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Münakalat vekilinin 
tetkikleri 

Jstanbul 17 (Huıuai) - Münakalat ve
kili B. Ali Çetinkaya öğleden sonra liman
lar umum müdürlüğünde mqgul oldu. BiJ
ihara Jıtanbul poıta, telgraf ve radyo itle
rini gözden geçirdi. •• 

·-------' 

Bir kolordu 
linde T 

Edirne ima
ruza Geçti 
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~ Dünkü Şedid Muharebede Kırmızı ~ 
• 

~ Birlikler Cansiparane Çalıştılar ~ 
•ıııaııııııaııı•ııııııııııı~ıııııııı ııaıııııııııııı•ııııııııııııaııııııı 

Müdafaa d su 

Mısır Askeri Heyeti 

Ordu teşkilatımızı tetkik 
için Kahireden ayrıldı 

Candan sevdiğimiz Türk askerine 
Mısır ordusunun selamını getiriyorum· 

Cüm ...... ..:~ .. imiz, kumandanlarla 

Mütearrızlara karşı yüksek 
bir harp kabiliyeti gösterdi 

• S(ÖrÜşÜyorlar 
Edirne 17 (Telgraf) - Manevra sa-

Kahire 17 (A.A) - Anadolu ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Ordu teşki}Atıınız ve askerl usulleri
mlz etrafında tetkikatta bulunmak üze
re memleketimizi rlyaret edecek olan 
Kahire topçu kumandanı tümgeneral 
H&nü Ezzeydi paşanın riyaset ettiği 
Mısır askeri heyeti bugün Kahireden 
hareket ebniştir. 

hasında şiddetli muharebeler b~lamış
tır. Eclirnenin flmalindeki kolordu, mü
dafaa kuvvetlerine kaqı taarruza geç
miştir. Müdafaa ord~u cansiparane ça-

Mahalli 
idarelerin . lışmnktadır. 

---..f:r--
Bütçe vaziyetler2 
ehemmiyetle tetkike 
ltluh!actır •• 

~--.&-
HAKKI OCAKO~LU 

-Hususi idarelerin mali vaziyetler;. 
bir kaç senedenberi devleti mesgul 
Cdecek bir durumn düşmüş bulun
ıtıak.tadır. 

Her gün biraz daha artan maarif 
ladrolarının bütçelerde vücuda ge
tirdiği ağırlık, Nafıa ve Sıhhat işleri
llin genişliği, mütevazin bütçe yap
ltıak imkanlarını hayli güçleştirmiş
tir. 

Bir çok vilayetlerimiz ihtiyaçlara 
Ce\'ap verebilmek şöyle dursun, 
tne\'cut müesseseleri kadrolarile ida
me ettirmeği büyük bahtiyarlık say
ltıaktadırlar. 

Vilayetleri bu tazyik n •• ında daha 
\ı~un müddet bırakamayız. 

Mahalli idarelerin gelirleri, ve bu 
'darelere tahmil olunan vazifelerin 
tedviri için daha esaslı ve daha yeni 
~arlar almağa mecburuz. 
l~ir, şüphe yoktur ki vilayetleri

tn~ araaında varlıklı ve verimli sa
~labilecek bir mıntakadır. Böyle ol
d'1ğu halde muaJlim maaşlarını za
"1anında ödeyememekte, bir çok 
'1acaklılar hususi muhasebe idaresi
~in merdivenlerini eskitmektedir. 

Vilayetin yedi, sekiz yüz bin lira 
borcu vardır. 

Ellerinde istihkak mazbatası bu
lunan müteahhitlere tediyat yapıla
~Yor. Alacaklarını istiyenlere mah
~ıne kapıları gösteriliyor. 

lier şeyden evvel §Urasını tebarüz 
tttirınek isteriz ki Türkiye cümhu
tiyetinin mali siyaseti cdenk bütçe, 
dü2:gün ödeme» esasına dayanmak
~ır. Bu esas, umumi muvazene 
için olduğu kadar hususi ve mülhak 
~Utçeler üzerinde de hakim olmak 
~rndır. 

liükümetten alacaklı olanlar, te
diyenin şu veya bu bütçeden ödene
le~İni asla nazara almazlar. Bütçe
trın ayrılığı nihayet teşkilat ve bir 
0 trnalite isidir. 

Hak sahibi matlubunu tahsil ede
~eyince, hükümet hakkımızi vermi
)oı- diye feryad eder. 
bo Devlet teahhütlerine sadakatte, 

tçlarını ödemekte azami hassasi
ret. gösterirken vilayetlerin tediye 
l'ltı2:anum kaybetmesi hükümetin, 
~ali politikasına aykırı olduğu ke
h El.t, korunmasını istediği itibarını da 
a.leldar etmek istidadındadır. 

1-Iükümetimizin itibari seref i Türk 
tnilletinin itibarı ve şerefidir. 

Onu her şeyin üstünde tutmak ;?u bütün varlıgımızla korumak he 
1rnizin vazifesidir. 
~Binaenaleyh bütün valiler bu nok
\> Ya azami kıymet ve ehemmiyet 
CtJnek mevkiindedirler. 

- SONU 2 tNCt SAHİFEDE -

HAKKI OCAKOGLU 

öğleden sonra taarruz kuvvetleri mü
dafaa kuvvetlerini tazyika devam et
miştir. 

Edirne 17 (Husust) - Milli Şef bugün 
Hasköy, Erbaç, Küküler köyleri istika
metinde, f •cir vakti başlıyan manevra
da geçirdi i safhaları lıarlta üzerinde 
t tk.L~ et! ·~ler ve Sülozlu köyündeki as
keri faı~;ır ı1htn verilen izahat~ dinlemiş
Lrdir. 

Milli Şu Orgenercl Fnhreddin Altay 
tarafından manevranın tarzı cereyanı 

hakkındn verilen izahntı dinlemişlerdir. 
Askeri harekatın şu dakikada g~irdi-

- SONU 6 iNCi SAHİFUJE - Bab:.~skidc Cümhurreuimiz kumandanlardan izahat alıyor ----------

Bir harbe doğru mu? 
Polonya hükümeti, Katoviçin şima
linde Alman hududunu kapamıştır 
Dün hudutta 

kadar 
bazı müsademe/er oldu. Yüzelli 

edilmiştir Alman tevkıf 
Varşova 17 (ö.R) - Alman akalli- larda kapamalarına bir cevap olarak 

yeti ve tebaalan arasında yapılan tet- Polonya da Katoviçin §İmalinde, Slovak
kikler bir casusluk ve feıad ıebekeıinin ya ve Almanya ile hudut kısmını kapat· 
keşfi üzerine olmuıtur. mışbr. Almanlar hududu kapamalarının 

Polonyada mütaha1111 işçiler milli mli
dafaa için kaydedilmektedir. Varşovada 
90 kayıt merkezi açılmıştır. Halk çok 
müsait şekilde yazılıyor. 

Heyet reisi general HU.mü Ezzeydi 
paşa hareketinden önce, Anadolu ajan
sına yaptığı beyanatta, Türkiyeyi ziya
ret etmekten duyduğu memnuniyeti ifa
de ederek demiştir ki: 

- cBütUn Mısırın candan sevip hay
ran olduğu kahraman Türk askerine, 
Mısır ordusunun selAmını götürüyorum. 
Türk ordusunun yilksek kıymetli ku
mnnd::ınlariyle temas ve kazandığı bil
ytik zafere siyasi deha.51 ile tetviç eden 

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Italya 
On iki Adaya 
Yığdığı Harp Malzemesini 
geri çekmeğe başlamıştır 

l•tanbal 11 (Hum•i) - HalMrin mulrtelil kaynaklardan teyid 
edildiğini kayJeylediii bir haberine göre /tabanlar on ilıi aJaya 
aon zamanlarda yıin!ış olduk.lan hmp malzeme.ini 11eri çekme
ie baflamaflardu. ltalyanları bu tedbiri almaia aevk eden hiU:liae, 
bir harp takdirinde Alıdenizde demokrailer cepheainin ütiin
lüğü lraTıuında adaları muhaltUa imkanaızlıiı olduiu bildirili
yor. 

Jtalyan vaparltıTı aılı •ılı adaltıTa uiramaktadu. Limanımızdan 
ltalyaya giden vapurların da b"1 kalan yerlerini harp hamale•İY· 
le doldurmak idere adalara airamak emrini aldıklarını aynı 11a- ~ 
zete kaydeylemelrtedir. 

Alman gazeteleri bundan istifade ede-- sebebini iz:ıh etmedikçe veya bu tedbiri 
rek Polonya aleyhinde ıiddetli hUcum- refetrnedikçe Polonyalılar da hududu 
larda bulunuyorlar. 1000 kadar ,.hsın kapalı tutacaklardır. 
tevkifinden, zulümden, tehcir merkezle- Alman bankalarında yapılan taharri· 
rinden bahsediyorlar. Hakikat fUdur ki yat bir çok ufaklık paranın ufaklık buh
hudut hadiseleri üzerine ıon yapılan tah· ranı çıkarmak için kasalarında tutuldu
kikat huduttan askert haberler geçirmek ğunu ve bu maksadla talimat aldıklarını 
üzere kurulmuş fesad teıekküllerioin göstermiştir. 

r ................. TiCaret Vekili lsta~hUida .......... i 
. . 

mevcut olduğunu göstermiştir. Tevkif Hududun kapanmasına rağmen Al
edilenlerin ifadeleri de bunu isbat et- man hücum kıtalarilc Polonya hudut mu
mektedir. T evkifat miktarı malUın de- hafizlan arasında Katoviçin şimalinde 
ğildir. l 50 kadar olduğu sanılıyor. Al- bir hadise olmuştur. Oldukça hararetli 
manların Polonya ile hududu bazı kısım• bir müsademe kaydedilmiııtir. 

-----------·-·---- ---------
Lord Baldvin'jn Nutku 

lngiltere, insanlık için 
bir harbe katlana.caktır 
Demokratlar, icabında totaliterler 

kadar mef kürecidirler 
Londrn 17 (Ö.R) - Lord Baldvin dlin 

radyoda Amerikalılara hitaben bir nu
tuk söyllyerek de~tir ki: Eğer harp 
olursa Ingiltcrenin birlik ve kudreti her 
zamandan daha tam olarak kendini gös
icrecektir. Zira Ingillzler şu takdirde 
bu harbe bütün insanlığın hürriyeti na
mına kntlnnacaktır. Her demokrat, d~ 
mokrnsi ideali için harbe ve lilıneğe ha
zırdır. Çilnkü demokrasinin ne yüksek 
bir mefkiire olduğunu bilir ve icabında 
totaliter devletler kadar mefk:Qreleri 
uğrunda cnn vermcğe hazır olduklarını 

ispat edeceklerdir. Demokrasi en güç 
hükümct şeklidir. Zirn insanlar arasında 
serbest i~ birliğine müstenittir. Totali
ter devletlerde vatandaşların itaatten 
başka vazifesi yoktur. Ne dil§linmeğe, 
ne de intihaba ihtiyacı olmaz. Hiç bir 
rnesuliyeti de yoktur. Itaat ettikçe, ma
kanizma dönmeğe devam eder.> 

Baldvin Amerika ana yasasını yapan
ları, bedbaht ekserlyetleıin suilstimilli 
ihtimallerine karşı vatandaşları himaye 
için vazettiği esaslardan dolayı tebrik 
etmi§tir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekil Fu~rı açmak üzere 
yarın 
---·-tr·---

Dr. Behçet Uz 
-*-Fuar iş rihakkında 

gaze,q,em·ze beyanat~a 
benundcı:._ 
Ankarada ve Istanbulda fuar hakkın

da temaslar yapan belediye reisimiz Dr. 
Behçet Uz dün kendilerini ziyaret eden 
bir muharririmize nşnğıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

- cAnkarada sayın başvekil ve vekil
lerimizin fuarı ziyaretlerini rica etfk. 
Belediyemizin Vckftletler nezdindeki ba
zı işlerini de bu meyandn takip ettim. 
Radyoda fuarın hazırlıkları hakkında, 
bilwnum yurttnşlanmızm alakalarını 

mucip olacak bir komışmada bulundum. 
Orndan Istnnbula geçerek reisictim

hurumuz İsmet İnönUne İzmirlilerin ta
zbnlerini arzla Izmir fuarına şeref ver
melerini rica ettim. 

Bu sene Ankara, Istanbul ve diğer vi
ıayetlerimizdcn gelecek ziyaretçilerin 
fazla olacağı anlaşılmaktadır. Bu çok 

- SONU 2 tNCl SAYFADA -

hareket ediyor 

Fuardan g ızel bir gorünıi§ 

latanbul 11 (Yeni Aaır) - Ticaret vekili B. Cezmi Erçin An
karadan şehrimize gelmiş ve Vekalet erkanı tarafından iıtikbal 
olunmuştur. Vekil öğleden aonra mıntaka ticaret müdürlüiüne 
giderek meşgul olmuştur. Yarın iktııadi müeııeıelerde tetkikat
ta bulunacaktır. 

Ticaret vekili ve diier davetliler lzmir fuarının acılış törenin
de hazır bulunmak Ü%ere Curr. .. 1rteai l(ÜnÜ «yarın» lzmire hare
ket edeceklerdir. Vekilin, fuarın acılııında aöyliyeceii nutka 
büyülı elıemmiyet veriliyor. 



- SAHJFE2 
--- ::s: -

Dahiliye Vekaleti 
Memurlariyle 
idarelerin 

belediye 
yeni barem 

ve hu si 
hazırlığı 

Cl 

Ankara 17 (Hususi) - Dahiliye ve- rihinden itı'baren kendilerine verilen ye
kAletl yeni barem kanunu mucibince ni maaşlarını otomatikman alamıyacak
ldare memurlarnnwn derece ve kadro lar ve terfileri tayinlerindeki usule göre 
değişikliklerine ait listeyi haurlamışt.u:. yapıldıktan sonra alabileceklerdir. 
idare urlanmız.ın Eylül maaşlarım Eski kadroda 372 adet olan 10 lir.ılık 
yeni bareme göre alabilmelerini temin nüfus k tipleri yeni haremde nüfus me
lçin liste önümüzdeki günlerde vilayet muru olarak gösterib:niştir. Bunlar es
ve kaymakamlıldara gönd&rilecektir. kisi gibi maaşlarını almak devam ede-

Vekalet kaymakamların yeni bareme ceklerdir. Vilayetlerin tali memurların
uymalarındn kıdemler.ini göz önüne al- dan 16 lira asli maaş alanlar 15 liralık 
mış ve yeni kadro listesini ona göre ha- kadrolara ve 17,5 lira asil maaş alanlar 
zırlamıştır. Vekale~ yeni vaziyette kay- da 20 liralık kadrolara alınmışlardır. 
makamlıklar için O lira asli maaşlı 181, BELED1YE VE HUSUSi MUHASEBE 
50 lira asil maaşlı 114, 60 lira asli maaşlı MEMURLARININ V AZtYETt 
75 ve 'ZQ lira asli maaşlı 8 adet kadro Diğer taraftan Dahiliye vekaleti hu-
vcrmiştir. Nahiye müdürleri için de ge- susi idareler ve belediyelerle bunlara 
ne kıdeın göz 011 .ne alınarak 20 lir.:ıhlt bağh müesseselerin teşkilat kadrolal'ını 
681, 25 liralık 135, 30 lirnlık 60, 35 lira- yeni bareme göre nasıl yapacaklarını 
lık 7 nahiye müdürü kadrosu verilmiş- gösterir bir talimatname hazırlanmakta
tir. 22 lirnlık nahiye müdürleri yeni dır. Bu idareler l Teşrinisani 939 tarihi
bdroda hakkı müktcseplerl baki kal- ne k dar kadrolarını talimatnameye 
mak üzere 20 liraya indirilmiştir. 30 ve uyar bir şekilde hazırlıyarak Dahiliye 
95 liralık nahiye müdürleri kadrosunun vckfıletine gönderecekler ve yeni kad
mUhim bir kısmı mülkiye ve hukuk me- rolar V ekfıletçe muamelesi ve tetkiki 
zunu olan nahiye müdürlerine ve geri tekemmül ettirildikten sonra icra vekil
kalan kısmı da 25 lira maaş alan nahiye lerinin tasdikine anolunacaktır. 
müdürlerinin kıdemlerine verilmiştir. Ilk defa olarak Izmir belediyesi yeni 
25 lira ma~..tan 30 ve 35 liralık kadroya bareme ~re kadrosunu hazırlıyarak 
alınan nahiye müdürleri 1 Eylül 939 ta- Dahiliye vekaletine yollamıştır. 

YENi ASIR 

BERLERi 
f" .................. ___ iC3re ekili Is a~-···ütda .......... l 

. 
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Vekil Fuarı açmak üzere 
yarın hareket ediyor 

Mahalli 
idarelerin 

---~·---
Bütçe vaziyetim 
ehelllllliyetle teıt•• 
muhtaçtll'-

- tr- -•tt 
' HAKKI OCAK~ 

Eier sarfiyat ile tahlillıt.---:: 
bir tevazün imkanı mürwelİP ~~ "8 
sa ille yapılacak İ§, derh.& ,_ 118 

- BAŞTARAFI ı ı ci SAHİFEDE - Her bakımdan daha güzel ve neşeli baht saat onda Ege vapuriyle iz.mire yeni teahhütlere giriımemelı:. ~ 
olmasına çalıştı{.'llllız 939 Izmir enter- geleceklerdir. cut borçları ödemek, nihaffll trJil9 
nasyonal fuarı münasebetiyle bu yıl cm Saat tam on sekizde 9 Eylül kapısında yelten hükümet merkezİDİ .• ., mühim vaziyet karşısında Izmirli hem

şehrilerin vaz.ifelerini tamamiyle müdrik 
olduklarını yakinen bilmekle seviniyo
rum. Çok ilmit ediyorum ki gerek içte 
ve gerek dışta her sene büyük bir sevgi 
ve alfıka uyandıran Izmir enternasyonal 
fuarı ekspozan ve ziyaretçileri bu sene 
Izmiri z.iyaretlcrinde yapacakları alışve
rişt"n daha çok memnun kalacaklardır.> 

memleket içinden ve dı ından şehrimi- fuarın açılma töreni yapılacaktır. haberdar ederek yeni tedbirler. 
ze pek çok z.iyaretçi geleceği muhakkak- Açılma törenine istiklal rnarşiyle baş- yeni kararlar alınmasını ~~ 
tır. Misafirlerimizi yersiz bırakmamak lanacak, bunu belediye reisinin nutku Halbuki gördüğümüz ph_r'8 dY 
için her sene olduğu gibi bütün tedbir- takip edecektir. Hükümet namına fua- zı bu değildir. Müteahhitlerin ~eedi
lcrc baş vururken siz hemşehrilerimin rın açılma törenine riyaset edecek Ticn- ğer alacaklıların paraları öcfenedl ıoe" 
de yardunınıza ihtiyaç görmekteyim. ret vekili de bir nutuk irad edecektir. ği, hak sahipleri ve hiiküıDl't Lt.fl 

Evlerine iicret mukabilinde misafir Merasim bitince fuarın beş antresi murları sıkınh içinde baJaad~ 
kabul edecek hemşehrilerimin lütfen en umuma açılacaktır. Ticaret vekili ve di- halde yeni i§ler münakaea~.ldır' 
yakın mıntaka merkezlerine haber ver- f!er vekiller ve misafirler evvela ecn.cbl makta ve yeni ihaleler yapa....-* ınclcrini rica ederim.» devletler pavyonlarını ziyarette buluna- dır. . -~--a81 

RElStN tZMtR HALKINA Dr. BEHÇET UZ cakhırdır. Denecektir ki tediyatta ~ı.it 
BEYANNAMESİ İzmir belediye .ve fuar komitesi reisi Saat 20 de Ada gazinosunda vekille- kaybetmiş bir daire nasıl m~ 

Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. · r· k l 1 ef1 • bi nn, se ır ve ·onso os arın -.ı:er enne r buluyor) .. .. _ 
Behçet Uz Izmir halkımı. hitaben asal'ıı- * · f t ·ı kti l\'I • ---.2- • .. _:.)r • - o z.ıya c verı ece r . erasım esnwıu.ıwı Kazanç hırsı, insanlan DUJ~.-
daki beyannameyi neşir ve tamirrı et- ı -~ tte lb' b · tt ktu bir Lu .. ve z yaıc e ıse mec urıye yo r. kmtılar altına da sokabilen ~ 
miştir. FUARIN AÇILMA TöRENt Belediye reisi bu akşam halkevinde vettir. :;. 

