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• Yeni bir lngiliz kruvazörü 

ABONE ŞERAiTi 
on Alil MtmDrn 'l'llrldye ~ Rlric tpı 

.s.....,·······~··· ıa aoo 
A ... ot1* .•. •. • .••••• ••• 751 ıao t Ciinü ııeçmif niiah•lar (25) lmnıttur. 

_ TELEFON: 2697 

lli.ı •indencatmdan ııazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Lond ... 14 (ö.R)-Yeniiııfaedilen Veybol 
kruvuörü buaün hizmete bqlamlfbr. ikinci ana 
vatan kruvazör filoaımda cGlaskon ım yerine 
ceçmİftir. Bu suretle lnııiliz kruvazörlerinin ye.. 
ldinu altmqa balii olmuıtur. 

·-------' Yeııai A.116 M•tf..e nda 0.11• um. 

rak a manevrası bugün başlıyor 

D!illi Şef Iııönü 

Büyük muharebe 
yarın olacak 

Milli Şef, Başvekil ve 
vekiller de manevra 
sahasına gidiyorlar 

Orgeneral Fahrettin Altay 
Hazırlıklarını 

Edirnede Manevraların 
Gözden Geçirdi Son 

Mihverciler 
rasında 

lstanbul 14 (Hususi) - Riyaseticümhur treni Sirkeci garında harekete 
amade durmaktadır. İnönü ve maiyetleri Filoryadan trene binecekler ve ma
nevra sahasına gideceklerdir. Milli Şefin bu gece sabaha karşı hareket bu
yurmaları muhtemeldir. Bu sabah Şehrimize gelen başvekil Dr. Refik Say
dam rcisicümhur tarafından Florya deniz köşkünde kabul edilmiştir. 

Milli Şef manevraların sonuna kadar Trakyada kalarak muhtelif sahaları 
dolaşmalrı muhtemeldir. Dün akşam geç vakıta kadar Milli Şefin huzurların
da kalan Mareşal bu sabah saat onda maiyetlerini teşkil eden kumandanlarla 

{:x birlikte Trakyaya hareket etmiştir. 

Son s_i_y_a_s_i görüşmeler r lstanbul 14 (Hususl) - Birinci ordu-*! hakem heyeti azaları da dün sabah 
--.f:x-- nun büyük Trakya manevraları yarın Edirne treniyle manevra sahasına hare-

HAKKI OCAKOCLU başlıyacaktır. Manevralara ait son hazır- ket etmişlerdir. 

h C:ihan yine bir kaç giin korku ve 
eı.oecan içinde çalkandı. 

!ıklar da ilana! edilmiş ve manevraya Şehrimizde bulunmakta olan Milli 
i~tfrak edecek olan kıtaların son kısmı Müdafaa vekili General Naci Tınaz, ha
ağırlıklarla beraber evvelki gün ve dün riciye vekili Şürkü Saraçoğlu, adliye ve- l\!are§alımız bir manevrada. 

Istanbulun umumi görünüşü 

: ..... HAVA TAARRUZUNA KARŞI ..... : 
E. ........... KORUNMA T ATBIKA Ti ........... J 

Istanbulda 
Bugün 

Harp hali başlıyor 
Tayyareleri görmek için dışarı çıkmak ve pen· 

çerelerclen bakmak zararlı ve yasaktır ... 
Istanbul 14 (Hususi) - Hava taarru- de mesaisine devam etmiş ve korunma 

zundan korunma komisyonu diln Pazar işinde alınacak tedbirler üzerinde meş
olmasına ra!,'IJlen toplanarak çalışmala- gul olmuştur. 
rına devam etmiştir Komisyon bugün - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

ij lta\ya hariciye nazırı Kont Ciano 
~ Almanya hariciye nazırı Fon 
~bbentrop'un dokuz saat süren 
h ~burg görüşmeleri ve müteakıben 
ı:; ikisinin Berştesgadende Hitler 
h~ afından kabul edilmeleri cihan 
""IlUıni efkannda yeniden bazı endi
~lerin uyanmasına sebebiyet verdi. 

trenlerle Trakyaya gitmişlerdir. kili Fethi Okyar, dahiliye vekili Faik 
Manevralarda bulunacak askeri erkan _ SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

B. Ali Çetinkaya 
oskovada 

..\vrupadaki umumi huzursuzluk 
; kadar sinirleri gerginle~tirdi ki ne
t~e küçük bir hareket olsa hemen 
0ıler o tarafa çevriliyor. Her hadi
~İn muhtemel neticeleri üzerinde 

ttıinler yapılıyor. 

\o ~ih~n umumi efkarının bütü.~ ~i
~il!ı hadiselere karşı bu kadar buyu1' 

t hassasiyet göstermesi, telaş ve 
~~d· k .. ise izhar eylemesi pek te ha sız 
~Q'""l ~~ emez. 
ı-5ii_nkü bugün, F ran~a .v.e Alman· 
tq ıkışer milyon askerı sı lah altında 
h lııyor. Hudutlarına 120 Alman 
~~ının tahşid edildi~ini gören Po
,,~a da bir buçuk milyon askerini 
Y altında bulunduruyor. Roman· 
İl~ ordu mevcudunun bir milyon 
~- ~İiz bine baliğ olduğu temin 

ılıyor. 
~ ~nıı:iltere bir taraftar. kara kuvvet
ı.''tıi süratle hazırlarken diğer taraf
lıii ~ da deniz ve hava kuvvetlerini 
ıı_ 1tiin ihtimallere karşı seferber bir 
t koymuş bulunuyor. 

d talya ile diğer Balkan devletleri 
~askeri hazırlıklarını tamamlamak-1 Reri kalmıyorlar. 
)' 11ıı:iltere - Fransa ile Sovyet Rus
~ttasında siyasi ve askeri görüş
~tl e~ devam ederken Mihver dev
i• Ctı Japonvayı kendilerine çekme-
. ~~ra51yorlar. 

~O "rupanın umumi manzarasına 
'e c"h • fk' d"" )t • ı an umumı e anna uşen 

l<ı:ııfe, her an ilk silahın nereden 
)~k~acağını büyük bir dikkat ve te
)01 112'.la beklemekten ibaret kalı
lı~' Netekim Kont Cianonun ansı-
~ ~l?.burga gidi~ini, Mihvercilerin 

~1: bir kuvvet darbesine te~ebbüs 
ı, 1 -tııenin arefesinde bulundukları-

tıı .. 
t~t. lltalaa edenler pek çok olmuş-

~ akat bu görüşmeler etrafında ge
lı.ır:~n haberler, yakın bir tehlikeye 

lk· etmekten çok uzaktadır. 
~e ~.hariciye nazırının görüşmeleri 
~~<la ıtler tarafından kabulleri etra
lir. 1-( resmi bir tebliğ ne•redilmemis.
~:~i jttt, diplomasinin klasik bir ifa
"lle b-tn « görü• ve dönüş birliği >: 

ll 1 dirilmemiŞtir. 
~~dan istidlal edilebilir ki ltaly< 

ONU 2 İNCi SAHİFEDE -

lf4KKJ OCAKOGLU 

Deniz işlerimizde yapılacak ıslahat 
Askeri görüşmeler iyi 
neticeye varmak üzere hakkında 

B. Ali Çetink.cıya 

1 Paı-itıı 
---·---

Nihayet Izmirden 
gidebildi 

Vapurun Filistine 
doğru yol alacağı 
söyleniyor ••• 
Bir haftadan beri limanımızda bu

lunan ve 800 Çekyalı museviyi ha
mil Panama bandıralı Parita vapuru 
dün saat 13 te limanımızdan hareket 
etmiştir. 

Vapurda bulunan yurdsuzlara gün
lerce yetecek yiyecek iaşe maddeleri, 
su ve vapur için de kömür yüklen
miş, liman muamelesi zaten daha ev
vel yapılmış olduğu için saat 13 te 
demir alan vapur, Y enikaleye doğru 

1 

yol almağa başlamıştır. 
İki polis motörü, içinde müteaddit 

komiser ve polisler olduğu halde 
vapuru Yenikaleye kadar takip et
aıişlerdir. 

1 

Vapurun ilk limana geldiği günler
- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

izahat verdi 
İstanbul, 14 (Hususl) - Münakallit 

vekili B. Ali Çetinkaya muhtelif işler 

ve bilhassa denizcilik işleri haklunda şu 
beyanatta bulunmuştur : 

Verilen kararları Türk, Rumen ve Polonya 
erkanıharbiyelerine de bildirecekler 

YOLCU VAPURLARININ 
YENİLENMESİ 

• - Yolcu vapurlarımız ihtiyaca kMi 
gelmiyor. Yeni vapurlar ısmarlanmış ol
masına ve yakında İngiliz tezgfilılarına 
da vapur siparişi mukarrer bulunması
na rağmen, bir taraftan deniz münaka
latı artıyor, diğer taraftan zaten eski 
olan vapurlarımız, muayyen yaşlarını 

çoktan geçmiş bulunuyorlar. Bu itibar
la vapurlarımızın yenilenmesi zaruridir. 
Bu zaruret ve ihtiyacı, muntazam ve 
devamlı bir şekilde karşılamağı düşün
dük .. Devlet deniz ticaret filosunun tec
didi için bir program yapacağız. Her se
ne bütçeye bir mikdar para koyarak bu-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Valimizin 

Paris 14 (ö.R) - Ingiliz • Fransız -
Sovyet askeri müzakereleri günde iki 
celse halinde devam ediyor. üç deleııas
yonun azaları Pazar ve bayram günle
rinde dahi müzakerelerin devamına 

müttefikan karar vermişlerdir. Askeri 
eksperler tarafından neye karar veril
diği hakkında tabii bir şey bilinmiyor 
ve bilinmemesi de lilzımdır. Bununla 
beraber ilk nelicelerden her iki tarafın 
memnun olduğunu beyan etmek müın
kündür. 

lngiliz ve Fransız delegasyonunun 
şefleı·i, Mareşal Voro~ilofun Sovyet 
Rusya, Ingiltere ve Fransa arasında as. 
keri işbirliği hakkında ihzart bir proje
nin hazırlanması en süratli şekilde elde 
etmek istediğine kani bulunuyorlar. 

beyanatı 

B. Etem Aykut, Küçük Menderes ka
zalarının teftişinden m~mnun döndü 

Valimiz B. Ethem Aykutun küçük 
Menderes kazalarını teftiş ederek şeh
rimize döndüğünü yazmıştık. Valimiz, 
yaptığı teftişler hakkında gazetemize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- llk defa olmak üzere ödemişi gör
düm. Epey zamandanberl bu devirde . 
çok değerli himmetlerle kasabayı pek 
eyileşmiı; ve o isir üzerinde çalışmakta 
olan kaymakam ve belediye reisinin halk 
lehine her gün bazı eyilikler ve yenilik- l&:~~W.~iiit' 
!er daha !ldve etmekte olduğunu gör- -:1 f! 

~ "'*"'-. 
düm. Belediye, normal ve programlı ça- "-
!ışıyor. Çok işliyen bazı yolların tamire İlllllll!lldl" 
muhtaç olduğu görülüyor. Keles nahi- f""llllllll!t 
yesinde nahiye müdürü, eyi muvafiak!
yetler elde etmiş, orası küçük fakat ma
mur bir kasabacık haline gelmiştir. Bu
ranın bu hale inkıHl.bından halk alent · 
sevinç ve memnuniyet izhar ediyorlar. 

- SONU 7 nci SAYFADA - Vali B. Ethem Aykut 

Anl~ıldığına göre Sovyet hükümeti, 
lngiliz, Fransız ve Sovyet erkanıharbi
yeleri arasında kabul edilen askeri ma
hiyette kararları Türk, Polonya ve Ru
men hükümetinin lngiltere, Fransa ve 
Sovyet Rusya hükümetlerinin nihayet 
bir anlaşmaya vasıl olmalarını arzu et
mesi sebebiyle, askeri. müzakerelerin 
mesut bir neticeye ermesinin gecikmi-

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE - B. Molotof 

Geçen seneki fuardan bir gece görünüşü 

Fuar hazırlığı için 
Kültürpark kapandı 

lstanbul Ekspozanları gelmeğe ba,ladılar 
Ransenyöman büroları faaliyete geçtiler 

Fuar hazırlıklarına devam olunmak- Evvelki gün de yazdığımız gibi Fua· 
tadır. Dünden itibaren Kültürpark hal- nn açılma töreni yirmi Ağustos Pazar 
kın ziyaretine kapatılmıştır. Fuar açılın- günü saat 18 de Ticaret Vekili B. Cezmi 
caya kadar Fuar sahasına yalnız işçiler, Erçin tarafından yapı1acakbr. 
mühendi., dekoratör ve ekspozanlar gi- Milli Şef lnönü ve Başvekil Refik Sal"' 
rebileceklerdir. dam Trakya manevralarında hazır bu-

Dün limanımıza gelen Ege vapurile lunacaklarından bu seneki Fuarın açıl,. 
lstanbuldan bir çok ckspozan gelmiştir. ma törenine ittirak edemiyecek.leTdir. 
Fuar Ransenyöman bürolan ıehrin Üç Bu ıcne Fuarın açılma töreni yeni ya
yerinde açılmı,, bürolarda müteaddit pılan ve Boe.mahaneye bakan 9 Eyltıl 

memurlar çal11maia baalam11w. - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -



Ticaret vekaletinin bir tamimi 

ŞEHiR HABERLERi Mihvere ile 
Arasında Hayat bahallılığı ile mü

cadelenin ehemmiyeti inhisarlar ·r akas Yağmurlar 
Ş l -!:rk fı·atlerı· ni s -._,--!;rk-. • -. .. 

---!:r·---
Son siyasi görüıSllllll"JI 

~KloCUOCIM-
Belediyeler her ay aldıklari tedbir- arap ı üzüm ..A.. ergıae 1 uzum- - uA._ŞTARAFı ı tNct sAıJIFIDI-: 

''b u lerı' ıslattı ile Almanya arasında alınnut J!lf" lerin neticesini bir raporla mu ayaasına limited şirket Odaya hiç bir karar mevcut değildir. .. 

b 1 d 1 l f l b ·ıd • d• Manisa. Kemalpaşa ve havalisine ya. iki müttefik, bütün Avrupa ,r 

v ekdlete bıldire~ekl.!rdrr İnhisarlar ':!~ürl~: ~ir civa- ~.!.::. _.,.;..!,~: p:~~- ~urlanlan havalar -.. serin- ~~~;.in~.~i~ı.~hıf~~h:..::::: : 
Hayat. pahalıl·h. ile mücadele ve ma- lıca tetkik eylediği. takdırde, pahalılık d-'-' ı...:-. 1 d ,_,_ .. .. satın da uyandırdıgı şuphe ve tereddütler ti- Buraya akseden haberlere gore yağ- lunmuş ve hi,. bir neticeye vanııaıJeı' "b• _ rın aJU ~cı ar an şarapUK uzum . . , .,. 

1 halll idarelerin ve bilhassa belediyele· unsurlarının nerede oldugunu bulmnk lm _ ı..ft .. 1 ı·d b 1 f la caret vekaletinin sarih tebligatı ıle ızale murlar sergilerde kurumakta olan aynlmı• olabilirler. ...&. .. . • clir a aga ·~ amıştır. arc, u yı az , ır ..,. 

rin :iia cdeccldcri hizmetler hakkında ve ona gore tedbır almak lazımg · Bu . 1 d ğ" • · b" il kilo edilmişti. üzümleri kısmen ıslatınıştır. Bu suretle ltalyan ... azetelerinin, Salzbarl. ~ 
ki . be . d . tl .r • ..k şarap ıma e ece ı ıçın ır m yon h .... 

1 
,., 

Ticaret vekaletinden aşağıda tamim ticaret şu sın e umumıye e .ı.aıt yu - misk ,.,..lr:...ı ks" 1 k .. •. • Tnkns Limitet şirketi filen işe ~ a- kalitelerini düşUnnliştür .. Zarar azdır. TÜ'""'eleri etrafında, DanZll .._ 
'L1: W• düf" dil W• h kkak et ve ırçn.uue 1Z şarap ı uzum sa _,, v••& rııır-

gelmiştir. seıuıgıne tcsa e ecegı mu a ,_.__ mı.ş takas primlerinin hazır ve uuvre İstanbula cumartesi akşamı ve pazar Almanyaya hak vennelerioe ve 1 il del 1m kla be be b" ka tedb' tın nlaC'.a.ıuu-. ' l _ __.., 
Hayat pahalılığı i em ca e mevzu- o .a ra r, ır _rar ve ıre İdar . bu üzümler i"in tcsbit ettiği alış ve satış fiatlerini ticaı-et odamıza te. sabahı bol yağmur düşmüştür .. Ege va- \onyaya karşı açık tehditler~..,,-

hük. Umetçe gösterilen alakanın, neçilmezden evvel nakliyatta ve umu- cnın, ır fi b"ld. "ştir ı ul har k ·-· al K ~na b ' ··ba f" ı· ek. d ksizler için 3 5 gra a ı ırmı · puru yo c arı vapur e et ettıgı sı- :n arına rağmen ont ;,ı-B "k M·n t Meclisind uhtelif esi mi etle ticari cihazlarımızda aksaklık mu yan ıa 1 ç ır e ' ' . ~ b. · · · ı· lı . w kıp 
üyu ı e e m v - Y misk t .. .. 1 . . k" kuruştur Pcşın ve eylul, ırmcı teşrın a ıvre a § rada yağmurun şiddetlenmış oldugunu Romaya avdetini mütea •• _._ 

lelerle yapılan beyanat dolayısiyle, ma- olup olmadığını araştırmak ve tahsiscn e uzum er ıçın se ız . f" 1 . - d .. t ·td"ği k·ıa eli • . kurtarmaktan bahseylemeleriDi ...,. 
ul h d.ir Ync meyva ve sebze fiatlerinde mühim Müstahsiller bu fiatten çok memnun- pıat _erı aşaAgl~ a gos erı ı şe ı e r · söyleınışlordir. 

lflmunuz b unac. ,ı şüp esiz • • ~ + • • • b ""f" eşın ıvre -*- "d b I k · k"' sızdır 
Hayat pahalılığı iktuıadl kurulll§U· bir unsur olan ve manavların daima mu- durlar. umur cwannda yetışcn u un . nı ar u mama ım an • "11" 

.. d'"kl · ·· - · k t "-··mı · · İnhisarlar ı"darcsi sa SO 78 Ingiltcre JI k • • Mihver devletlerinin kund muzla alakadar ve gı>nit:: bir nazarla mil- cip sebep olarak ileri sur u en goru- mıs c ULU erını, • "ıO 1 ncı r .,,,. 
--s- 1 rd G8 Belçika besile meseleleri halle kalkıP'-talıiası muktazi bir mesele olduğundan. len fire ve çürüme hadiselerinin hakib- tın alacakbr. Bu nevi i.i ... üm c en en 

68 
(.,
6 

,.., 
al dil k__.._~· Felemenk Gelecek salı mfı•ti ~orlu:;·unu kavrıyarak mü:;;,.r-: bütün devlet teşkilatı ve mahalli ida- tine vnsıl olmak ta icap eder . nefis şarap im e me >.=ır. 

71 69 
Entersan Zabl 5ua• ,..~ 

reler bu hususta vazifeli bulunm~-ta- Bu nevi tetkikler neticesinde beledi- -*- tesbı't sehrimize indirilecek luna dökülmeği derpiş ey] 
Satı§ fiatleri aşağıdaki şekilde - .J b ·· ·· el rd -· den dırlar. Devlet teşkillltına dahil Vekfile~ yeler, kendi sahalarında muktazi tcd- H • d • Aydın havalisindcn alınan haberlere e. u goruşm e e ı:~z , ~ 

olunmuştur. 1 k steb .d ...-lcr ve idareler uhdelerine düşen vazife- birleri almakla beraber, umumi mahiye- amı ıye göre senenin ilk kuru incir mahsulü bu rnış omasını pe mu 
d Peşin teri yapmak hususunda nasıl gayret gös- ti haiz olması dolayısiyle diğer evlrrt ayın yirmi ikinci salı gilnü marşandizle mayız. 

termekte iseler, mahalli idareler teşld- teşkilatı tarafından yapılması lazımgel- ~ İngiltere fzmire sevkcdileccktir. Almanya ve ltalya bir halı» 
lfttı ve bilhassa belediyelerin de hayat diğini görecekleri işler bulunur ve bu D Ü n l im a n l m 1 z- 70 ~:~;~:nk İlk partide İzmire sekiz bin çuval in- ketinin ne kadar ağır netic:dlr 
pahalılığı ile mücadele işinde ifn ede- hususta eyice tetkik edilmiş teklifler cir getirileceği için ayın yirmi üçüncü ~uracağını şuurlu bir mu~ 
celderi ehemmiyetli hizmetler bulun- yapnrlarsa, Vckfılet bunları hususi bir da O ayrı ı d) Sl 53 ~~veç İsveç çarşamba glinü incir piyasasının açıla- tayin edebilecek mevkidedİdd• ı,11 
maktadır. alaka ile karşılıyacaktır. cağı haber alınmıştır. Onların maksadları olsa o~ .,, 

Ezcümle, havayici zaruriye maddeleri Belediyelerimizin her halde bu mev- Deniz gedikli er"-~" okuluna girecek 73 Entersan Zabl Üzüm piyru;ası da ayni tarihte açıla- tehdidi altında ikinci bir Münib 
eli 1 k b. f ' k t ı ~ k Id ğ h · tl l - 1

- ~ Fransız 1akas satış fiati seksen sekiz- 1 ak llzerinde bele "ye erin sı ı ır ıat on - zuu uyı o u u e emınıyc e e e öUI- talebeleri almak üzere cumartesi günü caktır. asmasına varm tır. • • 9' 
rülünün çok hayırlı neticeler vereceği cakları ve kendilerine terettüp eden limaı Iu:µş lan Hamidiye mek- dir.. Alivre incir ve üzüm satışları bu yıJ -~a.kat bugünün şartları ~CI ... 
tecrübe ile sabittir. Bu maksatla yapıla- vazifeleri takdir edecekleri şüphesizdir. ~ gc 

0 
. t . d n ayni Tescil ve ihracı yeni mukavelenin me- az olmustur. Yalnız alivre incir aa+>r. 25 Munıh anlaşması yaratmaga · 

k k ~lril d B · · tak" d b"l k · b da tep gemısı, paznr gecesı zmır e - riyetinden sonra "·apılınası =rtiyle ey- ~ ~ 'd d "'ld" cak ilk iş, tet i mevzuunu tey.n. e en u mesaıyı ıp e e ı me .ve ıca ın ., r- bin ~uval, yani iki buçuk milyon kilo- müsaı egı ır. ,___,, 
maddelerin istihsalinden istihlakine ka- iş birliği yapılmak tizcre. bütün beledi- llll§tır. lül ve birinci tcsrin alh-resini yüzde YÜ.Z d Polonyanın enerjik hareketi f~ 
dar geçır. dı"ğı" bu""tün" __ n__, __ ını gözden yelerden, hayat pahalılıg·ı ile mücadele Hamidiye mektep gemisi k~mutanı, üzerinden clliy; takas ~irketi alıcıdır. ur.. 1 "it · k t'• _.ı_ ~ 

ıxuıuwu pazar günü rıhtıma çıkarak valı B. Et- ---'11 :ır- Bu mlkdar geçen seneki alivre satışla- sa ve ngı erenın a ı yanııua 
geçirerek fiatlerin ne suretle vücud bul- uğrunda yapmakta oldukları ve yapa· h ku üstahk ld k D k rının ancak yüzde yirmisi nisbetindedir. natı ile takviye edilmiştir. • • ~ 
du'"•nu tayin cylcmektı·r. Faraza baclı. cakları işler hakkında malumat verme- em Ay tu, m- em mev omu- O tor A "k' b" ··k d ,_ .. • 6

.. " Akto · tmi İncir sah"lannın iyi fiatlerle yapılacağı vrupanın ı ı uyu eVJP-~ ca Şehirlerimizde efktırı umumiyeyi ve lerini ve badema her ayın birinci günü, tanı Rasim ğuyu zıyaret e ş ve ~ k d f l b · "d ,,,-
b yaretl . d 1 t B v o" tahmin edilmektedir. ';O e a ar u temınab teyı matbuatı meşgul eyliycn sebze ve mey- ittihaz olunan tedbirlerin seyri hakkın- u zi er ıa e o unmuş ur. a }' namran rs -*- mislerdir. .ı.ı.11 

va faitlerini de, bir tetkik yapılmak is- da muhtasar ve müfit bir tertip ile mıın- fadei ziyaret esnasında vdali ve ko~~- Bir mUddetten heri İstanbulda bulun- Eğer Çekoslovak.yaya ya.,..-: 
lenilse, müstahsilin fiaU, nakliye ve üc- tazaman rapor gönderilmesini rica r dc- tan, Hamidiye kruvazörün en top a - y H " kl im .-d 

1 lfunlanmış makta olan değerli doktorlanmızdan QŞ UZUm ~ibi Südet topra annın A an1-
retleri ve fireler, kabzımalın fiati esas- rim. mak surctiy c se tır. kadın hastalıklr'1'1 mütahassısı bay Kaın- terki tavsiyesi, Danzig için Po_lcJllf.~ 

Ana katili Dikkatsiz şoför 
Hamidiye istnnbuıa gitmektedir. ilk ti L dr a 11"'. 

rnn Örs dün şehrimize avdet eylemiş ve par on ay ya tevcih edilecek olursa bu ~ -.... -*- eskisi gibi Beyler sokağında Ahenk gönderiliyor- vük devlete karşı beslenen ı~ 
Otobüs ve matbaası ittisalindeki ınuayenchancsin- lstanbul yaş meyva ve sebze satış ko- hislerinin tamamen sarsılması P'-

Muhakeme eı eci bil' kazaya de ~ıstalnrını kabule başlamıştır. operatiflcri birlil.'1, İzmir ve havalisi yaş tabiidir. • J. 
müdai:aaya kaldı sebebiyet ver - T ram va yl ar Aziz nrkadaşımıvı hoş geldin deriz. mcyva ve sebze tarım satış kooperatifi· Bu sarsıntı barış cephesinin ~ 
Halknpınarda bahçeler arasındaki saz- Dün sabah saat yedide Güzelyalıda 111 le bir anlaşma yapmıştır. masını intaç edebilir ki Mibyer .. 

lıklardan birinde anası Nazikeyi parası- İnönü caddesiyle 35 inci sokağın telaki Selerlei' arasında GELE SEYYAHLAR Kooperatifler dış piyasalara y~ mey- telleri tesis etmek istedikleri ~ 
na tamaen ö1dürmekle suÇlu ikıptl Scy- noktasında bir kaza olmuştur. irtibat tenıin edileli Llrnnnunıza gclcn Yugoslav bandıralı va ve bilhassa yaş üzüm ihracı için ter- monyayı bu şekilde pek ~~ 
fettinin muhakemesine dün ağır cezada Tireli Osman adında bir genç, moto- Muhtelif nakil vasıtaları arasında irti- Lovçcn vapurundaki seyyahlar, şehire tibat almaktadırlar. elde etmif olurlar. Buna aala jbllJI"""" 
devam olunmuştur. sikletle 35 inci sokaktan İnönü cadde- bat temini lüzumu hakkında yaptığımız çıkarak bir müddet dolaşmışlardır. İlk olarak bugün yirmi bin kiloluk bir verilemez. ~ 

Geçen celsede müddeiumumi suçlu sine çıktığı sırada Güzelyalıdan gelınek- n~riyat malumdur.. parti SelAnik yoliyle Londraya sevkolu· Bu ~ekilde Alman}·anın badıa .L 
hakkında iddiasını serde~ ve taam- tc olan şoför İbrahim oğlu Hüscyinin Memnuniyetle haber aldığımıza göre ı k t nncaktır. Karaburun havalisi üzümlerin· ze aldırmadan yeni bir emri ~ 
mUden cinayeti işlemek suçurubn teczi- idaresindeki 447 sayılı otobüso şiddetle belediye otobüsleri ile clclrtrik tramvay em e e den hazırlnnan ilk parti, bugün bir mo· teşebbüs edebilmesi imkiuwz bit.,. 
ycsini istemişti. DUnkü celsede maznu- çarpmıştır. ,, arabn1an arasında bu irtibat temin olun- törle Selaniğe göndeı:ilecektir. Bunu di· le airmiştir. 
nun vekili müdafaasını yapacaktı .. Fa- Bu müsademeden Osman ağır surette muştur.. -.tr ser partiler takip edecektir. Avrupadaki harp hazır~ 
kat vekil, bir :işi çıktığından başka bir ynı-alanınış, sağ omuzu parçalanmış, kol Belediye otobüsleriyle tramvay ve De g~ er ı i b j r ev ı adı - -- bütün azametine rağmen ~ ~ 
kazaya gibntş ve mahkemeye gelmemiş- kemiği kırılmış ve hastaneye kaldırıl- elektrik şirkeü tramvayları arasında Terli ettirildi tarmak ümidleri henüz keaiJnait 

tir. m~tır. Konak durağında yolcuların dc.rhal ha- 01 kaybetti bnir nafıa müesseseleri ve şirketleri ğildir. 
Buna dair mahkemeye gönderilen is- Şoför Hüseyin tutulmuştur. rcket edecek otobüs ve tramvay hulabil- başkomiserliği katibi B. Osman Ertinan, Şu halde Salzburgda \re ~ 

tida okunmuş ve muhakeme müdafaa- Hadise tahkikatına milddeiwnwni baş ınelcri için tedbir alınmıştır. Fuat Yurclkoru ansızın komiserlik kitabet servis şefliğine tayin !{adende yapılan ı;törüşme~ .... 
nın yapılmam için başka bir güne bıra- muavin vekili bay Nadir Ener tarafın- Tramvayla gelen yolcular, gideceği hayata gözlerini cdilıni:.<ıtir. bir kuvvet darbesinin hazu~ 
kilmqtır. dan el konmuş, şahitlerin isticvabı yapıl- yer için kendilerini bckliyen bir otobüs yumdu... -- değil, bilakis meselelere ~-~ 

-•- mıştır. Şoförün sokak ağzından geçer- ve otobüsle gelen yolcular da kendileri- Pomuk mensucat fabrikası şeflerin- U R L A hal imkanları arandığını, ve ~ I' 
icra kanun arı ken korna çalmadığı ve bu suretle dik- ni bekliyen bir t :ımvay hazır bulacak- den belediye reis mumini B. Suat Yurd Belediye bütçesi Macaristanı ve Japonyayı .... ...w-

katsiilik neticesi kazaya sebebiyet ver· lnrdır. konınwı kardeşi B. Fuat Yurdkoru pa- Urla kazası belediyesinin 1939 yılı tifak içine alarak Mihver k~ 
degv ;ştİrİIİyor di~ anlaşılmıştır. Bu karar bu iki nakil vasıtasiyle alt\- zar günU Bayraklıda denizde motörle bütçesindeki sıhhat ve hayır iş1erl tahsi- ni arttırmanın yolları ~~ -*- kalı halk arasında derin bir mcmnuni- gezinti yaparken fuısızın üzerine gelen satı, silihat ve içtima! muavenet vekAle- tahmin etmek, akla daha yakıo...,. 

