muadilliği l\1a· 

kabinesi yarın içtima edecek ve Hit- miş ve uzun müddet konuşmuştur. arif Vekaletince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olu
lerin cevabını tetkik edecektir. Lord Halifaks, aynca Edeni de nur.) veya üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak 

Hariciye nazırı Lord Halifaks, ya- kabul etmiştir. şarttır. 

Bugün toplanacak Tıe Hitler'in ce
vabını tetkik edecektir 

rmki içtima münasebetiyle bu ge- il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin 
-----uc***»> tahsillerine göre hangi sınıflara kabul edilecekleri hakkında rektörlük 

ayişt l k 
karar verir. 

g top anmıyaca III - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 
25 den yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

iV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkla-

B · k · · { B ı · "' } rı hakkında tam tC§ekküJlii bir hastane raporu lfızımdır. Rapor nu • 
1f aç gun eVVe er IOe çagrı an munesi Enstitüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden 

b' ) ] d d •• J tedarik olunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 
me US ar yer erİ ne Ön U er V - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeni· 

Paris, 29 (Radvo) _ Rayştağ Rayştağın toplantıya davet edilmi- de~ sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek, mesleklerinin iı· 
meclisinin fevkal:ide topl:ıntıyn. dıı- y.cceğini ve bir kaç gün evvel Berline tedıği beden kabiliyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir . 
vet edileceği hakkındaki haber. Al- çağrılan meb'usların, dün intihap Vl - Zraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğind& 
man alakadar mehnfil :ncs teyid edil- dairelerine döndüklerini bildirmek- staj görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe, imtihana tabi 
memcktcdir. tedir. tutulur. Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam ede-

Berlinden alınan son malumat, bilmesi için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince 
talebeye otuz lira aylık verilir. Y~tacak yer parasız olarak çiftlikte 

GAYRI MENKUL MALLARIN gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edil-
Zayİ diği takdirde kendilerine bu otuz lira verilmez. 

AÇIK ARTIRMA ILJ.NI \'il p 1 J bed k d d lunir İkinci lcra M 1 - l d Al h" - arasız yatı ı la e en, staj veya o uma evresi için e 
d 

39
i:';s ugun- . 932 - 933 ders yı 

1
;. a ~§~ ır her ne suretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini hıra· 

n: . . . . . . . merke~ okulun~an a •g.ı~ .şe a et- kanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan masraf· · 
Bır borcun temını ıstı~ası ı?n nameyı kaybettım. Y enısını alaca - lan ödeyecekleri hakkında verilecek numuneye göre noterlikten tas

mahcuz olup paraya çevrılmesıne ğımdan eskiscinin hükmü yoktur. dikli bir kefaletname alınır. 
karar ve.rilen Jz.mir t.~iç.~meli~ Na- Ataşehirde Füruzan Musal VIII - Enstitüye girmek istiyenler, yukarıda yazılı sağlık rapo-
tızade maha:l~Ôıo 1~u~u sokagı~;a rundan başka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örneklerini 
~ecmuu1n2a 1 

ıt~ ır6m1it ~~ ı~ talebinde bulunanların ellerindeki ve nufus tezkerelerini, polis veya belediyelerden alacakları hüsnühal 
0 uknan sayı 1 

• vlın . ıssesı resmi vesaiki ile birlikte ilandan 20 kağıdını, aşı raporunu orta ve füelerde görmüş oldukları askeri ders4 

açı artırma suretıy e ve peşın para ı h kk d k. hl. t l · · ·1· t' k 1 I · l ki ·1 1 • k ld ü z rfmda müracaatları lazımdır. er a ın a ı e ıye name erını ı ış ırere e yazı arıy e yazaca an 
1 e sa~ı .ıga çı arı ı. g n. a . .

11 
• l pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankara 

Bmnci artırma 2I 10/ 939 tarihi- Aksı halde hakları Tapu sıcı erıy e y··k k z· t E t't·· ·· kt'" l" • ·· ·· ed l T l. I d. . k l d h . u -se ıraa ns ı usu re or ugune muracaat er er. a ıp er ı· 
ne rastlıvan Pazartesi günü saat 11 sabıt olmadı ça pay aşma an arıç lek 1 · d h · f k··ıt L t lm 1 · t d'kl · · b'ld" ı·d· d lk' .~ . . çe erın e angı a u eye Ka:W o at ıs e ı erını ı ırme ı ır. 