BiRKADJN 
KUYUYA Dtl&rü 

Muhterem lzmirliler, :Fuarın ekspozan ve ziyaretçilerinden bilumum esnaf, arabacı, lokantacı, otel- Ted' t olma•aD .., .. 
Am.--:ı..- ~j; 1 1 Bü\.'ilk 1ktısacil ve irtimal hareket •·a- ··h· b' k c C ıya ı muntazam ı ...... 

C&"'Dnd lt• a arı ma J ~ J mu ım ır ısını umartesi günü üm- ci ve diğer esnafla bir görü.şme yapacak easeaeler işlerini daima ı:.ı..lıf• 1-

h 1 ib ratnn lz.mir enternasyonal fuan · ınutad huriyet vonııriyle gelecektı·r. Fuarı hu"- f · t ·ı · ka Izmir hal it a ve ç r- ve uar uyare çı erme l'§l • hrırlar. _ _... 
k • ..:ı I olduğu vcçhilc bu yıl ela 20 Ağustosta küınet adına resmen açacak olan Ticaret kının ve esnafın göstereceği misafirper- ff k . ahh · I d fJll'!"':""ı.. 

Torbahda Hasmı km Elif adında kırk eW"!fJnt~leP• ISı;ayOr ar açılarak 20 Eylülde kapanmak üzere bir vekili B. Cezmi Erçin, beş ecnebi dev- verlik, ihtiyar edeceği mu.amele hakkın- ır ısım rnüte ıt er ehi» .. 
vaşlannda bir kadın kuyudan kova ile Amerika ithaHit ve ihracat firmal rı- ay devam edecektir. let sefh-i ve diğer misafirler Pazar sa- da kendile-rin.i tenvir edecektir. rının geç ellerine geçeceiini ~ 
ıru çekerken müvazenesini kaybederek nın tüccnrlarınu:r.n mUnıeaatleri tevali kendilerini Eazla kazanç hır91\8 
kuyuya dilşm~ ve kurtanhnıştır. etmektedir. tırarak teahhütlere girif.irler. ~ 
Muallim vekili Amerikan firmalan yerli sannyiimi- 1 . b 1 . t. h M . d Amma bir taraftan da bnk~ 
ve maaYinleri zin muhtaç olduğu ağır sığır derileri ve zmır me us arı ın ı ap an ısa a ten alacağını alamadığını .,._. 
Ankara 17 (Hususi) - Maarif ve~ diğer ıuaınul ınevat ihraç ve bilmukabe· dolaştığı yerde yayarlar. ,ı-

l ti 18 yaşını ikmal e~ ob.nların le öteden beri Amcrikaya gönderilmek- d • 1 • • • 1 . Ü zÜm bayramı var Hususi muhasebeler hu ~ 
muallim vekili ve muallim muavini ola- te olan mallanmız.dan ithal etmek arzu- aıre erını gezıyor ar tında hem işlerini bahalıya ~ 
mıyacaklarmı kararlaştırmıştır. sunu iz.har ile bunun için bir çare anı- 21 ağustos pazartesi günü Manisamn mekte ve hem de mali it~ 
Ortam nılmasını istemektedirler. Bu firmalar üzüm bayramıdır. o gün Uzilm bayrnmı zedelemektedirler. • 
mu lllınli? tihamn· Türk - Fransız ve Türk - İngiliz. ticaret DeğeTli mümessillerimizin tetkik seyahatleri M~nisft-valisinin huzuru ile açılacak ve Belediyemiz ile husuai m~ 

unlaşmolarına benzer bir şekilde bir an- • • milli eglenccler yapılacaktır. Açılacak keşifleri arasındaki farkı göz ön& 
da zananlar hışma yapılarak, muvakkat Türk-Amc- halk arasında derın memnunıyet uyandırdı üzüm sergisine bUtün üzümcü köylüler tutmak kafidir. Bu farkın yüzde oO 
Ankara 17 (Hususi) - Orta mektep tik.an anlaşıııasının tadili lehinde idarci l~irak edeceklerdir. beş ile yirmi arasında bulundıJid 

muallimliği için Haziran ayı içinde açı- ~hrimizde bulunınnltta olan İzmir ve civanndıı :tetkikler yapacaklar, mil- -•- temin ediliyor. lan müsabaka imtlhanında kazananlar kcl5m etmekte ve bu stıreUe döviz. ınüş- ";S'- ~ 
belli olmuştur. rü ve'kileti bugUn- külAtından ileri gelen vaziyetin önilne mebustan bayan Ben.1.1, bayan Şehime, teakibcn de Halkevinde İzmir müntc- İ N C İ R Bu vaziyetin yalnız İzmir Y _-ı.-
lerde imtihanda kazananhıra tebligat geçilmesi mümkün olaca~ı kanaat ind'c hay Rahmi, Bay Reşat M.imaroğlu, bay hiplcrl ile hasbilı:lllerde bulunacaklnr- Piyasası ne zaman tine münhasır olduğunu da zaıu-· 
yapacaktır. bulunduklarını bildirmektedir. Nazmi.~· bay Mehmet Aldcmir, bay dır .. Fuanmmn. k~~I m~ me- açılacalı?- miy~lim. . A .. .... 

--+-- Sadettin dun Menemen ve Foça kamla- buslarımız. sıra ıle butun İzmır kaza ve BÖı-sa idare he eti bu .. t :!anarak Cıvar v1Iayetlerdc de buu•! -
imtihan komisyonunda BİR MÜSAMERE rında bir tetkik yahati yaparak ıln- köylerini ziyaretle t.anaslarda buluna- incir piyasasının ~ma 1;:nn! tesbit hasebelerin borÇları mühiın t.ir ~ 
bulunacak Yarın gece saat yirmide Bucadn S.rı tehipltti ile hasbihaUerde bulunmuşlar caklardır. . edecektir. Piyasanın 25 ağust~a ~- kuna baliğ olmaktadtr. iİ" 
mümeyyizler.. göllü Hasan Bahçesindeki KindeThayim- avdette köylerde de tevakkuf ederek Değerli famiı· mümessillerinin bu ıet- ması muhtemeldir. Buna bek.arak uzak viliyetl'er ur.-
Ankara 17 (Hususi) - Maarif vek.Ule- de bir mi.isamere verilecektir. dertlerini ve ihüyaçlannı sormuşlardır .. 'Jk sey-alıatleri halle arasında çok derin -*- de bazı tahminler yapmak mülll•--

U. mekteplerde teşkil olunan imtihan ---tf-- Sayın mcbuslanımz bugün Kemal~a uir memruıniyct uyandırmaktadır. YENİ CE•ME dür. . • _ı.ırİIJ 
komisyonlnrına ihtisas sahibi muallim- l'rallSIZ konsoloshane· ., A VM-AK~A Binaenaleyh mahalli ~ 
lerin tayin edilmediklerini gömıiiş ve Sİft. ziyafeti k t • B MM"&• MI- mali vaziyetleri devlet,e tc~ AJ.t 
teşkilAtına bir tamİDl yaparak imtihan e e e o rn ova Devrek kaymakamı B. İs.mail. Hak~ı meğe ımılıtaçtır. En balİ.t te~ 
komisyonlarına seçileeek muallimlerin Fransız general konsolosluğu tarafın- Say Çe~ıne kayınakamlığma taym edil- acil tedbirler almak lüzumuJlU ~ 
ders zümresinde ihtisası olan muallim- dan Fransa pavyonunun fuarda açılına- Her yerinde telsiz Dün içme suyuna mi§. v~ tayin yüksek tasdike iktiran ey- ortaya koyacaktır. her şeyden ~ 
!erden seçilmesi lüzumunu bildirmiştir. şerefine 21 !ustos rikşamı bir z.iyafet 1 k 1 lemıştır. borçlu vilayetler bow-lamıı ~ 

Son de--~- verileceği haber alınmıştır. Bu ziyafete ista~~~~ .. arı . ~ı:u ~Y~~ kavuştu-· * ·~ ~ 
,, ...-.r nu.,...._ .,.;s_in ile . c1 

1 
• c1 d ' l . 

1 
Hava ~:muı cmn,ıycti.ru teının ıçın Bum va bClcdi,. "nin büyük feda- - **- dikçe teahhiitlere girmekten~ 

almamı~ ı·lk mektep ~-... rı g en erı avet e ı mış er- d l h ll 'da . Si Eı . 1 v ff k O t k [ .. ğ f d'l 1· b t kiben .J_ ~ d" ev et ava yo an ı resı vas, -zın- karlıklar a getirmege muva a olduğu T a o u o re men- ı me ı ve unu a us _, 
talebeleri ır_ --• -- can, Erzurum, Elazığ, Adana, İzmir ve içme suyu. nihayet dün Sem.va ft.1«1- idarelere :htiyaçları kar~y-~ 
Ankara 17 (Hususi) - Devamsızlık İstanbulda t.cl'siz tesisatı vücuda Getire- ıım istifadesine açılmşbr. liği için imtihan li imk:Anlar vermek çareleri _.,, 

dolayısiy)e devre notunu olama~ Devlet hava cektir. Telm t sisatı hakkında tetkik- Bu münasebetle dün bir tören yaptl- Orta okUI öğretmen ihtiyacım .karşı- rılmalıdır. , 
olaıı ilk mektep talebelerine sene sonun- Selerleri lriiyük lcrde bulunmak üzere idarenin işletme mı~ ve ilk suyun isalesindc Burnanıun lamak üzere her yıl haziran ayında ilk Umumi muvazeneye müvazf ~ 
da veya ınUtcakip sene başında mü- müdürü bay Eşref ~ reisliğinde genç belediye reiai kısa bir nutUk ir4 d okul öğretmenleri arasında bir orta okul rak huıuai idarelerde de «ııl~...,... 
racaat. ettikleri zamnn imtihanla eksik rağbetle karşılandı telsiz rnütahassıs ve mühendlslerinden ctmi tir. öğretmenliği imtihanı açılmaktadır. Vi- çe, düzgün ödeme> prenıibi ....,... 
notlarının veril i Maarü wkaletince Devlet Bava vollarında 'büyuük bir in- bı'r heyet ı'le 11•--1--ni Stan.l--.l, Tele- o·· d "tı"b 1 ·ı_:_ JA 1 d lA 1 1 k l kılınmat_.)_r 

J J.ı1.uın~o ., ucı.ı-u tın en ı ar en ev ere su verıuıur ayet er e cvve a yazı ı o aza yapı an HıwıA ;;:IU· ftl" .a., _ ••.fi 
kararlaştırılmıştır. kişaf görülmektedir. Ankara, İzmir, İs- (uııken, Filips ve Lorenz firmalarıııdan tir. Su aboneleri kaydına baılanmıştır. bir imtiban evrakı Ankarada tetkik edil· -. ._,.,_...,,..,-
İktJSat vekaletinde taıı.bul ve Adana arasında işliycn tayya- birel' mümessil İzmire geleceklerdir. GVMVŞHA mektedir. Tetkikat neticesinde yazılı -*-
bir ter'i ve tayin relerde yer bulmak imkfuu pek azdır_ Heyel. pa2al" günü Ankaradan S.ivasa NE imtihanlarda muvaffak olanlar, bilahare 
Ankara 17 (Hususi) - Iktısat vcka- Yolcular hareketlerinden bir kaç gün hareket edecek, dö.ıüştt- İzmirc de uğ- dli lıısım ri~GSeti Ankarada ayrıca bir de şifaht imtihana Staj için İzmire 

Jeti teftiş hey<!t.i reisliğinde açık bulu- evvel yerlerini temin etmek mecburiye- rıyacakbr. Gümüşhane adli kısım riyasetine ta- girmektedirler. Şifalı! imtihanda A de- gelen zeytinciler . _..-
nan birinci sınıf müfettişliğe 80 lira asli tinde kalmaktadır. Bu ihtiyacı nazarı -*- y'.n. e~ilen şchri~i~ eınniy~t müdilrlUğü recesini e.lıınlıır doğrudan doğruya orta Çoruh mıntaknsındaki ze~ 
mnnş ile ikinci sınıf müfettişlerden B. itibara alan Münaknüıt vekaleti İngilte- A M A Y b.'rıncı kısı~ tu;ırı bay Zıya, diln Mer- okul öğretmenliğine tayin edilmekte. B ihlo·a ve ıslllhı ve yeni zeytinh~ 
NahiL Pekcan terfian tayin edil . tir. reye Döglar sisteminde beş tayyare si- KAZASI XAH KA'l.'I sın \'a~.ur~ ıle stanbula gitmiştir .. Ora- derecesini alanlar da bir yıl Gazi teıbiye için mahallinde çalışmalara .,.,,,...-_,,, 
Dördüncü pa;; ef:rrili;ı:. Evvelki akşam Halke\•i önilnde ecre- dan Gumuşhaneye geçecektir. .enstitüsünde seksiyon tedrisatından son- tır .. Bu maksatla Çoruh ~ 
müiettişlik sıhhat nva yo. arı pek yakında Beynıt ha- yan eden tr.ımvay knuısı tahkikatına t>'ÇOK GECESİ ra öğretmen olabilmektedirler. ~ört kişil!,k bir heyet şc~ ... .,. 
müc:~virliği va seferlcnne de başlıyacaktır. Halehin devam edilmektedir. Ayağından yarala- Bu gece Üçok kulübü gecesidir_ Temiz Maarif vekilliği bu usulü deği§tirmiş- tir. Bu dort ~ Bornova ~tıır 

..,- hava ccrl'yanları burada tayyare i - . . .. .. . Ka ve .serefli bir tarihe malik bul ,___ tir. Bu yıl ayın 16 inde yapılacıık olao tnsyonunda dod ay kadar bı.u»6 r9--
Ankara 1 (Hususi) - Çanakkale yonu tesisine elverişli olmadığı • . nan Mccıt hır gazete muvezzııdır.. - • u:nan .ıuc· rak t . .. kl d1r G leDİ~ 

sıhhat ve içtimai muavenet müdilrll Dr. Be ruttan istifade L---'- ıçın,. zada vatmanın suni t.aksiri bulunmadığı mızı-hici~dJi çocuklar bu gece Tilki· ~fahi imtihan kaldırılmıt ve seka'iyo• . Aısta! god reced•V er'k.'. de yu.aJ•"" 
h S 80 li 1 d .. d" y Ouuuu.;cuo;.tır .. Afman- l l t li'~-'-~ kul·u·p bi.,.,..,,nda '-'r °""'"' Y"""· tedrisatı da ]aa..edilmi,..tir. Sl • Vlll en, ıger ı ısı e B. Şa ap umer ra maaşa or un- d hn llar h b . .. ıı.n ~ mtş ır. Aı.c:AJ. •....u ~ eo~- -.:- ... .,, 

CÜ um müfettişlik sıhhat ·· virli. y::ıe ~ ~sa ına staJ gor- -*- tacaklnrclır. Bu gece saat 21 de kulllp Orta okul öğretmeni olmak istiycnlcr, :ta.sındandır. 
ğineterfiantayin~. ~memleket hava sef= ~ı,:~ Aydın Muhtelı"tı• bahçesinde lkiçeşınclik musiki birliği Eylulün 21 inci günü yapılacak bire~ -----tr ı. 

,.- ~ taraf ındnn bir musiki konseri verilecek- liyetnamc imtihanına girerek orta okut Bir Tav zirı 
B i a G i -D E mağa başbyacaklardır. tir. öiretmeni olabileceklerdir. 

ı .... ._. z• - Türkiye Beyrut hava seferlerinden Bu hafta İzmire m c · ~ · k y · As c t • M .. düıl~~ B R ft.-,.J ""'- . sonra hava yolu u~r.-ı~t v Tahran Ş"'-- 8a'-ı1<oa•_n._ p O .. - 1. c_; 2' E fln t=uıye en«ıtüeüne girme ist~ em ır azc esı u 9 ~ 
Ö 

__ L:__;..,.;..,. Cümh ~ ... - :.ır--·-,,,~-K.- ..., .. yen ilk okul öğretmenleri de, Gazi terb._ Cuetcnizin 12 A~tos 19' _._,-
demişin Birgi ™'~ un- birlerine km:'br uzablacakbr.. '6-ı"m A~dm muh ...... ~:.ı-:... pazar gun·· u" İzmr' _L .ı_ d 0---lr~lı..-·-n d Mehmet oğl rençber u.&.e:VIS ol u;.uuıuu - • • • • • • • • • • • • ye enstitüsüne ginnek (İzere Eyllılde ya... nüııuasına. yaz ığınız u-r- , • 

yet maba esinJ'Il bul duğı da ilerlemiş olduğundan, gelecek mevsime ınuhtelitiyle mukarrer teması 27 ağus- Çorakkapıda Hacı Ali efendi cadde- pılacak asli talebe ile birlikte imtihan men caddesinde Vehltinİll ~ ~ 
Ateşin evinde kimse unmıLı sıra hava yolları daha~• .. +....t.-.1:ı.ı ile se- tos """7 "" gününe talik ~:ı-.: ... :.. sinde Ali Ug-uclunun uz" erm· de bır· .ı.;;·ban- l k • · ·ı b 1 Akif ~~ İsmail Allan ka b eo__. ~ _.._ ~..u .... o ara enstitüye kabul edileceklerdir. uyın zanru e aM an ıve ~ 
ayni ıruıhalleden . pıyı • ferlere boşhyacaktır. Bu pazar saat 17 de iki İzmir muhteli- ca. İkiçeşınelikte Alaettin Özdalarm -*- Bektaıi fıyini yapmacükl~ '-
rnrak içeri girmiş ve bir teneke zeytİniı- = ti ~ olarak ekzersiz yapacaktır~. üzerinde bir kama bulunmuş ve müsa- ceza ikinci mahkemesince 1>era-' ·~ 
:~.:.:~~~* . .+ ~ ... ~. •• Ödemişe Elazıg Aydın - Izmir muhtelitleri teması gele- dere edilmiştir. Tarih dersleri için mizcleo keyfiyetin ta11hih ve ~ 
~_.... ,.~_. cek hafta pazar günU yapılacaktır. * İkiçeşmeliktc Damlacık caddesinde müzelerden naarl ia- ri.c.a cderjz. .,,_.,; 

BEDEN 
----~·ı· •n•••••••••n••••••••••••••••••••u••••• Yusuf oğlu İsmail, faila sarhoş olarak •1 J d f lz.nür Karataı 22 ıı 
&a:..n.D& &.:ıg Lisesinin temel atma ~ Gel'!nler, Gidenler~ nara atıniş ve yaklanmıştır. tı aae e i ecek Ak~ 

Ve spor mecmaaSI 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü ~ 

rafından neşredilmekte olan cBeden 
eibiyesf v spor> adlı mecmuanın 8 inci 
sayısı kamping adlı bir ilftve ile ve zen
gin münderecatla intişar etmiştir. 0kl1l"" 
l nmıza tavsiye ederiz. 

Maarif <:emiyetiafn 
talebe ~urdu 
Türk maarif cemiyeti, talebe yurdu 

için kordonda bir bina aramaktadır. Ta
lebe yurdu genişletilecektir. 

Ege Li c ı de- bu rıne ıslah ve tevsi 
edilec ktir. 