Borçlunun le hı ne ye- Arzu ha 11 er yet uyandırmıştır. bir rahatsıtlık neticesi hayata gözlerini 1incc tasdik olunmuştur. bir ~örüş mahsulü sayılabilir. L..» 
l k k -•- yummuştur. -*- nunla beraber her hangi bir -, ni hüküm er anaca Bazı mııhkcmelcrin avukatlık kanu- t SAKMAN Fuat Yurdkoru denizde fenalık geçir- vaziyetin ve tehlikenin ağırhğılll 

Mevcut icra kanununun değiştirilerek nunun bir hükmünü tevsi ederek mahke- e nze av e etti miş ve derhal Bayraklıdaki evine nak- Yarın ğiştiremffeAz··m..,. OCAK-~ 
yeni bir icra kanunu vücuda getirilmesi meye verilen her arzuhal ve layihada . . .. .. . . . !olunmuştur.. ~ VV' 

b ı k Yırmı gunluk ınezumyetını. İstanbul- CeJL-.liJen doktorun her türlü tedbi- ~--hnkkında bir müddetten eri ça ifan o· ıı.vuknt imzası aradıklan veya avukatın b ı1t.-u B • b• ı 6 
w • • dn gecu·cn ınıntnka ticaret müdüıii ay dk k • K ·· ıd ·· ell misyonun mesai.sini bitirdigi fdınmizde- ismi olan baılığı havi evraka yazılmasını Avni Sakman dün Ege vapuru ile İzmi- ıinc rağmen B. Fuat Yur oru urtan· ır şışe ıra arısını o ur 

ki alakadarlara bildirilmiştir. i:rtedikleri anla§limışbr. Adliye vekaleti, 
1 

. azil . başl tı lamamıştır. 
Komisyon tarafından hazırlanan yeni bu münasebetle yaptığı tebligatta. her re ge mış ve v esme arruş r. Ölümiln sebebi güneş çarpmasıdır. kurusa satılacak MehmhkOmet Alil-d 

k . . _L,,,I Ü • • -*- B Fuat y dko . ihti • anun prOJCSl VCAaıete Ven mııtır. phsın layihasını kendisi de yazabilece• , ur - runun CellSZCSJ • ma 0 U.. fi' 
öğrendiğimiz.e göre bu projede bir ğini, İJ sahiplerine lüzumsuz mecburiyet TURİSTİK YOLLAR !alla dün Bayraklıdaki evinden kaldın- İnhisarlar idaresi, yarından itibaren Bir sene evvel ~da ~..MI' 

çok yeni hükümler vardır. ve masraf tahmiline meydan verilmeme- Vil,iyct Turistik yollarının ilk kısnıı- !arak Karşıyaka Soğukkuyu camilne bira f~atlerini ucuzlatmıştır. Fikriyeyi bıçakla mUteaddit yer~ 
Ezcümle borçlıdann 2 aylık yiyecek. aini bildirmİ.ftİr. na, Bostanlı - Karşıyaka - İzmir yoluna götürülınUş orada namazı kıhndıktan Bayıler, perakende sattıkları 50 san- aralı arak öldüren İbrahim O/fi.fi. il' 

ve yakacaklanndan maada 1 aylık yiye- * pek yakında Bostanlı köyü semtinden sonra Soğukkuyu asr1 kabri<rtanındaki ti litreli~ ~ir şişe birayı bir kuru.ş ~il~- ~et ;linin ağır ceza ~ t/I' 
cek ve içeceklerine tekabül edecek para· - - başlanacağı haber alınmıştır. İnşaata aile makberesine defnedilmiştir. ~a '\:ergısıylc 1.6 kuru~, 62 santi ~ıtrelik vam etmekte olan muhakemeli *""" 
larına dahi hac.iz konulanuyacaktır. SU kavgasında başlanırken ilk kazma darbesinin vuru· Cenıtte törenine başta vilayet Parti hır Ş~~ snlo~ bı:asını hır kuruş mildafaa ıniştir. • ~ 

Aynca bdediye köylerin phsiyeti Torbalı kazasının Kızılca nahiyesine luşu mera.simle kutlul~acaktır. b~tanı ve Ema.f Ahali bankası wnumt vergısı~le yırnu . k1:11'u~ .~tacaklardı~.. Hadisede cez.a~·ı hafifletici ~ 
hükmiyderine ait mallar dahi haczoluna- bağlı Kara lazlar köyünde Ali oğlu 15 -*- direktöril B. Atıf İnanla şehir Meclisi Fıçılı bır~ın bU: li~s~. ıkı kutu§ mU- nnmn dikkate alınarak Meh-~ 
mıyacak mallar aruına alııımqlardır. yaşlanndaki Hasan ile ayni köyden B. ZİYA ÖZDEMİR Azalan, emniyet mUdür muavini, beledi- dnfaa vcrgısıyle yı.nnı dort kuruşa satı· dört sene, on ay, yirmi gün 9'11 ~ 

..f'J' Kürt Yusuf oğlu Hasan aralarında bir Gu··müs_ laane"e ye memurları ve merhwnu seven dost- lacakt~r. . . . ne, iki ay müddetle unune biSJ t , 
SARHOŞLUK su meselesinden kavga çıkmıştır.. Bu ,, tarı iştirak ctm~lerdir. Bir po]is ve be- Bayıler ellcnnde bul.unan eski bırala- d~ meınnuiyetine ve 

600 
lir•,..._ ........ 

Karantina İhsaniye sokağında Sivaslı kavgada on beş yaşlarındaki Hasan ta- tayin edildL Iediye müfrezesi de son hürmeti ifa ey- ? bu akşama kadar bır beyannamceklerdire ~le zası tazminatına mahk0.miyetill8 
Kemal Tekşe sarho§luk yüzünden Saln· bancasını her nasılsa ateş aldırarak ken- İzmir Emniyet müdürlüğü birinci kı- lemlşlerdir. Genç yaşta uful eden bay inhisarlar idaresine ki bildireh · verilın~ir .. 
mon oğlu Yusuf Bcndnvinin açık bulu- di kendinin ölümüne sebebiyet vermiş· sım funiri B. Ziya ÖZdemir, Gümüşha- Fuadm mezarına pek çok çelenkler kon- Yarından itibaren Tili "ıyenin er yerin· --~-
nnn sokak knpısından içeri girmiştir. tir.. ne emniyet müdürlüğü adli kısım reis- muştur. de oıdu&tu gibi §ehr.lınizde de ucuz bira Belediye memıır"1" 
Bağırışmalnr Uzerine suçlu yakalanmış- Torbalı müddeiwmunillği hadise ye- liğine tayin edilmiştir. B. Ziya Özdemir, Yeğenini kaybeden bay TalAt MU§ka- satışına başlanacaktu·. . _ ~ 
tır. rinc giderek tahkikata b~runıştır. İzmirde kaldığı müddetçe neuıketi ve ra ile bay Suat Yurdkoruya ve merhu· --z;.- tekaüd hakkınoillf 

\ 

iyilikleriyle çok sevilmiş, çalışkanlığiyle mun ailesi efradına samimt t~ziyetlcri- -- • •f J d lı 
tnkdir edilmiş. bir zabıta Amiri idi.. mizi sunarız. Eg-e vapuru ıstı aae e ece " 

Ş b • G e Yeni vazifesinde de muvaffakıyetler T kk •• Bütün belediyeler rne~u~ e lr azlnosll dileriz. eşe Ur Bir ölüm dolayısiyle devlet memurları ııibi tekaut ~ 
......................................... Yuvamızın en büyük erkeği Fuat yarım saat gecikti.. istifa~~ ~tmeleri dahiliye t ". 
: G / / G ·d J : Yurdkoruyu ebediyen kaybetmekten Dün İstanbuldan 1imarumızn gelen esas ıtıbarüe kararlaştırıl~.•§ ~da- "'1 

- •••-• •>;a : e '!n er, l en er : l't ll't bü ··k bizimle pay E k kal balıktı 1· •~-bul Dahiliye vekaleti bu mun . _.J!I• ................................. ........ m l eve ı yu acımızı - • ge vapuru ço a ·· Su.u• - • • w b 1..-.r: _ 

Her Akşam Münakalat vekaleti baş müfettişi bay lnşmnk hususunda gösterdikleri samimi dan gelmekte olan ve Karşıyakada otu- kanyun "pkrOJCSl haz~rl~mB~:~ :aıet ~ 
Riza Akat Ankaradan, maliye müfettişi alaka ve lütuftan dolayı bütün dostları- ran yetmiş yaşında bir kadın, vapur enı anun pro1esı .. ., ~e ._,... 

•*" - ış N* B. Ekrem Turkay Aydındaıı. Mum.diye mıza en kalbi minnet ve şUkranlanmızı Yeniknle önüne geldiği sırada ölmüş, lisinin ilk içtimnında muzakcre 

Caz Ve Klası• k u•• zı• k kaymakamı bay Bedri İlhan Balya ka- muhterem gazeteniz vasıtasiylc arzede- sahil sıhhiye müdürlüğünce kadının mu· olun~:aktır. bıtai ~ 
dan .,.,,,ı.....;....,;..,,. l · l rd" riz.. aycııcsi ve ölüm sebebi tesbit edilıne3i Dı~er taraftan mevcut za __ .t--~-zasın ~""'"""" ge mış e ır. . . . . "h - kaJJl"....-c 

İzmirin emsalsiz gurubunu modern bir bahçenin yeşillikleri arasında 
seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler i~'tllek için yegtıne yerdir. 

İ7mir mebusu bay M .... 'ı ıut Esat Boz- Annesi : SE. 'İYE YURDKORU münosebetiyle yolcuların vapurdnn ka· nıza~~~m:"ı~.:"1 1 tıyacı 
kurt Bcrgamnya, Polis enstitüsü dahili- Knrdeşi : SUAT l'.\JRDKORU raya çıkmaları, her zamankine nazaran da gorulmu~tur. A 

E . "lr"'""n,NE '"''"""'KORU ikm" . K-.l-- k l Bu münasebetle vekalet y ye mUdüril bay Faik Nart Ankaraya git- şı : •• Llrı.ı."' u .z. unu yarım saat gec ıstiı·. UWilttl ·a P w a b 
kt ind n öldilğil anlaşılmıştır. z mn mt" d.. haz rlama 
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Trakya Manevrası Bugün Başlıyor • 
., 

Büyük muharebe yarın başlıyor 
......... 

Milli Şef, Başvekil ve vekiller de 
manevra sahasına gidiyorlar 

.... BAŞTABAFI l İNCİ SAHİF'EDE -

%ak, Nafıa vekili general Ali Fuad 
Cebesoy, Maarif vekili Hasan Ali Yi.lcel, 
~ünakalat vekili Ali Çetinkaya ve me
~rımız da manevraları yakından ta
oı..ıp etmek üzere Edimeye gidecekler
dir. 

MtLLt ŞEF 

Manevraları şereflendirecek o1an Mil
li Şef Edirnede belediye dairesinde mi
&a!ir edilecektir. Genel kurmay başkanı 
'1areşal Fevzi Çakmağa Erkek Muallim 
!ııektebinde, Vekillere, komutanlar ve 
'1ebuslar için diğer mekteplerde yerler 
8Yl-ı1mıştır. 

MANEVRA 

Yarın manevranın birinci gilnü hazır
lık yapılacağından, muharebe olmıya
cak, 16 Ağustos Çarşamba günU manev
l'a nıuharebesl başlıyacak ve Kırklareli 
ltııntakasındn bulunan k.ıtaların karşı-

Iıklı muharebeleri görülecektir. Manev
ralarda tertip olunan mesele mefruz 
garp ve şimal müttefik ordularına kar
şı bir cenup ordusu hareUtıdır. 

17 Ağustos Perşembe günü Edime şi
mali şarkisinde bir kolordunun taarru
zu, 18 Auğstos Cuma ve 19 Ağustos Cu
martesi günleri de Edime şarkındaki 

kıtaların karşılıklı muharebesi yapıla

caktır. 

20 Ağustos Pazar ve 21 Ağustos Pa
zartesi günleri Edirne şimali şarkisiyle, 
Kırklareli mıntakasında takviyeli iki 
kolordunun karşılıklı muharebe ve ha
rekatı yapılacaktır. 

Manevralara i§tirnk eden kıtalar 22 
ve 23 Ağustos gijnleri istirahat edecek
lerdir. 24 Ağustosta Mareşal Fevzi Çak
mak ve Orgeneral Fahrettin Altay tara
fından manevranın tenkidi yapılacaktır. 

25 Ağustos Cuma günü öğleden evvel 
Edirnede, öğleden sonra Kırklarelide 

iki büyük geçid resmi yapılacaktır. Kır-

B. Ali Çetinkaya 
Deniz işlerimizde yapılacak ıslahat 

hakkında izahat verdi 

- IJAŞTARAFI 1 tNct SAHIF.EDE -
llUtı]a yeni gemiler yaptıracağız.. Hiz-
ll:ıet müddetlerini doldurmuş olan eski 
tenulcri kadrodan çıkararak yerlerine 
~tı..ilerint ikame edeceğiz .. Böylece bu 
llrograın dairesinde ve muayyen bir 
lkıliddet zarfında biltün yolcu vapurlan
bıız yenilenmiş olacaktır.• 
ŞİLEP FİLOSU .. 

yolcuların jstirahatini temin eden kamn
rotlıı.rdır. Kamarotluğu bir meslek hali
ne sokmak ve kamarotları ona göre ye
tiştirmek lazım geldiğini hissetmekteyiz. 
Bunun için de lfizım gelen tertipleri ala
cağız.. 

Gene bu işle alakadar olarak vapur
larda suiistimal derecesine gelmiş olan 
kahve ocakları ve sairenin kısmen kal-

• - Bir şilep filosuna da büyük lhti- dırılması ve bir nizam altına alınması Iü
l'aç hissediliyor. Mesela, yalnız Deniz zumunu kawamış bulunuyoruz. Bunun 
)otları, Demiryolları, elektrik idaresinin da icabına bakacağız..» 
lhtiyaçlan için, her sene 500 - 600 bin BOl'A VE MALZEME İŞLERİ 
fon kömür nakledilmesi zarureti vardır. • - Vapurların temizliğinde ve mu-

klareli bir müstahkem mevki olduğun
dan oraya ecnebilerin girmesi memnu 
olduğu için ecnebi ataşemiliterler yalnız 
Edirnedeki geçid resmine davet edilmiş
lerdir. Bunlar Edirne civarındaki ma- • 
nevranın son gününde bulunacaklardır. 
Büyük resmi geçidin yapılacağı sahada 
25 bin kişi alabilecek bir tribün inşası 
kararlaştırılımış ve müteahhide ihale 
edilmiştir. 

Resmigeçid günü Edirne Ziraat bah
çesinde manevra kumandanı tarafından 
komutanlar, ecnebi ataşemiliterler ve 
matbuat mümessilJerine bir öğle ziyafeti 
verilecektir. 
ORGENERAL FAHRETI'tN ALTAYIN 

TEFT1ŞLER1 

Edirne 14 (Hususi) - Birinci ordu 
müfettişi Orgeneral Fahrettin Altay şeh
rimize geldi ve manevra hazırlıklarını 

gözden geçirdi. Manevraya motörlü kı
talar, defi tayyare topları ve büyük bir 
hava kuvveti iştirak edecektir. 

Ziraat Vekili 
Bolu da 

Bolu 14 (A.A) - Ziraat vekili Muhlis 
Erkmen refakatinde Orman umum mü
düril olduğu halde dün akşam buraya 
gelmiştir . 

Ziraat vekili bugi.in vilayet maka
mında mıntakamızı alakadar eden muh
telif zirai işlerle orman işletmesi etra
fında tetkikatta bulunmuştur. ___ JJJ __ _ 

lsveç ve Norveç 
Arasında aulh müna
sebetleri ve Hariciye 
nazırı Sandler 'in 

beyanatı 
Bern 14 (Ö.R) - Isviçrc konfederas

yon reisi B. Motta Isviçrenin istiklalini 
en sıkı bir bitaraflık çerçevesi içinde 
muhafaza azmini dün söylediği bir nu
tukla tekid ebniş ve demiştir kl: 

Bazı düşünceler: 

Sigara mı? Ta
banca mer-

misi mi? 

• • • • • :.: • : • • 

Dün GfGiula'ti fikayet mek
tubunu aldım. Hakikaten ıon 
günlerde gerek Serkıldoryan 
ve gerek lzmir ıigarcdarında 
rastlanan sertlik insanı ıinir
lendiriyor. Tütün memleke
tinde ağız tadiyle ıigara iç
mekten mahrumiyet cidden 
acınacak bir haldir. Kariimi
zin mektubunu aynen nepe- • 
diyoruz.: 
«Şu mektubumla ıize tak

dim ettiğim ıigarayı lütfen 
bir tetkik ediniz. Bunu bir ta
banca mermiıinden ancak 
aıklet itibariyle tefrik edebi
leceksiniz.. 
Bu ıigara paketini aynen 

muhafaza ediyorum. Ayrıca 
başka paketler de vardır ki 
onların ıigaraları da yarı ya
rıya boştur. Bu ıigaraların ia
mi de (/zmir) dir. Bizim gü
zel ve münevver lz.mirimize 
bir cemile olmak üz.ere çıka
rdan bu sigaralar acaba hiç 
bir tetkik ve itinaya tabi de
ğil midir. Ağırlığınca para 
mukabilinde tedarik ettiği
miz bu keyif neaneleri ne için • 
keyfimizi boz.sun? Sonra ku
tu bir kerre açddıktan sonra 
bayiler geri almaz., açılma
dan da içindeki mata belli ol
maz. 

Geçenlerde misafir bulun
duğumuz bir gemide bize ik
ram edilen yine bizim nefis 
tütünlerimizden imôl edildi
ği ~üphesiz olan kıvamlı ve 
enfes ıigaralar zatıalinizin de 
dikkat gözünden kaçmamış
tır. Biz tütün menbaında ne 
için ağız. tadiyle sigara iç
mekten mahrum ediliyoruz. 
inhisar malı olan tütünü baş
ka bir elden tedarik etmek 
imkanı olmadığına göre her 
tütünün müptelasının behe
mehal kullanmağa mecbur ol
duğu ıigaralarımıza bir az 
daha itina edilmesi fena mı 
olur? O st üste altı paketin 
böyle bozuk çıkmaaından ai- • 
nirlenerek ycudığım bu mek
tubumun aynen nesri belki 
mu.va/ık olmaz, elkiirı umu
miyeyi temsil eden ıayın ga
zetenizin, şikayetimizi mercii 
aidine müeuir olacak derece
de ulaftırılmcuı lıiılidir. Hür
metlerimi arza veıile bilirim 
aayın bayım. 
131 No. Sokakta 27 numaralı 
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ldevcut sosyete şilepin tamamen deniz hafazasında boya işi de mühimdir. Bu
)ollarına mal edilmesi ve bu şirkette nun için bir çok masraflar ihtiyar edil
llfiltadar olan müesseselerin hisselerinin mekte olduğu halde, matllıp netice elde 
~enmesi için başvckfilcte müracaat et- edilememektedir. Bunu da tanzim ede
lik .. Sosyete şilepin üç gemisi esas ol- ceğiz .. Yalnız boya işini değil, bütün 
tklak üzere, lüzumunu hissettiğimiz bil- malzeme stok ve mübayaa işlerini ve 
~ şilep filosunu kurmak niyetinde- buna be:ı.zer diğer işleri, devlet demir-

cBitaraflığımızı muhafaza için kimse
den yardım istemedik ve kimseye bağ
lanmadık. Böyle bir yardım isteme 
ğc mecbur olursak, yüksek taahhütleri
ne göre bunu bize vermeğe mecbur olan
lara teveccüh edeceğimiz tabü olmakla 
beraber, otomatik her muaveneti ihtimal 
haricinde bulunduruyoruz.> 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ .. n yollarında tatbik edilen, iyi teşkilatlan-

TERSA.'IB VE FABRİKALAR ciırılmış mücerrep usullere tevfikan, truı-
• - Deniz fabrikalnriyle havuzları ve zim etmek istiyoruz.» 

dok.lan, hem tamiratı, hem de yeni inşa- EŞYA ALIP VERME Sarı nehir taştı 
Yeni lspanyol 

kabinesi 
'h nıUkemmelen başnrabilecek veçhile • - Vapurlara eşya alıp verme işi de Londra, 14 (Ö.R) - Tuğyanlar sebe-
~ve ıslfıh etmek lüzum ve mecbu- mühim görülrni.iştür. Bu hususta vaki biyle Pekin - Tiençin hattında münaka- Franko ya and ictiler 
liYetini duymaktayız .. Mesela, her türlü olan intizamsızlıkların ve "ikayetlerin lat inkıtaa ugwramıştır. Sarı nehir suları, ' 
h.._ :ı- Burgos 14 ( ö.R) - Yeni lspanyol 
'"Vjeleri hazırlanmış olan üç tane Akay önüne geçmek için tertibat almak kara- Fransız imtiyazlı .mıntakasını su baskını -. kabinesi teşekkül etmiş ve nazırlar ge-
11Puru ile bir iki romorkörün inşaatını rındayız. • ile tehdit edecek derecede yükselmiştir .. 