e mcı icra daıresmde yapılacaktır. tutulacaklardır. XI - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yuka· 
Bu art~r°?~~a ~ 7 5 ~isbe~i~de. be- Müzayedeye iştirak ~tme~ isti- rıki maddede yazılı evrak ilişiğinde olmıyan dilekçeler muteber de-
del verıldıgı surette musterısıne ıha- yenler kıymeti muhammmenın yüz- ğildir. 
le edilecek, aksi tukdirde en çok ar- de yedi buçuk nisbetinde pey akçası X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede 
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiy- veya Milli bir Banka teminatı irae yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi de
le ikinci a,rtırması 17I 1 O 939 tarihi- etmeleri lazımdır. Müzayedeye işti- receli ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 
ne müsadif Salı günü ayni saatte en rak edenler şartnameyi görmek ve XI - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden iti0aren ye-
<:o~ bedel verene ihale edilecektir. lüzumlu malumatı almış ve bunları ni kabul edilecek talebeye şamil olmak üzere beş senedir. 
işbu gayri menkulün artırma şartna- tamamen kabul etmiş ad ve itibar XII - Cevap istiyenlcr ayrıca pul göndermelidir • 
mesi 12 9 939 ıtarihinden itibaren olunurlar. Daha fazla malumat isti- Xlll - Baş vurma zamanı 15 ağustos 939 tarihinden eylulün 
939 9996 No. lu dosyada herkesin yenlerin 939/ 9996 sayılı dosya No. otuzuncu tı!ÜnÜ akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar ka-
görcbilmesi için açıktır. ile memuriyetimize müracaatları ilan bul edilmez. 22 31 1 O 19 28 2941 /3705 

lşbu gayri menkul üzerinde hak olunur. 

Gümrük Muhafaza genel 
komutanlığı 

e ı r paz rı 

lstanbul evazım amirliği satın al
ma komisyonundan: 

• z r şu 

' 
y 

t ş arın 
• 

• • 
ıyını 

sı 

l - Satın alınacak 100 t1.1~1 b!rinci benzinin 12-9-939 salı günU sa· 
nt 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedt-li 26500 lira ve ilk teminatı 1988 liradır. 
3 - Fenni evsafı \'e şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve satten bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun ~aı·üi veçhlie hazırlıyacakları teklif mekluP"' 
larını Galata rıhtım cadde:;i Veli Alemdar han 2 inci kattaki 
komisyona vermeleri. 24 28 2 7 6432-308!> ______ ,,_, __ ..;..=-------..;.,-----=~-------=:--~~----..... ----

1 z ir Lise ve Ortaokullar sa· 
a ma komi yonu da : 

Kızılçullu öğretmen okulu eğitmen kursu talebesi için 89 takırn 

evam golf elbise yaptırılacaktır. Beher takımına 1 iOO kuruş fiyat tahmin 
edilen b uelbiselcrin tutarı 979 lira ve ilk teminatı 73 lira 43 kuruştur. 
İhalesi 5 eylul ! 939 salı güni.i saat on beşte yapılacaktır. Nümune 'Ve 
şartnamesi her gün kültür direktörlüğünde görülebilir. İsteklilerin 

e ıyor 
yukarıda yazılı gün ve saatta teminat makbuzları ile birlikte, kültür 
direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuza müracaatları il8n 

ıı ıırn 11111 1111111111 • 1111111111 1ilil1111111 
il 

olunur. 17 22 27 3 

'lllllllllf'.. ~ .. 111111111111 11111111111 .. 111111111111 .. llllllllllll 111111111111•1 

$ 1939 Motor i le eri ~ 
Bozu 1z ve fena döşemeli yollarda B İ A N K İ Amortisörleri 

nin temin ettiği konforla hiç sarsılmadan ve süratle seyahat edebileceğiniz yegane rakipsiz motorsikletlerdir. 
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Ef zmir Levazım Amirliği :Jatın Alma s 
~ Komisyon·ı ilanları ~ 

İzmir levazım amirliği salın alma komisyonundan: 
Miistllhkcm me' ki Lirlikleri i,in makinist alınacaktır. Bu makinist 

lere 60 liradiln başlnmak üzere 98 lira ücret verilecektir. istekli olıır.· 
larm .şartlara anlnmok üzere müştahkem mevkiin ikinci şubesine mii· 
r~atları. 

..... 16 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 ' 2 3 3047 

fzmir levazım amirliği salın alma komisyonundan: 
1 - Su borusundan altlı ve üstlü 2230 karyola alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5/ 9/ 939 salı günü saat 14,30 da Top

hanede amirlik Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Be
herinin tahmin bedeli 22 lira 50 kuruştur .. 

3 - Hepsinin ilk teminatı 3758 lira 75 kuruştur. 
4 - 1 hu karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 50 ila 500 kar, 

yoia olarak ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin ilk teminatı 
1293 lira 75 kuruştur .. 