. . ........................ ................. * Kestelli caddesinde Ürküplü Meh- Lise ve üniversite talebesinin müze- ------ ~ .,..e 
mera&ımı İzmir mebusu B. Rahmi Ko'ken, Ay- met, alacak meselesinden Ahmet S&cli lerden layikile istifade edebilmekri ve Mesut bir ev_ ıe..-. ~ 

7 (AA) B ·--.l- · dın emniyet mUd" ·· B Ek Sok ·1 döv ·· ak' ahitle · 3
- Hasa Ela%ığ 1 . - ur.a.w& ınşa.sına . . uru · rem \u- mu§ ve v anın Ş rınucn - mfü:eleıdeki eso-ler üzerinde etüt yapa- 5 l L d T'' " ilk~ 

l I b B M hm 
a ve t . utun f 

karar verilen Iıse binasının temel atma u, zmır me usu · e et Aldemir nın bogv:ızına sarılarak berel--'..+ir b"1'--el · · · if k'lt•V• · L _ K al :-.-.t , ~"°'~ · . um CT1 ıçın maar ve ı ıgı yenı oıtz:ı sislerinden Bay em__ 91~ 
merasimi bugün binlerce halkın iştira- Romanya sefareti iktısat müşaviri Dr. Suçlu yakalanmıştır. karaılar vermiştiT. T -- •• 

N"k l M sk f buld kızı Perihan ile . eg !J.:. ~ 
kiyle ve coşkun sevinçleri arasında ya- ı ·o a anc ~o stnn an ge1mişler- * Karşıyaka CeUU bey sokağında B . ıoc. kanı.rlaTa o-ör.e u'"n'ıve.rsı'te t·lcbe- s· k d w ··-•---= L- .. -:...ar ou "' ... ınar ın iiguıncn, .... ,,. f!'J. 
pılmıştır. dir.. Kadri kızı Bn. Klimran, su meselesin- leri müzelere muayyen zamanlarda gdip fın yakın doıt .-e a~. ~ ..... -r:.;wt 

Bu miliıaseb •le söz ahın dördüncü İz.mir mebusu B. Kamil Dursun İs- den bayan Melfihati dövmüş, Melahat ta çalı caklardır. Tarih ıted"·"tını da mu .. - -~ ........ rimizin tanınmıt guzı .• ~ 
umwn1 müfettiş Alpdoğan, temelleri tanbula, Balıkesir mebusu B. Hilmi Şe- Kamrana taarruz ettiğinden ikisi de ~hedelerle yapacaklardır. Buna ait ta- huzuriyle dün aktaın 
atılan bu irfan müess esinin büyük de- remctli Balıkcsirc, ı.ırunakalat vekaleti ynklnnmıştır. timatname h zırlanmaktadır. Müzelerde fuar ga:z:inesu salonla~,._, 
ğerini nnlatmıs ve l\filli Şef ismet İnö- baş müfettişi B. Riza Akat Ankru:aya, * Bahribaba parkında Hasan oğlu hirCT laboratuvar olarak çalışılacakthr. mıftır. Hazır bulunan&.r .:;:& lr" 
nüye ve büyüklerimize karşı hnlkın iç- !stanbul Sovyet Vis konsülü B. Ivan Hüseyin ve Mehmet oğlu Mehmet, se- Aynı zamanda müzelerdeki tarıh eser- seli bir gece geçircr"k d 
ten duyduğu minn t ve silkranlarını tc- Ipotov tayyare ile İstanbula gitmişler- bepslz. olarak Ziyayı dövdüklerinden ya- lerinin mahiyeti hakkında bir de talebe dar eilenmifierdir. Y-
yid eylemiştir. dir.. knlanmışlardır. için bro~ür hazırlanmaktadır. saadetler temenni ed 



........................................... . . . . 
: Bazı düşünceler: : • • • • • • • :. 

300 Fransız tayyaresi 
Tayyare 

Postaları 
--o---

Kendilerinden bekle· 
nen sürati temin 
etmelidirler •• In~iltere Üzer.inde dün taarruz 

• Güz.el Türmyemiz.de devlet 
hava yollarının her gün yeni 
yeni hatlar açması şüphesiz. ki 
hepimizi sevindiren bir hadi
sedir. 

talimlerini muvaffakıyetle yap ı 
Paris 17 (Ö.R) - Bugünün en mühim 

lı&discsi Fransız bombardıman tayyare
~rintn lngiltere üzerine yaptıkları taar
~ı uçuşudur. Hatırlardadır ki Ingiliz 
"Olllbardıman tayyarelerinin Fransa 
;ıer1ndeki taarruz talimleri esnasında 
l'ansız tayyarelerinin de lngiltere üzc

linde böyle uç~lar yapacaklan bildiril
bıiş, fakat tarihi tesbit edilmemisti. 
Bu taarruzların ikisi gece ve diğer iki

li bu sabah ve öğleden sonra yapıhnış
tır. Ağır bombardıman tayyarelerine 
~fc olarak lngilterenin uzak merkez
lerine «taarruz> emri verilmişti. Bunlar 

~ce 7-8 saat havada kaldıktan sonra 
tabah erken Fransadaki hazlarına dön
lllUşlerdir. Saat 10 dan itibaren ikinci 
ll'ubun manevraları başlamıştır. Bunla
'- nıuhtelif k~f, ağır ve hafif bombar
dnnan ve avcı filotillfilan i§tirflk etmiş
\ıl"dir. Bu tayyareler tevcklruf üslerin
den hareket ederek birbirini takip eden 
dalgalar halinde lngiltereye varm1§1nr 
~e ayrı ayrı kendilerine verilen hedef
lere doğru uçmuşlardır. Dönüşte bütün 
t&arruz kuvvetleri Londra üzeı·inde bir
leşnıi§lerdir. Avcı tayyareleri bombar
dıınancılara tekaddUm ederek telsizle 
Ledeflorini bildirmişlerdi. Bu manevra
lar gerek Fransız, gerek lngilizler tara
fından taarruz ve müdafaa tertibatının 
fıecrUbcsi imkAnlarını vermiştir. Bi1has
ta Fransız tayyareleri, tanımadıkları bir 
llıenıleket UstUnde hakiki şartlara en 

Ingilız tayyareleri 
yakın şekilde uçmak suretiyle manevra- larunışlardır. Fransız avcı tayyareleri 
lardan çok istifade etmişlerdir. de dönüşte kendilerine r1.•fakat için gel-

Londra 17 (Ö.R) - Jngi1teı-c üzerin- mişlerdi. Tayyareler alçaktan uçtukları 
de harp talimleri yapan Fransız bom- cihetle Londra1ılar pençerelerinden on
bardıman tayyareleri 200 dü. Bunların 1arı pek güzel görebilmişlerdir. 
hepsi 1300-2500 kilometre kadar uçuş- Faris 17 (ö.R) - Hava nazın akşam 
lar yaptıktan sonra sağ salim üslerine şu beyanatta bulunmuştur: 
dönmüşlerdir. Hücum taklidleri gece dngiliz tayyarelerinin Fransa üzerin
başlrunış ve bugünkü büyük «taarruzla- deki son hava talimlerinden sonra Fran
rın> mukaddemesi olmuştur. Ingi1iz av- sız tayyarelerinin bu manevrası da iki 
cı tayyareleri cmuhncimlerin~ yolunu memleketir. lıavn kuvvetleri arasında 
kesmişlerdir. öğleden sonra bombardı- günden güne dana sıkı ve müessir olan 
man tayyareleri Londra üzerinde top- işbirliğine hizmet etmiştir.> 

lstanbul ile /zmir arasında
ki yolcu tayyareleri büyük bir 
rağbete mazhar olmuşlardır. 

Hemen hemen her gün dolu 
gidip gelmektedirler. Biraz 
daha rağbet artınca bir yolcu 
tayyaresinin ihtiyaca cevap 
vermiyeceği, günde iki sefer• 
yapılmak zarureti hani olaca
ğı muhakkak addediliyor. 

Yalnız tayyare postalarının 
ihtiyaca cevap verecek fekil
de tanzimi için bazı noktalar 
ileri sürülüyor. 

Başlangıçta vukubulan yan
lışlıklar mazur görülebilir. Fa
kat bu yanltflıkların derhal 
taşhihi ihmal götürmez bir va
z.ile sayılmak şartiylç .. 

Geçenlerde tayyare posta
ları hareket tarifeleri değişti. 
Yolcu tayyareleri sabahleyin 
lzmirden kalkarak Ankaraya 
gidiyor, oradan lıtanbula ge
çiyorlardı. 

Bu tecrübe eyi netice ver
meyince sabahleyin kalkan 
tayyare evvela lstanbula ve 
oradan da Ankaraya gidecek 
şekilde bir hareket cetveli ya
pıldı. Avdet te buna göre tan
zim edildi. 

Alınan neticeleT müıpettir. 
Lakin posta nakliyatında bir 

Filistinde Kaçak Muhacirler Bitler 
• aksaklık göze çarptı. Ankara

dan mektuplar trenle gönde
rilmeğe başlandı. Vç dört gün 
devam eden bu vaziyetin de 
önüne geçildi. Bugü. .... Ankara
dan günü gününe mektup al
mak mümkün oluyor. 

1200 kaçak muhacir hu
dut haricine çıkarıldı 

lngiltere yahudiler kadar Arap
ların hukukunu da siyanet edecek 
Roma 17 (A.A) - Yahudileri yüz ki

fiden fazla adam kullanan mUcsseseleri 
İdare etmekten mencyliyen kanun, bu 
8lbi mUessesclerln altı ay içinde arapla
._ aatılabileceği şeklinde tadil olunmuş
tur. 

Kudüs 17 (A.A) - Filistin makamatı 
~çak muhacerete mani olmak için şid
detli tedbirler almıştır. Bu sene 6.500 
laçak muhacir geldiği ve bunlardan 
1.200 zünün yakalanarak hudut harici 
edildiği anlaşılmıştır. 
Şimdiye kadar kaçak yo1cu getiren 

~apurların mürettebatı cezalandırılıyor
du. Bundan böyle bizzat yolcular da ha
l>ls cezasına mahköm olacaklardır. 

Cenevre 17 (Ö.R} - Milletler cemi
Yeti mandalar komiseri Filistin hakkın
da lngiliz beyaz kitabındaki siyasete ait 
l'Qporunu neşretmiştir. Komisyon bu si
~asetln yahudi muhaceretini tahdid 
eden kısımlarını manda hükümlerine 
lnuhnlif gördtiğü 7 azasının dördünün 
l'eyile beyan etmiştir. Ingiliz delegasyo
nu buna bir cevap neşrederek bu reyde 

Bir Filistin yerlisi 

olan auıların siyasi vaziyeti hesaba knt-ı kadar arapların da hukukunu sıyanetle 
lnadıklarını ve Ingilterenin yahudiler mükellef bulunduğunu bildirmiştir. 

Alman Macar Harici ye · nazırla-
rının siyasi görüşmeleri 

Salzburg 17 (Ö.R) - Burada Alman dahiliye nazırı B. Frikin mi
safiri olan Macar hariciye nazırı Kont Ksaki Salzburg civarında say
fiyede olan hariciye nazırı Fon Ribbentrobun şatosuna gitmiş ve öğle 
yemeğine ona misafir olmuştur. iki hariciye nazrının akşama doğru 
B. Hitleri ziyaret edecekleri rivayet ediliyordu. Akşam B. F rik tara
fından Macar hariciye nazırı şerefine büyük bir ziyafet verilmiştir. 
Berlin resmi mahafili kont Ksaki ile Fon Ribbentrop arasındaki mü
kerrer mülakatlar hakkında bir malumatları olmadığını ve kontun 
Alman dahiliye nazırının misafiri olarak Salzburgda kaldığını bildiri
yorlar. 

Moskova 

Simdi de hava poBtalarınrn 
Londra 17 (Ö.R) - Kanadanın Gc- A.;rupa hava postalariyle irti

bek barosunda yapılan merasimde Lord batını temin eylemek lcizım- • 
Mogan Ingilterenin Almanyaya karşı d 

ır. 

ihtarlara ehemmiyet 
vermez&e··· 

azimkar vaziyetini tebarüz ettirmiş ve Mesela lzmirden kalkan tay-
demiştir ki: yare aaat dokuz.da Y e,ilköye 
cEğer Hitlcr kendisine ve Alnınıi- varıyor. Beş on dakika ve ya-

1ta1yan mi1letle:l".inc yapılan ihtarlara hut yarım ıaat evvel Avrupa 
ehemmiyet vermemeğe devam ederse tayyare postası kalkm., bulu
harp gayri kabili içtinap olacaktır. Bir nuyor. Gerek yolcular ve ge
iki hadise değil, fasılasız hadiseler mer- rek mektuplar erteıi gününe • 
kezi Avnıpada kanun mevcut olmadığı- kalıyor • 
ruı bizi ikna etmiştir. Hitler imkansız yarım •aat için yirmi dört 
sanılan şeye muvaffak olmuş! lngiliz saatlık bir vakıt kaybetmek 
milletini nihayet heyecanlandırmıştır. hava postalarından beklenen 
lngiltere sarsılmaz bir vaziyet almıştır. wrat melhumiyle taban taba
Müttefiki Fransa da onun kadar az.imle na zıd bir vaziyettir. 
Avrupaya kuvvetle tahakküm edilmesi- iz.mir iktı.sadi bir merkez ol-
ni menetmek karanndadır.> mak itibariyle Avrupa ile sıkı 

---~--- temas ve muhaberesi vardır. 
İs anyadaki Fransız Yirmi dört saatin ehemmi-
es·r!eri tahliye yeti ise çok büyüktür. 
ediliyor... lzmir tayyaresini beş on da-
Madrit, 17 (A.A) - İspanya bükü- kika evvel kaldırmak ve Av-

meti l''ransa elçiliğine yaptığı bir tebliğ- rapa tayyareıinin Y e,ilköy
de, İspanyada bulunan bütün Fransız den hareketini biraz. geciktir
harp esirleriyle adi cürümlerden dola- mek suretiyle iz.mirin doğru 
yı aleyhlerinde takibat mevcut olınıyan denecek bir ıekilde Avrupa 
bütlin Fransız sivil mevkufların tahliye ile münakale ve muhabereıini 
olunacağını bildirmiştir. •temin çok mümkündür. 

---.ı;;...--- Bu vaziyet bilhassa bu sene 
İSPANYADA muamelatını süratlendirecek 

ve artıracaktır. 
Yeni tayinler yapıldı Devlet hava yolları umum 
Burgos, 17 (A.A) - İspanya kabine- müdürlüğünden iz.mir tüccar

si dün general Frankonun riyasetinde ları büyük bir küllet istemiyen 
toplanmış ve general Assensionun Fas bu irtibatın teminini di1iyor
komiser1iğine, general Barronun hava l ar. 
müsteşarlığına, albay Gurzanın hava ............. "'"""'" 11•• ••11••••n•••n•n 
kuvvetleri kurmay reisliğine ve amiral 
Baştarm da donanma kumandanlığına 
tayinlerini tasdik etmiştir. 

İtalya Vellahtı 

Moskova 
-+

Büyük elçimiz 
Moskovada 

Roma, 17 (A.A) - İtalya veliahtı 
prens Humberto, yanında mareşal Bal
bol olduğu halde Libyada yapmış oldu- Moskova, 17 (A.A) - Türkiyenin ye-
ğu teftişi, dün, Misrata tayyare karar- yük elçisi Ali Haydar dün Moskovaya 
gfıhlarını gezerek bitirmiştir. gelmiştir. 

GÖLGEDESO YENİVARŞOVA 
DERECE ATEŞ... SEFİR~İZ •• 
Riga, 17 (A.A) - Moskovadan bildi., Varşova, 17 (Ö.R) - TUrkiyenin ye-Meç 

Hududunda 
Bir Fransız .. Alman 
hudut hadisesi oldu 

rildiğine göre Sovyet Rusyanın Uzak ni sefiri Kemal Rüştil Tarı Varşovaya 

Mu .. zakerelerı· devam şarh.-taki aksamında şiddetli bir sıcak gelmiş ve protokol şefi tarafından kar-
oalgası hüküm sürmektedir. şılanmıştır. 

~ I>aris 17 (ö.R) - Meç civannda bir 
tı ransız - Alman hudut Mdisesi olmuş, 
tıilorınalı Almanlar, otomobilleri dur-

~Urtnak .istiyen bir Fransız gümrükçü
•Uııu dövmüşler ve devirmişlerdir. Al
tl'ıanlar sonra otomobillerini tahrik edc:ek gitmişlerdir. Fransız hariciye neza
~ti Protesto etmiştir. Müşterek tahki-

t açılmışır. 

ediyor Oralarda termometre, gölgede 50 de- ALMAN. YUMAN 
1 Moskova 17 (ö.R)- lngiliz ve Fran- rcce)~i göstermektedir. ~~car':~ anlaşması 
sız askeri heyetlerinin geldiği 11 Ağus- BiR v APUR ıçın muzakereler 
tos tarihinden beri bunlarla Sovyet de- KARAYA OTU OU Berlin 17 (A.A) -Alman - Yunan ti-
legasyonu arasında görüşmeler fasılasız Londra 17 (A.A) - Hollanda ile İn- cnret müzakereleri başlamıştır. Bu mü
denecek şekilde devam etmektedir. Dün giltere ar~sında sefer etmekte olan Pra- zakereler her sene olduğu gibi, mer'i an
akşam Fransız sefiri ve askeri heyet reisi gue vapuru saat 6 da kesif bir sis yü- lS§lllaların müddeti bitmeden evvel ya-
.. h t kA 1· b" . f t •. d H ' . h l" d k t pılmaktadır. uç eye er anı şere ıne ır zıya e ver- zun en arvıc ımanın a araya o ur-

mişlerdir. muştur .. İki yüz yolcuyu hfunil olan İtalyan transatlantiği 
BALIKÇO.IK PANAYJRI Prague vapuru, kendi vesaiti ile kendi- Belgrad, 17 (A.A) - İtalyanların Sa-

Ancone, 17 (A.A) - Yedinci milli sini kurtarabileceğini limit etmekte bu- turnia adındaki büyük transatlantiği 

balıkçılık panayiri kapanmışbr. Pana- lunduğunu ve tehlike de olmadığını bil- dtin Dubrovnike 950 Amerikan seyyahı 
yirde çok iyi neticeler elde edilmiştir. dirmiştir. Vapurun hacmi 4.220 tondur. çıkarmıştır. 

-~ ·---

SON HABER . ..;··"""'· ~ ....... '~~ 

Dahiliye Vekili 
lstanbul itfaiyesini tetkik etti 

İstanbul 17 (Hususi) - Dahiliye vekili itfaiye teşkilatını gözden 
geçirmiş ve. şu beyanatta bulunmuştur: 

-< İcabında fedakarlığını görüp işittiğim itfaiyeyi kendi yerlerin
de gördüm. T emiz)ik ve intizam ve icabında fedakarlık ruhunu akset
tiren bu müesseseden memnun ve ümidli ayrıldım .> 

Istanbulda mefruz ıa va 
taarruzu hazırlıkları 

lstanbul 17 (Hususi) - Şehrimizde mefruz hava taarruzu hazır
lıkları artık· tamamen ikmal edilmiş ve Şehir halkı adeta seferi vaziyete 
intizara başlamıştır. Bu intizar biraz heyecanlı oluyor. 

Taarruz esnasında lstanbulu top ve makineli tüfenk ateşi müdafaa 
edeceği için halkın silah seslerinden ürkmemesi tavsiye edilmektedir. 

Taarruz esnasında halk sığınaklarda yerini alacaktır. Sığınaklara 
giderniyenler en yakın çatılar altına yerleşeceklerdir. 

Giresunda Fındık kooperatifi 
umumi heyeti toplandı 

Giresun 17 (A.A) - Fındık tarım satış kooperatifleri birliğinin 
genel kurul toplantısı yüz eJliden fazla mümessilin iştirakiyle dün 
yapılmıştır. 

Toplantıda ticaret vekaletini vali Feyyaz Bosut temsil ettiği gibi 
ayrıca vekaletin bir müfettişi de hazır bulunuyordu. 

Birlik idare meclisi reisi celseyi açtıktan sonra ebedi Şef Atatürkün 
aziz hatırası ayağa kalkılarak ve biı: dakika sükut edilmek suretiyle 
tazim ve tebcil edilmiş müteakıben kongre reis ve katipleri seçilerek 
ruznameye geçilmiştir. 

Evvela idare meclisi ve kontrol heyeti rapor1nrı ile blançolar oku
uarak kabul ve Ünye, Fatsa, Tirebolu, Görele, Vice ve Beşikdüzünde 
yeniden teşkil edilen satış kooperatiflerinin birliğe iltihakları tasvip 
edi1miştir. Birliğin işleri, müstahsile bol kredi verilmesi, kadro ve mas
raflar hakkında mümessillerin sordukları suallere umum müdür tara
fından izahat verildikten sonra idare meclisine dört asil ve iki yedek 
aza ile iki mürakibin seçilmeleri yapılmıştır. Kongre mesaisine nihayet 
verirken mümessillerinin minnet ve şükran hislerinin büyüklerimize 
bi1diri1mesi karar altına alınmıştır. 