L_ - neral Frankoya and içmişlerdir. Bunu 
'ttıdi fabrikalarımızda yapabilmek CtiMHURİYETİN İSTEDİ~İ Bu mıntakada icap eden ihtiyat tedbir-
lkıllınkündür.• 'l1CARET FİLOSU leri alınmı<-+ır. müteakıp neşrolunan bir tebliğde lspan-

ıl~ yanın ekonomik otarpyi temin makaa-
Ji'ENNt PERSO?lı"EL YETiŞTiRMEK • - Deniz ticaret filomuzun munta- '"---

E • t d / dile mücadeleye başladığı ve ecnebi 
- - Fenni personel yetiştirmek işi de zam ve modern esaslar dahilinde terakki Zl ye e en ere Ceza memleketlerden yaptığı ithalata esir ol-

ll>k mühim bir meseledir. Bu işi esaslı ve inkişafını temine muvaffak olabilmek lngı'lız· mekteplerı'nden bı"ıı', son gu"n- k k d ki b ld il mama ma sa ını ta 'p ettiği i ir' • 
~ette kurmak ve ihtiyacı kar"ılıyacak için, bazılarını saydığım bütün bu Me- lerde çok garı'p hı"r karar vermı'stı'r. k d' B · 1 1 l :ı- =- • me te ır. u sıyaset, spanyo servet eri-
&qYı· ve kudrette fenni personel yetiştir- rin tanzim edilmesi ve Devlet Denizyol- Hayvanlanna ezı'yet ettı'klerı· ve ı"n•a· • · · ml k k kl Ilı. ~ nın tamınne ve me e etin ayna an-

ek 18.zımdır. Bu maksatla, demiryolla- ları idaresinin hayatına yeni bir istika- ni vazifelerini yapmadıkları için iki in· nın inkişafına matuf olacaktır. 
~ için olduğu gibi Denizyolları idaresi met verilmesi 18.zımdır. Ancak bu suret- giliz vatandaşı muhtelif cezalara mah· l ·ı J •h 
isin de bir çırak mektebi tesis etmek ha- ledir ki Türk denizciliğine Türkiye cüm- kum olmuşlardır. ~~ .......... - ngı tereaen l raç ;:a gelmektedir. Bilirsiniz ki gemi ve huriyetinin istediği gibi bir istikbal ha- Taymis nehrinde çalışan iki işçinin bir edilenler 

hrika bir vasıtadır. Onu insanlar işle- zırlamak mümkün olacağına kanaat ha- köpekleri vardır. Bu İşçiler hayvanı yarı 
tit p Londra 14 ( ö.R) - Dahiliye nazırı · ersonel yüksek kifayette olmazsa, sıl edilmiştir. aç, yarı tok ya~tmaktadırlar. Bir gün 
~ ilk ı d il t b d • b Sir Samuel Hor 1. R. A. azasından beş 
f nı · emme ve mo ern gem· er ve ş aşına yeni getir igim ve iş aşın- zavallı köpek hastalanmış, ve yerinden 
ilb 'k 1 b'l k dil · d bek.l d ak ld v k d 1 kişi hakkında daha memleketten ihraç rı a ar ı e, en erın en enen a tutm ta o ugum ar a aş arı.mızın, kımıldıyamaz bir hale gelmişti. Onu yarı 
l'an.L_ _, D · 11 'd b 1 dahilin' d · b' _,,__, emirnamesini imzalamıştır. Şimdiye ka-

•\Unanı vereme4ler. cnızyo arı ı a- u esas ar e, yem ır z.ı.u.wyet ölü bir halde bulunan komıusu polise 
~ . { i l' . d . u··· 1 1 kl b 1 dar clrlanda cümhuriyet ordusu> men-
h ~ · enn pcrsone ını, enızc ıgın en ve gayret e ça ışaca anna emin u u- teslim etmiıler. Polis de hayvanlan hi-
(,ler ld v ı k l d kil 1 · B d b Cümh h suplarına karşı verilen ihraç kararlan 79 ı o ugu mem e et er e · er e aynı nuyorum.. en e ir .. uriyet Ü- maye cemiyetine götürmfüıtür. 
~ . • ve ikametten men kararları 7 dir. 
. \>iyede yetiştirmek ve onları kendile- küınetinin münakaHit vekili olarak elim- Fakat it bu kadarla kalmamıı, bakım-
~ Yetiştiren müesseseye candan bağ- den geldiği kadar, her türlü ihtiyaçlan sızlık ve açlık yüziinden köpeklerini OTOMOBİL KAZASI 
'<1tnak · · h t db' · 1 ~ p t · t k · · l v .. ·ı Menemen belediyesinde kayıtlı iki sa-ıçın, er e ırı a acagız. erso- emın e me ıçın ça ışacagım ve umı ölüm haline getiren iki iııçi hakkında 
tlele "l" k d f dal · · d · ki b" ·k· d · t' yılı otomobil, şoför Mehmet Tomakinin l:ı. , o unccye a ar ay arını ve ıyı- e erım , ır ı ı sene sonra enız ıca- (gayri insani muamele) bakımından ta-
'4ltle:r· . .. kl . b' 1 k t . t f'l hr . . d w• t•W• . .. idaresinde Foçadan Menemene gelmek-ını gorece erı ır mes e emın re ı omuzun çe esının egış ıgını gor- kibata başlanmıı ve nihayet iı mahkeme-
f:(Jeceg·iz. mek müyesser olacaktır.• k te iken Helvacı köyü bağları mevkiinde ye a setmiştir. 
~ ~apurlar, mürettebatının iaşe ve iba- DENİZ TAYYARE POSTALARI Mahkeme kısa sürmüş ve hakim kö· bir kaza geçirmiştir. Otomobil, lAstikle-
~ ışlerinin seferde, limanda ve istirahat- • - Kara hava yollarımızın tayyare peğin sahiplerini bir yığın para cezasına rinden birinin patlamasi~•le yol kenarın-

lanzimi hususu tetkik olunmaktadır.• ihtiyacını temin ettikten sonra deniz mahkum etmiştir. daki hendeğe yuvarlanmıştır. 
){öMOR l\tESD~ESi tayyareleri de tedarik ederek Büyükdc- Yolculardan bakkal Mehmet Güngür 

1 - - Denizyolları vapurları ve fabrika- reden Pire, Köstence, Sovyet limanları gemiyi şartnameye uygun olarak inşa ve kunduracı Ahmet Dalkıran hafif su
<lrı Yüz binlerce ton kömür istihlak gibi ecnebi limanlarına hava postaları etmeği deruhte etmiştir. Şimdi, bir rette yaralanmışlardır. 
~er!~r. Alınan muhtelif cins kömürleri tesis edeceğiz ve böylece bu istasyon- mikdar safra ilfl\'esiyle bu kusurun tas- -•*•-
§' hırıne karıştırmak ve sarfctmek işi, dan da istifade etmiş olacağız.• hih edileceğini ve bu yüzden yük, sürat P A R S A D A 
~tndiyc kadar iyi bir tertibe tabi değil- notu v APURU.. ve mahrukat itibariyle şartnameye mu- Belediye reisi seçildi 
İd .. :Bu işleri intizama sokup israfların, • - Doğu vapuru, ilkönce merkez h:ılif bir noksan görülmiycceğini iddia Kemalpaşa kazasının Parsa köyünde 
~ <lresizliklerin ve suiistimallerin önUne müvazene itibariyle şartnameye uygun etmiştir. Bu iddiayı mütahassıs heyetle- yeni belediye seçimi yapılmış, köyde 
~ecek bir talimatname hazırlanacak VG çıkmamıştır. Bu kusur, bir güverte da- re tetkik ettirdikten sonra, işi Vekiller uzun zamandan beri Parti başkanlığı ve 
tit-~Ur işine trun bir intizam verilecek- ha ilave edildiği halde, kafi genişlik ve- heyetine arzettik. Vekiller heyeti de ge-I gençler birliği kulübü reisliği yapmış 
~ ırilmediği için olmuştur. Vapurları ya~ miye icap eden safra konulduktan son- olan gençlerden bay Hüseyin Rauf be-
" l\JAROT YETİŞTİRMEK pan mUessese, vaktiyle sipariş verildiği ra, tecrübeler yapılmasını karnrlaştırdı. 1 lediye reisi intihap edilmiştir.. Böylece 

; Kamarotluk, zahiren göründüğü zaman, böyle bir kusurun vukuu muh- Bu tecrübeler yapıldıktan sonra alına- Parsada devanı etmekte olan belediye 
olay bir iş değildir. Bir vapurda temel olduğunu bildirmekle beraber, cak neticeye göre karar verilecektir.• 1 reisliği mücadelesi sona ermiştir. 

. . . 

SON HABER .. . . 

Çek yahudileri 
Pragda umumi bahçele
re girmeleri bile memnu 

Londra 14 (Ö.R) - Prag Çek zabıtası tarafından neşredilen bir 
emirname Çek yahudilerinin umumi bahçede, pazarlara ve meydan
lara girmesini menetmektedir. Yahudi mağaza ve lokantaları «Yahu
di müessesesi» ise büyük bir levha asmağa mecburdur. Yahudi müş
terileri kabul etmek istiyen lokantalar bunlara ayrı bir köşe ayırmağa 
mecbur tutulmaktadır. Bu tedbirler cumumi emniyet ve nizamı ko
rumak!> sebebile ittihaz edilmiştir. 

T aymis gazetesi hafta sonunda Bratislavada yapılan program hak
kında tafsilat veriyor: Bir çok yahudi ev, mağaza, havraları genç 
Almanlardan mürekkep bir grubun teşvikile ahali tarafından yağma 
edilmiştir. Bunlar alamadıkları eşyayı tahrip etmi§lerdir. Bratislava· 
nın eski mahallesinde oturan bir çok yahudiler ağır yaralanmışlardır. 
Zabıta hadiseyi bildiği halde ancak dört saat sonra, her şey olup bit
tikten sonra hadise mahalline gelmiştir. 

Türk-Fransız anlaşması 
An/asmanın ... 

Milletler 
metni Fransa tarafından 
Cemiyetine gönderildi 

Cenevre 14 (Ö.R) - Fransa hariciye nazırı B. Bonne 23 haziran 
1939 tarihinde aktedilen ve Türkiye ile Suriye arasında arazi mese
lelerini kat'i olarak halleden, geçen 13 Temmuzda da tasdikleri taati 
edilerek meriyet mevkiine giren Türk - Fransız anlaşmasının metnini 
milletler cemiyetini göndermiştir. Mil1etler cemiyeti genel sekreteri 
bu metni cemiyet azası olan dev]etlere tebliğ etmiştir. 

Ali Mahir Paşa 
Mehmet Mahmut paşanın yerine Mısır 

kabinesini teşkile memur edildi 
Londra 14 ( ö.R) - Mısır Başvekili Mehmet Mahmut paşa sıhhi 

sebeplerle krala istifasını vermişti. Kral Faruk hususi kalem şefi Ali 
Mahir paşayı yeni kabinenin teşkiline memur etmiştir. Mehmet Mah
mut paşa geçen sene Nisanda yapılan intihabattan beri iş başında idi. 
Sıhhi vaziyeti son zamanlarda bozulmuştu. 

Macar .. Rumen Ekonomik müza .. 
kere/eri tekrar başlıyor 

Budapeşte 14 (Ö.R) - Macaristan - Romanya umumi ekonomik 
müzakereleri bir kaç gün inkıtadan sonra tekrar başlıyacaktır. Roman
ya ve Macaristanın Karpat Rutenyası arasında hudut olan Tisa şeh
rinden kereste aa11arının nakli hususunda hasıl lan anlaşma bu müza
kerelerin iyi netice9i hakkında bir işarettir. 

Avusturalya Başveki-
linin beyaıiatı 

Londra 14 (Ö.R) - Avusturalya başvekili Milburndaki son beya
nahnı şu suretle tavzih etmiştir: Avrupa milletleri Almanyanın Dan
zig ve T uldaz meselelerini hal için kuvvete veya kuvvet tehdidine mü
racaat etmelerinden korkuyorlar. Gerginliğin zail olması için Alman
yanın sulh yoliyle müzakereye hazır olduğunu bildirmesi kafidir .. O 
vakit Fransa ve ·İngiltere adilane bir karar için bütün nüfuzlarını kul
lanacaklardır. 

Polon va ile Danzig senatosu arasındaki 
müzakere Çarşambaya kaldı 

Londra 14 ( ö.R) - Millet1er cemiyetinin Danzig fevkalade komi
serinin geçen hafta ortasında B. Hitlerle görüştüğü Londrada teyid 
ediliyor. lngiliz hariciye nazırı, Danzig meseJesile meşgul olan üçler 
komitesi raportörü olduğundan, bu ziyaretten haberdar edilmişti. Mü
lakatta neler konuşulduğu henüz malum değildir. Danzig hakkında 
bir uzlaşma planı hazırlandığı Londrada teyid edilmemiştir. Varşova
da bu haberi tekzip etmektedir. Milletler cemiyeti fevkalade komiseri 
Danzige dönmüştür. 

Diğer taraftan Danzigde Senato reisi B. Graysler ile Polonya fev
kalade komiseri arasında bugün yapılacak müzakereler, teferrüata 
i:\İt sebeplerle, çarşamba gününe talik edilmiştir. 

Danzigde Nazilere kar-
şı hoşnutsuzluk başladı 

Londra 14 (Ö.R) - Danzigden alınan bir habere göre, serbest şe
hirde Nasyonal Sosyalist siyasetine karşı hoşnutsuzluk Nazi muhafız
larının safları arasına kadar girmiştir. Bunlardan bir çoğu Nazi aleyh
tarı beyannameler sebebile tevkif edilmiştir. Bu ihtiyat tedbirlerine 
rağmen Cadlatye - Försterc açık mektup şeklinde bir beyanname bin
lerce olarak dağılmıştır. Bu beyanname şöyle başlıyor: « Burada top
ladığınız büyük orduya karşı halkımızın hattı hareketi dostane değil
dir. Bu hareketlerle ticaretimizi tamamen durdurdunuz ve zengin li
manımızı kapılarımızdaki topların tehdidi altına soktunuz. Bu vaziyet 
sizin gayri mesul hareketinizi itham eden bir deliJdir. Danzig cemiyeti 
Hitlerin fütuhat siyasetine tamamile lakayttır ve sizin fasılasız Nazi 
geçidlcrinizi seyretmekten de bıkmış usanmıştır.~ 

Luvr müzesinden calınmıs olan , .. 
"laka yd,, tablosu bulundu 

Paris 14 (Ö.R) - iki ay evvel Votonun şaheseri olan cLakayd> 
adlı tablo Luvr müzesinden kaybolmuştu. Bugün öğleden sonra Serj 
Bogoslavski isminde bir Rus ressamı tabloyu polis komiserliğine geti
rerek şu beyanatta bulunmuştur: 

« M~hur ressamların eserleri üzerine tamir iddia ile yapılan ilave
lerden nefret ediyordum. Bu sebeple bu tabloyu Luvr müzesinden 
kaldırdım ve aşırdım. cResturasyon> iddiasile üzerine yapılan ilfıve
leri sildim ve ona hakiki şeklini verdim. işte şimdi iade ediyorum. 



Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
......................................... 

flcıf>erden 

lfaklen -2- Yazan 
Rahmi Yağız 

imamları silah altına çağıracak ilk 
emir muhalefetle karşılanacaktır 

Cemal paşa arkadaşlarının sözünü 

jcesti ı 
- Yani mahalle imamlannı silah al

tına toplamağı mı kararlaştırdın t 
- Dur, dinle! Olema sınıfı, cüpbe 

ve aanklarile silaha so.nlınca dünyanın 
her tarafındaki müslümanlar bu dini üni
Eonnanın yapacağı tesirle (sancağışerif) 
.lbnda toplanmakta tereddüt etmiye
ceklcr, (Halifei Müslimin) in emrinde 
çar.plfmak için koşacaklardır. 

Cemal pa§nnın çatık ve mağrur yüzün
de istihza kıpırdanışları görüldü. Sakallı 
aa%8". beraber komiteciliğe başladıkları, 
bealber kanlı siyaset entrikaları çevir
dikleri genç arkadaşını çekememezliğin 
ea bariz tezahürü ile alaya alır gibi söy
lendi. 

- Tasavvur güzel. proje parlak am-

teşkilatı da ~yrıca bir kararnameyle tes
bit ederek kıtalıın meydana getirelim. 

Şehirlerde geçit resimleri, hocegan tabur 
karargahtan kuralım. Halkı dini huşua, 
dünya müslümnnlarını da cihadı mukad
dese davet edelim. 

Talat paşanın kirpik altı bakışıyla 

uzakları görmeğe çalışan gözleri açıldı. 

Zeki sadrazam izahatın burasında yerin
den doğruldu, bir el işaretile başkuman· 
dan vekilinin sözünü kesti, itiraz etti: 

- imamları, dervişleri, .dedeleri fi
lan askeri mükellefiyete tubi tutacak hu
susi kanun şekli iyi bir tatbik projesi de
ğildir. 

- Neden} 

- Bizim bu teşkiliıtı, vücuda getir} 
- Bizim bu te kilatı vücuda getirmek-

ten maksadımız alemi islamı, dünya müs-
ma .• Bana hiç de yapılacak, muvaffakı- lümanlarını bir edin uğruna can verme>-
7etlc tatbik edilecek gibi gelmiyor. 

- Neden? 
- Nedeni var mı pap.. imam sınıfı. 

ye davetse, kanun ve icbar usulü bu ga-
yeyi temin edemez. 

- Anlamadım pn~am 1 
- Bunda anlnşılmıyacak bir şey yok. 

Demek istediğim şu: Bunu mükellefiyet 
şeklinde yaparsak, mecburiyete tabi tu
tarsak dağlan taşlan dolduran asker ka
çaklannın, bu zorla eşkiyalığa başlıyan
lann yanına bir sürü imam, derviş ve 

emsali din ada~ı ilhak etmiş oluruz. 

bocagan sürfuünü pekala bilirsin.. Bu 
adamlar göbek büyütmekten, kendi 
(cam aziz) leri için yaıamaktan baıka 
bir ıey düşünmezler.. Imamlan ailih al
tma çağıracak ilk emir, yahut emriniz 
eVYela geniş bir muhalefet hava.sile kar
ı•anacak. Sonra, icbari tedbirler alsak 

bie imamların. hocaların tekmil taallii-
• Enver paşanın çarçabuk değişen mi-

htı harp aleyhinde umumi bir teraneyi zacını bu sözler asabiyete doğru kam
tc:krarlıyacak. Daha sonra kallavi gö-
b -'-ı· l" b ı· dıl ı b • l k çıladı. Genç ve cüretkar başkumandan c&u u.u a ı yara ı.ş ı u ınsan ar en-
d . :, __ I k t - '- · · h lkı ayak vekilinin yüzü kıpkırmızı .kesildi. Cemal 

ı ywuı arını ur amııuı; ıçın a -
' paşadan beklediği itirım sadrazamdan lanmağa dbet edecek tahriklere girişe-

_.._J_ I '-) görünce büsbütün ayaklanan hiddetin-
~ yo verece .. er. . . 

En ·b• b. ··ı·· l k 1 k den ıslık çalan hır sesle karşılık verdı: ver pll§a asa ı ır gu Uf e &rfl ı 

vudi: 
- Ne kadar müvesvissin paşa. Eli

mlzdeki kudret, kuvvet, eğer üç beş ma
hıılle imam tahrikntmı önlemekte zorluk 
çekecek kadar zayıfsa bir iıe yaramaz 
demektir. Bunu kabul ediyorsan, daha 
~oğruau senin fikrine iştirakle kabul 
ediyorsak ne diye cihan harbine atıldık} 
Mahalle imamlnnnın saldırışını durdura
mQ'acak derecede kuvvetsiz bir ordu, 
toplu tüfenkli düşman kuvvetlerinin 

önünde tüfengi atıp kaçmak veya esir 
olmaktan başka ne İ§ görür} 

- Canım, ben o kadar 'ileri gitme
dim. Böyle söylemek de İstemedim. 

Ama. neyse şimdilik bunlan bir tarafa 
hırRk da düıüncelcrini izah et pqa. 

Enver paşa muğber bir yüz ifadesilc 
bıraktığı yerden izahatına devam etti: 

- Ne diyordum) Evet dini ünifor
mayı labis, şayanı hürmet ülema tıınıfı

nın silaha sarılışı, bütün alemi islfuru şu 

bayrak altında, sancak şerifin gölgesinde 
toplanmağa koşturacak en mükemmel 
bir kamçı vazifesini görecektir. 

- Pekala, sonra!. 

- Sonra da harbin neticesini lehimize 
çevirecek, bir hamlede bizi muvaffakı
yete götürecek. muzaffer edecek bu fır
satı İyi kullanmak. yerinde ve güzel bir 
sistemle tatbik etmek için göyle yapalım 
diyorum: Memleketin her tarafındaki 

mepyihi, tarikat feyhlerini, babalan, ho
ca, miirid, mühib ve dervişleri amme 
mükellefiyetine tabi tutan bir kanun ha
zırlıyalım. Bunu bir emirle her tarafa 
tebliğ edelim. Bunlara mahaus kisveyle 

E == 

- Ne münasebet? Ben, dağları kap-
ladığını iddia ettiğiniz üç buçuk asker 
kaçağının hakkından gelmek için her 
türlil tedbiri almış bulunuyorum. Bu ted
bir alışın tezahürlerini de her gün amana 
gelen, hükümet konaklarına müracaat
la devletin §efkatine iltica eden eşkiya 

- itirazım projeye değil, tatbik şek
linedir. Tarih önünde, bir az ııayfalarını 
kanştır; bak neler göreceksin.. Öteden
beri ülcma sınıfı adıyla seçkin imtiyazla• 
ra sahip bulunan bu adamlar, yani hoca
larla mütesavvıfları, devletin en kuv-
vetli zamanlarında, mesela Kanuni dev
rinde bile mecburiyetler, mükellefiyet
lerle zaptetmck imkanı elde edilememiş-
tir. 

- Eveti 
- Bunlar ufacık zorluklar karşısında 

sarıklımnı sopalarn dolıyarak isyan bay
ragını açmışlar, yanlarına kattıkları asker 
ve halkla devletin başına bela kcailmiı
lerdir. 

Enver paşa elini ııallıyarak bir istihfaf 
işareti yaptı, söylendi: 

•• BJ'J'MEDİ •• 
---- o ==-zsc 

EHRAZAD 

Belediye 
memurları 

Zabıta haberleri : Bay Hamit ············-
BIÇAK TAŞIYANLAR -..f:r--
Zabıtaca yapılah suaıı araştırmasında HAdlseyi izah ediyor •• 

Nihayet teı;;.kau··uük· Karnmnn sokağında Salim Yeşiltaym ·YENİ ASIR· gazetesi yazı 
üzerinde bir bıçak, Alsancakta vapur is- müdürlüğüne 

lft OK T ft R ~-.ı.:~ La..-! •• ~ toı $ ~ ~Jf 

haklarını iktisap kelesinde amele İbrahimin tizerinde bir 
Son günlerde gazetelerde bay Hadi 

edecekler mi?.. sustalı çakı, İsmetpaşa bulvarında Salih tarafından Malaya gemi5ine su verilme
Belediye memurlarının tekaütlükleri çavuş ile Erzurumlu Hüseyin Göçmenin . 

1 
. .. . d be . d . mınun· · 

Nekadar çabuk 
kararırsınız·. 
~-

Vücudumuzdaki hayat ve hastalıklara 
karşı dayanmak kuvvetinin dereceainl 
anlamak için 'yi bir çare: Günet banyo
su yapınu:, ne kadar çobuk ve n• kadar 
çok kararırsanız vücudunuzdaki hayat 
kuvveti o kadar iyi ve hastalıklara kafll 
mukavemetiniz o kadar büyük demek
tir. 

sı mesc esı uzerın e nım e ıs 

hakkında yeni bir lAyiha hazırlanmak- tizerlerinde birer kamn, Salih Teziç ile k t ğın .. d.. A .... ~ • .:ı.:.,_. ..:' ... up-
anş ı ı gor um .. ·~wuu m~ı 

•~dır Mehmet Çeliğin üzerlerinde birer bı· 1 k yf. t' t ihini. • • d . 
w • a e ıyc ın avz rıca e erım : 

Bu Jayibaya esas olabilecek malfunatı çak bulunarak alınmıştır. Merkez kumandanlığı emriyle Mala-
toplamak üzere dahiliye vekaletinden Kozağaçta yol üzerinde Mehmet oğlu . ilini. . 

~ ki 1mi Mustaf T · il' ·· · d b. b ak ya drıtnavtuna meccanen su ver ştıT. 
viHlyete aşağıda -· taminı ge · ştir : D 8 opç ın uzferın e ilır K~ç . ' Bay Hadi suyun beher tonu için mUte-
ı _ Belediye memurları için bir te- olaplıkuyuda Musta a Uğuz e umı- . v• . . • .. • . İn 

ı. ·· · · b ak B d lı ahhıt oldugunu ıddıa ile dort şilıng -kaüt kanunu lfiyihası hazırlanmaktadır. ın uzerlerınde bırcr ıç , ayın ır . .. . Bakınız, bayanlar erkeklere nisbetl• 
daima daha çabuk karanrlar. Çünkü ka
dınlrın hayat ve hastalıklara mukavernet 
kudreti daha ziyadedir. Onun için dün
yanın her tarafında kadınlar erkeklerdeO 
daha uzun ömürlü olurlar. Bunu erkek
lerin içtimat hayatta daha ziyade meşak
kat çektiklerine atfederlerse de, yeni do
ğan çocuklar arasında bile erkeklerİll 
- daha hiç meşakkat çıekmeden -
kız çocuklardan daha ziyade giyinmeled 
kadın hayatının esasından daha daya
nıklı olduğunu gösterir. (Burada bayaO"' 
ların orta parmaklarını kıvırarak tahta" 
ya vurmalarına yahut, arzularına göre. 

4li At ·· · d b' k bul a giliz parası almıştır. B. Haclı muteahhit 
1 - Amele, tanzifat ernelesi, hademe k ıı:::n t uzerın e ır ama un - olarak gemiye takdim edilmiş olabilir 

gibi müstahdemin hariç, itfaiye efradı ra a ış ır. ve ancak para ile satın alıp gemiye sat-
dahil olmak üzere belediye memur ve DAYAK ATAVLAR 

n tığı eşyadan para alabilir ... Hükümetin 
~~h~~erinden. 1940 - ~.949 ~~cleri 1 - Şekerciler. çarşısında Afyonl.u meccanen verdiği eşyayı, kendi serma-
ıçın bılfiil 25 sene hızmet muddetını dol- Mehmet kw Emine Kaplan sebepsız · ukabilin. d d ~ d d ~ t 

. . . yesı m e o& u an ogruya es-
duranlann unvanı mcmurıyetını, aldık- olarak Abdullah kızı Hidayet Orayı 

1
. t · ·b· h k t ed 

. ım e mış gı ı are e emez. 
ları maaş ve ücret mikdarlannı, hangı dövdüğünden yakalanmıştır B H dini' ih ti · ah tın · ıa 

· ay a n şu c e ız e esı -
sene tekaüt olacaklarını ve yaşlanru 2 - Sürmeli sokakta Ahmet oğlu d • 

d . zım ır . 
gösterir nümunesi ilişik olarak gön crı- Halil Akın, Umumhane sermayelerin-

f Geminin erzak müteahhidi &-ıfatiyle, len cetvellere göre her belediye tara ın- den Aydınlı Ahmet kızı Hayriyeyi ve . . .. . ~. 
· · ikm ı t y beledıyenın meccani olarak gonderdıgı dan, 940 scnesınde 25 sencyı a e - Yusuf kızı Fatmayı dövdügünden ya-

. ,. ..:;._ ı..d . meyvaların da parasını almamasının se-mış veya edecek memur ve mu:swn em- kalanmıştır .. Halıl Akının üzerinde bir b . d. ? 

!er için bir cetvel 941 senesinde 25 sene- de bıçak bulunmuştur. cbı ne ır · . . . • 
yi ikmal etmiş veya edecek memur ve 3 _ Kahramanlarda Osmaniyeli Ah- Su, para ılc dahı verilmiş olsaydı ton 
müstahdemler için ayn bir cetvel... 1Ia met Şükrü Pehlivan kansı Halil kızı ba5ına bir şilin da!» alın~ınzdı .. 
949 senesinde 25 seneyi ikmal etmiş ve- İsmişah Pehlivanı dövdüğünden yaka- Ben, sayın İzmir . valısın~ .. Y~~ş 
ya edecek memur ve müstahdemler için lanmıştır. ola~ mek~ubu emnıyet . mudU:lu~une 
ayn bir cetvel olarak, on cetvel tanzim 4 _ Keçecilerde Tuzla sokağında tz- teslim edip vapurda makine daıresı le-
cdilccektir. mirli Mehmet oğlu Ahmet Verbut Hü- vazım reisiyle geçen muhavereyi bil-

2 - Belediyede milstahdem ve birin- scyin Dcnizkıranı dövdüğünden yaka- dirdim ve bu suretle milli vazifemi yap
ci maddenin şümulü haricinde bulunan lanmıştır. tını .. Çünk~ levazım re.isi su içi~ veri-

muvakkat müstahdemler için ekli cetvel İKİ KADIM ARASINDA le~ ~.ara ~~d:u-ınd~ ş~ayet edı!,ord~. 
nilmunesi gibi ayrı bir cetvel tanzim . . .. . Hükumetımız ıse mısafir ve mutteük 

. . Tepecıkte Menemenli Huscyın kızı İngilterenin Malaya dritnavtunu ağırlı-edilecektır.. K b. k 1 · d s··k u evser ır çocu mese esın en o e d S ildi w • • b .. 3 - Belediye bütçesinin 939 varidat . ~ yor u.. uyun meccanen ver gını u-
Kadrı kızı Fatmanın parmagını ısırdı- tün kordon biliyordu .. Gemide pompayı 

yekunu... ğından yakalanrnı tır 
4 - 939 senesi belediye bütçelerinden ş ' işletmek için bir mikdar benzin almak 

memurlara verilen maaş yekfuıu.. YARALANANLAR zarureti hasıl olunca bay Hadi, Liman 
5 - 939 senesi belediye bütçelerinden 1 - Kemerde iplik fabrikasında Bor- şirketi mcmurlannı idareye kadar yor-

birinci maddede yazılı memurlara veri- novalı Salih şakalaştığı İzmirli Hüseyin mamak için ıBu da benim hediyem ol-
len ücret yekılnu.. kızı Gülizarın parmağını çakı ile yarala- sun• diyerek cebinden beş altı lira ve-

. 1 . dığından yaralanmıştır. rip bcııı.in aldırmış ve orada bulunan 
6 - 939 senesi belediye biıtçe erın- 2 Sahil k · d b lık 

. . . kk - par gazınosun a a çı liman şirketi memurlan tarafından tak-
den ıkincı maddede yazılı muva at Tahsin geçmiş bir meseleden dolayı ha- diri k 1 İ · be · 

,._._ı..d · ·1 •• t k·"I.- • e arşı anmıştır.. yı amma, rı ta-
mwsı.uu emıne verı "n ucre ye uuu.. lıkçı Murat oğlu Hüseyin Aksuyu bıçak fta d b. el · dır 

· bil - Ta a ır su mes esı var • 
Her belediye tarafından ayn ayrı - la sol bacağından yaralamıştır.. Suçlu 

dirilecektir.. Tahsin vak'adan sonra kaçmıştır. Zabı-
Yukanda mevzuubahis belediyelerce taca aranmaktadır. 