5 .,._ Smtname ve nümunesi komisyonda görülür .. 
6 - fateklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri .. 
..... 20-25-30-3 ( 3065) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 42000 metre kılıflık bez alınacaktır. 
2 - Kaonh ~nrfln ekslltmesi 11 / 9 / 939 Pazartesi günü saat 14/30 

da -Tophanede İstanbul Amirlik Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 -- T nhmin bedeli 16800 liradır. 
4 - ilk teminatı 1260 lirndır. 
5 - Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
6 - isteklilerin kanuni vesikalıuiyle beraber teklif mektup!arını 

ihale sa~tından bir saat evvel komisyona vermeelri .. 
25 30 3 8 (3129) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 947 ton yulaf alınacaktır. 
2 - Kap lı zarfla eksiltmesi 12/9/ 939 Salı günü saat 15 de 

Tophanede lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 -- Tahmin bedeli .48297 liradır. 
4 - ilk t~mineh 3622 lira 27 kuruştur. 
5 - Şartname ve nümunesi Komisyonda görülür. 
6 - istekliler kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
........... 26 30 3 9 

hnıir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir Tayyare alayı btaatının 198000 kilo ekmek ihtiyacı ka

palı 7.arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Jhnlesi 1 1 E.ylul/939 Pazartesi günü saat 16 da lzmirde Kı~~ 

lada lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır 

3 - Tahmin edilen tutan 20790liradır. 
4 - Temintı muvakkat.:ı ~kçası 1559 lira 25 kuruştur. 
S - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair vesika gösl 

termek n ecburiyetindedirler. ~ 
'l - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve~ 

i.içüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle) 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat\ 
evvel komisyona vermi bulunacaklardır. ~ 

25 30 3 9 (3149) 

'·.,...._..._ ______ ~-------9!'"---:--~----;~--------
lzm ir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - lzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin ( 18300) 
on sekiz bin üç yüz kilo sabun ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat on altıda kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin ediln tutarı: 5673 !iradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 425 lira 48 kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lstek1iler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
İ - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

"'-. 30 3 8 13 3236 

lırnir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki merkez kıtaatının ( 47250) kilo 

bulgqr ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 .._ ihalesi 15 eylul 939 cuma günü saat 16 da kışlada İzmir le-

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 5433 lira yetmiş bes kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 407 lira 54 kuruştur. 
Ş .._ Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
? göstermek ~ec?uriyetindedirler. . ·. .. 

- Eksiltmeye ıştırak edecekler 2490 sayılı kanunun ıkı ve u
çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 30 3 8 13 3235 

~rz ve erkeh L evli ve nehari 
1 z mir 

KÜLTÜR LİSESİ 
~t't okul re r ~e sınıflarını muhte-
\ridir. R~smi Iisel r muadildir 
iı~ ~ Dördüncü senesine daha mütekamil ve daha mazbut bir 
, arnıl\ kavuşan [Kültijr Lisesi] Orta okul sınıflariyle, Lise sınıf

ı hirb;rinden ayırarak her birine [Buca] da asirdide çamlar ara-
1 it ki nwazzam binalarını ta.hsis ct~iştir. ~ :--- İngilizce, ~lma?ca, 

~-e. ı derslerine hususi hır mevkı vermıştır. 3 - Eskı leylı ve 
~ ~·ı t~ll'bc- 1 O Eylule kflçlar taksitlerini göndererek kayıtlarını tec-
j~tirrndidirler. 4 - Yeni talebe kayıtlarına başlanmıştır. Leyli 

)0) 1~ Ücret [206] liradır. Nehar~ senelik ~çret Lis~ sınıfl?rı için 
;. 

5 
Ortrı okul sınıfları icin ( 60) lıradır. Bu ucretler uç. t~ksıtte alı

ı, ...._ Dt·rslere 25 Eylfılde başlanacaktır. 6 - Kayıt ıcm ve fazla 
r ~t İ ·in ht>r gün saat 14 den 17 ye kadar Bucadaki Kiiltiir Jj esine 

' t '·dilmesi. 30 1 5 8 1 O 1 3 

(ANADOLU) 

Izm·r De terda.rlığından; 
Rum 

Satış No. 
Muhammen B. 

Lira Kr. 

263 (Göztepe mahaliesi Yeşilizmir Mısırlı 
(.,okağı 856 Ada 1 Parsel 1270 M. M. Arsn. 254 00 

264 (Cöztepc M. Mısırlı Cad. 421 Taj Numaralı 
(852 Ada S Parsel 286 M. M. Arsa 71 50 

265 (Göztepe M. Sahın sokak 5/ 1 Taj No. lu 
(939 Ada 4 parsel 181 metre murabbaı Arsa 74 40 

266 (ÜçkuyuJarda 1861 Ada 1 Parsel 225 M. M. 
(Arsa 33 75 

267 (Salhane M. Halil Rifat paşa Cad. 401 Eski 
(361 Taj No. lu 112 Metre murabbaı Arsa 33 60 