Sivil Ahaliyi 
Bombardıman eden Japonyaya, Ame· 

rika harp tayyaresi satamaz? 
Vaşington 17 (A.A) - Amerikan gazetelerinin, Amerika hariciye 

nezaretinin japonyaya Douglas tayyareleri satılmasını teshil etmiş ol
dağu suretindeki ithamları hakkında beyanatta bulunan B. Welles, 
hariciye nezaretinin sivil ahaliyi bombardıman eden memleketlere 
tayyare satılmamasına müteallik olan siyasetin değişmemiş olduğunu 
beyan etmiştir. Mumaileyh Douglas tayyarelerinin japonyaya satıl
masına mÜtP.allik olan konturatonun bu kabil satışlara nihayet ver
meleri için B. Hul1 tarafından tayyare hamillerine yapılmış olan teb
liğden evvel aktedilmiş o1duğuJıu söylemiştir. 

Vaşington 17 (A.A) - B. Welles, B. Caldxell'den bir rapor al
mıştır. B. Caldxel1, bu raporunda bir japon nöbetçisinin bir Amerikalı 
kadını tokatlaması hadisesi hakkında Şanghaydaki general konsolosu 
nezdinde teşebbüslerde bulunmuş olduğunu bildirmektedir. 

B. We11es, hariciye nezaretinin bu meseleyi tetkike devam edece
ğini, ancak japon hükümetinden bir cevap almadan her hangi bir mü
talaa serdedemiyeceğini söylemiştir. 

Askeri faaliyet var 
Slovakyanın merkezinde 

kumandanlığı ihdas 
bir Alman 
edildi 

Londra 1 7 ( ö.R) - Bratislavadan bildirildiğine göre Slovakyanın 
merkezinde bir Alman kumandanlığı yerleşmiştir. « T aymis> gazete
sinin istihbarına göre Slovakyada, bilhassa Bratislavada ve Polonya 
hududuna giden yol1arda Alman asker1erinin miktarı son derecede 
artmıştır. Bu yollarda hususi münakalat tatil edilmiştir. Polonya hu
duduna yol veren vadide büyük askeri faaliyet müşahede ediliyor. 
Tam techizatlı bir çok Alman kıta1arı burada yerleşmiştir. 

Hindistanda kuraklık 
Zahire ihracatı menedildi 

40,000 hayvan öldü 
Bombay 17 (A.A) - Kuraklık yüzünden Hindistanın vasi merkez 

mıntakaları kıtlık tehlikesinde bulunmaktadır. Kativar hükümetlerin
de şimdiye kadar 40,000 hayvan ölmüştür. 

Hükümet zahire ve ot ihracatını yasak etmiş ve köylüye yardım
larda bulunmağa başlamıştır. 

lngilterede nüfus 
tahriri yapılacaktır 

Londra 17 (A.A) - Milli bir defter tanzimi suretiyle lngiltere 
halkının nüfus tahriri yapılacağı dün öğleden sonra ilan edilmiştir. 

Bu plana göre, her kadın, erkek ve çocuk bu deftere kaydolunacak 
ve harp çıktığı zaman ismini ve mezkur defterdeki kayıt numarasını 
havi bir vesika alacaktır. Bu sistemin iki t edefi vardır: 

Bir taraftan, mükellefiyet, iaşe ve kadınların maaş almaları gibi 
harp vaziyetinden doğan ihtiyaçlar temin edilmiş olacak xe diğer ta
raftan da bir harp olmasa dahi, 1941 de yapılacak umumi tahriri nü
fusa yardım edecektir. 

Mezkur defterin tanzimi için memleket 65,000 mıntakaya ayrılmış
tır. Halbuki en son tahriri nüfusta memleket ancak 49,000 mıntakaya 
ayrılmıştı. 

Londra 17 (A.A) - Bütün lngiliz askeri tayyarelerinde sukut ha
linde yangın çıkmasına mani olacak bir cihaz kullanılacaktır. Tayyare 
yere düştüğü zaman hususi bir makanizma bu cihazı harekete getire
cektir. Bu cihaz, uçma esnasında tayyarenin ateş alması veyahut yere 
ineceği sırada kapaklanması esnasında da otomatik olarak harekete 
geçmektedir. 
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Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
.. 1 ................................ .-= .. ~-
~~ 5 ~ 
Naklen - - Rahmi Yağız 

''Ümmeti müslimini neylerimizle 
edeceğiz,, cihada • 

teşcı 

hayatımız. faaliyetimiz nerede kalır. 
Sinan dede sustu. Hala hayret bavuı 

içinde bocalıyan Veled Çelebi ile arka
da,larırun fincanlaşan gözlerinde ıözbe
beklerini dolaştırarak ncfea aldı. 

Veled Çelebi, bu sözleri makul bul
makla beraber, attığı adımdan böyle bir 
itirazla dönmeği aklına bile getirmezdi. 
Binaenaleyh düşünmeğe lüzum görmeden 
sözü tamamladı: 

- O başka iş, bu başka içtihat Sinan 
dede .. Hadiseleri bir taraflı görmek, yal
nız bir zaviyeden tetkik etmek. onlara 
kör bir inanışla bağla kalmak caklı se
lim• in kabul etmiyeceği bir keyfiyet-

tir. 

Büyük Britanyanın 
askeri gayretleri 

lngiliz 
-tr-

Donanmasının 

lngilterede ilk defa olarak kara orduır.ına 
ayrılan para deniz kuvvetlerine harcanacak 

olan paradan daha fazladır. 

geçit resmi 
Pariı - Soir gazetesinin lngiliz ihtiyat 

donanmasının geçit resminde hazır bu
lunmak üzere göndermit olduiu hususi 
muhabiri gazetesine yazıyor: 

Havaclığın inkiııa,fı lngiltereyi adalık
tan çıkardı. Bir kaç sene evvd Baldvin: 
clngilterenin hududu, bundan ıonra 

Ren üzerindedir> diye bunun için ıöy
lerdi. Fakat gerek lngiliz, gerek domin-
yon umumi efkarları, lngilterenin tayya
reye kar§l olan bu zaafını pek geç farket
mi§lerdir. 

Bohemya hadiseleri Alman tehlikesi
ni bütün azametiyle gösterdi. Arnavut
luğa el atılmasiyle tehlikenin Akdenizde 
de mevcut olduğu görüldü. Şimdi lngiliz 
efkarı gibi lngiliz idarecileri de anlamış
lardır ki, Ingiltere, kendi siyaseti için 
huva ve deniz orduları gibi elinde kara 
ordusu da bulundurmağa mecburdur. 

Şurası dikkate şayandır ki, lngilterede 
ilk defa olarak kam ordusuna tahsis edi-

Manevra ifareti verildi. Şimdi dürbl-
yapılmı,tır. nimle, kralın ziyareti için süslenmiş ge-

lngiltere deniz tayyareleri hariç olmak milerin on dört harp Affı üzerinde gu
üzere yalnız metropol dahilinde saf tay- ruplanmıı olduklarını görüyorum. 1915 
yarcleri bu sene 2,370 olacaktır. Hali- de amiral Jellicoenin Jutlandda alman 
hazırda Filistin, Mısır, Sudan ve tarki donanmaaırun &:eri çekilifini üzerinden 
Afrikada bulunan filolar aynı kumanda seyretmiJ olduğu koca lron Duke zırhlısı 
altına toplanmıştır ve deniz qın mem- Couıageou. tayyare ıemisinin muazzam 
leketlerdeki tayyare auısı 500 U bula- hacmı albnda eziliyor. O muharebeye 
caktır. ~tirak etmiş olan «Revenche> cPegaae> 

• • 
nsan ıp rı 

-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Sumerlerin gökyüzüne pek dikkntli bsk• 

mak meraklarının ilk neticesi - yeıy{i· 
zünde çiftlik için pek lüzumlu olan -
yağmurları ve havanın türlü türlü değir 
melerini aeyyarelere göre önceden anla· 
mıya çalışmak olmuştu. Bu türlü tetkik• 
lerden elde ettı'lderi bilgiler de uzun asır· 
larca masal gibi telakki edilmişse de. 
timdi onlardan pek ciddt ve çok f ııf• 
dalı iteteoroloji ilmi çıktığı gibi, hekiın:" 
]iğin mühim bir kısmı olan hava tebdili 
işleri de ilme istinat eder. 

F al:at insanların tiplerinin de aeyYatt' 
lerden hangisiıün tesiri albnda doğırıut' 
Iar1A ona göre olacağı fikri hala ;.,.-t 
sayJabilir. Bu fikri ilkin Sümerlerin t"IJ4' 
dana çıkardıklan iyice bilinerneU4t d .. 
onun da KÖkyiizüne pek dikkatli ~· 
malt neticesi olduğu §iiphesizdir. ~ 
Sümerlerin tarihinde böyle ıeyYateleı
göre insan tiplerinden bahsedildiği bi" 

Aaıl ismi Şevkl iken, dervit olduktan 
•onra kendi arzusiyle bizzat V cled Çe
lebinin babası tarafından (Sinan) a tah
vil edil.mit 13 eenedir bu ismi kullanarak 
me..tevilu anwnda 5hret bulmuıtu. Si
nan dedemin Konyadakl den:İjliği tam 
8 yıl ailrmUotil. Ha.life olmasına rağmen 
mevlev1 tarikatine mensup bulun.an pa· 
Clişah Sultan Reıat. Konyayı ziyaret et
tiği sttalarda Mevllnarun türbesine de 
p~ramaiı ihmal etmemi§, padişahın kar
fdaruna merasiminde Vcled Çdebi, 
muaşerete vukufu yüzilndcn Sinanı der

ııifun teşrlfatçıJ~ına tayin etmif, aultan 

Repda ıerbet sunan Sinan dede gerek 
endamırun tenasübü ve levendliği, ge
cche tavrındaki ahenk ve incelikle pa

di ın n.azan dikkatini celbetmi§, ihti
yar tcvketlunun iltifatına uğramf§, bu 
yüzden mevkii artm~. padiıahın lstan
bula dönüşünden ıonra da Veled Çele
binin bir teveccüh& netiusinde o •ırada 
göçen Malatya dergahı dedesi Şemsi de
den1n yerine göndenn~ti. 

Bugün devletin bütün otoritesile be- len para deniz kuvvetlerine harcanacak 
olan paradan fazladır. 

Tayyare fabrikalarının verimini inti- cRomillies>, Adventure> mayin gemisi
zama koymak için, imaliithander üç dört nin 12 denizalb ve on bq torpidonun 
hususi guruba nynlmııtır. Bu fabrikaların bqında duruyorlar. Bu gemiler üzerin
her biri, kendisine mahsus muayyen tip- de 20,000 bahriyeli var, ve içlerinden 
de tayyareler yapacaktır. Bundan başka, 12,000 i daha dün İ§çi, köylü, tüccar iken 
Kanadada Avusturalya ve yeni Zelandda §İmdi üniformalannı giymiıler, eski ge
yeni yeni tayyare fabrikaları kurulmak- milerine binmişler ve hiç bir zaman bah
tadır. Amerika birleşik devletlerine de riyeden çckilmemi§ler gibi bu gemileri 
650 tayyare l!marlanmıştır. Bu tayyare- Weymoutha getirm~lerdir. Her şey ıü
ler, sene ıonundan evvel teslim edile- kut içinde cereyan ediyor. Halk da bu 
cektir: senbolik nümayişi aynı sükun ve vekarla 

!inemediği için, bu işi sonradan b~' 
rının, fakat hep gökyüzüne dikkatli~, 
maktan ilham alarak. çıkarmıt oı-1•0 

ihtimali vardır. 

ka81nı temin etmek mecburiyetinde bu
lunduğu dinin emniyeti, selameti namına 
böyle bir harekete lüzum görülüyor, 
bunun İcrası isteniliyorsn artık kuruluş 

akidesine bağlı kalmak ısran, hattii iti
yadile bu isteğe karşı durmak, itiraz et· 
mek doğru bir hareket olmaz. 

lngiliz denizciliği: lngilterede bahriye
ye sarfedilen g~yretler gittikçe ve durma. 
dan artmaktadır. inşa halinde olmak Üze-

lngilterede kara ordusuı lngiltere seyrediyor. 
kara ordusu bütçesini muhakkak ki çok Yaşlı bir zabitin bana anlattıklarım 
artbracalttır. Çünkü bu sene mecburi as- dinliyorum: 

~ 

re: 
1935 de 139,300 Tonluk 
1936 da 291,000 > 

Sinan dede giiJdü: 1937 de 375.700 > 

kerlik usulünü kabul etti. Gerek kı§la - Burada gördüğünüz ancak bizim 
İnşaatı. gerek. her nevi kara ordusu mal- muavin donanmamızdrr, harp zamanında 
zemesi tedarik etmek için büyük mu• bu donanma ticaret gemilerimizi korsan 
raflar yapılacaktır. denizaltılarla tayyarelerden koruyacak-

Bu fikri ilkin kim çıkarmJJ oluna. ol--

Sinan dede, Malatyaya varışında, çok 
harap bulduğu dergahı, etrafta uyandrr
dı~ derin alaka ile kıaa zamanda ten
lendinne~e de muvaffak oldu. 

- Demek biz, zamana ve hadiselere 1938 de 547,000 > ! 0,000 kişi daha ilave edilerek arttın- tır. Bir kaç haftaya kadar bu donanma 
lacak olan 4 7 ,000 kişilik Hint ordusu bir §imalde olan hakikt donanmamıza iltihak 
tarafa bırakılırsa, muntazam lngiliz or- edecelı::tir. O zaman dünya Büyük Britan
dusunun mevcudu 170,000 kişidir. Bu- yanın deniz kuvvetini ölçebilir. 

sun, eski zamanlarda insan tipleriıti 1,dt 
seyyareye göre tasnif ederlerdi. f .kı'1 

dünyadaki insanların hepsini ha yedi 
türlü tipe sığdırmak kahil olamocfığında1' 
f pokrat hekimin ayırdığı dört türlü ~ 
işinde olduğu gı"bi - yedi türlü tiple!' 

başka, ilci veya d ha ziyade a~ 
birden tesirine atfedilen ka"'1k tipJerdetı 
ilave etmece mecbur olurlardı. Aoe~ 
işin tuhah şurasındadrr lci. insanların of" 
le kanııık tipte olanlanna göre de seY1'' 
relerin biribirleri arasında dostluk ~ 
düşmanlık olduiuna dair ahk!m çıkP• 
rırlardı. Yalnız ay tipinde olaıllar, galit>
ba§lta tiple hiç karışmadıklan için, •1• 
dostu ve düıımanı olmıyan, daima bit.il' 
raf bir seyyare sayılırdı. 

uymak için zaviye kö§elerinde 
inleyip duruyormuşuz! 

boıuna 1939dn 659,000 > 

Şehrin dtprıamda Arga yolu kenarın-
• da kaym bahçesinin güzel kokulu Yetil 
koruluğuna gönüllü duran harap mevlevi 
tekkesi bir yılda mamur, beyaz boyalı, 
aüt damlası biT dergfıh haline geldi. 

Ondan ıonra dede Malatyada İrşad 
işiyle mctgul oldu, ti Çelebinin bu davet 
tıelgrafını alıncaya kadar Malatyadan bir 

tarafa ayrılmadL 

Çclebi bunu kabul etmedi: 
- Haş& .• Ne münasebeti Sözlerim 

bunu teyit ve istihdaf eder tekilde anla
tılmamalı. Demek iıtiyorum l:i .. 

V cled Çelebinin sözünü kesen bir ses 
semahaneyi kapladı: 

- Neye üzülüyorıunuz a mürşidim 

efendim.. Birakın Sinan dede iıtirak et
mesinler.. Biz, bütün şeyhin bu uğurda 
icap ederse kanımızı, canımızı vermeği 
ahdettik. Böyle yersiz ve lüzumsuz iti
razlarla değil, yalnız buradaki iki üç ke
limelik tasavvurumuzu, ilerde hareket
lerimizi de i,knl edecek olan bir kişinin 

Deniz harp vasıtaları bulunmakta idi. 
19 1 4 den evvdki üc; yıl zarfında İJ'ı4a 
edilen deniz harp vasıtaları vasati ola
rak senede yalnız 1 70,000 tondu. 

lngiliz bahriyelilerinin mevcudu 1932 
de 89,214 .kişi iken bu eene bu miktar 
133,000 kişiye çıbnışbr. ln.giliz bahriye

si, gönülJü olarak istediği kadar yeni de
nizci bulabilir. Deniz tayyareciliği, bu 
tayyuelerde çalışan insanlar, mektepler 
ve rüzumu olan ne kadar malzeme varsa 
lngiliz bahriyesine verilmi~tir. Hava na
zırı yalnız malzeme temin etmekle mu
vazzaftır. Bahriye nezaretinde deniz tay
yareciliğini sevk ve idare etmek için be
şinci bir lordluk vücuda getirilmi,.tir. 

na, bu sene gönüllü olarak iştirak edecek Daha 19 3 7 de bizim ancak 15 zırhl>o 
olan 1 5 bin kişiyi de ilave etmek )8.zım- mız, 19 kruvazörümüz. 1 O tayyare gcmi
dır. Bu mevcut, metropol ile lngiliz de- miz, 108 torpidomuz ve 5 3 denizaltım12 
nizaşırı arazisi ara ında hissedilir derece- vardı. Şimdi 25 zırhlımız, 89 kruvazö
de bölünmüştür. Bu sene baıında açıl- rümüz. 1 O tayyare gemimiz, l 71 torpi
ması muhtemel yirmi bin kadar yeri dol- domuz, ve 75 denizaltımızla sayısız 
durmak için çalışılmaktadır. lngiltere bu mayin, torpil gemilerimizle yardımcı knı
sene, silah altına 200,000 k~i bulundu- vazörlerimiz vardır. 

Şimdi, şu me§Ayih toplantısında gerek 
Veled Çelebinin tumtraklı açtlc nutkunu, 
gerelc.ae diğer dedelerin bir ağızdan mu
vafakat ediııini aüklinetle seyreden Sinan 
dedenin bu itirazı V ded Çelebi tarafın
dan hayretle ka?§ılanırken Malatya oeyhi 
yine eski tavnnı muhafaza ediyor, tabii
likten zerre kadar ayrılmıyordu. 

Sinan dedenin itiraz mnhiyetindeki 
cevabını: 

- U.. Mürtidiml 
SlSzünü gözleri irileoerek, kulaklannn 

inanmak istemezcesine dinliye.n V eled 
Çelebi bunun sebebini öğrenmek istedi. 
Si nandan sordu t 

- Niçin il diyorsun Sinan dede. Ben, 
bu itirazı senden değil. burada toplanan 
arkadaşlardan beklerdim. Bunun sebe
bi) ... 

Sinan, Veled Çelebininkinden daha 
büyük bir hayretle, adeta şaşkınlıkla 

kendisini süzen ıiklceli arkadaşlarının ta· 

vırlarına aldırmadan serbestçe izah et
ti: 

aramızda mevcudiyetinden ademi mev
cudiyeti daha iyidir. 

Bütün brışlar, Çelebinin iki üç metre 
sağında, ajyah bir poıtclcide oturan ve 

bunları söyliyen dedeye çevrileli. Hid
detli bir ağızdan bir az da şiddetli bir 
dille telaffuz edilen bu kelimeler Sinan 
dedeyi kızdırmnğa kafiydi. Mevlevi ta· 
rikatinin en \myüğü sayılan Ye Mevlana 
postuna oturan Çelebinin huzurunda bu 
kabil münakaşalara asla tahammül edil
mezdi .. Manmafih Sinan dede tarikat 
prensiplerine riayeti elden bırakmadı. 