Ben esasen ziraatçıyım.. Kendi mah
sullerimi gemilere satabilmek için erzak 
milteabhitliğine başlamak istedim. Yok-verilecek mnlômatın her hangi bir yan

lışlığa mnhal knlmnmnk üzere vilAyetçc 
tetkikinden sonra, en geç 25 ağustosa 
kadar postnya verileceğinin teJle işarını 
rica ederim .. 

Ve 
Lokantası 

İ7.ınirin emsalsiz inbatı ve gurubu 
kar ısında zevkle yemek ve neşe 

ile içmek istiyenlere : 

Tabldot 
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ESRARKEŞLER sa, bay Hadiden inhilal edecek işler için 
1 - Karşıyaka Mimar Kasım soka- böyle bir teşebbüste bulunmadım .. Bu

ğında, Eski Foçalı Ahmedin evinde ya- nun ispatı da şudur : 

pılan nraştırınnda on santigram esrar İşe başlamadım ve erzak mütcnhhit-
bulunmuştur. Suçlu yakalanmıştır. Jiği de yapmıyacağım .. 

2 - Yangın yerinde Vanlı Sadrinin 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastaJılıları 

Mütalaassısı 
Hastalanın her gün saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin 
de kabul eder_ 

ss xsws~ 

Elem tere fi~ demelerine, tabii, hiç bil 
mani yoktur.) 

Zaten, bilirsiniz ki gene dünyanın b.r 
tarafında verem hastalığı kadınlarda 
erkeklerden yarı yarıya azdır. Bu da k.
dın vücudunda hastalığa mukaveınet 
kudretinin daha ziyade olduğuna bir de
lil. 

Kadın vücudu daha ziyade canlı "' 
daha ziyade dayanıklı olduiu için çab•k 
da semirir. Semirmek - şüphesiz, faıla 
şişman olmadan semirmek - bir çok 

hastalıklara, bilhassa verem hastalailO' 
karşı dayanma.le için ihtiyat bir ku~t 
saklamak demektir. Kadın vücudu tabi
atından ihtiyatlı olduğu için normal hr 
linde daima semiz bulunmak ister. Hal
buki, bayanlar tabiatın kendilerine 11er 
diği bu lutfu takdir etmezler de ıe111is
liği sevmezler, semiz olanlar da zayıfl•
mağa çalışırlar. Bereket versin ki tabiat 
kuvveti onların modaya uymak arzula
rından üste çıkar da semiz bayanları" 
kendilerini aç bırakmaları, çok defa pt' 

ticesiz olur .. 
Kadınlıktan sonra, çabuk karannai

sebep gençliktir. Çocuklar daima çocuk 
olmıyanlardan çabuk kararırlar. Bunu da 
tabii görürsünüz: Çocuklukta yaşapıak 
kudreti daha büyüktür. 

Normal, hastalıksız insanlar da -a.rıf 
ve hastalıklı olanlardan daha çabuk ka
rarırlar. Bu da çabuk kararmanın har-1 

kudretiyle münasebeti olduğuna bir de
lildir. 

Esmerler sarışınlardan daha çabuk 
kararırlar: Ciltlerinin zaten beyaz olma
masından değil, esmerler bizim iklimi
mizde ısarı§ınlardan daha canlı ve hastr 
lığa karşı daha dayanıklı oldukları için" 
Güneşi az. sarışınları çok şimal meın

leketlerinde hesap değişir. Oralarda hst" 
talıklara karşı dayanıklı olmak şartları 
başkadır.. Bir de zenciler - kendi d.,.. 
dikleri gibi - pek esmer olmakla ber9-
ber bizim iklimimizde pek canlı ve hst" 
talıklara karşı pek dayanıldı olamazl•1• 

Bunun da sebebi kendi memleketlerirıd• 
büsbütün çıplak gezmeğe alı~ık olınalart" 
dır. Onların simsiyah derileri büsblitii'I 
çıplak olunca vücutlarına kuvvet ~rft· 
Fakat elbise ile örtülünce kuvvetsiz le; 
lır. Bir zenci bizim iklimimizde ku~e 
olmak için güne te yeniden kararlll:: 
lazımdır. Demek ki bizim iklimimiz ır 
güneıi ne pek fazla, ne de pek az ol.O 

memleketlerde kararmak için itidal ifl 
olur, yalnız esmerlik .. 

Büyük HALK Hikayeleri 
-90-

- Dile benden ne dilersin? diye sor
muı. Nureddin: 

etZ.Sa~ası ağlıya ağlıya ~-~ba~na 
basmış. evladı merdivenden inerken 
ona hayır dualar etmiı. Kapıdan çıkar
ken de, çabuk geri dönsün diye arkasın
dan sular döktürmÜ§. 

Yaşlı olanlar güneş banyosu yapsa da. 
çabuk kararmazlar. Bu da çabuk karat* 
manın canlılıkla münasebeti olduğun• 
yeni bir delil. Ya§lı adam güne~ banYO
sunda çabuk kararırsa, o vakit canlılıf
bir alamet değil. aksine. böbrek nııtilır' 
deki guddenin bozukluğuna alamet s; 
yılır. Fakat güneş banyosu gudden 
halini anlamak için bir vasıta olaın: 

geç,İrecegım. Haydi aen doğru Basraya 
git, orada ne olup ne bitmişse bana sÜr· 
otle bildir .. 

- Ah Emirilmüminin benim salta
rahat ede ede ve gece yol ala ala nihayet natında, hükümdarlıkta gözüm yok, de
her saadet mnkari olan Bağdat şehrine miş. 

Ganim Bağdat yolu üzerinde kend 
gibi Bağdada giden bir çok tüccarlara 
rast gelmiş bakalabalık bir cemaat ha
linde Bnğdada vasıl olmuşlar. Ganim 
orada büyük bir saray kadar muhteşer 
bir konak kiralamış. Konağı halılarla, 
yastıklarla ve perdelerle döşetmiş. Denk 
denk eşyaları konağın geniş yüklerine 
yerlc§tirtmiş, yük develerini ve katırla
rını da konağın vasi ahırlarına çektirmiş. 
Konağında bir kaç gün yan gelerek yol
culuk yorgunluğunu gidermiş. Gagın ni
ce eşyalarla Bağdada vardığı şehrin her 
tarafında duyulunca sarraflar, tüccarlar 
teker teker sökün ctmeğe başlamışlar. 
Hep gelip «sefa geldinizb diye arzı ih· 
tiram ederler ve icapı halinde ona hizmet 
edebileceklerini söyliyerek isimlerini bil
dirir çıkar gidermiş. Şöylece bir istirahat 
idip aklını başına topladıktan sonra Ca
nim, getirdiği eşyanın bazılarını seçerek 
onları çar ıya götürmüş. Çarşı şeyhi onu 
odasına diıvet etmiş. Çok karlı bir alış 
veriş olmuı. Bir parça altın kıymetinde
ki her eşya için Ganim iki parça altın al
mış. Ganim Bağdatda bir sene kalmış. 

Yaşlı olanlara güneş banyosu yapın 

zaten tavsiye edilmez. ~i 

Gençler, güneş banyosunu, günde ~ 
defa ve hepsi birden üç saat yapın d• 
şartiyle. iki hafta ile dört hafta arasın 

1
. 

kararırlar. Çabuk kararmak iyi bi~ eşetJ; 
fkat geç kararınca da tasa çekrneg t1i 

Cafer acele yol tedarikah yaparak, ve 
ne olur ne olmaz diye yanına bol asker 
alarak yola düzülmüş. Bu heybetli ka
file tozu dumana katarak Basra tehrine 
yanaşınca §ehrin en geniş meydanına 

iğne atsan yere düşmiyecek kadar bir 
kalabalığın ç.nlkandığını görmüş. Vezir 
Cafer halkın orada niçin toplandığını 

sormu!I. Etraftakiler olanı biteni anlat
mışlar. Vezir Cafer doğru saraya gitmiş. 
Süleymanülzini oğlu sultan Mehmedi 
ve vezirilma) ini tavkif etmiş. Ali Nured
dini celladın elinden olarak Basra tahtı
nn oturtmuş, ve onu sultan ililn etmiş. 

Üç gün üç gece şehirde şenlik yapılmış. 
Oçüncü günü sabahı vezir Cafer Bağdada 
dönmek üzere yoln çıkacağı sırada Ali 
Nureddin: 

- Halifeyi çok göreceğim geldiği 

için sizinle beraber gideceğim, diye vezir 
Caferin Ji&nına kntilmıı. Gündüz isti-

varmışlar. 
Vezir Cafer Basrada cereyan etmiş 

olan h&disatın hepsini sırasile halifeye 
anlatma . Halife belındeki kılıncı kının-
dan çekerek Ali Nureddine uzatmış: 

- Şunu alda oğlum, şu senin iki al
çak düşmanının başlarını kendi elinle kes 
diye bağırmış. 

Ali Nureddin kılıcı kavrıyarak vezir 
Elmayinin yanı başınn yurumuş, vezir 
Elmayin yalvarıp yakarmağa başlamış: 
cEy Ali Nureddin sen merhametli bü
) Ük kalplı bir adamsın, ben etfimse sen 
etme, ben kendi hilkatim iktizası sana 
karşı gaddarane hareket ettiysem sen 
kendi hilkatinin ve tatlı tabiatına göre 
hareket eti .. > demiş. Daha bir çok dil-
ler dökmü!I. Nureddinin eli titremiş. Ha
yin düşmanının başını kesmeğe eli var
mamış Ali Nuredinin halini anlıyan ha-
life, Mesruru çağırmı!J. 

- Şu hainin İcabına bak, 

-Pekala arzun nedir) 
- Arzum yalnız size hizmet etmek

ten ibarettir. 
Harunül Reşit hemen oracıkta lnsil

cilisi getirtmiıı, onu yine Ali Nureddine 

vermiş. Onlara Bağdatın en güzel sa
raylarından bir tanesini hediye etmiş, 
ikisine de bol bol maaş bağlamııı. Ali 
Nureddini yemek ve zevk arkadaşı itti
haz etmiş. Gerek Harunül Reşit, gerek 
Ali Nureddin ile lnsilcilis ölünceye ka
dar mesut yaşamışlar. 

GANiM AŞKIN DALGIN ESiRi 

•• BtTMED! •• 

l.. k ç·· k.. .. d kuV"e uzum yo ·tur. un u vucu un et 
olmadığını anlatmağa vasıta olan ~n .,
banyosu, aynı zamanda, vücudu ıı:et 

l d . w • • l r G vet en ırmege en ıyı çare o u · er 
altında kararan sarışın vücut da es:ı.
vücut gibi kuvvet kazanır ve hastalı 
ra karşı dnha iyi mukavemet ede~ 

~ ·-------------.... 
··i:.ıa·······:·iw'sfiili" 
VİCDAN ZEVKJDJS.. 
YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitaptardl': 
ri~· Çocuk Esirgeme kurumuna ve : 

cak ar-. 
niz yeni yılda kitap alıı~ya kil-! 
kndnslarınıza yardım ctmış ve : :; _ ....... 
çüklükte bu zevki tatmış ol1U";;i•••' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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T otaras şaşırmıştı 
ICendiainin haberi olmadıtı bu mel'un 
taikaatı kendi üzerine atan meçhul 

diJf manlar kimlerdi? 

Gazoz •. 
-~-

r .... : BCZACJ DJl~L K.AKTAŞ 

Şimi denlerini yeni ok.umut ve olduk
ça da merak urdınmt olduiuma anladı
ğun genç bir bayan imzalı bir mektup 
aldan. Bu mektup bir teY sorup öiren• 
mekten ziyade beni yoklamak benim 
kimya iflerindeki bebremi öğrenmek 

Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bugün herkes eğlensin 
BagiJn mızraplar 
ıarlıı aeslerİ dalaa 

daha kuuuetli fJUraunlar 
canlı ve neıeli yiJkaelain 

ıt-._ mabadiyle yazılmq olduğunu da sezi-
~~ elindeki kAğıdı cübbesinin müthiş itham taşıyan vesikaları başpa- yor gibiyim. biz mektepte hocalan istedikleri gibi ve aed>ea~ eileaiyor• Gözlerini demindenberi diktiii Nil 
'-...._. adama)nlh yerleştirdikteıı ~- paz ~oymuştu.. . . . . miifkül vaziyetlere eolanak için manasız lardL sulanndan ayırdı. 

Almanların 
maneviyatı 

Maretal Görinc Alman tayyarelerinİil 
yapddıtı Yunken fabrikalarında ame
lelere hitaben nutuk söylemiftir. Bu nu
tuk gariptir. Bizi hayrete düfiiren tarü 

biç bir tehdit ve tiddeti ihtiva etme:y~ 
dir. Garins sadece mütfik .öder aö;le
mİftİr. Evvell ckendiaini terketmedlle
ri için• aziz evlatlanna teteltkür etmİftiı. 
Sonra onlan Almanyanın harp istem~
iine, fakat mal6m lngilterenin onu had>e 
icb.er etmek istediiine, bu itibarla AJ. 
manyanın hummalı surette aillhlanmqa 
mecbur olduiuna iknaa çallflllllbr. BI· 

~.....,•girdi ve kiliseyi dolduran din İçınde bulunduğu acız ıçınde başvekil ----•ıer :... .. t ederdik hatta bir çocukluk N N ı "' 
larak eçh 1 d 1ikanlı ınllll - Çalgı vardL - e var.. e o uyor' . 

L . aruında kayboldu.. gayri ihtiyari 0 m u e . yı da ben yapmlf lokman ruhunun neden Diye sordu. dialerin kendisinden saklandı~nı ve CS:. ..,._ Şarkı vardı. g• 
illa kil ise kendisini bllyük bir deh- hatırladı.. çabuk uçtuğunu kimya hocamıza sor- içki vardı. Ayaklarına su dökmekte devam eden ğerlerinin tahrif edildiğini biliyorum. Fa-

mem yandıyor muyum. Fakat maretalan 
memleketiDde dolatan riva7etlere cenp 
vermek istemit olmuı muhtemeldir. Al· 
man milletinin sistematik surette gazete
leri tarahndan aldatıldıiaıu. baza ban-

' claturdü ve Jtiiıdın m~teviyab. ile Bu de~lı ona taın zamanında ha- mUfhım. Büyük bir llim olan. ~ocam~ Hepsi de güzel ve.. Heyecanla idi. cariyelerden biri cevap verdi: kat genif bir memleketin kamoyunu bo-
.... oL:luju yerde hareketsiz duruyor- her vermifti.. . . .. ~ . bu sualime ıöyle cevap vemufb. Kedı Firavunun cCennetim• dediği bu giİ· _ Firavun geliyor. yunduruk altına almak müşküldür. 81-

'IL. Şu halde 0 kendisıne duşman değil, neden ot, koyun niçin et yemiyorsa on- zel muhitte bu güzel kızlar fllrap içtikçe Firavun.. Adaya saray bahçesine bW- tün ihtiyat tedbirlerine raimen, bazı ha-
"'"11, ne demekti?.. dosttu.. dan, ben de bu genr bayana bu kabil '-- __ 1 l b' lıyan asma ko"'pru"de aörünmu...:ı kikatler daima aaruıörün ağlannı Y1l'hP OQ._ '"' coıuyorlar. Çalgı ve f11ru scaıeri i e ır .. 9-. 

~ her baogi bir komplo ile artık Totaras bir an .. evvel onu görmek wve cevap verecek deyilim. gazete sütunl~- kat daha heyecana gelen vücutlan cot· ölüm havasını estiren ve cümbüt ses· çıkmıya muvaffak olurlar. 
~ ~Unuebeti yoktu.. bu melwı teşebbuse nasıl vakıf oldugu- nnda kimyadan ilimden bahseden hır kun bir raksın kıvranışları ile bükülüyor. lerini bir anda susturan da onun selmeei Hakikat "1dur ki maretal teoekkür et-
tıL~ işte suikastçının Uzerinden nu ondan öğrenmek istiyordu.. eczacının elbet sepetinde pamuk vardır. O w I b b""'-"l'" d ::.....ıma idi tikten sonra özür dilemiftir: cBugUn her 
""""4Ql La M--'--'--'---k d likanlın 'k l ogru uyor ve u ua.u up o ... u - • 

.r.ağıtta bu işin kendi emri ile ya- WUUUU1 e ın, suı astçı ann Ben iki sene kimya hocalığı etmiş ve I k I k" ·· ti d Firavun .. Bu seaaizlik ü-inde yavq Alman lmelesinden İf. istihsal ve phal lllLı.... bb ı · A • 1 b' d' f ar, ıvranma ar orpe vucu ann amar- •..-· .. 
·~ Yazılıyordu.. . teşe . dils ~nnd" c m nı 0 ması ır tesa il mektepte okuduğunu iyi anlamıt ecz~- lanndaki ihtiras yılanının canlanmasına yavq Aaiyeye doğru yürüdü. mahrumiyetler hususunda ne fedak,..ak-
:-lllla hemen öteki suikastçı geldi. esen eğil ı. . cılık aleminde de ilmi okumaların peıı- b kald h · d A..:..e. onun bu vakitsiz, gelifine bir lar istendiğini biliyorum. Fakat sizin siz-.__• - . · · ·· d ld b' . ve aş ırmasına ız verıyor u ve o ~~ 
::_-1llUıa bekınd•. O, bu ışı şupheslz aha evve en ı- ni bırakmam~ş bir adam sıfahyle yazı- . b n nl 1 d·w· mana veremedi. den istediklerime sevinçle mukabele et· iL.... - • • zaman ınsan oyu ta a ann çevre e ıgı 
~· hemen kimse kalmaımştı.. liyordu.. yorum Genç bayan mektubunda dıyor ~ ,_ hl d 1 k LLL Ne haber alacaktı~ mit olduğunuzu da biliyorum .. > Sevinçle L... - ' · · · ka · çıçeıt tar an ortasın a çı gan a~ana-
-..ıce ldliM meydanmda kendi mu- lkıncı bır nokta daha başvekilin - ki gazoz diye harareti söndüren gazlı 1 N---1" 1 ,_1 D 1 d Alacagı"' haber.. Kavmini tekrar feli- tabiri belki bir az mübalağadır. Nutkun ar.. ~ı so UK ar.. uyu uyor u. 

" 

dolaşıyorlar ve tuhaf nazarlar- fasını burguladı.. limonataların içine şeker konulunca ne- A . G" 1 A · Sed' · · N"I ite- ketlere sevkedecek mefUD\ bir haber mi mabadı okununca bundan §Üphe edili-
-...a.,., _ d ~,,_ lın · di sıye.. uze sıye.. ınnı ı 
_,..... dönen '-...-kile bakıyorlardı. Meçhul e.ııAan ın ımparatora ver - den fazla gaz ne!Jreder, bunu kime sor- olacaktı~ yor. Bu kısım itimat Ne birliğe davet ecli-'11 --:?""" nanna koydurmuı, üzerine uzanmıı, 
Olaras onlara doğru yürüdü.. ği kağıtta ne yazılı idi ki imparator 0 du ise kendisine tatmin edecek bir cevap I k b ki d' d d Kocaaının gözlerinde parladığına cör· ci sözlerden ibarettir. itimat ve biA Sert bir sesle ', 1.Agıv da daha hır" göz atar atmaz, hatta Çlp a Ve eyaz aya aTinl 8e ır en 1- pbe b ba _Ll!I. d ''\ D' 1 • S' ,\ 

NS alamamış. acaba bu mevzu bizim cara- düöii sevinç böyle bir .ti ye yer ıra· aca ten ~e e ma r ın eyan: c ı.zqea fil" uzatmıştı. •- ,..-
...... IJunakıar .. Hayvanlar .. Diye ba- okum.ağa bile meydan kalmadan birden sıra> sütunlarına girebilir mi imiş suali I I ld-'-I '-ıyordu. cesaretinizi m•afaza etmenizi ve bibi-.... iki cariye. altın tas ar a a m an su• ~ 
~· Burada, gözttnUztln önünde hepi- bire değifivermif ve .. Hatta bu delikan- düşündüm, aklama ilk gelen "ıu oldu, lan yavat yavq ayaklanna döluwek Firavun memnun ıöriinü,.ordu. nizi -itimatla doldurinanıza talep etmek 
~ hayatına laasdedecekler ve hiç bl- hyı kendi arabasına alarak saraya gö- gazozda asit ka ' o ilt gazı erimiş bir serinlik verirken iki cariye de bqucunda Bu. Beni larail lehine dejil. aleyhine istedim. Halk vahdetini idame etmİ)'e 
~ 1a1mız bile harekete gehniyecek.. türmiqtil.. halde tazyik altındadır bu ref. editince yelpaze ullayorlardı. bir feydi. muvaffalt olduğumuz takdirde nlauıi· 

Ya .. Nerede otekl melun ... Halkın Yoksa bu yalana. .. bu menfur ve me- gaz yavaş yaV&!J İntişara bqlar, bütün Güzel Asiye. güzel gözlerini Nil sula- Firavun, Aaiyenin yanına tamamen lup olduğumuza eminim. Bizim kuvYeti· 
herif nerede!.. lun yalanı imparatorda mı duymU§tu? gazlar ma:-ua erime derecelerini ma- _L .... ,L_ • • gelince: miz buradadır. Biz birletik kaldajumz 

ı. .. ,, ~ -· v - rına, llU)'Un 11&.bgı •U&Amete çeVlftlllf ve . . . . . . 
~ aralıldandılar.. • Bqvekil, bu tereddütten bir An evvel yün lcesif Yeya l&tif olu~la ayarlarlar, dalmaştL Şehrin bir tarafında Beni lsrail _Çalgılar niye durdu) Şarkdar DIJ'e miiddetçe daıma galip gelmitizdir. A.-
le ~da hbıl olan boşlukta, kurtulmak için haykırarak emir verdi: suda erimiş gaz !Jeker kondukça suyun kadınlannm feryatlan yiikaelir, sarayda sustu).. cak memlekete nifak ve tefrika girdili 
~ kulçe halinde blr insan cesedi be- ---:. Arabamı .. Çabuk arabamı?.. . .. kesafetini çogaltacağından .i~hilil dere- boiazlanan Beni lsrail çocuklarının fer- D~e sordu ve bu sualine cevap bek- zam~ndır ki m~l~p ol~u~du.~~·-
""- Dört at koşulu arabasma kendisini cesi azalır, suyun keabettiii kesafete yatlan duyulurken cümbüş adasının cüm- lemeden ilave etti: Fuhrer muavınının, Hıtler old~ tak-::..'*-ras bir çılgın gibi bu cesede koş- bitap bir halde atan Totara-. arabacıya karşı fazla gelen gaz çıkmağa başlar. Ben bliflü kahkahaları, ıatırap çeken bir mil· _Bugün bilakis mazraplar daha kuv· dirde onun yerini alacak olan ve ~ 

bağırda: genç bayanın sualini cşimik• değil di- letin büyük matemi ile sanki alay edi· vetli vursun .. Sesler daha yüksek çı.kun. den ellerinde geniı bir iktidar toplaaut 
'():terini eliyle aradı.. - Çabuk .. Saraya... zile. buluyorum, :gençlerin kimya ve fi- yordu. Bugün sade burada ve sarayımda değil, olan adamın ağzından çıkan bu sözler 
İoJt ... Bir şey yoktu.. - Bİ'l'MEDı •• zik etrafında meraklanru çeken suallere Ve bu cümbüıü de .. Asiye tertip et- Bütün Mısırda eğlence emrettim. garip bir tesir bırakıyor. Yokf Hayallere 
~ul delikanlı ona •Swkastçıların - s~ve seve cevap ..-eririm. fakat beni im- mİ!Jti. O Asiye ki, Beni larailin en gözde Asiye, üzüntüsünü belli etmemeie ça- kapılmıyalıml Yann Almanya harp il~ 
~ bizzat ara ... . demişti. Şu hal- Bayrak 0 iz a m na_ tıhana kalkmamak .. rl•}'ıe... siydi... ıı,.rak •ordu= . ettiii takdirde. bütün vatan~1a.tlann_~~ ~ .. eline geçen meşum vesika yalnız bi- = Şimdi gözlerini Nil sularına dikmiş - Ya Firavun! Seni bugün bu kadar aipline silah batına koıacaa. an m~· 
~ d~ğil •. lkisinde de olması lizmı- mesı·nde tadı·ıaAt vı·vanada neyi diifUnüyordu) netdi yapan nedir) Güzel bir haber mi kaktır. Fakat maneviyattan 1914 deki-
'lkuıcı vesika ne olmuftu?- 1 öniinde akıp giden suyun rengini Ja. a1dın) nin ayna olacak mıdır) Bir çok c.-MI 
'-tvekil anıdJiı cepleri tekrar bir da- --·-- -tT- zartmıt masum kanlan ona hiç mi acı - Evet ya Asiye... Kahinlerim bana mahrumiyetlere> maruz kalmışlardı.r n 'au. daha aıtüst ettı. Reisicümhur forıu ne B•ynelmilel köpek vermiyordu) bugün güzeı bir haber getirdiler. Şimdi- haıa kalmaktadırlar ki kendaerini bir 
'6r feY bulamadı.. ? s-- Nwl vermiyordu) ye kadar sana söylemiyordum. OzUlme- bayii yormut olaa serektir. Sonra bir 
~ bu mrada muhefızlanndan biri zaman çekilecek. fampi )'Onf ufa O, Hem ı.rknun buPn kulaklanaa b- ni istemiyordum. GakyGzUnde bir yıldız amıilabiyetin tecrübesine malikdil•. 
~ yaklqtı... Kulalma ejildi.. Türk bayrağı nizamnamesiae apğı- dar gelen nbrap feryatlanm delil, _.. parlam19. Bu yaldız.. Benim saltanatımı Uzun bir harp ceuretlerini kır~ 
.u. ..._ Aradıjlma sizden evvel bir papaz daki maddelerin eklerunesi vekiller he- siz llHSİz iniltilerini bile aylarca. Seneler- elimdea alacak olan bir adaman doğdu- Halbuki Alman genel kurmayı baıbin 
~ ~ .. dotruca baŞpapaza götürdü.. yetince kararlattınlmıttır: Almanya köpekçilik cemiyeti 1 1 ve ce duymakta idi. ğunu göateriyoımut.. Saltana tuna koru- uzun olacağından tüphe edemez. 
~ Madde 2 - Reisicümhur apğıdaki 18 inci vilayet heyederi, bu sene Viya- Fakat kendi üzerinde mühim ve mu- malt için bu çocuğu yok etmek lhmıdL Gallua 

....._'tiu. 8Öz, Totarasın üzerinde bir yıldı- izahlı yerleri teftiılerinde buralarda bu- nada Muaepalut binuında bütün ciaw- kaddes bir vazife olduğunu da biliyor· Fakat hangi çocuktu) Kimin çocuğu idi) lnlramİpMt -t 1-hi yaptı.. lunduklan müddetçe bayrak ıönderine ten köpekleri havi umumi bir köpekler du. Bunu -bilmediğim için oilan çocuklanna 

t_ 111lırukıanıu lllkta.. Reiaicümhur forau çekilir. sergisi yapacakbr. O, bu vazifeyi ifa etmif. bugünkü ço- öldürme karannı verdim. Bu zalim b- Amerikada bir ttı~tlkam ve kin fışkıran bakaşlarmı a) - Reaııü daireler: S.rai Viyana helediye rm.i OT. lng cuk katlilnundan Umranın çocuğunu ran vermeie mecburdum. BeTeket venin 
~ kapah kapamne dikti.. (Genel kurmay b.efkanlığ.. vekalet- Hermannn Neubacherin himayesi altın· kurtarmasa için son çareye de bat vur- ki bolazlattıiun çocuklar aruanda kork· J 
~·en bUynk dUpnanının şimdi kapı- ler, vilayet, kaza. hiikümet konaklara. da bulunacaktır. Bu sergi Avmturyanın muştu. Şimdi gözlerini Nil sulanna dik- tulum ve dü.-ıanam olan bu çocuk ça- mese e 
...,, kapalı bu din mabedinde bulundu- belediyeler.) köpekçiler cemiyetinin eski Almanya- anit- Bu aulann akıntısı ile önünden ıe- buk zul.ur etti. Klhinlerim gelerek m6J- Bugün Am rikaa d _..... 