268 (Üçüncü Karataıı M. lslahane arkası sokak 
( 5 No. lu 669 Ada 6 parsel 79 metre murabbaı 
(Arsa 19 75 

269 (Köprü 1\1. Sami Sokağında 1737 Ada 72 
(parsel 6526 M. M Arsa 652 60 

270 (Üçüncü Karataş Mısırlı Cad. 669 Ada 27 
(Parsel i 8693 M. M. Tarla 350 00 

271 ( Güzelyalı M. Müstecabi zade Tınaztepe 
(sokak 874 Ada 1 O parsel 167 M. M. Arsa 83 50 

272 (Cüzelyalı M. Miistecabi zade Tınaz tepe 
(sokak 874 Ada 11 parsel 111,50 M. M. Arsa 55 75 

273 (Köprü M. Mısırlı Co.d. 416 Kapu 248 Tajlı 
(825 Adn 12 Parsel sayılı zeminli Ev 50 00 

274 (Göztepe M. Mısırlı ve Şefik sokak 936 Ada 
( 1 Parsel 58 M. M. Arsa 29 00 

275 (Birinci Karataş Halilrifat paşa Cad. 
( 189. 189/J kapt\ 201 203 Taj No. ]u 
(zeminli Hane 100 00 

276 (Güzelyah Teceddüd Sokak 29 kapu 23 Taj 
(908 Ada 3 Parsel zeminli Ev. 50 00 

277 (ikinci Karantina Mısırlı Cad. 296 Taj 1755 
(Adu l Parsel 306 M. M. Arsa 76 00 

278 (ikinci Karantina Mısırlı Cad. 298 Taj No. lu 
( 17 5) Ada 2 parsel sayılı 302,50 M. M. Arsa. 7 5 00 

2i9 (Birinci Tepecik 1206 Celadet çıkmazı sokak 
(Yeni 36 taJ 22 / 1 Numaralı 168 M. M. Arsa 84 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 20/ 8/939 tarihinden iti
baren 16 giin müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konulmuş
tur. İhalell!ri 4; 9 193r1 tarihinde P.-zartesi günü ..:aat 15 de Milli Emlak 
Müdürlüğünde yapılncaklır. Taliplerin muhammen bedelJeri üzerinden 
c-;. 7.5 depozito akçesi yatırarak Milli Emlak Müdürlüğünde topla
nacak satı komisyonuna müracaatları ilan olunur. 20 30 (3076) 

lzmir Defterdarlığından: 
Muhammen B. 

Satış No. Lira K. 

280 Birinci Aziziye M. 1 090 No. lu Sinekli Cad. 60 

281 
eski 78 ta Numaralı hane 
Birinci Azi7.ive M. 954 No. Karakapı Cad. 143/ 1 

eski 129 taj No. lu 1604 ada 3 parsel sayılı hane 
282 Mirali M. Dere soknk 43 eski 47 tnj No. lu hane 
283 İkinci Karantina Çe me sokak 14 taj No. lu 1 7 49 

ada 1 O parsel 129,2.5 metre murabbaı arsa 
284 ikinci Karantina Mısırlı Cad. 216 kapı 208 taj No.lu 

1752 ada 1 parsel 84,50 1\1. M. zeminli hane 
285 ÇÇorakkapı M. Firkat sokak 25 taj Numaralı hane 
286 Göztepe M. Mısırlı Cad. 262 Taj No. lu 838 ada 

80 00 

350 00 
175 00 

12 93 

300 00 
300 00 

5 parsel 206 metre murabbaı zeminli hane 100 00 
287 Ahmet ağa M. Mutaflar sokak nısıf hissesi ha-

zineye ait 11 O taj No. lu dükkan 400 00 
288 Darağeç Şehitler M. 1506 No. lu banyo sokak 3 

taj No. lu 297.33 metre murabbaı arsa 237 86 
289 Üçüncü Karataş Tabakhane deresi ve Burhaniye 

sokak bila No. lu 669 ada 2 persel 1 71 M. M. arsa 
290 ikinci Tepecik 1 1 48 No. lu kızılırmak sokak 

291 
118,67 M. murabbaı 20 taj No. lu hane 
İkinci Tepecik 1 148 No. lu Kızılırmak sokak 1 2 
eski 16 taj No. lu 34.50 metre murabbaı zeminli 

34 20 

175 00 

hane · 100 00 
292 Şehitler M. Azim sokak 3 eski 7 taj No hı harap ev 100 00 
293 İkinci Karantina Köprü Türkoğlu sokak 354 ada 

1 parsel 7 4 7 metre murabbaı arsa 
294 Güzelyalı M. Poligon sokak 13 taj No. lu 188,72 