Çelebinin sözünü kesen Refahiye şeyhi 
Çelebi Kamil dedenin tiz sesle titiz bir 
tabasbusla yaptığı bu ileri atılı,, ve söz 
söyleyişini sükunetle karııladı. Ona istih
faf dolu gözlerle bakarak Çelebiye sor
du: 

- Bizim ki vemiz kan libası, kavga - Bizi böyle bir harekete icbar ede-
üniforması değildir. Biz, insanları ihti- cck hudisc yok ortada 1 Elhamdülillah 
raslardan ayırmak uğrunda dilimiz dön· ordumuzun muz fferane hareketlerini 
düğü, gücümüz yettiği kadar propagan- tebliği rcsmilerden öğreniyoruz. Hal 
da yapmak. onlan doğru addettiğimiz böyle iken memlekette hiç eli ayağı tu
sulh, hanı yoluna getirmeğe gayret et- tar adam kalmamış gibi bizim toplanıp 
melde mükellefiz. Şimdi. ıikkemiz başı- da toplu tüfenkli kafilelerle harp mey
mızda. haydanmız omuzumuzda, keme- danlarına koımamız abes olmaz mı mür
rimlz belimizde, dimizden neyimizi abp, tidim 1 

kudumumuzu bir tarafa bırakıp birer tü- Çelebi seyrek sakallı çenesini oynata-
fenk yakalıyarak cephe yolunu tutarsak rak gülümsedi: 

davamız, uğruna bağlanıp kıyı bucak de- - işte bu noktada yanılıyorsunuz Si
meden dünyadan uzak, mesnevi snyfa- nan dede. Biz, topla tüf enkle silahlanıp 
larına gömülü fazilet teliıkkilerine bağlı !cepheden cepheye ıeğirdecek değiliz. 

ngi iz manevraları 
Bilyük Britanyanın nzimkarlığını ölç

mek istiyenlerin şimdi yapmakta olduğu 
hava manevralarına bakmaları kafidir. 
Gece karanlığında, en gayri müsait bir 
havada, sise ve bulutlara rağmen, yüzler· 

mutlak bir knranlığa gömülecektir. Düş
man tayyarelerinin araziyi tanımak için 
ne gibi alametlerden istifndc edebilecek
leri aranacaktır. 

Portsmansde Devongortde yeni liman 
havuzları. Singapur deniz üssünde bir 
çok yenilikler ynpılncakur. lngiliz ailah 

fabrikaları çıkardıklarını bol bol lngiliz 
bahriyesine vermektedir. Bahriye için 
yeni bir barut fabrikası yapılmıştır. Top, 
tayyare defi silahları yenilenmiş ve sür
atle asri bir hale konmuştur. 

Dominyonlann bahriyeleri de lngiliz 
denizciliği ile adeta rekabet halindedir. 
lngiliz bahriyesi Avusturyaya, yeni Ze
landa ve Kanadaya lüzumu kadar harp 
gemisi verir. icabında, dominyon deniz 
kuvvetleriyle lngiliz bahriyesi işbirliği 

yaparak başlıca limanları müdafaa eder. 
Bilhassa cenubi Afribda Simoustovn 
ve Kap limanları böyle limanlardır. 

Bugün in ilterenin hazır olarak şu ge
mileri vardır: 

ıs 

14 

15 
5 

166 
54 
43 
42 
16 

Parça büyük gemi, 

Hafif kruvazör, 
Ağır kruvazör, 
Tayyare ana gem.isi. 
Muhrip, 
Denizaltı gemisi, 
Devriye ve refakat gemisi, 
Mayin tarama gemisi, 
Motörlü porpil ıemisi. 

racnktır. Buna 140,000 kişilik ihtiyat Yalnız bu sene 170 harp gemisi tez-
kuvvet de iltihak edecektir. gahn konulmuııtur. Bunların arasında be-

Büyiik Britanyadn bugün yürümeğe şi 35,000 ve dördü 40,000 tonluk ol~ 
hazır hususi ıekilde motörleşmiıı beıı pi- mak Üzere dokuz zırhlı, 25 kruvazör, 6 
yade fırka:ı~. bir mnkineli zırhlı ağır fır- tayyare gemisi, 39 torpido muhribi, 19 
ka bulunuyor. Keza iki de hafif zırhlı denizaltı, 4 mayin gemisi ve 24 refakat 
fırka teşkil eçlilmek üzeredir. gemisi vardır. Yakında bunlara tama-

Maverayi Erdün, Filistin ve Mısırda. men yenileştirilmi, olarak hizmete gire
hnlihazırdn 26,000 ki;,ilik piyade kuvveti cck olan 16 eski kruvuörle 36 torpido· 
ile diğer teşekküller vardır. Bu miktar yu da ilave etmek 1azımdır. Tersaneleri-

10.000 kişi ile takviye edilecektir. Mısır miz tam randımanla ça]ışmaktadır: Her 
ordusu ile beraber bu kıtalar, yakın şarlı:.- ay donanmaya havaya kartıı 80 top ve
ta takriben 66,000 kişilik bir kuvvet teş- rilmektedir. Tayyareye karııı müdafaa 
kil edecektir. silahlarımıza 10,000 ünite ilave edilmiıı-

lngiliz teritoryal ordusu evvelce nok- tir. 1,000 ticaret gemisi için derhal yer
sandı. 1938 de l, 759 zabit ve 43,400 leştirilebilecek silahlar bazırlanmt§tır. 
nefCTle artıınldı. 1939 da bu orduya da- Bu maksatla muhtelif limanlara 2,000 
ha bir çok insan iştirak etti. T eritorya) top depo edilmiştir. Ticaret filosu mü
ordu şu birlikleri teşkil eder: rettebabndan 10,000 kişi askeri talime 

Bq tayyare defi fırkam. Buna iki fır- tabi tutulmaktadırlar ve bunlnnn emir-
ka daha ilave edilmek üzeredir. leri a.ltmda mürettebat aakeri bilgilerini 

On üç piyade fırkası. Bunlara lüzum- arttınyorlar. ilci ay içinde hizmete çıı&ır· 
lu olan efrat hazır, fakat kadrolarda nolc- mıı olduğumuz 1 S,000 bahriyeli, 1914 
sanltlc vardır. Oç fırka daha vücuda ge- de olduğu 1tibi entemuyonal buhranın 
tirilmek üzeredir. en hararetli zamanında terhis edilecek 

Yeni teşkilat tamamlanırsa, lngiliz 
teritoryal ordusu 3 3 fırkalı olacakttr. 

Nihayet lngilterenin kabul etıni§ ol
duğu mecburi askerlik usulü, altı ay zar
fında &ilah altına 200,000 ltİli toplıya

caktır. Dört sene eonra ıilih albnda 
800,000 kişi bulunncaktır. Bu efrat, ih
tiyaca göre munzam ordu ile te.ritoryal 
ordusu arasınd;;ı taltsim edilecektir. 

değildirler. 

Paris - Soir 
----=:---

Mısır tahvilleri 
Son çekHipnde 
kazanan numaralar 
Kahire, 17 (A.A) - Yür.de üç faizli 

1939 da lngiliz donanmasını 8 hafif lngilterede munzam orduya menwp 
ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahvil
lerinin 16 ağustos 1!)39 tarihindeki çeki
lişinde : kruvazör, 1 6 muhrip, 8 denizaltı gemisi, olup da bir kaç. ıenedenberi henüz va-

4 refakat gemisi, 1 1 motörlü torpil ge- kitleri gelmeden erken tekaüde çıkan bir 
misi daha katılacaktır. çok zabitler muvazzaflığa davet edilecek 

1903 senesi Uıhvillcrinden 506,229 nu
mara 50.000 

1940 senesinde de: 2 zırhlı, 11 hafif olursa bu vazifeyi yapmağa her zaman 1911 senesi tahvillerinden 39.182 nu-
kruvazör, 4 tayyare ana gemisi, 8 muhrip hazırdırlar. Keza, terhw edilmiş olan mara 50.000 frank ikramiye kazanmış-
6 denizaltı gemisi bir çok da yardımcı 30,000 asker de tekrar askere davet edi- lardır. 
gemiler inşa edilmiıı olacaktır. lebilir. 

lngilterede havacılık: lngilterenin hava 1914 de 60,000 ki§iyi bulan Hint or- Moskovadaki 
bütçesi müthiıı surette artmı,tır. 19 34 de dusunu hesaba katmıyaeak olursak, in- Ziraat heyeti 

INl&ll tiplerini böyle .eyyarelcre goıe 
ayırmanın büsbütün masal o1madığısı' 
iddia eden hekimler hala vardır. Mesel,; 
Moskova üniversitesinde meşhur hoe' 
Çirevslı:.i eski seyyare tiplerinin bugünkll 
hormon tipleıine uygun olduğunu uz:U11 

uzadıya yazar. Fakat seyyarelerle hor• 
monlar raaında münasebet Olduğu ft!DC0 

ispat edilinciye kadar bu tipler de ~· 
dilik - sıcak gecelerde uyku getirı1lek 
için İJe yanyaıı - bir masal gibi telikkf 
edijebilir. 

Bu sene bizim dünyaya pek yaklato" 
ğuu. şüphesiz, gazetelerde okıim~ ~ 
duğunuz Mars aeyyareainirı insanla,. 
verdiği tipten başlıyalım. 

Mars içinde kızgınlık bizim dünyııdıı.· 
kinin ancak yarısı kadar olduğu &elde. 
onun gökyüzünde görünüşü k1Z1lca ofdll"' 
ğundan gökyüzüne dikkatli bakanlar Of!fl 

daima kuvvet ve şiddet sembolü olarŞ~ 
tanımışlardır. Eski efsanelerde harp ~· 
rısının adıda Mars olduğunu, tabii. bitir• 
siniz. Böyle kuvvet ve ııiddet sernbolil 
olan bir seyyarenin tea.i.riyle hasıl olatl 
İnsan tipinin de kuvvet ifade etmesi tll' 

biidir. 

Uzunca. ortadan yühelt bir boJ'; ;ıi 
kemikler, ııeniş omuzlar, iyice ge~ 
adaleler. Geni§ adımlarla. bnuı daiftt' 
dik yürür. Hareketleri hep birdenbire.,. 
çabuk olur. 

Bqı uzun değil, fakat alnı açık -1" 
zü yuvarlak, bir az lekeli, yüzünün ke
mikleri iri ve çıkık - derisi sert ve ):11" 

mızıya bakar. Esmer - gözleri iri, pal"' 
lak ve keakin bakışlı, rengi kestane reıı• 

ginde yahut kırmızıya yakın kül re~· 
de - kaşları gözlcıine pek yakın ~ 
çabuk çatılır. - Saçları kırmızı yabut 
altın sarısı, telleri srk ve uçlan kıvırcı"· 

Bumu kemerli ve iri, burun deJiklorl 
geniı. ağzı büyük, fakat dudakları ince• 
yalnız alt dudak üstündekinden bir -1-
daha kalınca. 

• ric' Kulakları küçük, fakat başından ı) 
ce tayyare karııılaşmıştır. Kumandanlık 

öyle karar verdi diye mavilerin otomatik 
surette kırmızılan mağlup ettikleri danı· 
şıklı döğüşlü bir manevra mevzubahis 

Böylece, Büyüle Britany hazırlıkları· 
nı azami haddine çıkarmıştır ve hava 
ordusunu her türlü ihtimallere karşı ko
yabilecek tekilde talim cbnektedir. Müt
tefiklerimize güvenebiliriz. O hayallerle 
beslenmez. Kuvveti ürkütecek ancak kuv-

hava bütçesi 17,67 milyon lngiliz lirası giliz kara ordusu şu vaziyettedir: Berlin, 17 (Ö.R) - Resmen bildiril
iken 1937 de 88,4 milyona, 1938 de Munzam ordu: 320,000 kişi. Teritor- eliğine göre Moskova ziraat sergisini zi-
134,4 milyona 1939 da 205,951 milyon yal ordu: 200,000 ki~i. yaret etmek üzere Alman ziraat nazın
limy çıkmıştır. 1939 daki 205,951 in- Teritoryal orduya, her gün muntaza- nın riyaseti alhnda olarak bu §ehirc git

giliz liralık hava bütçesine ıivil tayyare- man2,000 kiııi gönüllü olarak i§tirak edi- miş olan Alman delegasyonu daha bir 
cilik ve bir kısım meteoroloji i,lcıi için yor. ilk kura toplanacak olursa sene so- kaç gün orada kalacaktır. 

ayrık. . 
Seai sert ve yüksek hem de kuvveti" 

daima kumanda verir gibi .. 

değildi. Müttefiklerimizin genel kurma
yı hakiki bir muharebenin ıartlarına ka
bil olduğu kadar yaklaşmaya çalışmış

tır, ve böyle bir teşebbüsün tehlikesiz 

olmadığı tahmin olunabilir. Bir kaç bom
bardıman tayyaresi ertesi sabah yokla
mada n mevcut olmuşlardı. Fakat bu 

ispat t"der ki lngiltere vaziyeti ciddiye 
almaktadır ve yarım yamalak ~yle.rle 

iktifa etmemektedir. Bu gayretin bazı 
yabancı memleketlerde layiki veçhile 
takdir edilmesi temenniye şayandır. 

Manş denizinden ve §İmal denizinden ge
len beş yüz tayyareye karşı pasif müda
faa batarynl rının ve bütün baraj teşki
labnın himayesinde altı yüz avcı tay
yaresi havalanmıııtır. Bu ak;ıam Londra 
Ve lngilterenin yirmi sekiz kontlu~u 

vet olduğunu anlamı~tır. Harbi istemiyor. 
Biz de istemiyoruz. Fakat harpten kurtul· 
mak için harbe hazır olmak lazımdır. 

Hitlerin Berctesgadendeki villasında 
bir tecavüzün tehlikelerini hesaplamakla 
meşgul olduğu sanılabilir. Fransa, Bü-

yük Britanya ve Polonya - ortaya çı
kabilecek diğer müzaharetleri hesaba 
katmadan - kuvvetlerini cemederse 
partinin tehlikelerle dolu olduğunu for-

kcdecektir. Böyle bir maceraya körü kö
rüne girişmesi pekaz muhtemeldir. Wey
mouthda 133 harp gemisi toplanmıştır 
ve lngiltere kralı, Fransız amirali Darlan 
yanında olduğu halde bunları teftiş et
mektedir. 

Gallus lntraıu~eant 

tahsis edilen 5 milyon lira da dahildir. nunda 200,000 kiııiyi bulacaktır. ----
Hava ordusu da buna benzer bir ar- Teritoryal ordusunun yeni teşcllülüne 

tış göstermi.ııtir. 19 3.ıf de havacılıkta gelince, 3 3 muharebe fırkası, yedi tay• 
30,000 kişi varken, 1938 de bu aayı yare defi fırka51 ile 600,000 kijilik bir 
96,000 kişiye çıkmıııtır. Bu sene 22,000 mevcuda çıkacaktır. Bunlan lüzumu olan 
daha artarak lngiliz tayyarecilerinin sa- harp malzemesi ile teçhiz etmek için fev
yısı 118,000 ki,iyi bulacaktır. Buna, tay- kalade gayret gösterilmektedir. Fakat 
yare ile meşgul olan on binlerce askeri lngilterenin sanııyi kudreti ordunun iste
memur ve sivil iıKiJer dahil değildir. diklerini acil olarak yctİ§tİrecek değer-

lngilterede, munzam tayyareciliğin ya- dedir. 
nındıı. bir de yardımcı ve ihtiyat tayya-

recilik vardır. Bunlar 30 filo kadardır. fYAiDJ•••;•E••nBiİYÖİf 1 

Bunların elinde bulunan bir çok himaye V .CDAu ZEV~l.DİR.. 
balonu birlikleri 55,000 ki · alıı.cakbr. n .n. 
Yardımcı ihtiyat tayyarecilik bu sene 
2,500 pilot yetiştirecektir. Kara ordusu 
için yardımcı hizmet görmek için otuz 

bcıı kadın cemiyeti vardır. Pilotluğa hun
i r da iştirak edecektir. Mekteplerde 14 
ile 18 ya§ arasındaki gençlere askeri ta

lim va terbiye gösterilmek üzere te~kilat 

YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitaplarını • 
Çocuk Esirgeme kurumuna verirse- : • 
oiz yeni yılda kitap alnmıyacak ar·: 
kadaşlarınıza yardım etmiş ve kfi. S 

• çüklüktc bu zevki tatmış olursunuz. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M sır 
Askeri heyeti 

--ti-
- BAŞTARAFI 1 INCt SAHİFEDE -

Cilmhurretsı Milli Şef Inönilyc tazimle
rimizl sunmak fırsatını bulacağımdan 
dolayı bilhassa bahtiyarım. 

Bu vesile ile bütün dünyanın hayran 
olduğu yeni Türkiycnin banisi Ebedi 
Şef Atatilrkiln önilnde eğilmeyi de bir 
vecibe bilirim.> 

Heyet Cumartesi sabahı Çannkkaleye 
muvasalfıtinde deniz Mısır - Türk renk
leriyle bezcnmi~ bir çelenk atacak kara
daki abideye korunak üzere de bir diğer 
çelengi Çaruı.kkalede bırakmak suretiy
le kahramanlarımızı ıelamlıyacaktır. 

B · k" · h~ h il · • e'Of• u tıpte ı ınsanın ru ı a erını 

1 . W• .. • k rkutıı.• 
emıyecegım, ruyanıza gırer ve o 

bilir. Napolyon ve meşhur harp ada11l· 

larının çoğu bu tipteymiş derler .. 

G. ft.. 

----------------------------:~ 
DO T R 

ehçet Uz 
Çomlı 1ıas aıııııar• 

Mütalıassısı 

Hastalarını her gün saat 11.30 ~ 
1 e kadar Beyler sokağında ~~~ 
matbaası yanındaki hususi kıl.inig 
de kabul eder .. 



1 

.iAHIFE il 'YENIASnt 

Müdafaa Ordusu 
ütearrızlara karşı yüksek b1r harp 

Bernav Şav harp 
olmıyacağı fikrinde 

kabiliyeti gösterdiler 

• • 

Bu meşhur lngiliz muharririne 
dört umumi sual soruldu 

Deyli Ekspres gazetesinin bir muhaT
riri geçen gün Bernar Şav ile görüşerek, 
dünyayı sarsan buhranlı hadiseler hak-
kında fikrini sormuştur. 

Muharririn sorduğu suallere cevap ve
ren lngiliz edibi, bir umumi harbe m a ni 

olunabilecek mi diye sorduğu suale şu 

cevabı almıştır: 

- Hayır, umumi harp yakında olmı
~.fi yacakbr. Herkes silahlanıyor, sulhü b u 

se bugünkü halinde bırakılacaktır. 
- Almanyanın cçemberlenmek> is

tenildiğini ve bugünkü vaziyeti 191 4 de
ki vaziyete benzeten doktor Göbbels bu 
iddi ... ında haklı mıdır) 

- Bugünkü vaziyet 19 14 vaziyetine 
katiyen benzemiyor. Halihazırda • bütün 
dünya meseleleri açık olarak münakaşa 
ediliyor. 19 14 te böyle olsaydı umumi 
harp olmazdı. 

- Bugünkü ağır vaziyetin ıslahına 

propagandanın faydası olacağını zanne
diyor musunuz} 

... silahlar koruyacaktır. Herkes umumi 

harbin doğuracağı felaketler ve tahrip
karlıktan korkuyor. Bu korkuya (sağ

lam şuur) da diyebiliriz. 
Milli Sel, Babaeaki İstasyonunda 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - umumi katipleri Kemal Gedeleç ve mai - Bir barut fıçısına benzetilen Dan
zig Avrupayı tutuşturacak bir kıvılcım 

olabilir mi> 

- Bilmem, her l"Y bu propagandanın 
mahiyetine bağlıdır. 

- lngiltere bütün Avrupa hudutları
nın muhafazasına karar vermiştir. Fak.at 
bütün milletler tırnaklarına kadar müti safhaları şu şekilde izah edebilirim: 

- Birlikler, tecemmü merkezlerinde 
biiyük bir askeri faaliyet yaratmışlar
dır. Piyade, topçu, süvari kıtaları, veri
len emre tevfikan yürüyüşe geçmişler
dir. Kumızı ve mavi kuvvetlerin giriş
tikleri muharebeler her i\n inkişaf ha
liııdedir. 

Milli Şefimiz, refakatlerinde Mareşal 
Cakmak ve yüksek kumanda heyeti bu
lllnduğu halde manevra sahasında hare
~tleri takip ediyorlardı. 
Kırklareli mıntakasındaki harekat ve 

bazll"!ıklar, yakında kırmızı ve mavi or
duların şedid bir muharebeye tutuşa
•ak!arı hissini vermektedir. 
biğer taraftan Edirnenin şimali şarki 

llııntakasındaki muharebeler daimi su
?ette inkişaf halindedir. 