\l Çok iyi ımhJrordu.. b) Tibnea •e daha bii,yük karargah- nmkilerle birletmeaindenberi AYUStar- çecek olan tabutu. Umnının c;oculuna delediler. Kökteki yaldız sönıniif.. Bu (Ta...=ıc ma ra ::ta~ çtb.. 
b le ... Kim bilir belki de bu tanımadı- lar, kıtlalar, askeri okullar ve hastane- ,..ela ,.apalan ille köpekler sergisidir. diri diri getirecek tabutu bekliyordu. haberi alınca a~tak beD de ~ocuk öldür- ::::.:. mı taYUlı:tan)~ bir meeele le 
~ ce-1-1-e bu l&hte, fa1aıt ler. Almanyanın en ,.nkeek makamatı ae Acaba Umran, kansına haber vere- mek.ten vazgeçtim .. Bak A.iye bak .• Nil __ _. L__I 
~ .,....-... mcıpg•H uwıunuyor. 
~. c) Resmi müesseselerle faaliyetlerine Viyana belediyesi ve gerek Almanyada bilmiş miydi) Acaba leadm, Hamanan aularuıa bak .. Bu •ulann içinde benim en k k h ed -:...L.-
' ~1:.:.•ı•nnann:!.9..::.•..1:nnnH •n•n . . x.. d k Şar ımı pr ıcay1 met ar er, ~ !••ICIMDE lftltjftU YO..: devletçe müsaade edilmit olan diğer Ye gerelc ecnebt memleketlerde pelıc çok kanlı bulumndan çocuğu kurtarabillUlf büyük dütmanım olan çocug .. n a anı ma prlaya) 

!~ ~--mt••lf a•ı.al : müesseseler ve milli tetekküller. umumt heyet ve cemiyetler sergide bi- aniydi) vardır. Bundan evvel de sinema dünyumda 
:,""'ıt.. VV..&-Dna a, 1. e) - 2687 numaralı merasim ve teı- rinci gelenlere mükafat ve ikramiyeler Bu acaba Asiyeyi bundan bqlıca bir Firavun coımuttu. 
•--.. ayna tekilde bir mllnakata ac;ılmıttı: Ar-1 &e.,.m : rifata bahriye kararnamesinde yazıla olan veTeceklerini bildinnitlerdir. ıey alakadar etmiyordu. Bu coıkunluğu içinde Aaiyenin dalgın tiat mi filmi mqhur eder. film mi arthtl) 

: ·5au çocuklar.. : deniz vuıtalarL Mensup oldu~ gurupların en mun- * gözlerini akan Nile çevirdifini farketme- O sinema aleminin daidaiua ve pka-
! ~ya ........ fakat kitap ala-İ Madde 3 - Reiaicümhur ikametgah- tazamlan olan üç k&peğe (beynelmileJ Birden sazlar durdu.. di.A b d .. .. )" d ? sı arasında kaynadı Kitti ve mesele eea-
l~acak kardeşleriniz için okudu-: larında zatlarına mahsus fors gündüz ve g6zellik şampiyonası namzedi), ( 1939 Şarka sesleri sustu. H~'ka ogruB ~ul soail~ ukyor ~ . sen bir az da alay olsun diye ortaya atd-
:',"'llUz mektep kitaplannı çocuk.: gece çekili bulunur. Viyana birinci.si) ve ( 1939 Viyana Taflanlar arasındaki ihtiraslı soluk- ~ aten enı • avmının ıon ___ .__. 
' · ·· 'd' H 1" _ı_• 'h et b T 1 ı- mıştL Halbuki t11rltı - prkıcı m~ : eıne kurumuna verirseniz BU-5 Madde 4 - Reiaicümhurun içinde bu- gençler birincisi) lakaptan ve bundan lar ifitilmez oldu. umı L a --.an nı ay u ann Ul •lllJ l L b. dl! · k b l t ) ciddi bir ıekilde münakqa ediliyor. 
;..,__ arkadaşlannızı ço!altnuş olur-S lundukları otomobile, açık olmak üzere maada en mükemmel köpekleri terbiye Adanm 6stünde sanki ani o araıı; ar av0acalwnın .. _~ .-:;ıol;ı o mut u Mesele, N C B (Amerikan rnillt radyo 
"-~QZ.. : 30 X 30 santimetre ebadında bir fora çe· edenlere muhtelif gurup müklfatlan ve- ölüm haYUt eamifti. sın ıo;;uı:n u. • '-- ') • __ı_ 1_il._ __ __,L! mti-

'••uuuuu ........................ A..:..e: 6 6 11rıı;eti nın meııı;ez tqıı; ab mWAlll 
kilir. ~ rilecektir. rv>q - 8al'JIBDa - dürü Mr. Roy Slıield tarafından ileri •-

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKıNCI 

macera romanı 
KJSIM) 

Bu geç saatte kralın dairuinde bulun- Otelci korkusundan ses çıkaramadı.. koprak geçtiler. rülen bir fikir ilzerlne ortaya çaktı. 
mamuuıdan fÜpheye düşen Barbezyo Cebinden çı.kardığı anahtar destesi için- Tam kapıdan çakace.\lan urada kar- Mr. Roy, aöylediii bir konferaute. 
birdenbire kapıldaiı enclite için<le sor· den birini seçerek kapıyı açtL tdanoda garip bir iman kafileaile karp- {prlaya prkıcı deiil, prkıcıya ..m 
du : Barbezyö, Danjö tarafından takip laştdar. metbur eder) dedi. Onun üzerine tUb-

- Yoklar mı) Ne zamandanberi) edilerek odaya atılda. Bu insan kafilesi... Köylülerdi. cılar itiraza kalktılar ve: 
- öileden sonra çaktılar ve bir daha Daha ukadan da ptkan bir halde Bir sedye taflYorlardL.. - Hayar, dediler. Asil tuleıyı ....... r 

avdet etmediler. otelci celiyordu. Sedyenin &zerinde etblaednin çamur· eden bizizl 
- Yalruz mı çakblar) Girdikleri oda bombottu-... Etraftaki lanna kafasından ve beliti de vücudun- Münakqaya devam eden radyo ... 
- Evet mo~ör... daiuuklık illıc nazarda söze ~ordu. dan akan kanların karqtaia yüzü balmu· siki müdürü fikrini fC>yle müdafaa ecli-
- LJıakları nerede> Bu odaya İçİçe açılan diier üç odada mu cibi aaramuf bir yaralı nrcb. yor: 
- Kont cenaplan gittikten sonra on- da kiımeler yoktu. Barbezy& onu göriince bir clehtet ni· cApı ikticlarc1a bir kaç prkıcı ila-

2 J - lar da kendi kendilerine izin ah.ut ola- Y alnaz yatak odasının ortuandaki duı salıvererek geri 91çradı. hm. Bunlara hep aynı prkıyı aöyletlllaa: 
"1.ı.__~07ör Lui etrafına bakında. Mu- yan mavunaya karanlıkla kanpncaya ka- caklar lei •v11tılar. Hlll cözülıcmediler. m•sanan üzerinde büyük bir tabaka kl- - Ruson... Ne tukı mqlıur olur, ne t11rkıcd.ra-
~ miktaruun az olduiunu cöriin- dar takip ettikten eonra töyle mınldan- ~nun yanında bulunan Margi iıt bualalllllftL Diye haykmiL. Yarala iamp.m ~ Wri. Fa1tat. bepei ayn ayn bir prb lllF-
,~1· Reymondu bir kenara çekerek IDlfb: Dan,iö 10rdu: Barbezyö hücum eder ııibi bir hare- fuz edildiiini duyunca söilerini hafifçe leeinler. içlerinden hanciıli 7erine •• •-

-Yarabbi. .. Onu korul ... Onu koıul.. - Azizim Maqp.. Telipn oeL Bir ketle bu kiiadı kaptL Bu kaiıdın üze- arahkladı. manana söre sUze1 bir farkı intihap et-
',,...._ Arkadatlaruuzm mühim bir lmmı- Bütün emek ve gqretlerimizin botuna ...,.den mi fiiphe eCliyonun>. rindeki bir kaç satan yük.ek aeele oku- Babwnm poetacwnm balunduiu bu tiyse o me,hur olacaktır.> 
~e demek rua oldunuz) çı.kmamaaına müsaade et..... - Evet .. Hem 'bir teYden dejil .. Bir du: hal PDG MarviYe Kont dl Marlinin alel- Mr. R07 Sc:hield illve ediyor: 
~ "Vfıeetan papazı bu suale sadece IU Marki dö Barbezyo Liyonda. tahmin çok 19ylerden .. Evvela kont dö Marli- c Masanın üzerinde bulacailnaz kese L:ele firannm aebeWni açalıc olarak an- cMiul mi iatiTonunuz) itte ... 

'Verdi: edileceii makad pefİnde geç vakte ka- nia 1..İ7onu terkettiii muhakkak. Sonra içinde zannederim benim ve maiyetimin latnııt oluyordu. Croel>7 eakidenberi tukı söylerdi, + 
~ F.,,et Sir... dar dolqtaktan sonra otele döndü ve da. .. Daha mühim fe)'ler var. otelinizde yaptıldan masrafları kafi mik- Derhal aeclyeyi tatıyanlara yaralıyı metbur deiildi. Halbuki, bir gün (8e-

"t .. un iizerine Monsenyör Lui hiç bir doğruca kont dö Marlinin dairesine gİ• Otelciye dönerelu tarda kaqdayacak para vardır.. • orada bırakmalarını ve hemen uzaklaı· cenin mavisi) ni söyledi. Birdenbire ..... 
~--::leıneclen papazdan aynlda. Ma· derele kapsya hafifçe vurdu. - Bu dairenin sizde bqka bir anah- Otelci bunu duyar duymaz derhal malarmı emretti. laur oldu. Şimdi bizim aklımıza 2 
~ ~ı .. kaç tarafına geçerek oturdu. Biraz beldedi. tan var ma) muanan üzerindeki keseyi kapnutta- Salonda kendisi ve arkadaıı Donjo- Cra.by denince (Gecenin mavisi) • 

1 ~rını Rök yü"zünde tek tük parlıyan Cevap alamayınca bu sefer daha kuv· Oi,oe sordu. Barbezyö ise ona ehemmiyet bile ver· dan bafka kimsenin kalmadağına emin Sophie T ucker denince de cO günl~ 
ı 1ı ra dikerek hülya ve rüyalara vetli vurdu. Otelci tereddüde cevap verdi. meden arlıcadap Danjöye döndü. olduk~n sonra yaralıya yaklattL birib . . . . . ... fa 
~ h Bir daha. •• Bir daha vurdu. - Evet Monsenyör .. Bende bir anah· - Çabuk .. Çabuk .. Diye haylardL.. Boğuk bir aea1e: Amenkada radyo muaikı mudurii -

1 
tını uzerinde. arkasında genif bir lçerden )alç bir ... selmİyordu. tarı var .. Fakat... Kaybedecek bir saniyemiz bile yok.. - Mektup ... Mektup nerede) rine iftirak edenler de var, ~ 
~ büninmüı genç bir adamm. Kapaya vurulaa darbeleri duyan otel- Barbezyö belind• tabaneuuu çeke- Aksi takdirde ben de sen de hapı yuttuk Diye eordu. müdafaa ede~er de. Bu suretle. ta 

1 
it- uzaklat11n mavunaya takip et• ci koprak plcli. * otelcinin burnuna dayadıı demektir. Ruson kaybettiii kandan çok zayıf mu yumurtadan çaka,r, yumurta mı ii-

1 tabii ıörmedi. - Kent dl Muti daire9İnde yoklar. - ö,rle İM at~. Yoba beyni- MerdiYenlerclen dörder dörder indi- vulttan meselesi henii& halledilmemit tM.-
delilcanlı, nehir sulan üzerinde ka- o.dl. nia patladaiı ııUacllr. ler. Alt kattaki bii7ik yemek aaloa..a laau.ror. 
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Ne kadar zaman 
yaşıyacaksınız? 

•• 
Omrünüzün sonuna doğru süratli 
mi veya yavaş mıyaklaşıyorsunuz? 

Her insanın vticudu doğduğu günden 
ölünceye kadar bir çok safhalardan ge
çer. 

insan ana karnında bir (Cenin) doğ
duğu zaman. dişsiz, dilsiz ve ayakta du
ramıyan vaziyeti ufki ve yerde sürünen 
bir bebektir. Daha sonra dişli, lakırdı 
bilçn bir yavrudur. Vücudu da geliş
mekte ve değişmektedir. Sonra çocuk 
olmuştur, daha sonra buluğa erecek ve 
bir delikanlı olacaktır. Sonra genç adam
dır, daha sonra ihtiyarlık safhasına gir
mi§ bulunacak ve vücudu ihtiyarlığın 

tekmil gerilemelerini ve değişmelerini 
~ıyacaktır. Daha sonra da ihtiyarlığı
nın sonunu kapıyarak ölecektir. 

Kızlar için de bu istihaleler aynıdır. 
Farkı şu ki, kız çocuk (12) yaşlarında 
Adet görmeğe başlıy~cak. Karnında rah
mi, mehbili, yumurtalıkları büyüyecek, 
dıŞJarıda göğüsleri teşekkül edecek, vü
cudunun muayyen yerleri kıllanacak, 

bu suretle o da cinsinin bütün hususi
yetlerine sahip olacak ve yirmi sekiz se
ne' her dört haftada bir ay hali görecek
tir. 

Sonra bu ~det görme kabiliyetini kay
bedecek. Yumurtalıkları, rahmi ve saı
resi gerilemeğe, sönmeğe başlıyacak vü
cudunda yeni girdiği safhanın icabı olrın 
tahavvülat olacak. Daha sonra ihtiyarlı
ğa nynk basacak ve bu safhanın sonunda 
o da ölecektir. 

Her hangi bir sebeple vakıtsız olarak 
ölrnlyen her insan mutlaka bu 5afhn1ar
dan geçecektir. 

Her cismin bir hacmi olmak, bir ağır
lığı olmak rı';ecburi olduğu ve vezinsiz 
ve hacimsiz hiç bir cisim olamadığı gi
bi, hayatın da safhaları olmak mecbu
rldir ve bu safahat hayatın zaruretidir. 

Pek basit ve tabii görünen bu cüm
leye bir işaret koyunuz. Ileride bu basit 
hakikatin ilimde ne ihtilaller yaratma
ğa vasıta olduğunu göreceksiniz. 

Fakat doğduğumuz günden ölüm gü
nümüze kadar da bir (zaman) geçmek
tedir. Zaman geçtikçe ölüme yaklaştı
ğımız için yaşımızın o senelerin geçıne
Jinden insanlar daima bir korku ve elem 
hissetmektedirler. 

(Zaman) ı ne durdurmak, ne yavaş· 
latmak, ne de çabuklatmak elimizde ol
madığı için, kendisine hilkmUmüz geçmi
yen, geçmesi mümkün olnuyan (za
man) m elinde baziçe olduğumuzu bili-
7oruz. Ve bu korkudan bir gün gelip te 
kurtulmak tiınidi dahi olmadığını pek 
llA takdir ediyoruzdur .. 

(Zaman) bir madde olmadığı için, 
maddeye tahakküm etmesini bilen fen
nin terakkisinden de bu hususta hiç bir 
tlmidimiz yoktur. 

Hülasa ne taraftan düşünsek (za
man) ın pençesinden kendimizi kurtar
tnak için funld bulamıyoruz. 

** Fakat son bir kaç sene zarfında çok 
pyanı hayret keşifler oldu. Ve insanları 
alakadar eden (3) nevi (zaman) mevcut 
olduğu keşfedildi. Bunlardan birincisi , 
hcp!111izin bildiği ve günler, haftalar, ay
lar, seneler ve asırlarla ölçillen (za
man) dır. Halbuki hepimizin bildiğimiz 
bu (zaman) ın ve esasen başkasını da 
bildijimiz için, bildiğimiz bu yegane ve 

mahud (zaman) ın bizim hayatımızla 
ve hayatımızın imtidadiyle hiç bir mü
nasebeti, hiç bir alakası olmadığı keşf
edildi. 

Bu mahud (zaman) ı ne durdurmak, 
ne yavaşlatmak, ne çabuklatmak müm
kün değildir. 

Tarihte peygamberler devrinde bir 
tek YU§'i aleyhtisselfun devrinde (za
man) ı durdurmak teşebbÜsü vukubul
du, fak.at sihirbazların pek çoğu (za
.. man) ı zaptetmeği, onu yavaşlatıp, öm
rü ağır ağır yürütmeyi, yani geçişi ve 
akışı uzun süren bir öm(r temin etmeyi 
çok düşündü1er. 

Halbuki bu pek gtilünç bir düşünre
den başka bir şey değildi. 
Keşfolunan: 

Ikinci nevi (zaman) ise, bizim haya
tımıza doğrudan doğruya bağlı oldujtu 
görünen bir (zaman) dır ki, bu (za
man) ın geçiş sürati doğrudan doğruya 
bizim ömrümüzün geçi§inin süratini üa
de etmektedir. Ve bu (zaman), her şahıs 
için ayndır. Yukarıdaki (zaman) ise her 
şahıs için müşterek olan bir (zaman)dı. 

Bu ikinci nevi (zaman) ı nazari ola
rak yavaşlatmak, çabuklatmak, geriye 
getirebilmek imkanı da görülmektedir. 

Bunun manası tasavvur edilemiyecek 
kadar derindir. Yani doğduğumuz gün
den ölünceye kaoor yukarıda tarif etti
ğim safhalardan geçişimizin süratini ya
vaşlatabilirsck, her safhayı daha uzun 
bir müddette geçirmiş olacak, bir keli
me ile ömrümüzü uzatmış olacağız de
mckiir. 

Aksi olarak bu safhalardan geçişimi
z.in süratini hızlandıracak olursak, saf .. 
hnlarımızı daha kısa bir müddette ikmal 
etm~ ve ömrümüzü kısaltmış olacağız 
demektir. 

Faraza (12) yaşına gelmiş kızlardan 

birisinin (ikinci zamanını) yavaşlatabi
lirsck, nrkadaşlnrı ileri yaşlara vardığı 
ve o yaşların icabı olan teşekkülfıta sa
hip olduğu, hatta ihtiyar1adıkları halde 
bu kız, haltı gençlikte, çocuklukta, taze
likte kalmış olacaktır. 

Yahut bu kızın (ikinci zamanını) sU
ratlendirirsek, o arkadaşları yirmi ya
şında taze birer kız vaziyetinde bulun
dukları halde kendisi elli yaşındaki 
kartlık çağına fiilen girmiş bulunacak
tır. 

Işte yeni keşfolunan ikinci türlü (za
man) böyle bir (zaman) dır. 

Şimdiden şu hakikat meydandadır ki, 
bu ikinci türlü (zaman) tamamiyle şah
sı, şahsın kendine bağlı bir zaman oldu
ğundan ve her şahıs ayrı bir zamana sa
hip olduğundan insanların ömürleri ya 
yavaş bir geç.iş, ya seri bir geçiş, ya nor
mal bir geçiş sürati takip ebnektedir. 
Artık herkes kendi hayatının akışı

nın hangi tempo üzerinde gitmekte ol
duğunu sormak zaruretindedir ve bunu 
tayin etmek imkanı da vardır. 
Şimdi bütün okuyucularıma bu satır

ların bir roman, bir rüya veya bir efsa
ne gibi göründüğünü pekili hissediyo
rum. 

Bundan sonraki makalelerimde bütün 
bu yazdıklarımın harfi harfına ve nok
tası noktasına nasıl kat'ı birer hakikat 
olduğunu göstermiş olacağım. 

i 

"Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki otuz yatakh 

hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alaancak vapur iakeleai karıı
sındadır. Gece gündüz basta, doğum, ameliyat kabul eder. Daimi 
mütahassıs doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
salonu, Rontken - Diyatermi • ( Undala ) - Oltraviyole - Enfraruj -
Elektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize kartı 
'°k güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanediı. 

Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört liradan 
ba§lar. 

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 

Mevsimin ikinci avı 
Pazar günkü avda 235 

keklik vuruldu 

Pazar giinkü avda avcılarımız vıırdukları avlarla birlikte 
Pazar günü av mevsiminin ikinci haf- miyet azalarının gerek yürüyüşte ve ge

tası münasebetiyle Halkevi avcılar ce- rek silah atmak hususunda mucibi mem
miyeti büyük avlar tertip etmiştir. Şeh- nuniyet bir tekamül göstermekte olduk
rimizin güzide avcılarından yirmi iki ları görülmüştür. Yeni hevesk~rlardan 
kişinin iştirak ettiği ve bizzat cemiyet ~ ~ok müstaid olanlara tesadüf edil
reisi Mustafa Barıtçıoğlunun idare etti- DU§tir. 

Yaşları oldukça ilerlemiş olmasına 
ği Germiyandak.1 avcılık parlak bir mu-

rağmen beş avcı arkadaş ta gençlerle vaffakıyetle netice]emniştir. 9 saat zar-
aynı safta yürümek suretiyle bu sporun 

fmda Germiyan, Reisdere, Narlıca ve kıymet ve faydası hakkında eyi bir mi
Tidır havalisinde 34 kilometrelik bir ce- sal göstermişlerdir. 
velan yapan avcılarımız 235 keklik vur- Cemiyetin diğer bir çok azası içmeler, 
mak suretiyle takdire layık bir varlık Emiral~m, Ulucak, Cumaovası, Balçova 
göstermişlerdir. ve daha bir çok yerlerde avlanmış ve 

Çetin ve fakat muntazam bir şekilde Pazar tatillerini çok faydalı bir spor olan 
yapılan bu av partisi münasebetiyle ce- avcılığa tahsis etmişlerdir. 

Kurşunlu kaplıcaları 
Bozdağın eteklerinde olan kaplıca

lar bu sene tıklım tıklım doludur 

Salihli Kurşunlu kaplıcalarının görünüşü .. 

Salihli (Hususi) - Bozdağının söylemiıtir. 
eteklerinde zümrüt tepenin Üstünde ku- Havası tabii güzellikleri, ıifalı aularile 
rulan Kurıunlu kaplıcaları. Lütfü Kıtda- eşine az tesadüf edilen burası gelen her 
rın geçen sene yapbğı Salihli - Ödemiş ziyaretçi Üzerinde çok müsbet bir intiba 
yolu ile kıymetini arttırmış bulunmak- uyandırıyor .. 

tadır. Salihliden ti. Balıkeaire kadar geni§ 
Bugün kaplıcalar, Ege mıntakasından bir bölgenin çok eski bir tarihten beri 

lstanbul, Konya, Eskitehir, Adanadan ödemiş ve Aydın bölgesi ile kuvvetli 
gelen bir çok konuklarla dolu... münasebatı iktısadiyesi vardır. Bu müna· 

r Karımdan 
N Glzledlgim Sır 
L Yazan: Üc Yıldı:. -• 

2-
Bir müddet olduğum yerde kal- anne gözü bu .• Hiç alJanu '*J... 

dun.. · - Oğlum, dedi. B~~ Zf"ell 61-
0 .. Karfıdaki aokağa aapmıf, ak,am •enin eve gelırnı ,,-:,,,.,. 

gözden kaybolmustu. ğenmemiştim. Ha.ta lalan 
Biaikletimi ·kald;rdım. Gidonu yasın .. 

çarpılmış, zenciri çıkmıştı. Zenci- - Bir feyciğim yok .. 
ri taktım. Gidonu düzelttim. Diz - ln,aallah öyle ol.u?·; "! _ _.. 

kapağımdaki sıyırıkın verdiği Uykuya ne kadar 1.iıf~ 
acıyı duymıyordum bile.. Ancak boğazıma da o kadar duflıfll!9' ,.. 
eve geldiğim zaman tam kemiğin Bir kaç dilim ekmek, tHY""1 lıi 
üzerinde oldukça b'üyük bir yara çel, zeytin yemeden ve ii.t ~ 
açıldığını gördüm .. Yaradan akan bardak çay içmeden kah O ,.. 
kan çorabımın içine dolmuftu. tamam olmuş ıaymazdım . •• 

Zavallı annemi üzmemek için bah bir bardak çayı zor!'~ 
apteıthaneye giderek hem yara- O da anneme fÜphe v · -- . .J6A 
mı hem çoraplarımı yıkadım.. için.. Sanki ziyalet •olr_,,..~ 

lfte lclci.lle tanıfmam bu ıekilde kalkmıf gibi karnım tolıfa·· 
olmuıtu. Anneciğim meraklandı. fll 

* - Allah allah .• dedi. ~ lr 
Bütün gece gözüme cıyku gir- oldu ... Bir gece içinde tabi'f" ~ 

iifiverdi. Kendini bir ,._.-medi. Halbuki ben uykuyu çok 
ıeverdim. Y ataöuna yattıktan gÖ•ter .• 

0 Ben: 
•onra delik.iz olarak en afaiı •e- _ Doğru anneciğim, J~ 
lıiz •aat uyurdum. ~-, LLI... .,,,. 

Annem hemen her ıabah beni ben de üzerinule bir ,,.,.,,._ ,,-
d .... l" deği,ilılik hiuediyorran. ,,.. _.. 

uyan ırmaga ge ır: · d" d kt "d" _...,.." 
- Oğlum •. Çayın haır .. Soğu- pm 1 0 ora gı ıp mau,,...-

yor.. Kallı, bu ne uykusu.. Genç >'Ve bu bahane ile .,,J.,. ,; 
olacaluın.. d 

Diye baf ucumda konleran•lar unN. ·d kti" • - ~ . b . k iL ereye gı ece m~ IJOI"';_ 
verır ve en yıne a Rmazdım. ? D kt iti. d" .. ~ • .,. 
Halbuki o gece .. uyumak iıtedi- mı boh or~_.J m "~,-:~'-
.... ' halJ " •• b • .. r· ku Ce la a a RUUtlr HIHIT ·~ • .:-i:,.... 
gı_m • j gozume ır tur u uy liye kalama ve kalbime qı.. .... 
gırB~lıyor "··ık d 1 A lı l nl lclalin adre•ine gidiyord,,,,,. 

ı mem ı e a Gfl o a ar G"d" t aktun? .. 
benim gibi mi oluyorlar. Yatakta, 11' ıdp" e '!e.ybapal': ·: ~ 

k 1 lı . b ay ı evını u aam, ~ 
yoalrtganıh a amakçe tılmk .. Btu1~·'!· mı çalacaktım? Hayır.. ~J... 
n ıcı, ava•ız aran ı ta c aıın b l d .... h "tt .,....-.J 
h al' 'l b b lı ld y·· onun u un agu mu ı e ,,. 
ğ~:ıd~ b~r çd,p~~~ı v"arJ::· s':i~ makk, onu

1
n için~e !'!f'!J~,_ 

d ·· d ·· l d.. d ·· N 'h uza tan o sun gormeR ı•ti~~ıJ. on um, •o a on um.. ı ayet A k l d --'du"" ,..-
kalktım.. M a•anın basına geçtim. b. df roman arıkla "j, nrafh"'::. 
Üzerinde senelerce ,;.ektep vazi- I ıtr ebn çardpabn .. asl arb~ ~.J;,..ı-
1 l · t .., · ~ l l . f e en e oy e ır yu 
he ;,rı r~.P ııım, rıyab meje e .erı vurulduğumu anlıyordum. ~ 

d
'! ·ıekttdıgılm ı" mas~ afın a fım- lclalin verdiği adreıe giJ-1~,...~ 
ı ı e a o arak bır kalp muade- b · b' .. 1. 'd' · VM . l · h ll' .., d enı ır gorme ı ı ınız. '"' • ,J:. 
esı a ıne ugrasıyor um. d k lb' · b" d' l melı .,,. 

K • .. t k l 'td o sıra a a ımı ır ın e 
agı a em a ım... · 

«lclci.l hanım .. » nız.. "Iİ'!'. 
«Sevgili lclôlciğim .... » Tam verdiği adrese geld~ 
H . zaman bir de ne göreyim .. B-_J,. 