M. M. hane 
295 ikinci Karantina 1\1. Arap Hasan çesmesi Mızraklı 

volu üzerinde kain 21 /2 tajlı 1701, 7 S M. M. hane 
296 .Üçüncü Karataş M. Hilal sokak 48 tajlı 663 ada 9 

186 75 

50 00 

50 00 

parsel 87 metre murabbaı hane. 25 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 30/8/939 tarihinden iti· 

baren 16 gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konmuş
tur. ihaleleri 14/ 9 939 tarihinde perşembe günü saat on beşte milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri 
üzerinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatırarak milli emlak müdürlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. 30 8 3227 

Eksiltme ilanı 
Aydın su ·şıeri 4 .cü şube mü
hendis · ğinden: 

A) - Eksiltmeye konulan iş. 
Aydın bataklığı kurutma kanalının 1 +330-5+600 ncü ki
lometrelerinde iki adet betonarme köy yolu köprüsünün 
inşası. 

B) - Köprülerin beherinin muhammen keşif bedeli (3447) lira 
(9} kuruştan (6894) lira (18) kuruştan ibaret lup vahidi fi
yat üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

C) - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
D ) - Eksiltme 28 <'ylul 939 perşembe günü saat ( 15) de Aydın 

· su ışleri 4 üncü şube mühendisliğinde yapılacaktır. 
E ) - istekliler §nrtname, proje vesair evrakları su işleri mi.ihen

disliğinde görebilir. 
F) - Eksiltmeye girebilmek için 2490 No. lu kanunun hükümleri

ne göre (517) lira ( l O) kuruşluk muvakkat teminat verme
leri ve ihaleden sekiz gün evve.l ehliyet vesikası almak üzere 
Aydın vilayetine müracaat etmiş olmaları şarttır. 
T ekHf mektupları eksiltme gününde tesbit eqilen saattan bir 
saat evvel Su i~lerinde müteşekkil komisyona verilmiş ol-
m sı lazımdır. 30 5 11 18 3213 

Batan resimleriniz 

böyle otur 

(SAHiFE 11) 

"KOOAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
"VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
11 VERlKROM" aynen çeket 

6ölgelerdeki bütün detayları. 
"VERIKROM'' aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
11 VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmışsanız .. 
"VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebillrsiniı 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KOOAK VERi KROM•• 28° fi imi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

8 poz da gOzel · 

lzmir mıntakası Basın Biriiği 
idare heyeti riyasetinden: 

15 Temmuz 939 tarihinden itibaren filen işe başlamış bulunan 
mıntakamız idare heyeti aza kaydına devam eylemektedir. 351 J nu· 
maralı Basın birliği kanununa tevfikan birliğe kayıtlı bulunmıyanla
rm gazete ve mecmualarda çalışamıyacakları tasrih edilmi11 olduğuna 
göre alakadarların derhal Gazi bulvarında Yeni Asır gazetesi idarcha .. 
nesindeki (Basın birliği bürosuna) müracaatla beyannamelerini tan
zim evlemeleri. 

lz~ir mıntakası: lzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antal· 
ya, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyon vilayetlerinden mürek· 
kep tir. 

Bu vilayetler dahilindeki gazete mecmua sahip. muharrir, muhabir 
ve müsahhihlerinin de tahriren Birliğe rn.üracaatla k~yıtlarının nihayet 
on beş gün içinde ikmal eylemeleri ilan olunur. 26 28 30 1 

inhisarlar umuın müdürlüğün
den: 

I - Ke~if, şartnam(.' ve plfinı mQcibince Kastamonudn yaptırıla
cak ldrıre binası inşaatına 7 /8/939 tarihinde tnlip zuhur et
mediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - K~şif bedeli 23692.45 lira muvnkkilt temin&tı 1776.93 1ira
dır. 

3 - Pazarlık 5/ 9/989 salı günü sant 14 de Knbataşta Levazım 
Ye mübnyaat şubesiqdekj alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Keşif. şrtnme ve pliinlar her gün Levazım şube i vezne inden 
ve lzmir, Ankara, Kastamonu başmüdürlilklerinden ııs lrn
ruş :nukabilindc ahnabiJ:r. 

5 - Mür.aknrnrn girecekler pnznrlılc için tayin edilen gün ve sn
atte %7,5 güvenme paras'yle birlikte mezkur komisyona gel-

ınelcri 27-30-2-'1 3151 

-Devlet Denizyol1arı işletme umum 
müdürlüğünden: 

Mülga denizbank tarafından 1939 senesı ıçın muteber olmak 
üzere nama ve hamiline olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan ge
rek §ehir hatlariyle lzmir körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler 
\·apurlarına mahsus pnmsız paso ve serbest seyahat varakaları 30 
ağustos 939 tarihinden itib ren muteber deği!.;ir. Bu ppso ve serbr-st 
'eynhat varakalarının 30 <ı ustos 939 tarihine kadar lstanbulda işlet· 
memize ve lzmirde ubemize ıadesi rica olunur. 