:Eğer yirmi dört saatlık hareklltın kı
<aca plançosunu yapmak icap ederse, 
ltarşılıklı olarak kıtaatın gösterdikleri 
)\iksek kudret ve kabiliyet, askeri mü
dafaa ve taarruz kabiliyeti bilhassa kay
de şayandır. Harek5.ta iştirak eden hava 
~'IVetlerimizin uçuş, keşif gibi faaliyet
ı.ti her türlü takdirin fevkindedir. 

Edirne 17 (A.A) - Cümhurreisimiz 
hnlarında başvekil Refik Saydam oldu
lu halde dün a~am manevra sahasın
dan dönerek geceyi Babaeskide hususi 
~erinde geçirmi~ler ve bu sabah tek
ta, manevra sahasına gitmişlerdir. 

Edirne 17 (A.A) - Ik! gündenberi 
t.hrne halltının büyük bir iştiyakla bek
ı.,,,ekte olduğu Milli Şef lnönü yanla
tıııda başvekil Refik Saydam ile Milli 
~dafaa vekili general Naci Tınaz, 

akya umumi müfettişi KB.zım Dirik, 

yetleri erkaru olduğu halde bugün saat 
12,40 da otomobille buraya gelmişlerdir. 

Cümhurreisimiz şehir medhalinde 
umumt müfettişlik baş müşaviri Sabri, 
vali Ferit Tümer, belediye reisi Şerif, 

mülki ve askeri erkan ile mektepliler 
ve binlerce halle tarafından karşılanmış 
ve iki mektepli tarafından birer bUket 
takdim edilmiştir. 

Uç dört dakika süren kısa bir tevak
kuftan sonra yollarına devam buyuran 
Milli Şefimiz Kıyık yolu ile ve Saraçlar 
caddesini takiben şehrin içinden geçerek 
doğruca Karağaca gitmişlerdir. 

Bütün yollar en coşkun bir sevinç te
zahüratı ile Milli Şeflerini selfunlıyan 

halle lie dolu idi. Inönü bu içten sevgiye 
halkı mütemadiyen seli\mlamakla mu
kabelede bulunuyordu. Karağaç yolu 
üzerinde Meriç köprüsü başında Ziraat 
kursu talebeleri ve Karaağaçta da halk 
tarafından karşılanmış olan Milli Şef 

istasyona gelmiş bulunan hususi trenle
rine çekilerek kısa bir istirahatten sonra 
trendeki hususi salonlarında Trakya 
umumi müfettişi ile burada bulunmakta 
olan mebuslarımızı ve onları takiben de 
Maarif vekili Hasan Ali Yü,celi kabul 
buyurmuşlardır. 

Başvekil Dr. Refik Saydamın da ha
zır bulunduğu bu kabul esnasında umu
mi müfettiş general Kazım Dirik Trak
yada yapılmakta olan muhtelif işler üze-
rinde malllmat izahat vermiş ve bir saat 
kadar süren bu görüşme sonunda Cüm
hurreisimiz aldıkları izahattan memnu
niyetlerini göstermişlerdir. 

Büyük misafirimiz saat dört buçuğa 
kadar istirahat ettikten sonra şehri ge
zecektir. 

Maaden istihsalatımız 

Gittikçe artmaktadır 

- Danzig için hiç kimse harbetmi- oellô.lıtır. Bu vaziyet bir harbi intaç et· 
yecektir. Bütün büyük devletler Danzig mez mi). 

ihtilafını sulh yoluyla halletmek istiyorlar. Bernar Şav bu auale kat'i olarak §U 

Kanaatime göre, Danzig işi harp etme- cevabı vermiştir: 

den düzeltilecek, ve ıayel düzeltilemez- - Hayır) 

Mısır 
Heyeti Cumartesi 

günü lstanbuldadır 
ZAHİRE 

Ankara 17 (A.A) - Kahire topçu 
kumandanı Tümgeneral Hüsnü Ezzeydl 
paşanın riyasetinde memleketimize gel
mekte olan Mısır askeri heyeti Cumar
tesi günü Istanbula gelecek ve Tümge
neral Hüsnü Riza ile Istanbul kuman
dan vekili, Istanbul merkez kumandanı 

157 çuval Arpa 
45 çuval Fasulya 
15 ton K Dan 

648 kilo Yapak 
112 kilo T. B. İçi 

Para 

3 525 
10 50 
6 

56 
40 

Borsası 
ve ınihmandarlıklarına tayin edilen Kapanı§ F. 
kurmay Albay Hamid Doğruer ve kur- Londra 1 Sterlin 5.93 
may önyüzbaşı Münir Aral tarafından Nev - York 100 Dolar 126.675 
merasimle karşılanacakır. Paris 100 F. frangı 3.355 

Heyet Istanbulda kaldığı müddetçe Mili\no 100 Liret 6.6612 
kendilerine husus1 daireler ayrılmış Cenevre 100 İsviçre F. 28.615 
olan Perapalas otelinde ikamet edecek Amsterdam 100 Florin 68. 
ve bilahare ecnebi ataşemiliterlcrle bir- Berlin 100 Rayşmark 50.835 
likte Trakyaya giderek manevraların Brüksel 100 Belga 21.5175 
son gününü ve büyük geçid resmini ta- Atina 100 Drahmi 1.0825 
kip eyliyecektir. Sofya 100 Leva 1.56 

lskenderiye 1 7 (A.A) - Türkiyeye Prag 100 Çekoslovak 4.335 
gitmekte o1an Mısır askeri heyeti bugün Madrid 100 Peçeta 14.035 
T ransilvanya vapuru ile hareket etmi~ V arşova 100 Zloti 23.845 

ve kalabalık halk kütlesi tarafından uğur- Budapeşte 100 Pengü 24.4525 
lanmıştır. Bükreş 100 Ley 0.905 

Ziraat vekilinin Belgrad 100 Dinar 2.8925 
tetkikleri.. Yokohama 100 Yen 34.62 
Bolu, 17 (A.A) - Düzce ve Akçako- Stokholm 100 İsveç Kr. 30.5475 

cada tetkikatta bulunduktan sonra bu- Moskova 100 Ruble 23.90 
raya dönen Ziraat vekili Muhlis erk- CÖMHURİYET MERKEZ BANKASI 
men dün Seban dağını gezmiştir. Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının 
PASTIRMACILAR mukabilidir .. 

Kooperatil kuruyorlar Satış .Alıf 
Kayseri, 17 (A.A) - Kayserinin mü- Sterlin 593. 590. 

him ihraç maddesi olan pastırma ima- Dolar 79.34 78.94 
Ankara 1 7 (A.A) - Maden tetkik ve arama idaresinin 1939 yılı- llltı ile meşgul pastırmacılar dün vali Belga 4.6710 4.6475 

llın ilk aylarına ait maden istihsalatımız etrafında verdiği rakamlara Şefik Silerin riyasetinde bir toplantı Fransız frankı 29.95 29.80 
llÖre: Bu senenin ilk 5 ayı içinde Zonguldak havzasında (tüvanan) yapmışlardır. Bu toplantıda mezbaha Peseta 7.1610 7.1250 
~Ömür iatihsalatı Havzada kömür istihsal rekor senesi olan 1938 yılı- inşaatının henüz bitmemiş olması dola- Florin 1.4779 1.4705 
llllJ ayni aylarında 1 ,022,343 ton olan istihsalata nazaran 147,575 yısiyle bu sene de yine hususi imalllt- İsveç Frangı 3.5125 S.4947 
ton fazlasile 1,169,918 tona vamııştır. hanelerde çalışılması ve satışlarda be- İsveç kronu 3.2885 3.2'119 

Maden tetkik ve arama idaresi bu rakamları verirken memleket raberlik temini için pastırmacılar ara- Norveç kronu 3.3737 3.3567 
İçine payılan kömür imraratının da seneden seneye daimi bir şekilde sında bir kooperatif kurulınası karar al- Çek kronu 23.20 23.09 
llrtınakta olduğunu kaydeylemekte ve 1936 da 967,781 ton olan tına alınmıştır. Dinar 35.40 35.22 
:ııcrnleket dahili kömür istihsalatının iki sene içinde yüzde 29, 1 nis- Leva 64.41 64.08 
Yetinde bir artış ile 1 ,249,246 tona verdiğini bildirmektedir. J po J Ley 83. 82. 

1939 yılının ilk beş ayına ait memleket dahili kömür istihsalatının a n ar Avusturya ı;ili. 4.5390 4.5160 
~ 938 yılının ayni aylarındaki istihlake nazaran yüzde 31 ,94 bir satışla Ablolıa etmiyecelımiş Mark 1.98 L97 
07,796 tondan 669,993 tona çıkmıştır. Tokyo, 17 (Ö.R) - Bahriye nezareti- Liret 15.10 15.03 
Dünya krom istihsalatında ön mevkide gelen Türkiye krom istih- nin mümessili Hong _ Kongun Japon brahmi 94. 93.50 

'<ılatına gelince: 1937 de 192,508 ton olan İstihsal 1938 de 208,405 donanması tarafından abloka edileceği Zloti 4.2153 4.1939 
tona çıkmış bulunuyordu. 1939 un ilk beş ayı istihsalatı ise 1938 in şayiasıru tekzip etmiş ve Japonyanın Pengu 3.6984 3.6807 
~l'ni aylarındaki 80, 11 ton ihracata mukabil yüzde 25,54 bir artışla dost devletlerle ihtiliitlar çıkarabilecek Bu Fiatler bankamız için hiç bir ta-

,00,572 tona varmıştır. bu gibi teşebbüslerden sakınacağıru söy- ahhüt ve mesuliyeti mııtazammın değil-
~ -- !emiştir. dir. 
lllatasaray • Demir Merkez Bankanın Japon donanmasının İnciler ırmağın- ESHAM VE TAHV1LAT 

~l'or maçında bir türlü çıkardığı paralar daki hareketi bu mıntakayı başı bozuk 1933 Türk borcu 1. 
Peşin 19.30 
Peşin 19.325 

""ll'ar verilemiyor Ankara, 17 (A.A) - Türkiye Clim- çetelerin iğtişaşından kurtarmağa ma- 1933 Türk borcu Il. 
1,.~'Ütara, 18 (A.A) - Demirspor-Ga- huriyet Merkez bankasından : tuttur.. 1933 Türk borcu m. 
~ay maçında çıkan hAdise dolayı- Bankamızın 15 ikinci teşrin 937 tari- Roma, 17 (Ö.R) - Hong - Kongun 1938 '}'o 5 F. ve ikramiyeli 
~~Yarıda kalan oyunun neticesi hak- hinden itibaren tedavüle çıkarmağa baş- tecridine matuf Japon hareketi devam 1933 ikramiyeli Ergani 19.30 
' karar verecek olan komite bun- ladığı yeni harfli banknotlardan 15/8/ etmektedir. Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 
\ •Vvelki toplantısında hakem rapa- 939 tarihine kadar : Şanghaydaki imtiyazlı mıntakaların • • • • • n. 
'~.tetkik ederek bunda muhtacı tav- İki buçuk liralıklardan 7.501.190 Japonlar tarafından abloka edilmesi de • • • • • m.20.04 
~ Rordiiğü bazı noktalar üzerinde in- Beş liralıklardan : 41.858,665 ihtimal harici değildir .. •Nişi Nişi. ga- , • , , , IV. 
~ llıel~r yapılmasına karar vermişti... On liralıklardan : 28.915.480 zetesi Japonyanın Sovyet Rusya ile mü- 1932 Hazine bonosu '}'o 5 falzll 

ıo"'eseıe ile alakadar diğer malfunat Elli liralıklardan : 31.328.100 nasebetlerinin son derece gergin bir şe- 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
~ Plıuuımış oldu~'tından evvelki ak- Yüz Jiralıklardan : 31.454.300 kil aldığını yazmaktadır. Cümhuriyet Merkez bankası 
'•tı~krar içtima eden komitenin key- Beş yüz liralıklardan : 6.705.000 UZAK $ARKTA Türkiye İŞ BANKASI 

ı Ve· 1. F.A. dan sormağa karar ver- Bin liralıklardan : 11.130.000 TELEFON... Osmanlı Bankası 
~ ı1q •sasen bu gibi hususat hakkın- Olmak üzere ceman 158 milyon 892 Chunking, 17 (A.A) - Chekiai ajan- Anadolu demiryolları I. ve Il. 
~. /\.~"Vvclce .. federasyon tarafı~dan F. bin 735 lira tedavüle çıkarılmış ve mu- sından : Aı_'.adol~ Demiryolları '}'o 60 hisse senedi 

\ bi Ya muracaat edılegelmış olma- kabilinde eski harOi banknotlardan ay- Yapılan bütün tecrübeler, iyi netice- Mumessıl 
'ı. 1-n !\aen bu mesele hakkında F. İ. F. ni ınikdar tedavülden kaldırılmıştır. ler vermiş olduğundan Chunking ile Arslan çimento 
\ ~•p,1~•1e_cek cevaba intizaren muame- Hong _ Konk arasındaki telefon servi- Şark Değirmenleri 
~Öl~cagı öğrenilınıştir. Marl. Pilsudskinin sinin küşat resmi dün icra edilmiştir. -ti-·---
k ~eli evle:l' arkadaşı öldü... Kunming ile Rangoon arasındaki tele- Anadolu demiryolu mümessil Pe.34.80 
~~Peratili Varşova, 17 (A.A) - İş fırkası reisi fon servisinin küşat resmi de eyHll or- Arslan Eski ;usar çimento 1:?'.880. 
l ıı.ı~;· 17 (A.A) - Tarsusta te~ek- ve Mareşal Pilsudskinin en yakın me- tasında yapılacaktır. . A.sk_~rı __ meselelerı 

\ • bahçeli evler yapı kooperatifi- sai arkadaşlarından Nozcieck Korfonty, Hong - Kong ile Manille arasındakı göruştüler ••• 
~ ~s tnttl avelenamesi tasdik edilmiş uzun bir hastalığı müteakip üç günlük telefon irtibatına müteallik hazırlıklar Roma, 17 (Ö.R) - B. Mussolini ma

~aa,, l p ı- f vnkında ise baş- bir ihlizardan sonra dün akşam vefat ikmal edilmek üzere olup pek yakında reşal Badogliyoyu kabul etmiş ve aske-
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~---K r ın 
Glzledlginı Sır 

Yazan: 
5 

Üc Yıldız 

Sözlerim, lclıil üzerinde iatedi
ğim tesiri yapmıftı .• 

- Peki Nuri bey ... dedi, dost 
ve arkada• olalım .. Fakat bu dost
luk ve arkadaflığın söylediğiniz 
gibi bizi mesut bir yola sevkede
ceğinden fiiphe ediyorum .. 

- Neden lclıil? .. 
- Çünkü, ikimizin de düferek 

yaptığımız tanı1ma ve anlaşma
nın hayatta ikimize de ayrı ayrı 
sukutlar hazırlamasından korku-
yorum .. 

lcltilin aöylediği bu aözler, se
nelerden eonra benim kalama her 
an birer tokmak gibi indiler. 

-................ ··--· .. 
o:ı· 

• 

lclal bu sözleri hayat görgü ve 
bilgisi ile söylememifti .. Belki de 
bu aözler onun taze malumatlı 
körpe kalasında bir kelime oyu
nu yapmak arzuıundan doğmuş- binlik ailıihları ile açılmıftır. Ha
tu.. yatta kendine en yakın olan ab. 

Fakat hadiaeler onun bu aöz- laaından bile felkat ve alaka 
ferine öyle feci ıekilde hak verdi görmiyen ben bir yabancıdan ve 
ki ..• Şimdi bile düfünüyorum da hele bir erkekten naad doatluk 
eaki Ata aözü olan ( Söyliyene bekliyebilirim .• 
değil... Söyletene bak) aözüne Hem yanyana yürüyor, hem de 
hak vereceğim geliyor.. konufuyorduk .. Daha doğrum ben 

Her halde bizim bu temiz ma- lclalin içten geldiği gibi dudakla· 
ceramızın mukadder aonu lclale, rından dökülen bu aözlerini dinli. 
onun temiz yüreğine daha evvel- yordum .. 
den malum olmuıtu.. . Onun hakkı var_dı.. Ben ö?'le 

- Nuri bey ... Dedi, ben, anne kunaeler tanıdun kı, bunlar göm. 
felkatinden uzak kalarak büyü.. le.k. değv'fti~i~ gibi,haltad~ bi.r aev
düm .. Bir ablam var .. Ablamı ben gılı degııtirırlerdı .• Hatta bır kaç 
ne kadar aeverıem o beni 0 genç kızı birden idare eden, ayrı 
kadar sevmez.. Neden? .. Buna ayrı günlerde ayrı ayrı randevu· 
daha akd, aır erdiremedim .. Ha- lar veren ve hatta birbirlerine ci
yatta: naad yalnız olarak, alıikaaız ro edenler bile vardı .. 
olarak büyümÜf iaem yine hayat - Bug~n Münevveri öyle bir 
yolunda öylece yalnız ve kimae ile atlattun kı... . . 
alakadar olmıyarak yürümek ar- - Az kalam Ferıha ıle Mukad
zu11unda: idim .. Bu sebepledir ki des karfıla,ıyorlardı.. Bereket 
kimse ile arkadaf olmadun.. Be- versin birbirlerini ~anımıyorlar ..• 
nim bu kararımı siz değiştirmek Paatahanede.n . Ferıha çıkarken 
istiyoraunuz .. Bana dostluk ve ar- Mukaddt;s. gırdı.. . 
kada,lık teklifinde bulunuyorau- - Azızım, çok sırna,ık bır kız. 
nuz .•. Daha aonra bu doatluk ve Sözde bana afık olmuf-· Gün geç. 
arkadaşlığa bir genç kız için hiç miyor _ki mektup yazmasın.. . 
fÜphesiz çok hülyalı bir ıaadet Pefımden ayrılmıyor .. Hanı be
rüyası da göateriyoraunuz... Bun- ni ondan bir kurtaran olaa hela
lar ne güzel ıeyler ... Fakat ayni lin'!e!' bir paket Yenice aigaraaı 
zamanda da ne göz boyayıcı fey- verırım .• 
ler .. Bana gücenmeyin .• Sizin için Ben, Ytıfıt arkadaflarun araaın
değil .• Bil& istiana her kea için.. da ifte bu kabil muhaverelere çok 
Bütün erkekler için böyle dÜfÜ- fahit olduğum için lcl&!i~ bu ağır 
nüyorum .• Çok temiz bir aile ço- ve erkekler hakkındakı ıtham do
cuğuyum diyoraunıız.. Zenginim lu •Özlerine içimden hak vermi
diyorsunuz .• Bütün bu dedikleri- yor değildim .. 
niz aizin bir erkek olmanıza mi'i- lclal benim auatuğumu görün· 
ni değil .• Mektepteki arkadafları- ce : 
mın .. Daha körpe çağlarında yü- - Sözlerim, dedi, canınızı aıJı.. 
reklerinde yer bulan yaralar aa- tı galiba ... 
dece onların tecrübeaizliğinden 
değil, daha lazla erkeklerin had- ··BİTMEDİ·· 

Pariste Kral Zogo 
aleyhinde bir dava 

Eski Arnavut asilzadelerinden biri 
kraldan soyadını değiştirmesini istiyor 

Bir F ranaız gazetesi Kral Zogo aley- lilm Sipahi Beyin çobanlığını ve korucu
hinde, Pariate Sen mahkemesi huzurun- luğunu yapb. Sonra bir kaç tavsiye üze-
da bir dava açıldığını yazıyor. rine lstanbula geldi. Abdülhamidin ak· 

Gazete aynen ıun1arı yazıyor: raba1arından birinin k.utçubaıısı oldu. 

cEski Bosna Hersek Krallarının halef- Arnavutça da kuKu cZog raio> demek-
)erinden ve bu memleketler tahtına geç- tir. 
mele iatiyenlerden üçüncü cZelimİr> is- Tafa Lalanın oğlu Cemal bu ismi Zo
mile anılan bir zat, Kral Zogodan cZo· goya tepdil ederek, ıoy adı olarak kabul 
go> ismini terk.etmesini talep etmektedir. 
Bu zata göre Zega veyahut Çeğa tekil
lerile bu isim kendi familyasına ait bu
lunmaktadır. 

Eski Arnavutluk Kralı Ahmet Zogo· 
nun ismi hakkında ne Zog ne de Zogo

dur. Büyük babası Lisa civarında T af 
Lala iaminde bir çiftçi idi. On be~ sene 
bu havalide oranın beylerinden Hacı Is-

etti. 