« emşıre ... » k I k lb. k~-
« Vela.nz sevgili ... » gece a ama ve a ıme JI' 

ğım numara bir ev numarall Böyle başlıklarla yazdığım bir ~ 
riirü kağıtları yırtıp yırtıp attım. ğil •. Bir demirci dükkanı n ""1". 

Ne yazacağımı, niçin yazacağı- •ı değil mi? Eyvah .. lclôl • J, 
b l oyun oynamııtı .. Şifmif bir 00-~.ıs .. 

mı i miyordum. iğne sokulmu, gibi demir~.:::;,. 
Böylece sabahı ettim. kanının önünde adeta .;;,..-
Annem yine bermutat odama 

girip te beni ayakta bulunca: dimD. . . . .. ii .. ·-~"'-~' 
A d . h l emırcının, ora u~"' 

- ... ıye ayret etti. Maşaa • kızgın demir parçcaına İlllP-,__·· 
lah .. Bugün naaıl oldu böyle .. 

balyoz ıanki ate, içinde 
Ben uykumun kaçtığından la- kalama iniyordu .• 

lan bah•ederek anneme yarun ya-
malak bir cevap verdim. Fakat - BJ'J'MEDf -
----------------------------~--------------~-

Bir 8 u l gar muharririnin 
şayanı dikkat yazısı 

. 

"Ankara ile SofyanıJJ 
arasını hiç kimse 

bozamaz,, 

Yeni müstecir B. Nedim, maddi fe- sebetler gün geçtikçe ehemmiyetini art
dakarlıklarla bu sene bu yeri tam bir sıh- tırmaktadır. Yurdun her köıesini her ba
hat yurdu haline getirmiıtir. Bozdağ kımdan ihmal etmit olan Osmanlı sal
suyu, temiz yataklar, radyo, bol ışıklı tanatını Salihli ile ödemiş arasında iki 
elektrik, gazete, mecmualar, idare müdü- yolcunun yan yana yürüyebileceği en ip
rünün yüksek terbiye ve nevaz.işkar ha- tidai bir yol bile yaptırmamıştır. Rakam
reltetleri herkesi derin bir sükun ve isti- lan bin metreyi aşan çok sarp, korkunç 
rahate boğmak ve derin bir neşeyi de tepe ve dağlar arasında ancak katır hay- Bulgarietanda eski demokratlar birliği tabuk etmektedir. ~ 
kendilerine arkadaş edinmit bulundur· vanının açmış olduğu bir patika yüzlerce liderlerinden ve Sobranyada muhalifler Bulgarla Türk aulh içinde y.,.-!9,,. 
maktadır. yıl Salihli - Ödemiş arasının daha doğTuıu reiai mebus Gospodin Grigor Vaailef itimatla teırilci mesaiyi telı: ~ 

Kaplıcalar hınca hınç dolu .. Cümhuri- ödemiş, Aydın bölgesi ile Manisa ve Ba- (Zora) gazetesinin 8 tarihli eayfaamda zulıyor. ~ 
yet hükümeti, her sene sıcak mevsimler- lıkesir iktıaadi bölgesinin yegane mu- (Türkiye ve Bulgaristan) baılıldı dosta· lki memleket matbuab ela bu 
de halka tirin memleketin her yerini gez- vasala tariki olarak kalmııtır. ne bir makale nC§retmiıtir. Ehemmiyeti- duygularına mal olmalttadll'. • .__._. 
dirmek ve vücutlarına yanyacak fenni Yurdun en aşılmaz bölgelerini, demir- ne binaen makaleyi aynen tercüme ede- Ankarada hükümetin aiyuetilli ı:--... 
ve sıhhi sulardan istifade etmek için ti· yolu ile turistik bir hale getiren cümhuri- rek aıağıya alıyoruz: dan bilen ve aralarında mebu.lat ~ 
mendüfer, vapur, diğer nakliyatta bin bir yet devri Bozdağ ailsilesinin en sarp cSofyadaki pyialar endüstrisi, bir lunan meşhur Türk gazetecileri b;_...,ı 
fedakarlık gösteriyor. ve apik kayalarla tüyleri ürperten uçu· kaç günden beri Türkiye - Bulgaristan son zamanda bir çok kerreler ~ .,ıt 

Her tarafa akın eden bu halkın taha- romlarla dolu olan yolunu da açmak mu- münasebatı üzerinde kuvvetle çalışmak- yazarak Bulgaristan için hayati~.., 
cümü karşısında kendilerine yer hazırla- vaffakıyetini göstermiştir. tadır. Haddi zatında hiç bir ehemmiyeti mesele üzerinde durdular. Bu ~ .. s-J' 
mak onlara iyi bakmak vicdani bir borç- Yol. Kurşunlu kaplıcalarından itiba- olmıyan hadise iki memleket arasında de Balkanlılar anlaşması ve butüO _,-
tur. ren miitemadiyen yükselmektedir. 630 iyi komşuluk duygulariyle mütehassis kanlı milletlerin hayati icabatı oı.o 

Buradaki kaplıcalar biri zenginlere di- rakamlı Allah diyen köyü vardır. Bu kö- olarak emniyetle halledilmiştir. Alaka- selelere dokundular. ~ 
ğerleri de mütevassıt ve diğer tabaka yün bol suları, güzel meyveleri, ağaçları, dar makamlar, kat'i ve sarih olarak bu Bu maruf yazıcılara biz, tr _,r 
halka olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. latif bahçeleri ile müstesna bir güzellik yegane hadise hakkında izahatta bulun- borçluyuz. Çünkü, Balkanlı ınille~, 
Halka ayrılan yerler az olmakla beraber taşıyan Allnh diyen beş dakika ilerisinde dukları halde dedikodular endüstisi ken- sındaki anlaşmaya engel olan tıJ"": 
muhasebeyi hususiyece de bakımsız bir Lütfü Kırdar çeşmesi ile sayfiye haline di uydurmalarını pazara çıkarmakta de- nn bertaraf edilmesi ve münaz•~ ,_t 
hal ve vasıftndır. girmiştir. vam ediyor. lelerin düzeltilerek yakın i-tikb e-' 

Hasta, sağlam, zayıf, zinde, genç, ih- Banyolara gelenlerden bazıları istira- Bulgar • Türk münasebatı hakkında lam bir esas olacak yakın dostluiıJıl ~· 
• •• .. w d 1 h" .. niyede tıynr herkes buraya koşuyor. Hayatının hat saatlerini buralara hasretmektedir- bir tek hakikat vardır; Türkiye ile Bul- susu ugrun a on arın usnu 

en yüksek kazancım iktidaf edeceği bu !er. Cumartesi - Pazar günleri Salihli hal- garistan iyi komşu gibi yaşıyacaklar ve gulandıklarını görüyoruz. i)e 90f• 
verimli yerde yer bulamıyor. Mnamafih kı banyolara ve seyrine doyulmıyan bu dostluklarını inkişaf ettireceklerdir. iki Bilinmesi lazımdır, ki Ankara .,J•ftll 

h. b" .. d' ınez v-e o , yeni müstecir tecrübe vukufu ile halkı yerlere gitmektedirler. memleket hiç bir veçhile onların düşma- yayı ıç ır şey gucen ıre d roel-
bu sene ıstıraptan kurtaracak tedbirlere Yalnız halk Salihliden - kaplıcalara nı olan yabancı telkinata kapılmıyacak- dostluğunu hiç bir kimse ihlal e _:.,,ı 

r--:.or VaPJ 
tevessül etmiştir. Fakat yeni sene için kadar olan yoldan mustarip bulunmak- !ardır. '-U-
çare düşünmek zarureti vardır. tadır. Bu yol altı buçuk kilometredir. Jki memleketin yüksek idareleri buna 

Yeni valimiz sayın Faik Türe] memle- Yol, Kurşunlu çayın mecrasından geç· en birinci teminattır. iki milletin emel- ORMAN YANGJJfl., pi'' 
TELGRAF Adersi: Alsancak Sıhhat Evi ketin ihtiyaçlarını tetkik esnasında bura- mektedir. lerini yüksek idarecilerin anlaYl§ı ile te- J)og~anbe.ı Seierihisarın cenup ve ~ 

h. · · · l · ti'kametinde bit 
0 
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-
ya da uğramağı unutmamış ve bugünkü Bu kısımda mesafeyi iki kilometre da- __, 
sıhhi durumundan memnun ve mütehas- ha kısaltacak ve yolu çaydan kurtaracak yolun bir an evvel vücuda getirilmesini 
sis olmuş ve her sene çoğalan halkın ih- yeni bir güzergah tespit edilmektedir. değer valimizin lutüflerinden bekleriz. 
tiyacına cevap verilmesi icap ~ttiğini de Binlerce halka zahmetler veren bu Riza Kap 

ıyesının şuna ıs 

yangını çıkmıştır. ,onr8 .-
İki hektar orman yanc:lıktaD 

halkın yardımiyle söndürillıD~ 



r-- HA v A TAARRUZUNA KARŞI U•H: 
L ........ KORUNMA TATBiKATI ........... J 

lstanbulda 
Bugün 

Harp hali başlıyor 
.... BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -ı 'fARZI 
lehrinıizde aktif ve pasif müdafaa de- Tayyare tehlikesi işareti verildiği es-
~ tatbikatı için harp hali yarından nada nakil vastıaları şu suretle hareket 
~Eln başlıyacak ve bitimi ayrıca ilan edeceklerdir: 
~kttr. Pasif deneme tatbikatı için A) Hayvan koşulu nakil vasıtaları 
"""Un hazırlıklar tamamlanmıştır. Vila- (arabalar): 
:: bava taarruzlarından korunma işin- Arabalar, yol ağızlarını tutmıyacak 

halka d~en vazifeyi bir kerre daha veçhile yaya kaldırımına yanaşmış ola-
~ek üzere afişler hazırlanmıştır. rak durur, h ayvan çözülür, kalın bir 

'l'ayYare hücumları esnasında halkın ağaca, tramvay direğine veya bunlar 
~ca edeceği ve kapılarına birer levha yoksa arabaya bağlanır ve hayvanın 
""llOft edilmiş ve kapılarına birer levha yem torbası başına takılır. 
~ak suretiyle ilan olunmuştur. Has- B) Motörlü nakil vasıtaları ve fraın-
""'llle.ler, ve camiler de umumt sığınak vaylar ve tilnel: 
tert~ meyanında bulunmaktadır. Alarm işaretiyle berab~, nakil vası-

.HALKIN RtAYET EDECEô-1 talan içindeki halk en münasip bir yer-
HüKüMLER de ve umumi sığınaklar durağında bo-

llavaya karşı korunma tatbikatı mü- şaltılır ve kendi yerlerine şider}er, ye~
'-aebetiyle halle tarafından riayet olu- lerine gidemiycce"k kadar uzak olanlar, 
~k hlikümler ve yapılacak işler hu- halkı bÔşalttıktan sonra yol ağızlarını 
"IQQa vilAyetten bildirilen umumt emir kesmemek ve itfaiye musluklarını ka
hdur: pamamak şartiyle münasip yerlerde du-

HA VA HUCUM TECROBESt rurlar, bu nakil vasıtalarını idare eden
ıl~ - Istanbulda aktif ve pasif müdafaa ler en yakın umumi sığınağa iltica eder
;:aerne tatbikatı yapılacak ve şehrin ler. 
oqelinde dilşman tayyarelerini temsil 
~ üzere ~arelerimiz uçu.nılacak-

Bu tatbikat için harp hali 15 Ağustos 
8ı9 g\inUnden baılıyacak ve bitimi ay
'ıca bildirilecektir. 

Aktif müdafaa: 
2 - Tatbikat esnasında şehrin aktif 

~~dafaası için askeri makamlarca terli
~ alınmıştır. Bu tertibata göre muhte
&.., ~kilerde top ve ağır makineli tll
•qıer tarafından tayyarelere karşı ma
lle\'ra, hartuç ve filekJerile ateş açıla-
"ktır. 

3 - Tayyare hücumu (Alirm) ilam, 
~\layYen dlldUklcrle yapılacaktır. Bu 
~ polis vasıtasiyle cadde ve mahalle
-.re kadar yayılır. 

AlArm işareti, dUdUklerde kuvvetle-
111> zayıflnşan ve böylece üç dakika de· 
~ eden fasılalı seslerdir. 

' - Bu işaret verildikten sonra hal
~ ve nakil vasıtalarının hareket tarzı 
Mrle olacaktır: 

HALKIN V AZ1FELERt 
A.) Korunma teşkillerlnde vazifesi 

~lanıar, alarm işaretinde derhal vazife 
lşına giderler .. 

l B) Cadde, meydan ve sokaklarda bu-
1.tnan halk telUşsız ve slikfınetle fakat 
e.ceıe olarak evlerine giderler. Evlerine 
gilnıeye imkAn bulamıyanlar (evleri 
\ızak olanlar) polisin göstereceği ve sarı 
~ levhalarlyle gösterilen umum1 sı
~ra giderler, umumi sığınaklarda 
hr bulunmadığı takdirde en yakın hu
~ sığınaklara iltica ederler. Bu müın
~ olmadığı takdirde öteye beriye koş
ilıaksızın ve tel!şa kapılmaksızın kendi
tlnı bomba tesirinden koruyacak bir ör
t(l altına ve duvar dibine çekilir, veya 
btr çukura, yahut bir ağacın gölgesine 
htar. Sokaklarda toplanmak ve öteye 
beriye koşmak ve bağırıp çağtl'mak ya
'aktır, 

GAZA KAR&I 
C) Bir gaz bulutu içinde kalındı~ı ve

h burun veya boğazda ve gözlerde bir 
~harrüş bulunduğu zaman nıas'ke takı
lr. Şayet maske yoksa, ağır, burun ve 
giSzıer ıslak bir mendile veya elbisenin 
~atılan eteğiyle knpatılnrak rüzgarın 
geldiğı tarafa doğru koşmaksızın yürü
tı.erek buluttan çıkılır. (Gazı temsil et
ilıek üzere dumanlı maddeler neşri baz• 
hrıerde ayrıca tayin olunmuş alakadar 
ttleınurlar tarafından yapılacaktır.) 

l>ENÇERELERDE.1'1 SARKMA.k 
YASAK 

b) Tayyareleri görmek hevesiyle dı
ları çıkmak ve pençerelerden sarkmak 
~rarlı ve yasaktır. Bina dahilinde bina 
d 0?-unrna teşkilitında vazifesi olan!ar. 
l er~~l vazife başına gider, korunma 
~ trıırınin emri altına girerler ve bina 
'i0t-unrna planı veçhile vereceği ernirle-

~aparlar. 

~atifedar olmıyan pasif halk bina ko
~ tna limirinin tertibi veçhile borlrum 

0 at.~na inerler. Kt'Ildi evinin bahçesinde 
b :rtuıu siper sıgınak yaptırmış olanlar 
tı)~ralara girerler. Evlerinin bodrum kıs-
04rıda veya birinci katlarında sığınak 
Y rak kullanmağa elverişli yeri olmı
~ aı:ı. • bilhassa tam ahşap - evler halkı
~ 111 

arsa ve bahçelerinde ve faknt evin 
ı: az beş metre uzağında olmak şarti
h havadan korunma için üstü örtülü 
Y endck siperler yapması bilhassa üwsi-
e olunur. 

hi n.u hazırlık bir harp vuku unda büyük 
t'-'drhıhti~acı knrşılıyacak çok lüzumlu bir 

lrdır. 
aina ko A • o • o "tir 'ıı . runma amırının emrıne ı az-
ıtaat mecburidir. 

VASITALARININ HAREKET 

HAKEM OTOMOBtLLERt 
Tatbikat münasebetiyle tayyare hücu

mu esnasında dahi dolaşmak mecburi
yetinde olan hakem otomobilleri serbest 
olup bunlann hareketine mümanaat cdiL 
mez, bu otomobiller dört köşeli, beyaz 
fillma taşırlar, hakemlerin kollarında 
beyaz işaret bulunur, hasta nakleden 
otomobiller ae bu hükme tabidir. Alar
mın devamı müddetince tünel sığmak 
olarak kullanılacağından bu milddet zar
fında tUnel işleme faaliyeti durdrula-
caktır. 

C) TRENLER 
·Alarm işareti verildiği esnada garlar

da bulunan trenlerdeki yolcular iner-
ler ve sığınağa veya civar umumi · sığı
naklara giderler, harekete hazır bulu
nan trenler, yol açıksa hemen garı terk
derek şehir haricinde serbest bir hat 
üzerinde durur veya istasyon civarında 
tünel veya yarma varsa oraya giderler. 
Tünel haricindeki tevakkuflarda halkın 
trenleri terkederek etrafa yayılıp gölge 
ve çukurlardan istifade etmeleri icap 
edebilir. Gara yaklnşmaktn olan trenler 
ise, aynı suretle şehir civarında bekler
ler. Tayyare hedefi olabilecek bütiin 
köpriller civarında bulunmazlar. 

D) V~URLAR 
Ainrm esnasında rıhtım ve iskeleler-

de bulunan vapurlar yolcu alamazlar. 
içinde yolcu bulunanların yolcuları çı
karılır. Hareket halinde bulunan vapur
lar en yakın iskeleye giderek yolcuları
m çıkarırlar. 

5 - (Tayyare tehlikesi bitti) işareti 
verildikten sonra dahi ancak bina veya 
sığınak Amirinin müsaadesiyle dışarıya 
çıkılabilir. Dışarıda gazla zehirlenmiş 

yerler, yıkılmağa yüz tutmuş duvarlar, 
patlamamış bombalar ve enkazla tıkan
llllŞ sokaklar bulunacağından böyle teh
likeli yerlere yaklaşmaksızın herkesin 
kendi işine ve vazifesine· gitmesi lazım
dır. Bu gibi yerler polis tarafından işa
retlenir. 

Tayyare tehlikesi bitti işareti: Caruı

var dildkülcrinin ve sair vasıtaların üç 
dakika fasılasız ses vermeleridir. 

6 - Tecrübede herkes hakiki tehlike
de imiş gibi emniyet ve inzibat tedbir
lerine ve talimattaki hükümlere dikkat 
ve itinaya mecburdurlar. 

Parita nihayet iz. 
mirden gidebildi 

-+-
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de fazla nümayiş yapan, feryat eden 
bu museviler, son kırk sekiz saati 
slikOnet içinde geçirmişlerdir. 
Vapur hareket ettikten sonra da 

hiç bir hadise olmamıştır. 
Vali bay Ethem Aykut, KüçUk 

Mendres kazalarını teftişten dönUn
ce vnpurun hala limandan ayrılma
dığını görmüş pazartesi günU saat 16 
ya kadar vapurun behemehal liman
dan ayrılması için alakadarlara 
emirler vermiştir. Bu emir, dün ta
yin edilen müddetten üç saat evvel 
y rine getirilmiştir. 
Parita vapurunun Filistine gidece

ği söylenmektedir. 
Bu musevilere yardım için İsken

dcriycdcn tayyare ile gelen beynel
milel musevi muhacirlerine yardım 
cemiyeti mümessili gazeteci Ben 
Hur da bugün İzmirden ayrılacak
tır-

Ankara Radyosu 
----tr---

D ALGA VZVHLVCU 
BVGVH 
-·::r- · 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği 

1 - Rast peşrevi.. 
2 - Lemi - Rast şarkı - Sazın gi
bi sinem dahi.. 
3 - Lemi - Nihavent şarkı - Bir 
gül çıkarırdım .. 
4 - Kemençe taksimi 
5 - Reşat Erer - Nihavent şarkı 
Aşkınla ben ey nevcivan .. 
6 - Osman Nihat - Hicazkar şar
kı - Ellere uzaktan bak. 
7 - Saz semaisi 

l.S.00 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri.. · 

13.15.14 Müzik (Karışık pl'ogram - pl.) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (Dans müziği - pl.) 
19.30 Tiirk müziği (İnce saz faslı) 
20.15 
20.30 

20.50 

21.30 

Konuşma 

Memleket sant ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 
Türk müziği (Klasik eserlerden 
müteşekkil program.) 
Konuşma (Verem hakkında 
doktor Muhit Tümerkan tarafın-
dan .. 

21.45 N~ plaklar - R. 
21.50 Müzı1c (Bir operanın takdimi pl. 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es-

ham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 

23.20 Müzik (Cazbant - pl.) 
23.55.24 Yarınki program .. 

-------

Sovyet sporu 
.Kızıl meydanda 

40 binden fazla sporcunun iştirakile 
yapılan geçit resmi 

_[BORSA,] 
ZAHİRE 

110 çuval Arpa 3 50 
50 Balya Pamuk 43 75 

Para Borsası 
Lond.ra 1 

Kapanış F. 
Sterlin 5.9025 

Nev - York 100 Dolar 126.08 
Pari 100 F. frangı 3.34 
Milfuıo 100 Liret 6.63 
Cenevre 100 İsviçre F. 28.4675 
Amsterdam 100 Florin 67.545 
Berlin 100 Rayşmark 50.605 
Brüksel 100 Belga 21.4175 
Atina 100 Drahmi 1.0775 
Sof ya 100 Leva 1.5525 
Prag 100 Çekoslovak 4.32 
Madıit 100 Peçe ta 13.97 
Varşova 100 Zloti 23.7325 
Buda peşte 100 PengU 24.34 
Blikreş 100 Ley 0.9012 
Belgrad 100 Dinar 2.88 
Yokohama 100 Yen 34.46 
Stokholm 100 İsvcçKr. 30.43 
Moskova 100 Ruble 23.79 

Sterlingtcn gayrisi bir Türk liraslDlll 
mukabilidir .. 

Satış Alış 
Sterlin 593. 590. 

Sovyet spor gunu münasebetiyle pov, Manukian ve Hamparsumiyan gibi Dolar 79.34 78.94 
Moskova Kızıl meydanda 18 Temmuz- Sovyet aporculan, 35 dünya rekorundan Belga 4.6710 4.6475 
da yapılan ananevi epor geçidine, bu 22, sini kendi ellerinde tutmaktadır. Fransız frankı 29.95 29.80 
sene bütün Sovyet cümhuriyetlerinden Meşhur Sovyet yüzücüsü Somyon Peseta 7.1610 7.1250 
gelmiı olan 40,000 den fazla sporcu iş- Boyçenko, cbutterfly> stili ile 100 met- Florin l.48U 1.4736 
tirak etmiıtir. reyi 1 dakika 6,8 saniyede ve 200 met- İsveç Frangı 3.5142 3.4964 

Bu rakamın da açıkça gösterdiği veç- reyi 2 dakika 36,2 aanlyede katetmek İsveç Kronu 3.2877 3.2711 
hile, Sovyet spor hareketinin kuvveti, suretiyle mükemmel iki dünya rekoru Norveç kronu 3.3737 3.3567 
genişliğindendir. Memlekette mevcut kurmuştur. Enternasyonal dünya pati- Çek kronu 23.20 23.09 
89 spor sendikal cemiyetinin idaresinde, naj rekorlan bahsinde Sovyetler birliği, Dinar 35.40 35.22 
on binlerce kulüp ve ekip çallfmakta ve Norveçten sonra dünyada hemen ikinci Leva 64.41 64.08 

Okuma masrafı buntann da emirlerinde müteaddit mü- gelmektedir. r..ey 83. 82~ 
az.alacak kemmel staalar, spor meydanları ve sa- Sovyet nişancıları, dünyanın en iyini- Avusturya~- 4.5390 4.5160 

halan, yüzme istasyonlan, tenis sahalan ıancılan ile muvaffakıyetli müsabakalar Mark 1.98 1.97 
Mekteplerin arılmasının yaklaıtığı §U b 1 k d S tl b ak d D h ·· 1 d k"' ,,,_ Liret 1510 15 03 " ve saire u unma ta ır. ovye er ir- yapın bı ır. a a son gun er e, uçu.; · · 

günlerde Maarif Vekaleti bütün çocuk 1·w · d h 1 b k d k l'b 1 ·1·ht d h l" · I Drahmi 94 93 50 ıgın e, a en, ir aç yüz yeni sta yum, a ı ro u sı a a en a t ta ımı yapan n- · · 
babalarını ve talebeyi meşgul eden ehem- 58 h • b d b" . . SOO .. ·ı· k ı·· 1 • b. l•W• f d h Zloti 4.2153 4.1939 

ususı e en ter ıyesı evı, yuz- gı ız u up en ır ıgı tara ın an mu a-
miyetli bir mevzu ile me .. gul olmaktadır. • 6 OOO k k . b 1 ·1 t t" d'l A t Pengu 3.6984 3.6807 " me ıstasyonu, , aya ıstasyonu ere yo u ı e er ıp e ı en ananevı en er- B F" tl bankamı . . 

Bu mevzuun esasını; ctahsil imkanla- B" .. k 1 .. l . . k 1 .. b k d O · k" u ıa er z ıçln hiç bır ta-mevcuttur. utun spor u up ennın apı- nasyona musa a a a, ssoavıa ım 

rını ucuzlatmak> cokuma masraflarını k . h k k k k l""bü k.b. • 2000 ahhüt ve mesuliyeti mutazammın değil-sı, spor yapma istıyen er ese açı tır; mer ez u u e ı ı, azamı pu- dir 
indirmek> teşkil etmektedir. Filhakika spor yapmak istiyen burada her türlü vandan 1992 puvan cemetmek suretiyle · 
yapılan ilk tetkikler neticesinde halen aletlerle beraber büyük kolaylıklar ve yeni bir dünya rekoru tesis etmi~tir. • ESHAM VE TAHVİLAT 
memleketimizde tahsil masraflarının bü-

aynı zamanda hususi spor mekteplerinin Binicilik, bisikletçilik, motosikletçilik, 1933 Tilrk borcu I. 
tün halk kütlelerile tekmil aileleri tazyik b d w b l 

beden terbiyesi enstitülerinin yetiştirdiği eskirim ve saire si i iger spor şu e e- 1933 Türk borcu II. 
edecek derecede pahalı olduğu anla.,ıl- b 1 l f 1· d 5 1 b l d 19.35 

" antrenörler de u ur ar. rinin aa ıyeti e ovyct er ir iğin e 1933 Türk borcu TII. 
mıştır. 1938 senesi içinde, hükümet ve sen- çok geniştir. 1938 ~o 5 F. ve ikrami"yelı" 

Bu sebeple evvela talebeye ucuz mal- ıc 
dikalar, Sovyet vatanda§ının beden ter- Memlekette mukavemet sporuna çok 1933 ikram"ıyeli Ergaru· 

zeme temin ve müteaddit maddelerin 
biyesine ve spor işlerine bir milyar ruh- ehemmiyet verilmektedir. Her sene, bir Sivas _ Erzurum hattı istikrazı" I. 

fiatlarmı indirmekle işe başlanacakhr. ile 
Bu cümleden olmak üzere mektep leden fazla sarfiyatta bulunmuftuT. çok yerde, maratan koıuları, his let • • • • • il 

Memlekette, <§imdiye kadar, 7 milyon turnalnn, uzun mesafeler üzerinden ka- • n 
11 

• • IIL 
kasketleri, keten önlükler, izci malzeme • 

genç sporcu, <çalışmaya ve müdafaaya yak yarıştan, uzun atlı geziler ve deniz-
ve ayakkapları ile talebelere ait diğer • • • • • IV. 

hazır> rozetini taşımak hakkını kazan- de uzun mesafe yüzmeleri yapılmakta- l932 Hazı·ne bonosu Clf.
0 

5 faW.i zaruri maddeleri ucuza lemin etmek için ıc 

b mıştır. dır. 1932 H"'~ne bonosu .-:t... 2 faizli· .ne1er yapılması icap ettiği etraflı ir şe- ...... ırı 
l 9 39 senesinin ilk altı ayı içinde. sen- 19 38 senesinde, dağcılık sahasında, Cu""mhurı·yet Merkez bankası kilde tespit olunmaktadır. 

dik<_ılara merbut spor teşekküllerinin or- 20,000 kişi yüksek dağlara tırmanmış, Türkiye İŞ BANKASI 
Ayrıca yazı mürekkebi, defter, resim ganize ettiği muhtelif müsabakalara, 2 14,000 kiııiden fazla sporcu kafileleri Osmanlı Bankası 

kağıdı, kurşun kalem, lastik ve saire gibi 
milyondan fazla genç iştirak eylemiştir. de Kafkasya, Altay ve Tiençan dağla- Anadolu demıry· ollan L ve n. maddelerin fiatları da indirilecektir. 
Sovyetler birliğinde en çok sevilen ve rındaki dağcılık istasyonlarında çalış- Anadolu Demı·ryolları C'.