29 30 31 6693/3201 



--'(SAHiFE 12) 

Deutsche Levante Li· 
nie G. M. ll. H. 

Hamburg 

Sperco Vapur 
Acentası 

ADRETICA S. A. Dl 
- NAVIGAllONE 

t.Tılly ~· 1\1. Russ> vap. 17 agusto!l B R I ON I - 31 /8 tarihinde ele-
ta beklenıyor. Roterdam, Bre men Ye • .. g. 
Hambarg li~nanlar: için mal alacak- rek ayf nı gku.? PatmoR, Lderos,hKalıınk • 
t nos, stan oy ve a osa are et 
~ d k' ı Th ı · 2 8 - t t e ece tır. c essa ıa> vapuru agu~ llS an B R I ON l 4; 9 'h' d t 

. 
!ANADOLU) 

· Eleksir Şahap 
Basur memelerini giderir. Kuv· 
veti, erkekliği, İ$tihayı arttırır 

1111111111111111 
3 eylule kadar Rotterdaır., Eremen .. - . tarı ın ege e-
,.e Hamburg limanları için mal ala- rek 5/ 9 tarı~ın?e Pıre, Korfo, Por- ------------------------
caktır. to Edda. Brındız Saseno, Val~na, T c z· b k 

w cArcturUS> vapuru 11 eyli'ılden 17 Draç, Gravoza, Spalato, Zara, Fıyu- • • ır aa t an asi r eylOle ks dar Rotterdam, Br~men ve me, T ri_reste ve V enediğe har~!:,.• 
Hamburg limanları için mal a!ar.ak- edeLceEkRtır.0 . . , 

1 
k 

- 7 / 9 tar ıhı--" ge ere tır. 

v cBelgrad> mot. 25 eylülden 2 ayni ~~n Patmos, Leros, Kalimnos 
Hkteşrine kadar Rotterdam, Bremen lstankoy ve Radosa hareket e?e~ek
\"e Hamburg limanları için yük ala- CITT A Dl BARI - 7 / 9 tarıhınde 
taktır. gelerek ayni gün İstanbul, Pirt!, Na-

cLevante> vapuru 9 ilkteşrinden poli, Marsilya ve Cenovaya hareket 
15 ilk teşrine kadar Roterdam, Bre- edecektir. 
naen \'e Hamburg limanları için yak 
alacaktır. - • iT AUA S. A. Dl NA VIGAZIONE 

Tahliye 1""""' VULCANIA- Motörü Triyeste-
~ ,1 ı-·-r den 14/ 9 / 939 tarihinde hareket edip 
.1 cAchaıa> vap. 25 ağustosta bekle.. 28/ 9//939 tarihinde New Yorkta 
niyor, Hamburg Bremen ve Anvers- bulunacaktır. 

ten mal çıkaracak ve B:.:cgaz Vama OCEANIA - Motörü T riyeste-
ve Köstence için mal alacaktır. den 7 / 9/ 939 tarihinde hareketle 25 / 

9 / 939 tarihinde Boenos Ayreste bu-
Den Norake MiddeJhava)inje: lunacaktır. 
cBo~phorus• motörO 30 ağustos-

tan 1 eyli'ıle kadar Diyep ve Norveç ROY ALE NEERLANDAISE 
Jçfn mal alacaktır. (Bu va - KUMPANYASI 
pur Norveç limanları için ancak 81 
atustoısn kadar tahmil edecektir.) UL YSSES -Vapuru 4/ 9 tarihin-

cBalkis> motörü 25 eyli'ılden 28 ey- de gelerek Rotterdam, Amsterdam, 
lUle kadar Diyep, Uünkerk ve Nor- Hamburg limanları için yük alarak 
veç limanları için mal alacaktır. hareket edecektir. 

cBosphorus> rnotöril 25 ilkteşrin- HERMES - Vapuru 18/ 9 tari-

~ermayesi: 

KURULUŞ TA RlHI 1888 

100,000,000 Türk lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelc!eri 

den 28 ilkteşrine kadar Diyep, Diin- hinde gelerek Rotterdam, Amster-
kerk ve Norveç ]imanları için yük dam, ve Hamburg limanları için yük Para biriktirenlere 28800 rra ikramiye verecek 
alacaktır. ~ alarak hareket edecektir. Ziraat bankasında kumba,':'alı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

}' D. 'T. R. T. - az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
tfi cKassa:. mot. 17 uğustosa doiru SVENSKA ORIENT UNIEN plana göre ikramiye dai'!tılacaktır: 

1 · · 1 4 Adet 1 000 Liralık 4,000 lira 
\"iekleniyor, 1una lıman an ıçın ma VIKINGLAND - Motörü elyevm 