Cemal Zogo lotanbul medreaelerinde 
okudu ve nihayet Lisaya Kadı olarak ta-
yin edildi. 

Cemal Zogonun iki oğlundan biri 
Ahmet (eski Arnavut Kralı) diğeri Bu· 

re! de fazla içki yüzünden hastaneye dü
şen Cemaldir. Divanın neticesi merakJa 
bekleniyor.> 

' 'Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVt " adındaki otuz yataklı 

usuıi hastahaneai Birinci Kordonda Alsancak vapur iskelesi kartı
sındadır. Gece gündüz hasta, doğum, ameliyat kabul eder. Daimi 

' mütahaaıu doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
salonu, Rontken - Diyatermi • ( Undala ) - ültraviyole - Enfraruj -

iSıElektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji li.boratuarı vardır, Denize kartı 
çok güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 
~ Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört liradan 
~!ar. 

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Adersi: Alsancak Sıhhat Evi 
POSTA Kutusu : 3 2 1 IZMIR 
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Sebastiyanoodadayoktu 
Marina, telaı içinde şarap mahzenine koş· 

tu. Şarap fıçısı dibinde uyuklayan 
nöbetçiyi sarsarak uyandırdı •.. 

Havacıva •.. 
-1:.r-

Y azan: ECZACI KEMAJ,, K.AKTA.Ş 

Ecı:acılığm bir aııır evvel tarihe icarı§· 
tırdığı ilaçlardan biri de chavacıvo dır. 
Hernedenıe havacıva, tababet ve ecza
cılıktan çekildiği halde telmih ve mecaz
da içi. boı ve yok şeylere &lem olan bir 
söz olarak ltalmııtır, havacıva iki keli
meden mürekkep gibi görünüyor, hava 
esasen burada havadan, rüzgardan hiç-

Genç ku, daha doğrusu artık ona J nk göğsüne elini soktu .. İki memesi ara- den esen bir kelimedir. 
genç kadın diyebiliriz, bu hayretini güç sına sakladığı anahtarı çıkardı ve kapı- Cıva da ele avuca ııığmıyan oynak 
zaptettl.. yı açtı.. bir madde olduğu kadar bava ile mev-

Ve imparatora farkeUirmemek için içeri girer girmez dudaklarından bir zun hecelerine sahip oluşuyla havanın 
derhal odadan çıktı.. hayret sayhası iırladı.. havailiğine yardım etmek.de, faııafiııo 
Dışarıda, kapı önUne yakın bir yerde Oda .•. Boştu.. .. sözündeki cfaııayu yardımcı olan cfiso> 

imparatoriçe bir koltuğa oturmuş, onun Her tarafı aradı.. gibi. yardakçılık yapmaktadır. Havacıva 
çıkmasını bekliyordu.. Sebastiyano.. Yoktu... ikisi birden için bo~ havadan bir mana 

Marina imparatoriçeyi gördü.. Marina, vakit knybctınek hicmiyor- ifade etmektedirler. Eczacılıkda hava-
Onun niçin beklediğini derhal anladı. du .. Scbac;tiyanonun belki odadan çıka- clva (Ergonette) denilen büyük yazı 

Kendi hakkındaki itimadını büsbütün rak ve kilerin şarap mahzenine inen ka- kalemi ıeklinde kirli kırmızımtırak Tenk
takviye için mavi gözlü kadının ihtarına pısuıdan oraya indiğini düşündü .. Çün- de bir köktür, alkol, eter ve csülfür dö 
mahal vermeden onun sual sormasına kü eski kurt oda içinde b ir kümeste imiş karbon> da erir. Eterde eritilen solüsyo
meydan \•ermeden onun yanına koştu.. gibi kalmaktan sıkılıyor ve ekser gece- nun eteri uçurularak tozu elde edilir, es-

Ve yine onun sual sormasına meydan lcri şarap mahzenine inerek şu-ap :fıçı- ki eczacılıkda boya makamında kullanıl-
bırakınadan bizzat şu izahatı verdi : lan dibinde kah Recyo ve kah Recyo- dığı gib i merhem d e yapıhrdı, bugün ilaç 

_ Ben girdiğim zaman konuşmaları- nun adamlnn ile çene çalıyordu.. olmaktan ziyade ltıf olmu§tur, laf oldu-
m kestiler .. Fakat imparator bu henüz Marinn kapıyı tekrar kilitliyerek ki- ğuna göre bari kıymetli bir söz olsaydı 
çok genç olan misafiri yanına oturttu- lere koştu.. ifade ettiği manada yazıkki havacıva 
ğuna göre o her halde mühim bir adam Buradnn şarap mahzenine .indi.. olmuıtur. 

olsa gerek... Yarım karanlık içinde etrafına ba-
İınparatoriçe başını düşünceli bir hal- kındı .. 

de salladı.. Bodrumda uyuklıyarak nöbet bekli .. 
- MUhtm adam olması, dedi, belki yen Rccyonun adamlarından birinden 

imparatora karp yapılan suikastı önle- başka kimse yoktu .. 
miş olmasındandır_ Fakat Leon neden Onu sarsarak uyandırdı .. 
ona bu kadar bilyük ve belki de lilı.um- Adamcnğız götlerini oğuşturarak aya-
suz teveccUh gösteriyor.. ğa kalktı .. 

Marina, imparatoriçenin sanki keneli Marinayı gfü·ünce bizzat Rccyoyu gör-
kendine sorar gibi mınldanarak söyledi- müş gibi bir ihtiram vaziyeti aldı. Çiln
ği bu sözleri duymamışlıktan geldi ve kU onlara Marinanın çok mühim bir 

ilive etti : kadın olduğu söylenmiş ve Jle emir ve-
- Bana müsaadenizi rica edeceğim.. rirsc derhal itaat edilmesi Rec~·o tara

Çilnkü imparator hazretlerinin vermiş fından kat'i surette bildirilmişti .. 
oldukları bir emri yerine getirmekliğim Maıinn, uyku sersemliği halii üzcrin-
lazım .. • ele ol.an bu adama acele ncelc sordu : 

- Nasıl emir o? - Mahzene hiç gelen oldu mu? .. 
_ Sabık teşrifat nazırı Hıristid.inin Adamcağız cevap verdi : 

odasını yeni misafir için haz.ırlıyacağun.. - Hayır .. Kimse gelmedi? 
- Nasıl? .. Misafir sarayda mı kala- _ Seb:ıstiyano da gelmedi mi ? 

eak?.. - Görmedim ... 
- Evet... Ve o imparator hazretleri- Hakkı vardı .. Uyku arasında mahzene 

nin yanlarından hiç ayrıLnıyacak, hu- kimin girdiğini nereden bilecekti .. 

ıusl muhafızı vazifesine tayin edildi.. Marina ancak bir lahza süren bir dü-
Bunu bizzat imparator söyledi.. ' 

şilnceden sonra : 
Marina, bu aon sözlerinin imparator!- - Çabuk, dedi .. Git, Recyoya haber 

99 Uzerlnde btraktığı tesiri tetkike lil- ver ... Onu bekliyorum .. Derhal buraya 
zum görmeden mavi gözlil kadının ya- gelsin .. 

Ağaçlar üzerinde ya
~ı yan keçiler 

lngiliz coğrafy11cılarından doktor Fer
şild Cezııirin henL.: çok az meskun olan 
bazı yabani yerlerinde yaptığı ilmi arat
tırmaları esnasında ağaçlar üzerinde ya
şıyan yabani keçiler görmüıtür. Bu ke
çiler hayatlarının mühim bir kıamm1 ağaç
lar üzerinde pinekliyerek geçirmektedir. 
Keçilerin böyle gayritabii bir şekilde 
ağaçlar üzerinde yaşamalarının sebebi, 
Cczairin cenup kısmındaki ormanlıkların 
gayet sık olup, insanların değil, hatta 
keçilerin bile geçmesine müsait olmayışı
dır. Keçiler böyle geçişi kabil olmıyan 
ormanlar içinde yıllardanberi dola~ma
dıklan için ağaçlar üzerimle yaıamaya 
alışm~lardır. Bu alı~anlık neticesinde 
keçiler gayet maharetle daldan dala at
lamakta ve ağaç yaprak ve yemi~\erile 
karınlarını doyumıaktadırlar. 

İsveç krah S inci 
Gtistavın yaptap 
luyınetll bir balı .. 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-32-

Yıldız parlamıyordu 
Fakat baş kahin Hacebin parmağındaki 

akik yüzük hala tehlikeyi gösteriyordu 

- ülkemde bu çocuğu emzirecek ka- tali ve mukadderatını Cenabı Hakkın 
dın mı bulunmaz 1. diye haykırdı. Hani idare ettiğini bildiği için sesini çıkarma

nerede Beni larail kadınlan. Nerede ço- dan neticeye intizar etmelı:te idi. 
cuklannı dün boğazlattığım memeleri Firavun,. zorla, tehditle ltadını ıaray-
sütlü anneler!. Onları da getirin. da alakoyabildi. Fakat bu vaziyette ka· 

Haman ve muhafızlar tekrar Beni Is- dının tee1111ür veya korkudan sütü keııile
rail mahallelerine daldılar ve emzikli cek olursa Musa ne olacaktı~ 
kadınları sürü halinde ve zorla saraya , 
sevkettiler. Bu arada Asiye, gizliden giz
liye Umrana haber göndermi,, karısının 
da emzikli kadınlar arasında saraya gel
mesini İstemişti. 

Beni iare.il kadınları birer birer Fira· 
vunun önünden geçiyorlar, Musayı ku
caklarına alıp emzirmeğe çalışıyorlardı. 

Fakat çocuk hiç birinin memesini almı· 
yordu. 

Nihayet onu annesi kolları arasına 

aldı. Bağrına bastırarak göğsünü açtı. 

Musa, annesinin kokusunu duyar duy
maz memesini avuçladığı gibi epey sÜ• 
ren bir açlığın tesiri altında nefes alma
dan emmeğe ba$ladı. 

Firavun çok memnun oldu. 
- Ya hatun .. dedi. Sen kimin karısı

işte bu düşünce onu yumuşattı: 
- Pekala.. dedi. Sen kendi evinde 

kal. Bu çocuğu da sütten kesilinciye ka
dar sana emanet edeceğim. Fakat dik
kat et. Onun tek kılına bir hata gelmi
yecek. Onu kendi öz evladın! .. mış gibi 
besliyeceksin. Her iki günde bir de yine 
kendin onu buraya.. Sarıwuna getirecek 
ve burada bütün gün kalacaksın. Burra 
mukabil sana Beni İsrailin hiç birine na-

sip olmamış nimetler vere~ğim. 

Nitekim, Tanrı, (Kuran) ında diyor 

ki : 
cBiz Mu.sayı tekrar anu•na verdik ta 

ki an.asının sözleri ruıeıı ola ye gamdan 
kurtula. .. Ve dahi bile ki Hak T ea1inm 
vadi baktır.» 

Muaa . .lşte bu suretle anasına verildi 

Ankara Radyosu 
---.f::r·---

DALGA UZVNLVCU 
BVG'IJfıl 
-·/;;r-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.10 m. HG5 Kes./ Zt Ww • 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

CUMA 18/8/939 
12, 30 Program. 
l 2,3S Türk müziği - Pi. 
1 3,00 Memleltet saat ayan, 

meteoroloji haberleri. 

ajans ve 

13, 1S,'4 Müzik (kar~ılc program - Pi.) 
19,00 Program. 
19,0S Müzik (danı müziği - Pi.) 
19,30 Türk müziii (fuıl heyeti) 
20, 1 S Konuema (haftalık spor servİ· 

ııi.) 

20, 30 Memlelcet saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

20,50 Türk müziği. 
1 - Latif ağa - hicaz ıarkı -Ni · 
çin §epta ıeherben zarı zarım. 

2 - Bedriye Hoşgör - hicaz: pr
kı Mümteyiç aşkınla. 
3 - Latif ağa - hicazkar şarkı 
Yoktur zeman gel. 
4 - Nefise - bicazkiir 
Severim her güzeli. 
5 - Osman Nihat - bicazkir 
şarkı - Şu :zaif göğsüm içinı:k~ 
6 - Osman Nihat - kürdili hica:ı:· 
kar şarkı - Kaç yıl yüreğim. 
7 - Salahaddin Pınar - hieaikir 
şarlcı - Ne gelen var. 
8 - Muıa Süreyya hicazkar 
prkı - Gün doğmayacak. 

9 - Muhayyer şarkı - Niçin 
mahzun bakarsın öyle. 

sın) 

Kadın korkarak başını önüne eğdi. 

ve ona kartı Firavunun hluettiği büyük 
muhabbetin delili olarak izzet ve iltramla 21,30 

21,45 

1 O - Bedriye Hoşgör - MuhaYJ'er 
fArlu - Bahara bak. 
KonU§ma. 
Neşeli plaklar - R. Cevap vermedi. Ümranın evine kadar gönderildi. 

Umran hemen ileri atıldı: Anası onu iki günde bir saraya getiri
- Ya Firavun, dedi. Bu kadın benim yor ve ak§ama kadar sarayda kalıyordu. 

eşimdir. Beni lsrail arasında südünün te· Firavun ise çocuktan ayn bulunduğu iki 
mizliği ile tanınmışhr. Bizim halktan olup günü sabırsızlık ve hoonutauzluk içinde 
ta annelerinin memlerini almıyan çocuk· geçiriyordu. Onu dizleri üstüne alacağı 
lan hep o emzirir. Senin emzikli kadın günü iple çekiyordu. 
aradığını duyunca hemen karıma haber Öyle oldu ki, çocuğun geldiği günler 
yolladım. O da geldi. Ve ümit ettiğim Firavun batta yemekten ve eğlenceden 
gibi sizi memnun etti. d e kesildi. 

21.SO Müzik (Riyaseti cümbur Ban· 
dosu - Şef: Ihsan Künçer). 
1 - Meyeıbeer - Marı. 
2 - A. 11ıomas - Hamlet ope• 
ıasından orphelie aryası Clamet
te Si. B. için. 
3 - Bellini - Norma operasının 
uvertürü. 
4 - Oakar. Strauas ~ Vala rıü · 

yaıı (fantezi) Ümranın bu sözleri Firavunu daha z.i
yade memnun ve temin etti. 

Beni lsrailden olan bir çocuğu .. Hele 
f b 5 - Cunod - Faust operaııatn oğlan olan çocuğa kar§ı ira.vunun u 

- lıte, dedi, bu da benim tannlı.ğı
mın bir delilidir ve senin bana karşı olan 

sadakatinin bürhanıdır. Bu kadar ~ilerin 
hatunlan bir çocuğu emziremedi de se
nin hatunun emzirdi. Bundan ıonra artık 
karın da sarayımda ikamet edecektir. 

Umranın karısı, evladı Musayı doya 

görülmemiş düşkünlüğü herkesi hayrete baleti 
ve kıpti kahinlerini de ~ndi~ye dü,Ur- 22,40 Müzik ( operll aryala.n • Pi., 
d .. 23,00 Son ajana lıaheneri, maat., ea-u. 

Vakıa glikyüzünde, Mısır saltanatım bam, talıvilit. kambiyo - nukut 

yıkacalc olan çocuğun yıldm artık parla- bonua (fiat) 
mıyordu. Faltat baı kahin Hacebin par- ZJ.20 Müzik (cazbant - Pi.) 
rnağındaki akik yüzükte tehlike!.. Hata 2J,SS,24 Yannlti prognm. 

doya emzirdikten sonra onu kalbine ta• baki görünüyordu. 
nından ayrıldı, koşarak uzakla~h- baııar gibi götürdü. Firavunun dizi üze- Muhakkak bu çocuk .. Firavunun düı-

Genç kadın, genç misafiri tanıdığını ustadır. rine koydu .. Sonra bu tann davacısının manı olacak çoeuktu. 600 Sene evvele 
imparatoriçeye kasden söylememişti.. ----:---- Bunu. Stokholmda tetfıir olunan lcıy- önünde diz çöktü: Ancak bunu hiç bir ltahin açıkça Fi· 

-BİTMEDi •• 
lav&ç kralı 5 inci Güatav, tenia oyna

makta olduiu kadar hah yapmakta da 

o bunu doğruca Sebastiyanoya haber Bir yıl susabilir melli bir halı ile ispat etmiştir. Kralın - Ey bu koskoca ülkenin hi.kimi.. ravuna söylemeğe ceııaret edemiyordu. ait müstahkem 
vermeğe gidiyordu.. Bunun içindir ki 19 36 Mayısından ilk kanun ayına kadar dedi. Sarayda bizlere verdiğin mevki çok Naıııl edebilirlerdi ki çoeuğa ait en ufak 
lmparatorwı bu yeni ve husust muha- misiniz ? çalıpnak suretile vücuda getirdiği bu halı büyüktür. Biz. kendi muhitimizde Yata- bir şey Firavunu harekete getirmeğe, bir şehir 
1ızı için hazırlıyacaği odanın i:.-tikameti cidden bir şaheserdir. mıya alıpn111L Kendi evimiz , barkımız, onun aleyhine söylenecek tek söz hiddet 
yerine aşa~ kat istikametinl tuttu.. Dünyada öyle insanlar vardır ki, mut- Miitahassıslar: cSanatın bütün ince- var. Oradan çıkmak bana ölüm gelir. ve asabiyetini tahrike kafiydi. Çocuğu --*--

Koridorlardan koşarak geçti.. laka bir iı yapmıı olmak i9terler. Bun- li.k.lerine vakıf hir uata elinden çıktığına Beni kendi yuvamdan ayınnayınız. Ay- göreceği gün oldu mu daha akşamdan Liverpol ilnivcrsite-ıd Arkeologlaruı-
Verec• haberin ehemmiyeti kartı- lar, faydalt yahut faydaaız bir rekor kı- ıüpbe yoktur. Bilhassa düğümleri büyük rılırsam çok üzülürüm, üzülüraem sü- sıkı tenbih ediyor, sabahleyin erk.ende·n daa bir heyet Mersin civarında lııadan 

sında ScbasUyanonun ne kadar mem- rarak kendilerinden bah.settirmeye çalı- bir incelikle yapılmışbr.> diyorlar. tüm kesilince de bu çocuğa meme vere- Umranın evine muhafızlar gönderiyor, 3600 yıl önceye ait tarih! ve mUstah-
nun olacağını diiştlndilkçe sevinci bir şırlar. Mesela, geçen sene Londrada bir mcm. muhafızların taşıdıkları bir tahbravao kem bir şehri yer altında bulmuttu. Bu 

··n··yaı····M···u···E····oo·····Aa···v····y···o·· .. ·s= ·~ d M 1 · ·1 L tt _..;ıL kat daha artıyordu.. dolttor tabii yapyışı.ıu bozmadan tam I g Kadının bu sözleri Firavunun canını üzerinde eı;ucağın a usa i e getırı en harap fehrin arkeoloji nusuaİye eri ~ 

Odanın kapısını vurdu.. bir yıl sükut etmiştir. 1000 Jngiliz lirası f.V GÖS'J'EREN BİLGİ"--.: sıkar gibi oldu. (Bihikmeti Hüda) bu Umranın karısı üzerine Mısır kıpti halkı- kıymetlidir. Şehrin methalindelci kapt· 
İçeriden cevap gelmedi.. kazanmak ;rin kınlan bu rekor doktoru zalim hükümdarın kalbine Musaya ka""t nın altın serpmelerini, onlara en büyük tarın ilci tarafında taştan kulCler vardır. "' oıa.. .= ·y Bu kapının iki anahtarı olduğunu bi- meşhurlar arasına koymuıtur. Feriderain • büyük bir muhabbet doğmuştu. öyle lti tazimi göstermelerini emrediyordu. Tahkim edilmiş dıvarlarda bir çok dar 

llyoruz .• Anahtann biri Sebastiyanoda Makey isminde bi~ Jngiliz İse dolcuz da- Sevgili çocuklar.. 'E ondan bir an bile ayrılmak istemiyordu. Musanın Beni lıırailden olması, onu pençereler ve mazgallar mevcuttur. 