10 
60 hisse senedi Bu suretle büyük bir not defterini 1 

binnetice en çok yapılan spor, hafif at- mııtır. Mümessil 
kuruşa, kurşun kalemlerini 40 paraya ve 1 • f b l H" k" ks k 

etızm, jimnastik ve ut o dur. ü ümet, cyü e sporcu> ünvanı Arslan çun· ento bir şişe mürekkebi de 5 kuru.şa almak ka· 
Sovyet hafif atletizm sporculan, yeni tesis eylemiştir. Büyük başarılara muvaf- Şark n....7.ı"rmenleri bil olacaktır. ~ 

yeni Tekorlar tesis eylemektedir. Yüksek fak olanlara verilen bu ünvan, halen, Sivas _ Erzurum 

Valimizin 
Beyanatı -·-- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Ora köy idaresinin idarei hususiye malı 
olup köy idaresinin elinde bulunan eski 
mektep binasını tam bir mülkiyetiyle ele 
geçirmek arzu ettiklerini öğrendim. Bu 
arzunun yerinde olduğunu anladım. Bu
nu temin edeceğim. 

Birgi nahiyesinde de çalışma göze 
çarpıyor. Bugünlerde muntazam suret
te borularla kasabaya su isale edecek
lerdir. Adagide nahiyesinde keza, çalış:' 
ma vardır. 125 metre tulünde öteden
beri mevcud, biraz da müteaffin bir de
renin üzerini örttükten sonra dükkanlar 
yaparak çarşıya mamur bir ada halinde 
bir vaziyet kazandıracn:klardır. 

Gölcük ve Bozdağ tenezzüh yerleri 
her gün için rağbeti artırmaktadır. Göl
cükten sonra Bozdağda elektriğe kavu
şursa çok eyi olacak. Bozdağın oteli, 
gördüğüm bir plAn üzerinde gelecek se
ne daha mükemmel bir hale getirilecek
tir. Bozdağ, her ihtiyaca cevap verebile
cek kadar insan kalabalığı mevcut, mil
teaddit asri vesaiti nakliyenin tekasüf 
ettiği bir şehircik oluvermiş. Ziyaretçi
ler \'e mütcnezzihin, oraya madd.1 men
faatler temin ediyorlar. Köylü halk, 
bundan tabiatiylc sevinç duyuyor. 

Tire eyi bir halde.. Hüküınet karşı
sında orijinal tipte bir havuz bitirilmek 
üzeredir. 
Torbalının henliz tasdik edilmiş hali 

sporcu ünvanını haiz Nikola Ozolin, 90 kişiye tevcih olunmuı, bir çok spor-
sırıkla 4 metre 29 santimetre atlamıştır cuya da madalyalar ve nişanlar veril
ki bu netice, Avrupada alınmış en iyi miıtir. 
neticedir. Evdoksiya Vasiliyeva, 1,000 Her sene, gerek Moskovada, gerek 

20.03 

İKİ KARDE$ ARASIN· 
DA MİRAS KAVGASL 

metreyi 2 dakika 58,4 saniyede ko§an ilk diğer cümhuriyetler merkezlerinde ve Tirenin Dumlupınar mahallesinde ild 
kadındır. gerek sureti umumiyede büyük ıehirler- kardeş arasında bir miras meselesinden 

Futbola gelince, bu spor, bütün Sov- de spor bayramlan tertip edilmekte ve kavga çıkmıştır.. Bu yüzden Mehmet 
yetler birliğinde yüı; binlerce sporcu ta- bu bayramlarda müsabakalar tertip olu Kundakçı kardeşi Hüseyin Kundakçıyı 
rafından memleketin her yanında oynan- narak memleket sporculanna başanlan sustalı çakı ile sol küreği altından ya
maktadır. nın neticelerini göstermek fırsab veril· ralamışbr. Yaralı hastaneye kaldınlm.ış-

Halter sporunda, Şatov, Krılov, Po- mektedir. hr. Suçlu kardeş yakalanmıştır. 

Moskovada askeri Fuar hazırlığı için 
.., .. 

görüşmeler Kültürpark kapandı Manisa Bağcılar Bankan 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAB1FEDE - - BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - Ozüm bandırmağa mahsus ol-

11 an 

yeceği kanaatindedirler. 

Bu sabah Mareşal Vort>şilof tarafın
dan verilen bir emirle, Polonya hudu
dunda külliyetli miktarda bulunan Sov
yet askeri kıt.'lları memleketin içine doğ
ru çekilmek emrini almışlardır. Bu ka-

rar, Polonyanın da bu huduttaki asker
lerini ihtiyaç hissedilen diğer noktalara 
sevketmesini mümkün kılacaktır. 

Diğer taraftan Polonyanın Sovyet 
Rusya ile münasebetleri normal bir şe
kilde inkişaf ediyor. Bir çok vapurlar, 
900 bin ton Polonya maden kömürünün 

Sovyet endüstrisinde kullanılmak üzere 
Rus limanlarına nakli için Gdinyadan 

hareket etmişlerdir. Şimdiye kadar Sov
yet Rusy:ının Lehistanclan satın aldığı 
maden kömürü bir milyon Ingiliz lirası 
kıymetindedir. 

İKİBACDA: 
YANAN ACAÇLAR.. 

kapısında yapılacaktır. mak üzere hususi surette zey-
Bu seneki fuar diğer seneler fuarlan- tin yağı temin etmiştir. tyi ve 

na nazaran her cihe.tçe daha zengindir. renkli üzüm çıkarmak istiyen 
Bilhassa eğlence yerleri hem bol ve meraklı bağcılarımızın bu yağ-

hem de zevklidir. dan acele tedarikleri için Ban-
INHISARlsAR PAVIYONU: kaya müracaatlarını tavciye 
Fuarda inhisarlar paviyonunda tadi- ede • 

raz. 
len inşaata devam edilmektedir. Bu se- 1-3 {1688) 
neki inhisarlar paviyonu çok güzel ola- ir••••·--~Jll!R".)I~ 
cakhr. 

Fuann açıll§ günü ziyaretçilere inhi
sarlar mamulabndan muhtelif hediyeler 
dağıtılacaktır. Satıı kısmında da ucuz ve 
soğuk bira satııı yapılacaktır. 

Satılık sağlam 
bina 

-- Kfızıın paşa caddesi üzerinde ,.e Gazi 
On gün izin bulvarına yüz metre mesafede eski Se-

Torbalı hükümet tabibi B. Cnfere on lfuıik bankası binası satılıktır. Kemeral-
gün izin verilm!§tir. tın Yavuz kitap evine mürac~at .. 

/LAN 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

hazır haritası ve pHlnı yok.. Bunlar te- Kemalpaşarun Kır ovası Karaağaç 

min edildikten sonra imar yolunda güç- mevkiinde bağlar arasında yangın çık
lük görülmeden süratli hatvelerle yil- mıştır. Bu yangında dişçi bay Hakkı ile 
rünebilecek. Bugünkü uzunluğu beş ki- ölü Abdullaha ait yirmi dönUm bağ ile 
lometre bulan bir sahada güzel, çok 30 dönüm tarlası içindeki 30 zeytin, yir
muntazam bir vaziyette binalar kondu- mi armut, beı ağaç badem ve üç bin 

ödemi! - Bozdağ yolunun 23+000 - 25+000 kilometrolan 
arasındaki 9840 lira 98 kurut keıif bedelli kaldırım yapısının yapılan 
eksiltmesinde verilen bedel liyık hadde görülmediğinden eksiltme 
müddeti 12. 8. 939 tarihinden itibaren 1 O gün uzatıldığından istekli
lerin 2490 aayıh yua hükümlerine göre bazırlıyac•kl,n teminatlarile 
birlikte 24. Ajuato.. 939 perıembe günü saat 11 de ~iliyet daimi en
cümenine bat vurinalan. 

rulabilecekür. kadar delice dacı yaıunqtır. 2956 

• 



•• •• 

ozu MEYVA 
lnkıbazı defeder. 

~ Bazımsazbk, ,,..,..,, Balantı, Gaz, :bdabaza karp faydası Yardır. Her yemekten sonra bir tatlı kalJiı yarun bardak 
köpiirt•ek alımr .. 

~AGONLi~iKOOK o~-D~~~-0~~~-b~--~k~~-~AŞÇIBAŞI MARKA 
.. oy Ç e r Yen t an Makarnalar 

ıı::ı:.=:ra~.ııa- DER SONER BANK ŞUBESi. 
n biletleri De bilOmum Avrupa ve İ Z N İ R 
Amerika hatlan için izahat ve bilet Merkezi : DERUN 
verilir. 
ADRES : Birinci Kordon Ticaret 

Abnanyada 175 111besl mevcuttur .. 
odası altında No. 126 Tel : 3934 Sermaye ve ihtiyat akçesi 

Telg: SLEEPlNG 171,500,000 Rayllsmapfı 
Tilrkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

1ZMIR BELEDiYESiNDEN: Mısırda tfubeleri : RAH1RE VE ISKENDERIYE 
57 inci adanın 917-50 metre Her türlü banka muamelibm ifa ve kabul eder. 

murabbaındaki 23-24 sayılı arsa- ------•n----------------ın• 
larının aatıfı batkitiplikteki tart-
nameıi veçhile açık artırmaya ko- Mug" la vilayetinden: 
nulmuttur. 

Muhammen bedeli 3670 lira Muğla viliyeti hususi muhuebeaine ait gazino lokanta ve otel için 
olup ihalesi 25-8-939 Cuma günü iki bin be, yüz altı liralık mobilya satın alınacaktır. 24. 8. 39 günü 
saat 16 dadır. Muvakkat teminatı Muğla vilayet daimi encümenince ihale edilecek olan mobilyanın 
275.25 lira olup öğleden sonra ka- cinsleri ve feraitini anlamak ve pey sürmek istiyenlerin Muğla hu
palı bulunmuına binaen öğleden sqsi muhuebeıine müracaat etmeleri ve kanuni teminatı hamilen 
evvel İf bankaaına yatırılır. ihale günü encümen kaleminde hazır bu1unmalan ilin olunur. 

10-15-19-24 2911 (1650) 12, ıs, 18 2938 (1662) 

57 inci adanın l 425. 75 metre 
murabbaındaki 25-26-27 sayılı ar
salarının ıatıfı batkitiplikteki 
,.nnameıi veçhile kapalı zarflı 
artırmaya konulmuttur. 

Muhammen bedeli 5703 lira; 
olup ihalesi 25-8-939 Cuma günü 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanmıf 
teklif mektuplan ihale günü aza
mi saat 16 ya kadar encümende 
riyuete veriJir. Muvakkat temi
natı 427 lira 75 kurut olup öğle
den ıonra kapalı bulunmuına bi
naen öğleden evvel İf bankaıma 
yabnlır. 

10-15-19-24 2910 (1610) 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

l'PallSIZ hcutanesl 
Operatö..a 

Her ıün ölleye kadar Framm hasta
a.inde öileden 90lll'll Birind Beyler 

sokaimda-
No. 42 TELEFON 2310 

Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 

KULAK, BOOAZ, *U· 
RUH RA.12'ALIKURI 

Mtl'J'ARASSISI 
Muayenehane Birind beyler No.4Z 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. t9Z 

TELEFON : 3668 

'~ARiS FAKOLTESIND~' 
diplomalı 

DIŞ 2'4.f PLERJ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalanm her gün sabah saat t 

dan ~lıyarak Beyler - Numan za
de . zı numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

Kestelli caddeıi No. 82 

Diş Tabibi 

Mat~ule Süren 
Salı sünleri fakir kimselerin 

ditlerini meccanen çeker. 
ff.3 (1--6) 

Bornova Belediyesinden: 
1 - Küçük çay liğunının 300 metre uzunluğunda beton kapaklan 

yaptınlacaktır. ' 
2-Muhammen bedel 1373 lira 40 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat 103 liradır. 
4 - Eksiltme açık olarak 23.8.39 çarpmba günü saat 16 da Bur-

nava belediy_~i 4aimi encümeninde yapılacaktır. • 
S - isteklilerde ihtiau vesikalı aranacaktır. 

12, 15, 18, 21 2945 (1886) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
3437 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak tütünlerini denk ya· 

pan Givurköy (Buca, Cumaovuı, Değirmenclere, Bozyaka, Kara· 
bailar) ve ödemİf tütün ekicileri arasında, ayni kanunun 17 inci 
maddesine göre, lzmir ve ödemit emanet ambarlannda 19/ilktqrin/ 
1939 pertembe günü saat on bette bir müsabaka yapılacaktır. 

Müsabakada birinci, ikinci geleceklere para ve takdirname, üçün
cü, dördüncü, betinci geleceklere yalnız birer takdirname verilecek 
ve bu ekicilerin adlan, soyadlan, köyleri mahalli gazetelerle ilin edi
lecektir. 

Müsabakada tunlar tetkik edilecektir. 
A - Denklerde eller, nevilerin aynlmuı, ezik, buık, hutalıkh, 

fena, Yetil, çürük, yanık ve sair yaprakların aynlmq olmuı, 
B - Denklerin temizliği, intizamı, 
C - Kalite, mentee göre, benzerlerine kiyuen nevi, içimi, kolnuu, 

yanması, rengi, yqilliği, ineliği, elestikiyeti ve daha batka vasıflan, 
Müsabakaya girecek olanlar. 
1 - 16/ilktetrin/1939 pazartesi gününe kadar mahalli inhisarlar 

idaresine bir dilekçe ile müracaat ederek kayıt olunacaklardır. 
2 - 19/ilktetrin/ 1939 gününden önce; 
A - Adlannı, aoyadlannı, köylerini, kontrol cüzdan numaralarını, 
B - T obumun cinsini, 
C - Tarlalarmın, yerini ve geniflijini, 
D-Tarlanm, im, taban, veya ovada oldujunu. 
Tütün denklerinin üzerine yazarak mahsullerini mahalli emanet 

ambarlanna teslim edeceklerdir. 
16/ilkte,rin/1939 gününe kadar inhiaarlar idaresine kaydolunmı

yan ve 19/ilktetrin/ 1939 dan önce tütünlerini mahalli emanet am
barlarma getirmiyen çiftçiler müsabakaya giremiyecelderdir. 

ıs, 11 2993 (1684) 

iLAN 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Vili_ret, Nafıa ve Sıhhat ve içtimai Muavenet otolarile kamyonlarin 
yılbk ibtiyaçlannı karfılayacak olan (3400) teneke benzin ituma 
j.ateldi çdmıac:hjmdan bir ay müdetle pazarJıia komnUfbır. bteldilerin 
r~'lfıa müdürlüğünde mevcut prtnameye ve 2490 sayılı yasaya göre 
bazırbyacaldan teminatlarile birlikte her pazartesi ve pelJembe gün
leri saat 11 de Viliyet daimi encümenine bat vurmaları. 

2957 (1682) 

Devlet limanları lzmir şubesi 
müdürlüğünden: 

.TASHiH 
Yeni Aaır gazetesinin 13 Ajuatos 1939 tarihli niilbuile nepoedilen 

'JOO ton yerli Lava marin kömürü ihale gününün 31 Ajuatoe 939 
peqemhe olarak gösterilmesi İap ederken tehven 30 Aiuatoa 938 
çarpmba clenmiftir. ihalenin 31 A;uatoe 939 tarihine tesadüf eden 
peqemhe günü mt 15 de yapılacaiı tuhihan ilin ohmur. 

2981 (1886) 

Sel~nik sergisinin !137 \"C 938 senelerinin 
birincilik madalyalannı kazanmıştır 

~ı.aoııtrxa ıa ı ı ı ı ı ~™ m 

Dr.AliRiza~ 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son- , Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur. 
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha- ~ FOSFAR.IOL; Dalma fıam ternlzleylp çol,.,,,.., 
nesinde kabul eder. . 1 tatlı,,,,. lştall temin eder, ricada geftflllı ,,. 

••--TELE-•F•o•N•: .m.1___ dlnçlllı uel'IP .. Beıe eczanede llulunur .. 
------------ Sıhhat ' 'ek81etinin 26/11/932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını h8isdir.. rt1 

Doktor a 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCUK RA.12' ALIKUJU 

MV'J' AHA.IS iSi 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar

tesi ve pazardan maada her gün hasta
lannı eskisi gibi İKİNCi BEYLER so
kağuıda 84 numaralı muayenehanesin
de kabul eder. 

Evi elatNct KORDON No. Z1Z-

DOKTOR 

Celal Yar~m 
ızt1ıa MEMLEKE'J' 

BA.12'ANE.lf DAHiLiYE 
M02'ABASSl.ll 

Muayenehane : ikinci Beyler sokak 
No. Z5 TELEFON : 3956 

Zayi 
lamet pqa bulvarındaki 14 ncü 

anayı belediyeden icarla tutmut
tum. Bu ananın uhdeme ihalesi ev
ralmıda tatbiki mevcut mühriimü 
zayi ettiiimden yeni hik ettirdim. 
Eskisinin hükmü olmachimı ilin 
ederim. 

Muatafa 
2985 (1686) 

Zayi 
5742 numaralı cüzdanla T. C. 

ziraat bankuı lzmir ,ubeaine tevdi 
eylediğim mebaliğ için iatimal et
mek üzere bankanın evrakına tah
tim etmit olduğum tatbik mührümü 
kazaen zayi eyledim. Y eniaini alaca
juİıdan eski.inin hükmü olmaclıimı 
ilin ederim. 

lzmir Balçova köyünde yu
kan mahallede 26 sayılı ev
de oturan Huan Hüaeyin 
oilu IUıdri Güzeler. 

• 1881 (1817) 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisınden: .. 
1 - Ilgın ve Sarayönü İltuyonlannda yapılacak anbar, idare bioll' 

ile buna müteferriğ itler kötürü olarak kapah zarf uaulile eka~ 
konulmuıtur. 

Keıif bedelleri J)gm için 63928,48, Sarayönü için 63176,36 .......,. 
2 - Eksiltme evrakı ( 6,5) altı buçuk lira mukabilinde Ofia 11111_. 

müdürlüğünden, lstanbul ve lzmir tubelerinclen almabilir. 
3 - Eksiltme 25. 8. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofia ~ 

ıında yapılacaktır. T eldif mektuplarını havi zarflar makbuz m~ 
linde Ofisin muhaberat Servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Jlgm için 4448.42, Sarayönü ki" 
4408,82 liradır. 

5 - Lteldiler teklif evrakı meyanına ıimdiye kadar yaptıklara ... 
gibi itlere ait vesikaları ve eksiltmeye girebilmek için Ofiaden ~ 
lan ehliyet veaikuını koyacaklardır. 

6 - 1 inci ımddede yazılı inpat ayn ayn kimselere ihale edil'
bilir. 

13, 15, 17 (1681) 

Af yonkarahiaar belediyesinden: 
9000 lira muhammen bedelli bir adet 100-lGO beygir ~ 

4 zamanlı kompresönüz dizel motörü, alternatör ve teferruatile bir'" 
likte 7. 8. 39 tarihinden 22. 8. 39 tarihine kadar 1 5 gün müdcletle ~ 
ebiltmeye konmUfhır. ihalesi 22. 8. 39 sah lfÜni' saat 15 de e~ 
ni belediyece icra edilecektir. Eğreti teminat 675 ündır. 

Bu İfe ait prtname bedelsiz olarak İltiyenk; belediyeden .J.bl
lirler. 

Talip olanlarm belli gün ve saatte dairei bele·'iyede hamr ~
lan ilin ohmur. 

12, 15, 18 2939 (1663) 

-----------------·-----------------~~ 
Urla Tahaffuzhanesi Müdürlü

ğünden: 
Tahaffuzhı.me eleldrik teaisab için muhammen bedeli 429 lira °': 

6 ton mazotun Urla tahaffuzhaneai satın abna komisyonunda 25. 
39 cuma günü saat 11 de açık eksiltme ile ahnacaktır. • • 

Muvakkat teminat 32 lira 17,5 kmuttur. Şartnameyi görmek itti'" 
yenlerin her gün mezkiir komisyona müracaat etmeleri ilin olunur• 

12, 15, 18, 21 2954 (1665) ~ 

Bornova belediyesinden: 
1 - Belediyece yeni bir garaj yaptınlacakbr. 
2 - Muhammen bedel 775 lira 75 kunattur· 
3 - Muvakkat teminat 59 liradır. ,-
4 - Ebiltme 8Çlk olarak 23. 8. 39 çarpmba aünü saat 16 S....-

beledi7eai daimi encümeninde ,..,.Jacakbr. 
ız, ta, 18, 21 ( ıtl71 



---------- - - - - ---------
IIHlfl Aa"IK 

Re es Messageries Umdal 
ve şürekası Maritimes ~ DENiZ 

OliYİer ve 
Şürekası 

Deu t sche Le· 
vante Linie 

Sperco 
Vapur Acentası -·ADRJArlcA s. A. Dl 

- •- -+- ACENTALICI LTD. --;~ -
~P~~~~o~ HATTI K U M P A H YA S ı BEu.ENtc LlNES Lm. BIRIHCI KORDON REE.S 

• --·. --
G • .M. B. H. HAJIBURG 

•~ft BiNA.Si rEL. 2443 ~NİA vapuru Ağustos bidayetinde TIIEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 ANGHYRA vapuru 20/ 22 ağustos HERAKLEA vapuru 14 ağustostan 19 HAVIGArlOHE 
ftlip L!verpooJ ve Glasgovdan mal çs.- Ağustos tarihinde gelerek ayni gfln 1s- arasında belı:lenilmekte olup Rotterdam LONDRA - HULL BATl'I ağustosa kadar Rotterdam Bremeın ve B:ıtlON! moWrü 14 ıs tarihinde saat 
karaca1ı; ve ayni zamanda Selfuıik ve tanbul Pire Napoli ve Marsilyaya ha- Hambı.ırg ve Anversa limanları için eli~ELGyükRAçıkVİAN akvapuru 5 ~emmuzdad Haınburg limanları için mal alacaktır. 8 de gelerek 15.'8 de saat 17 de Pire, 
!{as , • • .. cak g p arac ve aynı zaman a THESSAL!A • . . . 

tence için mal alacaktır. reket edecektir. yük ala tır. Hull için yük alacaktır. vapuru 28 agustostan 3 Korfo, Porto, Bnndizi, V alona, Draç, 
~rek vapurların muvuallt tarlhlerl, BALKANLAR ARASI ADJU'l'ANT vapuru 10 temmmda p- eyl<lle kadar Rotterdam, Bremen ve Gravoı.a, Spalato, Zara, Fiywne, Tries-

laiııııen ve navlunlan hak(nrıılı acenta Her türlü izahat ve mnlfunat için BI· HATTI Up Londra için yük alacaktır. Hemburg Hm•nlan için mal alacaktır. ı te ve V enediğe hareket eder. 
bir teahhüt altına giremez. Daha fazla rinci Kordonda 156 numarada LAU- ZETSKA PLOVİDBA ARCTURUS vapuru 11 eyl!Ude 17 LERO motörü 17/8 tarihinde gelerek 
ı.t.uAt almak için T. Boven Rees ve şr. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- A. D. KOTOR LfVERPOOL HArrı eyl!Ue kadar Rotterdam, Bremen ve ayni giln Patınos, Leros, Kaliınnos, ls-
11111 2353 telefon numarasına mllncaat tasımı müracaat edilmesi rica olunur. uLOVCEN» ALGERİAN vapuru 20 temmuzda LI- Hemburg limanları için mal alacaktır. tanköy ve Rodosa laareket eder. 
edilaıe.ı rica olunur. TELEFON : z 3 7 S Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gll- verpooldan gelip yük çıkııracalı: n ay- BELGRAD vapuru 25 ey!Qlden 2 ilk VESTA vapuru 20 ' 8 tarihinde gele-i••---------------•• • nü Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 nl zamanda Liverpool için yUk alacak- ilk t~e kadar Ro~~· Bremen ve rek ayni gün Midilli, S .•1Anilc, Dedeağaç, 

T 
pazar günü saat 12 de : tır. Hamburg limanları ıçın mal alacaktır. İstanbul, Burgaz, Varna ve Köstenceye 

C Z• t B k Pire· Arnavutluk limanları· Kotor- LEVANTE vapuru 9 ilkteşrinden 15 hareket eder. . . ıraa an ası Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye H. Whittall ve ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve 
hareket edecektir. Hamburg limanları için mal alacaktır. ROY ALE NEERLAN 

Kuruluş tarihi: 1888 ANGLMAO EtLG!?!!,AN şürekası DEH HORSKE .MIDDEL- DAISE KU.MPAHY ASI 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. &ı&.r .. :• 

c b J dedi 26 PİRE MA.RSİLYA ve PİRE BEYRUT - - - ffAVSLfN.JE, OSLO ULYSSES vapuru 15/ 8 tarihinde ge-
.,.u e Ye a an 8 : 2 HAYFA-. İSKENDERİYEYE ha~ TELEFON: 31%0 BOSPHORUS vapuru 30 ag"ustostan !erek Burgas, Varna ve Köstence liman-

Zira! ve ticari her nev:i Banka muameleleri ·CAİRO CITY· f,ÜKS VAPURtU ile rHE MOS.S-HUrCHf.SOH 1 eyl!Ue kadar Diyep ve Norveç liman- !arı için yük alarak hareket edecektir. 
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA Marsilya için Beyrut-Bayfa- sken- İ İ İ MALİ . tKRAMtYE VERECEK luıttket tarihleri deriye için hareket L HE L .M rED lan için mal alacaktır.. PYG o~ vaptıru 21/8/939 tari-

tarihleri LİVERPOOL - GLASGOV VE (Bu vapur Norveç limanlan için ancak hinde gelerek Rotterdam, Aınsterdam ve 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az <50) 24/ 8/ 1939 18/ 8/ 1939 BRİSTOL h ttı tahmil ed ktir Hamb 1iman1an · · yük alarak ha 

lirası bulnnanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl~a göre lk-
8 

3l ağustosa kadar · ece · .) urg ıçın -
7/ 9/ 1939 1/9/ 1939 ETRİB vapuru 4 eyHllde gelip Llver- BALKİS vapuru 25 ey!Qlden 28 ey!Q- reket edecektir. 

f'lınlye dağıtılacaktır : ul Glas dan yük çıkar cak UL 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 21/9/ 939 15/ 9/939 P ve gov a ve le kadar Dieppe DUnkek ve Norveç li- YSSES vapuru 4/9 tarihinde 
f. 

500 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için manlan için maİ alacaktır. gelerek Rotterdam, Aınsterdam, Ham-

4 : • 250 : 2.000 : PİRE mal alacaktır. BOSPHORUS motörü 25 ilk ley- burg li".'anlan için yük alarak hareket 

40 • 100 • l .ooo • .. uNEA ~LLAS>~ . lSbrandtsen • Moller rınden 28 ilk teşrine kadar Diyep Dün- edecektir. 