4 
c '

500 
, 2,000 c 

~iacaktır. limanımızda olup Rotterdam Ham- 2
0
-o 000 

•Szeged.. motörü ag-ustos sonları- b Sk d' 1. ' -1 4 c « 1• c \ • ... ' urg ve an ınavya ıman arına 4 000 
ıa doğru !>ekleniyor, Tuna limanları .. k 1 k h k t d kt' 40 c 100 c ' c yu a ara are e e ece ır. 100 50 c 5,000 c 

için mal alacaktır. BARDALAND - Motörü 31 / 8 c 40 , 4,800 c 
cDuna> motörü 7 eylftle doğru t .h. d 1 k R tt d H 120 c 3 200 • . arı ın e ge ere o er am, am- 160 c 20 c , c 

bekleniyor. Tuna Umanları ıçın mal b Sk d" 1. 1 . . ll ı· d ıc. k urg ve an ınavya ıman arı ıçın DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde e i ıra an aşaaı 
alaca tır. yük alarak hareket edecektir. düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde <fo 20 fazlasiyle verilecektir. 
SERVİCE MARlTtME ROUMAİN . ~ORLAND - Motörü 13/ 9 ta- Kur'alar senede dört defa~ 1 eyliil, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 ha· 

-.. 
30 Aiuatoa 1939 Çarıamlaa 

Izmir emrazı sariye hastaha· 
nesi başhekimliğinden: 

. Hastanenin 1939 mali yılı ihtiyacından aşağıdaki cins, mikatr ve 
tahmini fiyatları ile muvakkat teminatları yazılı dört kalem erzak ve 
saire açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameleri Hastane baş hekimlf.. 
ğinde her gün görülebilir. Eksiltme 1/Eylul/1939 cuma ıünü 
saat on Öirde · Tepecikte Emrazi sariye hastanesinde toplanan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak J*ra ve 
ya para mahiyetinde kıymetii evrak komisyonca alınamıyacağındati 
istekliler ihale gününden evvel eteminatlarını İzmir mal sandığına 

_yatıracaklardır. · 
Muvakkat Teminatı 

1 Kuruş 
Miktari Tutari 

Cinai Kilo Kuruı 

- Koyun. eti 14220 
4200 
4478 

11550 
25 30 

4800 ,189600 
2000 56ooG Totya pirinci 

Urfa sadeyağı 
Sömi kok·kömürü 

600 59700 
70000 '15400Q-' 

'5 - 20 2992 , Söke. belediyesinden: ,, 
Kasabanın 150 hektarlık sahası dahilinde mevcud kontUnü cere-" 

yanlı elek\riki yenilenerek alternatif cereyana tahvil edileceiinden • 
projesi yaptırılacaktır. 

İsteklilerin projenin hazırl(\nması ve ve!calete tasdiki şartiyle aon 
teklif mektuplarını 1 1 Eyil'1I 939 Pazartesi gününe kadar ve şartna• 
meyi görmek üzere belediyı:ye müracaatları ilan olunur. -

. . 24 27 30 2 (3126) 

Kooperatifler Biriiği tolefon 
Numaraları 

lzmir incir ·ve üzüm tarım sa· 
tış kooperatifleri birliğinden: 
Birliğimizin telefon santralı ilga edilerek her servise ayrıca telefOll 

konulduğundan alakadarların :ıtidek i numaralara telefon etmeleri ilb 
cluııur. 

Umum müdürlük 
Umum müdürün evi 

c c muavinliği 

Muhasebe müdürlüğü 
Muamelat servisi 
Üzüm ihracat servisi 
İncir ihracat servisi 
Ambalaj servisi 
Üzüm işletme servisi 
Depolar c 
İncir ambar servisi 
Şarap fabrikası 

Satış mağazası 

Kereste deposu 
c sahaaı 

8835 
8859 
2863 
2324 
2752 
2811 
2703 
2808 
2512 
2767 
4029 
2387 
J196 
3720 
3118 

26-28-30 
D st 2 Yı"lde bek rihande gelerek Rotterdam, Ham- ziran tarihlerinde çekilecektır. 

c uro or> vapuru e u - b Sk d' N . 
1 1 K" t GaJas ve Tuna Ji- urg, an mavya ve orveç lıman- _...:___--:-.-------- ------------- • 
~~:ı:~ iç~: ::t~lacaktıl'. l~rı için yük alarak hareket edecek- tarihinde beklenmekte .olup Malt.a, Olivier ve şürekası ~fllllllllllllllllllllHllllUllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 

tır. Cenova ve Marsilya limanlarına yiık Limited = ,.,.. "r • J f §1 
cDurostor> vap, 30 eylOlde bekle- . ~ACOLA!'JD-Motörü 28/ 9 ta- alarak hareket edecektir. VAPUR ACENTASI ~ l aze J l emız J l./CUZ 1 

niyor. mal alacaktır. rıhınde gelerek Rotterdam, Ham- ~ 
JOHNSTON WARREN LlNES, Ltd. burg ve Skandinavya limanları için HOLANDA A VUSTURAL YA - • A il 

HATii cEstrellano> vapuru 27 ağustostR 1 L A ç il Cİncemore> vap. 27 ag-ustasta Bur yük alarak hareket edecektir. 1 1 1 k d L d H il - ~ 
ONTEIN _ V ge ip 2 ey ü e a ar on ra ve u = !2 

gaz Varna Köstence Sulirıa ve Galas SPRINCF apuru için yük alacaktır. _ ~ 
için hareket edecektir. ZEGLUGA POl...SKA 30/ 9 / 939 tarihinde Avusturalya ve 1 iVERPOL HAT'rr ;;;;; . ~ 

KUMPANYASI Yeni Zelanda limanları için yük ala- •'- = :::!!: 
.-Oporto> vapuru 30 ağusto:;a ka- ·H •• J •• } • } • ..... 

Vapurlarin hareket t~rihleriyle LEW ANT - Motörü elyevm li- rak hareket Aedece~tir. ·. dar Liverpol ve Glaskovv içir. yük = er tur u tu va et çeşıt erı 1 
navlunlardaki demıikliklerden acen· manımızda olup Anvers, Danzig ve NOT: İlandakı hareket tarıhle- 1 kt · = ::!!IS 

e· • 1 ı ı d k. d v· ·krkl d r. aca ır. - H d. N .. h t C 2 te me."uliyet kabul etmez. GDNIA limanları için yük alarak ha· rıy e nav un ar a 1 egı~ı 1 er en - am I UZ e an çar ~ 
· Dah fazla taf T•t ) k · · reket edecektir. dolayı acentamız mesulıyet kabul ~ 

Birinci Kordonda ıs~ No~ :a w:çf.~ etmez. Daha fa7.la tafsilat için ikin- DDEIUTSCHE LE~3A~TEt - tLlNHİE s-ı..hat ec•ahaneJl. ~ 
Helll"J Van der Zee vapur acentalı- SERViCE MARITIME ROUMAIN ci kordonda SPERCO vapur acente- « e OS• vapuru . agus os a a~ - UI • ~ ~ 
jına müracaat edilmesi rica olunur. KUMPANYASI sine müraca<l;t edilmesi rica olunur. b~urge, Bremen ve Anversten. gehp - Eaşd111'8k BflyGk Salepçaoğhı hamı karşıına:h ~ 
. . _ _ TELEFON: 200712008 PELEŞ - Vapuru 1 / Eylul/939 Telefon: 2004 2005 yuk alacaktır. • .. llllllHlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH•-· 

1939 K. Tasarruf İkramiye Plô:n1 
~~~~~~~--.......... _ ..... ~ .. -----~~~~~~-

32, 000 L İ R A M Ü K A FA T 
--~--=============~=·====~============~~-
Kur'alar: 1 Şubat,. 1 Ma_rt, 2_6 Ağust~s, 1 E!lıil, 1 ikinci 

*..1 teşrın tarıhlerınde çekıı.ecektır 

ııwı1,. IKRA MIYELER '•11111 :ıuınuıı ıııııııııııııııııı ııııııııııımıııııııııı ııııı ıııııııııııııııııı1" 
5 1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
1 5 • ı 000 " - 5000 .. ~ 
a . 8 • 500 .. 4000 .. ~ 
i§ e 16 • 250 • - 4000 • = 
1 60 • 100 • 6000 • ;;; 
== ! 95 • 50 ,, - 4150 ,, ~ 
§ 250 » 25 H - 6250 H - -

lzmirin en modern, en 
temiz ve en muntazam 
aile yuvasıdır. Konfor, te 
mizlik, istirahat, ucuzluk 
noktasından Ankarapa• 
lasın fevkınde otel yok• 
tur. 

- -i 435 32000 § Soğuk v~ sıcak banyolu, kaliriiferli, müteaddid friterli olduju == - gibi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 
§1m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nnmru ~ ve kıraetbane:ri camidir 

T. lJ Bankasına para yabrmalda, yalwz para biriktirmiş olmaz, ayni 1 = ' 
~~~~~~~~~am~a~~~~a~t~~li~~~i~~·~~~~~~~~~~~~~~~i~~ ~~1~~~~s~~~~~z ~~~~~~~1 ~ nıııııuıııfiı~uııııııııııııııuııııııııııııııı 1111111111 ıııııııııııııııı nııııı ııın:ı ııuııııııııııııııı 1 ıııııııııııııııııııııııı ını 