100 • 50 • :::~ , Lüks transatlantik vapuru ile Pire Lifte:. Hel1)10rlı kerk ve Norveç limanlan için yük ala- HE R M E S vapuru 18/9 tarihin-
120 • 40 • 4.600 • Nevyork hattı. .. HAİFA, İSKENDERİYE. NEV-YORK caktır. de gelerek Rotterdam, Amsterdam ve 

160 • 20 • 3_200 , Pire - Nevyork ~'.abat müd~etl lZ ı:iUı PBİLADELPBİA BATl'I D. T. R. T. • Hamburg 1iman1an için yUk alarak ha-

DiKKAT: Beeaplarındald paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dilşmi- Nevyork -. fuarı ıçın hususi ~a~er. . GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- KASSA motörü 15 ağustosa doğru reket edecek:ttr. 
Yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. PıredPn hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork bekleniyor. Tuna limanları için mal ala- .Suenslıa Orient Llnlen 
kur'alar ııenede C defa, 1 Eyllll, 1 Birinci linun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih- ~ Eylal 1939 ve Philadelphia için mal alacaktır. caktır. BRAGELAND motörü 15/8 tarihinde 

•

!erinde çekilecektir. Gerek vapurlJırın muvasalat tarihleri, GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 SZEGED motörü Ağustos sonlarına gelerek Rotterdam, Hamburg ve Slam-

._~-----------------···-----:JM gerek vapur ls'."'~erl ve navlunlan hak- ey!Qlde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- doğru bekleniyor. Tuna limanları için diııavya 1imıııılan için yU1ı: a1ııııık lıa.re-
kında a~nta bi~ ' ' nı;ut al~a giremez york ve Philadelphia için mal alacaktır. mal alacaktır. ket edecektir. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

os ·M ANI Y t 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene.tik • t~li idareıile bütün mü,terilerine kendisini 

sevd~ ...• 

Daha faz,a WsilAt a.:malı: lçın Birinci Gerek vapurlann muvasa!At tarihleri, DUNA motörü 7 eylı'.lle doğru belı:le- VİKİNGLAND motörli 22/8/939 tari-
Kordonda . 152 numarada •UMDAL• isimleri ve navlunlan hakkında acenta ni or. Tuna limanları i · mal alacaktır. hinde gelerek Rotterdam Hamb ve 
umumi denız AC<'ntalığı · Ltd. müracaat b" taahhüt altına · Daha faz.la y çın ' urg 

· · ır gıremez. SERVfCE MARlrtME Skandinavva Hmanl•n ıçin yük alarak 
edilmesi nca olunur. tafslllt almak için H. VHITrAL ve Şsı. hareket edecektir 

Telefon : C072 Müdüriyet 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi ROV.MAİH . 
Telefon : 3171 Acenta rıca o1unur. DUROSTOR vapuru 2 ey lalde belde- . BARDALAND motörü 31/8/939 tari-

hinde gelerek Rotterdam, Baınburg ve 
niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- SkandinaV}'a limanları için yük alarak 

Karari her, böbrek, blş ve kumlardan 
mütev~.li sancılannız, damar sertlikleri 
ve §işınanlık §lkAyetlerinizi utı!NAL ile 
geçiriniz. 

lan için mal alacaktır. hareket edecektir. 
ARMEMENT TEWFIK 

ANGLE MABRO vapuru g ağustosta BORELAND motörü 13/ 9/ 939 tari-

bekl · K"" Kalas !çin mal hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
enıyor. ostence ve Skandina N limanları · · al cak vya ve orveç ıçın 

av tırla.. harek t tarih] rl 1 yük alarak hareket edecektir . apur rm e e y e nav. 
lunlardald değişikliklerden acenta me- SAGOLAND motörü 28/ 9/ 939 tari-
suliyet kabul etmez. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

Daha fazla tafsilAt için ATA TtJRK Skandinavya limanları için yük alarak 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der hareket edecektir. 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtına mür•ca· ZEOLUGA POLSKA 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 
batan Ege ve fzmirliler bu otellerde buluftJJ'lar .•• • 

at edilmesi rica olunur. lıumpanyası 
TELEFON: 2007/!008 LEVANT vapuru 25 18/ 939 tarihinde 

gelerek Aı:ı.ve:ra, Danzlg ve Gdynla U
manları için yük alarak hareket ed&
cektlr .. 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyattan da rekabet kabul etmi· 
'-"derecede ucuzdur .•..• 

\ 

1939 Yaz Modası 
Avrupayı baştan başa kaphyan ı:iUıeşin ültra - viyolc ziyasını süzen 

PANORA 
GVHEŞ GOZLVKLERI Y ALHIZ 

Hilal 

KRJ.SrAL DO ROŞ CA.Mı.AR 
.MODERN ÇERÇIVELER .. 
roPrAHCILARA AYRICA rEHZiLAr -

Sıhhat 
BAŞTURAK Cilyük Salepçioğla hanı karşısında .. 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, tez-
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanın bardak su içerisinde alınır. 

İNGJLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOÔLU - İSTANBUL 

T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 AğustO', 1 Eylul, 1 lkincitetrin 

.t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r, 

,- I kram iyeleri: -aım*me &1112!' :mı*••tızmı:Z!Z'Zi')lı. 
ı Adet 2000 llrabk ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık··· S.000 Lira 
8 n 500 liraltk - 4-000 Lira 

16 n 250 liralık - 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık - 6.ooo Lira 
95 » 50 liralık··· 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.2.50 Lira 

···-· -·- 1 435 32.000 
'*7T?&SJ&mmçı ISSl7.D1JOWZ11>11!7.77?7.J4 

T. İt Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, 
aynİ zamanda talihinizi de denemq olursunuz. 

• •• • • ., J ; • • ' 

Her kesiaa kullaııdığı ve beğendiği traş bıçağıclJıı 

Det F orenede 
Dampskibs • Selskab Hollanda Auusturalya 

Hattı 
---tr-- SPRİNGFONTEİN vapuru !0/91939 

COPEHHAGEH tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-
ON BF.Ş GÜNDE BİR MUNTAZAM da limanları için yük alarak hareket 

SERVİSLEB edecektir. 
ANVEBS - BOTl'EB.DAM - DANİ-

MARKA - BALTIK - SKANDİNAVİA .SERVİCE MARlrt.ME 
sıs. ALGARVE Ağustosun ııon Roumaİn Kumpanyası 

haftasında yük alacaktır. PELF.Ş vapuru 1 Ey!Ql 939 tarihind. 
TUNİS motörü Eyl!UUn birinci hafta- gelerek Malta, Cenova ve Marsilya U-

sında yük alacaktır. manian için yük ve yolcu alarak Jıare. 
SİCİLİEN motörü EylQlün ilçilncü ket edecektir. 

haftasında yük alacaktır. N O T : 
BROHOLM motörü ilkteşrin.in birin- İlandaki hareket tarihleri ile navlun-

ci haftasında yük alacaktır. lardaki değişikliklerden dolayı acenta-
Fazla tafsil!t için Fevzi paşa bulvarın- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

da No. 7 (Osmanlı Bankası itfualinde) tafsi!At için İKİNCİ KORDONDA FRA-
1 J. NAHUM acenteliğine m'1racaat TELLİ SPERCO vapur acentasına mü-
edilmesi.. racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 3304 TELEFON: Z004/Z005 

Urla tahaffuzhanesi 
ğiinden: 

müdürlü-

1 - Ekıilbneye konulan İf ı Urla tabaffuzhanai dahilinde tephirhane, so-
yan...., ııiYinme, yıkanma, &fi dairelerinde yapbrılacak kaloriler tesisatı. 

2 - Muhammen kqif bedeli: 4529 lira 71 kw-uftur. 
3 - Eksiltmenin tekli: Açdı: olarak yapılac.ılrur. 
4 - Muvakkat teminat: 339 lira 73 ı.u.,., olup makbwı mukabilinde 

Urla tabaffuzlıanes.i veznesine yahrılacaktır. 
5 - Eksiltmenin nerede ve hanıi gün yapılacağı: lhale 25 Aiıntoı 939 

Cuma ırünii saat 11 de Urla tahaffuzbanesi binasında yapılacakbr. 
lıe cireceklerin kanURun tayin etmit olduiu vesaiki ibraz etmeleri lizımrur • 

latddiler ketifnıuneyi ve prtnameyi görmek iizere her ırün Urla tahaffuzha
aeaine müracaat edebilirler. 

11, 13, 16, 17, 2924 (1654) 

Bira Bayilerine 
inhisarlar lzmir başmüdürlü

ğünden: 
Biralar 16 Ağustoı 939 ta.ribinden itibaren ucuzlıyacaktır. 
Bayiler perakende olarak: 
50 Santilitrelik bir tiıe birayı bir kur°' müdafaa vergi.ile 16 kur114a 

62 santilitrelik bir §İte salon birasını bir kurut müdafaa vergi.ile 20 
kuruşa, fıçılı biraların bir litresini iki kuruş müdafaa vergi.ile 24 kuru
fll satacaklardır. 

Bu itibarla elinde eski fiatlı bira bulunan bayiler 15/8/939 p,ünü 
akşamı mevcutlarını 25 kurut pullu bir beyanname ile inhisarlar b!.! 
müdürlüğüne bildireceklerdir. ilin olunur. 13, 15, 2977 (1675) 



·Hitler-Ribbentrop-Ciano görüşmesi 
Siyasi vaziyetteki vahameti 

/etmiştir. Bu mülakat 
bir adım iler-ne bir adım geriletmiş ne de 

hakkında iyi tefsirlerde bulunmıyor 

"Po onya parçalanmalıdır,, Ingiliz-Japon müzakereleri 
Mareşal Göringin gazetesi bunu 
açıktan açığa ilandan çekinmiyor 

Japon askeri mümessilleri Tokyo
dan Çine _hareket ettiler 

Londra, 14 (Ö.R) - İngilterenin Tok
yo sefiri öğleden sonra B. Kato ile gö
rüşerek müzakerelerin tekrar başlama
sı haklonda görüşmüştür. Japon askeri 
mümessilleri bu :;abalı Tokyodan Çine 
hareket etmiştir. Askeri heyet reisi ge
neral Moto Tokyodan ayrılmalarllll hid
det ve infiale atfeden haberleri tekzip 
ederek İngiliz ataşemiliterine müzake
relerin muva{fakıyeti temennisinde bu
lunmuştur. Kendisinin ve arkadaşlan
nın müstacel asked vazifeler dolayısilc 
mtitcessiren müzakereleri terkettiklerini 
bildirmiştir. 

Londra, 14 (Ö.R) - Tiençin İngiliz 
diplomatik mahfellerinden öğrenildiğine 
göre iadesi kabul edilen dört Çinli halen 
imtiyazlı mıntakada tutulmaktadır. 

Prensip itibariyle verilmiş olan iade 
karan şimdi belediye konseyine bağlı
dır. iki lngiliz azası, karar aleyhinde 

konseye müracaat etmişlerdir. 
Paris, 14 (Ö.R} - Uzak Şark vazi

yetinin en mühim hadisesi, Japon baş

vekili baron Hiranuma tarafından takip 
edilen i1.idal siyasetinin askeri partice 

Polonya lzdınya l.man.naan dört man_ara iltizam edilen sergüzeşt siyasetine galip 
Londra 14 (Ö.R} - Mihver devletle- kuvvetin çöktüğünü hissetmesinden ve yapılan bir davet üzerine Berşte:;gadene gelmesidir. Askeri şeflerin Tiençine ba

rinin müzakereleri hakkındaki raporlar artı'>. kendini hareketlerinde serbest bu- gitmek niyetinden haberdar edilmiştir. reketlednden evvel kullandıkları lisan 
Berlinde eyi haber alan mahfillerde hu- lamrunasından ileri gelmektedir. Bununla beraber şimdiye kadar B. Bür- şiddeti, iki makiıs siyaset arasındaki mü
zursuzluğun ciddi şekilde artmasına se- cTaymis> gazetesi de bunu şu suret- kerden bu ziyaret hakkında bir rapor cadelede onların zafer kazanamadıkları-
bcb olmuştur. Gazetelerin lisanı şimdi- le ratırlatıyor: alınmamıştır. nı ispat ediyor .. 
ki gerginliği azaltmak şöyle dursun, ar- dngiltere ve diğer devletler ki, ar- Cenevreden şu malumat veriliyor: İngilterenin de bir anlaşmaya varmak 
tırmak niyetini açıkça göstermektedir. tık Rus~yı da bunların arasında say- Milletler cemiyeti mahfilleri henüz B. arzusu, İngiliz sefiri Sir Robert Kregi
Alman gazeteleri şimdi yalnız Danzigdcn mak mlil"lkündür, bazı Avrupa mesele- Bürkerin Führeri ziyaretinden haberdar ;nin Japon delegasyonu reisi B. Katoyu 
değil, aynı zamanda daha geniş ihtiras- lerinin onı::ak Almanyanm saUUıiyeti da- değildir. Vazife ve salfıhiycti milletler ziyaret ederek Londı·adan beklediği ta
lardan bahsediyorlar. bilinde oi3uğunu ve Almanların istedik- cemiyeti konseyinden alan B. Bürker limatın bir iki güne kadar geleceğini 
Mareşal Göringin gazetesi olan cNas- leri gibi halledilmesi icap ettiğini zanne- konsey namına Danzig meselesiyle meş- bildirmesidir. Bu talimat imtiyazlı mın

yonal Zaytung> Polonyanm taksiminin den AJinQn şeflerinin keyfi kararlarına gul olan üçler konseyine muntazaman taka bankalarındaki gümüş Çin parala
pyanı arzu olduğunu telkin edecek ka- mukavemet azmindedirler. Her hangi 1 fa:ıliyeti hakkında rapor vermektedir. n meselesine ve Milli Çin parasının te-
dnr ileri gitmekte ve cPolonya dünya bir memleket böyle dilicr]erince kahul davülüne ait olacaktır. Sefir talimatın 
medeniyetinde bir lekedir> şeklinde tah- Roma, 14 (Ö.R) - Kont Ciano dün gelmesindeki teahhürün her hangi bir 
riktuniz neşriyatta bulunmaktadır. saat 17 de hava yolu ile Romaya avdet tavik usulü olmadığını ve meselenin ka-

Paris 14 (ö.R) - Salzburg ve Berş- etmiştir. Hareketinden evvel İtalyan rışıklığı sebebiyle Fransa ve Amerika 
tcsgaden görüşmeleri milnasebetiyle Al- hariciye nazırı Berştesgadende Führerle ile yapılması zaruri olan istişarelerden 
man ve Italyan gazeteleri, iki totaliter yeni bir mülakatta bulunmuş ve bunda 

Japoıt generalleri oıraskeri geçid resminde . 
ileri geldiğini bildirmiştir. Askeri dele- bi söz taşkınlıkları Japon askeri pattı· 
gasyonun, evvelce bildirdiği gibi, hare- sinin Tokyoda siyasetihe hakim oıaııı'' 
ketine rağmen, Japon delegasyonu nez- dığını pek açık göstermektedir. . 
dinde bir derece nikbinlik görülmekte- Hariciye nezaretinin mümessili ;se 
dir. Bu askeri delegasyon rebi hareke- demiştir ki : Konferansın tekrar ~
tinden önce uzun beyanatta bulunarak masından evvel, Tiençinde ve bütün bıJ 
ancak İngilterenin mazideki hareket tar- mıntakada nizrun ve sükunun muhafnZ8" 
zını bıraktığı takdirde tekrar Tokyoya sı hususunda büyük bir tesiri olan ek~ 
döneceğini bildirmiştir. nomik meseleler hakkında İngiltcreııifl 

Tiençin hadisesinin menşeini ve muh- vaziyetini öğrenmeğe lüzum vardır·• 
telif safhalarını gözden geçirdikten son- Bu beyanat hiç bir şeyin koparılıl' 
ra general Moto ilave etmiştir : atılmadığını göstermektedir. 

• - Konferans İngilterenin talebiyle Roma, 14 (Ö.R) - Tiençin mcseleSi• 
açılmıştır. Tiençin ihtilafının dostane nin halli için İngiliz ve Japonlar art• 
olarak nasıl halledilebileceğini ve İngil- sında Tokyoda girişilen müzakerelet 
terenin uzak şark siyasetini değiştirerek kat'i olarak kesilmiş gibidir. 
daha anlayışlı bir esasa dayanması lü- Tiençin Japon askeri mUmessi1Jeri b1J 
zumunu Tokyo mektebinde İngiliz de- sabah Çine dönmüşlerdir ve İngiltere' 
legelcrine öğrctmeğe çalıştık.,, nin saınimiyetsWiği sebebiyle To1<1° 

Japon askeri delegesi daha ileri gide- görüşmelerinin lüzumsuz olduğunu, jo

rek, İngiltercnin Çan - Kay - Şek dostu giliz. imtiyaz ınıntakasına iltka etınif 
siyasetine kurban giden Japon askerle- olan dört Çinlinin iadesi kararının ~eıa· 
rinin hoşnutsuzluklarını nasıl izhar ede- dilerini tatmin etmediğini, zira etoOO" 
ceklerini ve yine Çan - Kay - Şek dos- mik meseleleri bertaraf etmek için si1r 
tu İngiliz siyaseti yüzünden harbin si bir noktada tavi:r.at yapılarak ıııuoa" 
dehşetlerine maruz kalan milyonlarca kün olan uysallığın gösterildiği jntib81" 
Çinlinin hiddet ve nefretlerini ne şekil- nın uyandırılmasına çalışıldığını beY80 

de göstereceklerini ima etmiştir. Bu gi- etmişlerdir. 

devlet arasında anlaşmanın hiç bir za- Alman hariciye nazın fon Ribbentrop 
mnn bu derece tam olmadığını ispata 

~ ~.ır bulunmuştur. 
çalışıyorlar. Salzburg mülakatından son- İ'~ülalfat bir saat sürmüştür .. 
ra hiç bir tebliğ neşredilmemesini haklı Alman gazeteleri Salsburg ve Berştes-
gösterrnek için bu gazeteler böyle bir 

lsviç~e yardım istemedi 
gaden görüşmelerinin ehemiyetini kay-

tcbliğe ihtiyaç olmadığını iddia etmek- dediyorlar. •Frankfurter Zaytung. cli-
teclirler. Halbuki bundan evvelki her 

yor ki : İki.müttefik devlet hariciye na
millakattan sonra bir tebliğ neşrl mu-
tattı. zırının görüşmeleri Moskovada olduğu 

Alman ve Italyan gazetelerinin iki gibi, bir görüş birliği tesisine matuf, ol-
devlet arasındaki tesanüdü ilan husu- mamıştır. İki millet arasında bu görüş 
BUDdaki ısrarları bu tesanüdün söylen- birliği çoktan beri teessüs etmiştir ve 
diği kadar tam olmadığı hissi uyandır- son zamanlarda Avrupa siyasetinin her 
maktadır. Bu mültıkat belki de ümit edi- btiyillc buhranında kendini göstermiştir .. 
len neticeyi vermediği için böylece ze- İtalya ve Almanyanın sıkı iş birliği el-
vnhiri kurtarmnğa çalışıyorlar. cTnn~ de edilecek bir gaye değil, her müzake-
gazetesi bu akşam şunları yazıyor: renin dayandığı bir hareket noktasıdır. 

cltalyan rejimi, herkesin bildiği gibi Mesele son Avrupa hadiselerini bu müıı-
Alman rejimine öyle şartlarla bağlan- 1 terek noktai nazar esası üzerinde tetkik 
mıştır ki Mussolini için Führerin ittüa- etmekten ibarettir.• 
kından kendini kurtarmak artık müm- •Folkişcr Beobahtern de mihverin it-
kün değildir. Ortada olan tek mesele şu- Mareşal Göriug tüak sisteminde beyhude ağız kalabalığı 
dur: Faşist Jtalya müttefikini ne nokta- cdilmiyecek bir tavır takındıkça Avru- yapılmadıl:tını, k~ar verildiğini ve tat
ya kadar takibe mecbur olacaktır? Şim- pada sulh olamaz. Bunun tek neticesi, bik edildiğini yazıyor .. 
diye kadar Jtalyanın, kendisi için ciddi diğer memleketlerin buna karşı birleş- Macar gazeteleri iki mihver devletinin 
bir menfaat elde etmeden, Alman siya- melerinden ibarettir. Diplomatik vazj- Anupada •Sulhun muhafazası!o ıçın 
setine hizmet etmesi, mihver siyasetinin yet işte bu ses Salzhurgta görüşlerin ayni görüşlere malik olduklarını kay
hususiyeti idi. Acaba, Berştesgadende yükselen bu ses Salzburgta görüşlerin dediyorlar. 

Fakat buna mecbur kalırsa yardınıı 
kimden istiyeceğini biliyor 

~~~ 

Mussolini Italyası, Hitler Almanyasına dikkatini celbetmişUr ve hiç bir tebliğ Bükreşte çıkan ıKurentuh gazetesj 
daha ileri gidemiyecegwi bir hudut tayin neşredilmemesini izah eden hadise de Danzı·gı"n, Almanyadan ayrıldıgmw danbe- 1 d k A z· l . d .. . .b 

belki budur.> sviçre or usunun a.s en ta ım erın en uç ın tı a pliı 
edebilmiş midir?> ri, vaz.iyeUnin kötüleştiğini ve haklan- Istokholm 14 (ö.R) - Isveç ve Nor- kuvvetlerinin zafer kazanacağı şüpheli- hafaza için silaha sarılmağa azilli 

Şimdilik, Italyan gazeteleri Almanya Hatta bazı haberlerde, Hitler ve Mus-
1 

·r k p 1 k solı·nı"nı·n Danzı·g meselesı·nı· kavgasız gu··- run inkfır edildiğini yazıyor .. Diğer ga- veç arasında uzun sulh devresi münase- dir. Eğer . bir sulh ihtilMının önü vardır.> be·"'nattB 
ve ita yanın ittı a ını o onyaya kor u- ı Füh 1 ,, b · ı h d N h ;,~ 

lıı 1 d b hs eli zete er Kont Cianonun ·· rer e mülu- etıy e u utta yapılan merasimde Is- alınmazsa, bundan sonra da meseleler orveç ariciye nazırı şu 
luk gibi göstermekte ve onu tehdit et- rültüsüz hal için P <ln arın an a e ·- k .. . ühim" • ,_ __ 

h b 1 
. dTk t . . d" atının pek uzun surmesı m .ıuırar- veç hariciye nazırı B. Sandler dün de- kal __ ,_ K 1 ld bulunmuştur: )e-

mektedir. cLantag Zaytung> Almanya- liyor Bu a er er şım ı ı esırsız ır. 1 . h edileli d lil dd eli 1 ... ı.,u·r ki·. aynı vaziyette al,;ClAtır. ı mç e e bi :nıe.Jll 
Ç k

. p 
1 

k .ki rtla k ar ıtti az · "ğine e · a e ·yor ar .... "'j «Kuvvetli bir devlet, zaif r -ntt• 
nın, taleplerinin son haddine kadar gi- ün ru o onya anca ı · şa onuş- . . . . . A d olarak devamlı bir sulh te · edilemez. )ta:ı--

- h ld w b"ld. mı·şıı·r B·ı Harıcıye nczaretiniiı gazetesı olan < vrupa aki vaziyet Iskandinavyanın keti mağlUp etmekle hiç bir şan rı}c• 
decenini yazıyor ve diyor ki: maga azır o ugunu ı ır · - . .. .. " F kat h ııt ı· d d h üthış· bir d r yv 0 

• • • b k b. ulh havası •TımpuJ. bu sebeple dunyanın bu mula- vaziyetiyle mukayese edilince görülür n arp iile ın en a a m maz. Fakat adaleti de kuvvet ka]dki~ .. aJl 
c.Salzburg mültıkatı Polonyaya vaz.i- nncısı u onuşmanın ır s ka •Y• ,,f d B d klfil h.. · · h ~ 

. . d t . d" y • d kendı· ta verdıgı ehemmiyetin yerinde oldu- ki daimi bir sulhun harp vasıtalarına u et var ır. u a isti ve urrıyetın sek bir seviyeye çıkarmakla n 
yetin ciddiyetini anlatmalıdır. Anlama- ıçın e cereyan e mcsı, ıgerı e ğ k . d . 

• . d u nnaatın edır. dayanması imkansızdır. • Şimdilik sulh ziyaıdır. Bu sebeple hürriyetimizi mu- kazanılır.> 
hdır ki Italya ve Almanya arasındaki hayatı haklarına rıayet olunması ır. F . ,___.,.-
tesanüd aleliide bir dostluğun çok üs- Meselenin esasları hiç bir zaman bundan ra~~: gazet~lerine göre Italy.an-Al- ·til>B" 
tündedir. Polonya ve Ingiltere bilmeli- daha vazih bir ifade ile gösterilmiş ola- man goruşmelerı esnasında Danzıg me- maları mümkündür .. ıRöyterıı ajansı fae daima bir hfidise mümkündür. farını görmiyor. Bunun, naı:~ı ·~i bil• 
dirlcr ki Almanya haklarından hiç bir maz. selesinden ziyade Avrupanın umumi va- bilakis Avrupa harici meselelerin ve ez- İtalyan gazeteleri mihver devletleri alınması icap eden ani netice crı Jco"ıı 
zerresini terkctmiyecektir. Almanya için Diğer taraftan, Bcrlinden <Havas> ziyetine dikkat tavsiye edilmiştir. Lon- cümle Japonyanın çelik pakta iltihakı arasındaki tam mutabakatinin, menfaat mesi icap e~er. Bu vaziyet ~os ifşB 
hiç bir te~limiyetin mümkün olmadığını ajansının bildirdiğine göre, siyasi mah- dra gazeteleri de ayni nikbinliği göster- ihtimalinin görüşüldüğünü bildiriyor. ve görüş ayrılıkları hakkında çıkarılan müzakerelerinin sun'i mahi~~!~~ ise, 
anlamak kendi menfaatleri iktizasıdır. fillerde muhafaza edilen gizliliğe rağ- mekte ve bu mUltıkattan yakın bir bulı- •Obscrver• gazetesi bildiriyor : Mih- şayiaları tekzip ettiğinden biraz fazlaca etmektedir. Geçen eylfil tecru uııcriıı 

Alman gazetelerinin deslimiyetc> ra- men, milletler cemiyetinin Danzig fcv- ran endişelerini haklı gösterecek mnhi- ver devletlerinin iştirak ettikleri niyet- ısrarla bahsediyorlar ve Danzig hakkın- buhrnn dakikalarında bazı t~ ı.#1ı 
2.ı olmıyacaklarını kaydetmeleri mani- kalade komiseri B. Bürker hafta orta- yettc karnrlar çıkmadığını tahmin et- ler 27 ağustosta Führer tarafından Ta- da şunu iUıvc ediyorlar : ne kadar hakiki kıymeti ~~d~ğUil~ııtılla: 
dardır. Almanya Polonya ile ve garp smda Berştesgadende B. Hitlerle görüş- mektcdirler. Mulıtelif meseleler, sulh nenbcrgde söylenecek olan nutukta, bel.. •Polonya hükümeti Almanyaya karşı, eder. Polonya bunu göz on~~de el>Cııcrı 
devleileriye harp halinde değildir. Şu müştür. Alman mahfilleri bu ziyareti yoliyle halli ihtimali zaviyesinden tetkik ki de önUmüzdeki 3 eylfilde Nürenberg- en yakin mazideki emsalinin haklı gös- lıdır. Zira Almanya ile munntngiıterC 
halde kapitülasyondan bahsetmek ne- tekzip etmiyorlar. olunmuştur. de nasyonal sosyalist kongresinde ma- termediği bir takını emniyetsizlik hisle- uzun müddetlidir. Fransa ve ıtkııttiı' 
ye? Bu garip ve gayri ihtiyari bir itiraf Yine Londradan Havas ajanSJna bildi- Hatta bazı İngiliz gazetelerinin fikrin- ICım olacaktır. ri besliyor. BüyUk garp devletlerinin ile olan münasebetleri ise. ~uva lal' dl 
değil midir? Almanyanın <teslimiyet> rildiğine göre, lngiliz diplomatik mah- cc mihver devletlerinin bir anlaşma için Fakat bunlar hep fnraziyelerdir. Yüz bunu, mihver devletlerine haklın olmak ve hadiselerin değişmesi gıbı bun 
imkanını düşünmesi, Uzerinc hakim bir filleri B. Bürkerin Führer tarafından umumi mahiyette bazı tekliflerde bulun- binlerce asker manevra halinde iken maksacliyle, bir vesile olarak kullandık- tebeddUle mahkfundur •• • 