bhi ele Marinada idi.. kikada doksan midyeyi yemiştir. Oh· Okumaya hevesli, fakat kitap ala-: Bütün ibram ve ısrarları fayda vermedi. emzirenin yine bu mazlum halktan bu- Bu mazgallar civarında toparlak bir 
Sebastiyanonun saraydaki ınevcudiye- rem isminde diğer bir lngiliz de 14 da- mıyacak kardeşleriniz i~in okudu-: Kadın .. Muııanın anası. Bir türlü sarayn lunması Firavunun Yaltup ve Yusuf ev- çok taşlar bulunmuıtur, ki bunlar dö~

t i belli olmasın diye Marina odadan her kikada yedi kilo et yemiştir. Şikagoda .ğunuz mektep kitaplarını çocuk: gclmeğe, sarayda ya§amağa razı olmı· latlarına karııı takip ettiği tazyik v e esa· lerde gülle yerine kullanılmakta imiı. 
çıkışta kapıyı dışarıdan kilitlerdi.. Ce- bir kasap bir öküzü 13 dakikada yüz- : Esirgeme kurumuna \'erirseniz Bil- E yordu. ret politikasını değiştirmedi. Kıptiler yi- Harap ıchir içinde yeknesak evlerden 

vap alaınnyınca Sebastiyanonun uyku- müştür. Pariste bir çift 25 saat mütema- S giU arkndnşlannızı ~oğaltmış olur-E Firavun ise cMusa> dan ayrılmak ar- ne alabildiklerine bu zavallı ve himayesiz ba§ka bir aaray harabesi de bulunnıut· 
da olduğuna hükmetti.. diyen dansetmiştir. Italyada bir piyano S sunuz.. ; zusunda değildi. Asiyeye gelince. O, halkı .köle gibi kullanmakta devam edi· tur. Şehrin harabesi Hititler e ait kalenin 

klk klkı • kba ••••••••ıııııııııııı•ııaeıaıeıaııaaa•ı•ııe LI l d 
Heyecandan n ıp a P men n - muallimi 40 saat durmadan çalmıştır. kavminin na aııkô.n olacak bu çocuğun yor ar '· .ekiz metre derinliğinde meydana çıkıı· 

!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!~~~~~~~~~~==::'.'.~ .... ----~...,.~llllllll....;!"'""'~ ..... ~...;.~~!!!!!!!!!!!!!!!!""'!~~~-~~-!!"!-~-~~-~~111111111111111111111111~1111111111111111~...,.11111111~~1111111111111111~~~ Bir gün Asiye Firavuna dedi ki: 
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1 DEMiR MASKE 
ederek en muv:ıhk yoldan saltanatın, doğrudan doğruya cellftda vermekte ve sürc-rsin~~~n:m:m~~d~ eWı~a fusan Liverpol üniversitesi heyeti bu kazılan 

geçen sene yapmııtı. Bu sene araştırma
krallığm bu tehlikeli düşmanını izaleye ipe çektirmekte de haklı olurdunuı:.. ve nimet saçarsın. Ancak. bu nimetlerin· w d dil ekti A k I "I bu 

. çalışmak icap ederdi.. Sir .. Luvuva ailesine mensup olan asli den Beni lsrail taifesi hiç fayda görmez- h~ heva;: ~ • ~ ~· h~k~.0 ~g ~riı 
- Doğru.. kralına ihanet edemez .. Ben .. Her şeyi ler. Onlar da aenin kulların değiller mi? fed ırb.~a eayı)ını l d ır ~6u00umal ~ :..:~ 

ve Büyük tarih 
(ıKıNCİ 

macera romanı 
KISIM) 

- 24--

dim bil. an ı.-..aç ve sa an J y on~, 
- Daha sonra sir... Kendi ken e ıyorum.. Bahusus ki, çok sevdiğin ben ve y;ne çok 

.Jt oldu~unu söyliyerelt Taymis 0 azete· 
düşünürdüm.. O kralın memleketinde On dördüncü Lui oturduğu yerden sevdiğin Musa 0 taifeniz. Bir kerrecik • • 

ıinde yazılar yazmalctadırlar. 
krala benzer bir serserinin mevcudiye- ayaka knlkmıştı.. olsun onlara da in'amda bulunsan, bir 
tini tabii kral biliyordu .• Ve kral ile be- Yüı.il sap sarı kesilmişti.. ziyafet vererek onların da kalplerini şld ----:------
raber de bu mühim sırn kı-alın en yakı- Barbezyönün ellerini titriyen elleri Jalsanl.. 
nı o1an en büyük ve kuvvetli devlet arasına aldı .. 
adamının da bilmesi lhım gelirdi.. İşte Endişeli bir sesle sordu : 

Dünyamızda ne lıa
otomobil dar 

- Cidden çok meraklı bir masal sir.. - Evet sir ... Çünkü sizin zeki, açık ben , o dediğiniz asfü.adcnin yerinde ol- - SiL .. Her şeyi ... Her şeyi 
Acaba sonra ne olmuş?.. göz diye masalınızda tavsif ettiğiniz bu saydım her şeyden evvel ve işi gürUltü- musunuz? .. 

- Sonra olan şu •• Kral, hakiki kral, asilzade, çok ahmak, çok apdal bir adam- ye patırdıya vermeden doğruca o bü- Barbezyö sakin cevap verdi : 

Firavun, yine Muaanın hasreti içinde 
olduğundan Asiyenin bu sözlerini yumu• 

biliyor pldılcla karşıladı: 
- Peki.. dedi .. Senin ve Mu.anın ha- yapılıyor 

kendi yerine geçen bu serseriden daha mış ... Bu itibarla kralın ölUm cezasına yük hükümet adamına ve mes_ ı ıı pede- . - Sir .. İşte babamın bana yazdıjl 
evvel sarayına dönüyor •. Sonra serseri- hak kazanmış... rim Marki dö Luvuvaya müracaat eder, mektubu ve işte benim size yolladığım 
yi yakalatıp zındana attırıyor.. Yalnız - Peki .. Ya siz onun yerinde olsay- şiiphelerimi ona bildirir, ne suretle ha- fakat yolda haydutların taarruzuna uğ-
onu değil.. Kendisine sadık bildiği en ya- dımı nasıl hareket ederdiniz? reket lnzım geleceğine dair ondan tali- rıyarak alınan mektubun sureti .• 
kın dostu olan o asilzadeyi, sahteklrı - Yapılacak şey pek basit sir .. Eğer ınııt isterdim .. Cevap ve talimat alınca Kral, iki mektubun muhteviyatını da 
farkedeıniyen ve onun peşinden giden dediğiniz gibi kral ile o serseri arasında- <la derhal yolda bulunan hakiki krala süratle okuduktan sonra onları cebine 
asili.ad •yi de tevkif ettiriyor .. Aradan bir ki benzerlik o kadar büyük idiyse ben rakibi olan serseriyi ortadan kaldırınak ihtimamla yerleştfrdi.. 
kaç gtm geçiyor... de ille günler bu müşabehete aldanırdun için bütün tertibatı aldığımı bildiren bir Sonra elini dostça Barbezyönün oınu-

Krnl, kendine benziyen serseriyi affe- fakat bu aldanmaltlığım belki bir, belki mektup yazar ve bu mektubu da husu- zuna koydu .. 
dı) 0 Fakal 0 asilzadeyi derhal ipe çek- bir kaç gün sürerdi .. Fazla sUrmezdi- si ve emin bir postacı ile gönderirdim.. - Aziz Marki.. Dedi, bu devlet sırrı
mL· mrinı \eriyor .. Ne dersin Bar- - Doğru mu söyliyorsun Barbezyö? .. Fakat talisizlik eseri bir haydut, bir nı Luvuva böyle ve en nazik bir 7.arnan· 

Bu masaldaki kral bu suretle - Evet sir .. Düşünilnüz bir kerre .. , kntil sevkettiğim postacının önüne çıka- da size faş etmekle hiç şüphesiz akıllılık 
tınektc iyi ıni yapmıştır? Kral yerine kendini koyan serserinin hü- bilir, ve ağır surette yaralıyarak üzerin- etmiştir, fakat unutmayınız ki bu sır çok 
ı ... ı·.ıl cık mükemmel bir karar viyeüni anladığım zaman bunu her ke- de bulunan mektup çnlınabilir. İşte sir, nğır bir yüktür .. Bu yükün altında siz-

' ce ) nndc bir hareket yap- se ilin etmeniD saltanat için ve hele biz- sadık kulunuzun bütün bu yaptıklann- den daha çok kuvvetlileri ezilmişler ... 
zaftnl lçin ne bli)riik zaran olur.. dan haberdar olmadığınız için ondan erimişler, hayatlarından olmuşlardır .. 

..._ ........_._ •..m ~.._ n••trı,.. vsı?t- qflnhf. PtmPktP 'haldımnıı ve eter onu - RfTMRDf -
n .. 

tırını.z için yarın Mıaır lıalkma muazzam "--
bir ziyafet ve eğlence tertip ettireceğim Bütün dünyada ııeçen sene yapd•n 
ve bu eğlenceye Beni l.rail halltını da otomobiller ıimdiye kadar yapdan oto

davet edeceğim. mobil adedine göre bir rekor sayılmıt-
Ve dediği gibi de yaptı. Ertesi gün tı. 

şehrin büyük meydanına taht kurulma• Geçen sene 6,350,000 otomobil 
sını, bütün halkın Beni lsrail de dahil, 19 36 da 5,615,000 otomobil yapılm11-
vereceği ziyafete iıtiralc etmesini, le.endi- tı. Dünya pazarlanna gönderilen otoıno· 
sinin de bu taht üıtünde halkın cümbü· bil en çoiu Amerika otomobilleridw. 
şünü seyredeceğini ilan ettirdi. O gün, Amerikalılardan eonra lngiltere, Alman
Musanın getirileceği gün deiildi. Fakat ya, Fransa ve Rusya geliyor. Hali hazır-
7.iyafet vesilesile çocuğun anasma da ha· da bütün dünyada itliyen otomobillerin 
ber yolladı : sayısı 42,44 7,000 dir. Bu sayı 1936 ae-

- Yann, dedi. Musayı benim yanıma nesine nazarım altı misli fazladır. Hare
getir. Tahtımda otururken onu dizleri- ket halinde olan otomobillerde birinci
min üzerine le.oy .. O olma:ı:ııa eğlenemi• liği Amerika, ondan sonra lngiltere ge-

yeceiimi sanıyorum. liyor. Fransada her on sekiz kiıiye bir 
•• BfTJIEDı •• otomobil isabet etmektedir . 



Pli tin yüzük 

-- -- -

Ecnebi memleketlere 
gönderiyor: 

• "". , • . " 1 f • 

talebe 

Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden: 
ı - Madencilikte alikadar muhtelif ihtİlular için yüluek tahsilde 

- Bugün gene nen var sevgilimi' Su- maı beyeniyordu. Güzel İpeklileri ince bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile ı2 talebe aeçile-
''bıı çok asık .. Muhakkak gene bir hedi- parmaklariyle yoklarken yüzüğün taıı kt' 

ce ır. 

te iatiyorsun. birdenbire fırladı. Yere dü;,tü. Ve pınl 2 - isteklilerin ataiıdaki tartlan hiiz olması lazımdır. 
- Hayır; hiç bir ıeyim yok .. Ki bir pınl parladı. a) Türk olmak. 

~ediye istiyorum. Nebile heyecan içerisinde idi. Bu ka- b) Madenlerde veya saha üzerinde çalıpbilecek kabiliyette ve ıılı-
Nebilenin bu kat'i lisanı Selimi bir kat za sokakta olabilirdi, otomobilde olabi- hati tam olmak sıhhi muayene Ankarada yapılacakbr. 

daha ürkütmeliydi. Hiç bir ııey olmadığı- lirdi, merdivenden inerken olabilirdi c) Liakal lise veya kollej mezunu olup olgunluk vesikuÜÜ almit 
" •e bir ıey istemediğini söyliyen kadı- Kendisi farkına varmamış bulunabilirdi bulunmak. 
""her halde bir ıeyl vardır veya istedi- O vakit Selime ne diyecek, bu dikkatsiz- d) Yatı ı8 den qaiı ve 25 ten yukari olmamak. 
it ley alınmıyaca'k kadar pahalıdır. Son· liği nasıl affettirecekti. 3 _Müsabaka fU derslerden yapılacaktır. 
"-olabilecek bir teY istiyen kadının aöz- Taşı düaünce, Nebile yüzüğü parma· a) Nazari hesap. 
'-inde bir az na:r.la§ma, tatlı bir yumu· ğından çıkarmağa mecbur oldu. Fakat b) Cebir. 
Ndılc vardır. Onunla anlatmak. belki bu aşk tılsımından ayn olarak gezmeğe c) Hendese. 
"6ınkün olabilir. Fakat kuvvetli bir ha- yüreği razı olmadı. Doğru kapalıçarşıya d) Müsellesat. 
tlrla reddeden ve bir ıey iıtemiyen ka- çıkh. Ve ilk rast geldiği kuyumcu dük- e)Fizik. 
dııııa uzlaıımak çok güçtür. Selim kadın, kanına girdi. Kuyumcu yüzüğe taşı tak· f) Kimya 
~un na kadar çok ve na kadar ça- mak için penslerini hazırlarken Nebile g) Jeoloji. 
~ deiifen bir feY olduğunu bilmediği alb aydanberi kendisine merak olan me- 1) Ecnebi bir dil. 
için bu cevapların halikt manasını anla- seleyi kuyumcudan sormak istedi ve aor- 4 _ Açılacak müsabakada üssü mizan kazaıunıı olmakla ~ 
laladı ve memnun oldu. du: gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile kazananlarm ilk 

Nebile odanın bir köşesine çekilmiı· - Bu büyüklükte bir taş çok pahalı-
12 

si arasında bulunmaları •arttır. 
tiı dır değil mi?· Kazananlann yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket müaaba-

- Halimi anladı. Kendiaine bir şey- Bu cümleyi söylerken kalbi hızlı hızlı kadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tesbit edilecek Te alikadar-
ler alSylemek istediğimin farkında .. Fa- çarpıyordu. larla kendilerine bu hususta verilecek direktifleri müsabakaya iıtirak 
~t buna rağmen ısrar etmedi. Niçin au- Kuyumcu dudaklarını büzdü: kab 1 bnİ4 } klard 
l'lt aatığımı öğrenmek iatodi, fU halde - Eh, dedi. yü:r. elli, iki yüz kuruş etmit olmakla pe4inen uk elanlarıa.ilyı_~a tah ıril. ~ • ...1...1_..1_....!_!_ b" 
~ 5 - Tahsile gönderilece o enue ı muaucuennuı D' 

a olan sevgisi için değil. eder. misli kadar devlet emrinde hizmete tibi olduklarından bu hususta mü-
EvU olanlar, blSy]e dargın dar~ın bir Nebile olduğu yerde sıçrayarak ve bo- kellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler Te bu-

~Ye çekilmenin manamu pek iyi bl- iuk bir sesle tekrarladı. nun içinde muteber kefil gösterecekleridir. 
er, Bu hareket kankoca aruında bir - Yüz elli. iki yüz kuruı mu} Naaıl 6 _Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve mühlet 

~na koparabilir. Bu fırtınadan sonra olur}. 

~n uyutulur, hazan anlaoamamazhk Kuyumcu eski fikrinde ısrar etti: 'U::\ar~ı~T. A. EnstitüsÜne son müracaat tarihi 4 Eylul 939. 
İfevarn eder, gider. _ Kat'iyycn fazla etmez. Fakat be- b) Sııhi müayene tarihi 6 Eylul 939. 

Nebile Selimle tam iki buçuk sene ev- nim de anlamadığım bir nokta var. Bu c) Müsabaka imtihanı 8 ve 9 Eylul 939. _ _ 
~el tanıımııtı. Biribirlerini deli gibi aev· kıymetsiz taklid taıı, neden bu kadar • zd b ühaJ' ---'-- mek 
ili 7 - Taliplerin nüfus hüvıyet cü anmı üın vanuuaam! • -

er. Ve altı ay aonra evlendiler. Bu ak- kıymetli bir platin yüzüğün üzerine tak- tep --L-detnameaini ve olgunluk .veaikaamı. • Teya b.un. lann ~~ bl-
"'- ild eenelilt evlilik hayatlarının ilk mışlar) ~ graf d} k 1 t t-....!1...!-- ka l. rer suretlerin; 4 adet foto ve ı e çe ennı son muracaa aruıme -vgasını yaptılar. Nebile, düşünceli düşünceli çıktı. Se- dar Ankarada M. T. A. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri 

O gece evde yemek yenmedi. Selim lim, bu yüzüğün çok kıymetli bir şey ol- d • edilm• lan ·· de ..... leden evvel LiT 1_ ve sıhhi muayeneleri için e tayın lf o gun og ... ~öıede somurtarak gazetesini açtı. duğunu zannettirerek kendisini aldatmıştı B. Hasan apartmanındaki enstitü merkezinde bulunmalan ilin olu-
N.bile 6teld kötede homurdanarak ör- hal Nebile şimdi Selimin yüzüğün fiyatı- 24 287S (ı672) 
~ nur. ı3, 18, , DU HTdU. nı söylememek hususunda gösterdiği az. 

Bir az aonra canı aıkılan Nebile yatak min manasını anlıyordu; Selim yalan 
'daarna çekildi. Selim da kanapeye bü- ıöylerken sonuna kadar gitmek isteme
tılllereıt uywnağa çallfb. Seliın aabalıleyin mişti. Şimdi Nebile kararını venni§ti ar· 
~tıaile banşmak istedi. Nezaketle kapı- tık; bugünden tezi yok, yalanını Selimin 
.. nı VUTdu. Kimse ıes vermeyince kapıyı yilz.üne vuracaktı. Soma düşündü, bu 
~ airmek İstedi. Nebile haykırdı.. Se- karanndan vazgeçti. Çünkü bu i,te ken
llQı lcu:dı. Hız.la evinin kapmnı çekip i§i- disi haksız. çıkacaktı. Selim yüzüğün ta
ı.lat '*tına gitti. şının elmas olduğunu kat'iyyen aöyleme-

SeJim. Nebile.Jf çok eever. Onu gil- mi~ti. Bu haberi alınca gülecek: 
~tıdirdiği için akşama kadar iizüldü. Va- c - Ben o yüzüğü alırken, diyecekti, 
lıa. kansını üzecek hJç bir şey yapmamııı· günün birinde iılerim iyileşirse, taşını 
b. Fakat ne olursa olsun. kadın zayıf değipiririm diye düıünmüftümf.> O va-

Urla Tahaffuzhan~si Müdürlü-
ğünden: 
~ Tahaffuzhane elektrik te.isah için muhammen bedeli 429 lira olan 
6 ton mazotun Urla tahaffuzhanesi satın alma komisyonunda 25. 8. 
39 cuma günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. . .. • • 

Muvakkat teminat 32 lira 17,5 kuruıtur. Şartnameyı gormek ısti-
yenlerin her gün mezk\ır komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

ı2, ıs, ı8,21 2954 (1665) 

"'-hlGlttur. Cönlünil almak lazım.. kitte mahcup olacak gene Nebile olacak- b J d • • d 
SeUm Utanı eve gelirken bir kuyum- tı. Bornova e e ıyesın en: 

'- dükklnının vitrininde alb ay evvel Nebile Selime hiç bir §CY söylememe· ı _Belediyece yeni bir g~aj yaptırılacaktır. 
Nebilenin pek beyenmiı olduğu bir yij- ğe karar verdi. Fakat tabii kocasının kar- 2 - Muhammen bedel 775 lira 75 kuruştur. 
"ta aldı, muhafazası Nebilcnin önünde şısında hareketleri eskisi gibi olmıyacakt.ı 3 - Muvakkat teminat 59 liradır. 
'çddığı vakit genç kadın az daha sevin· Kinini kalbinde saklıyacak, zaman geç- 4- Eksiltme açık olarak 23. 8. 39 çar§aınba günü saat 16 Burnava 
tinden çıldınyordu. tikçe intikamı da kini nispetinde büyük belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu ince bir platin halka idi. Oıt ta- olacaktı. ı2 ıs ı8 21 (ı667) 
I ' ' ~d~u~b~d~dm~~~ M~mN~ew~ı~~~~~-----------------------------

01abiJmek için epeyce ıeniılemişti. yordu. Birdenbire haykırdı:C azetede 

2940 

Nebile yüzüğü görünce çok sevindi. gördüğü bir iaim Nebileye bir çok ıey 
t:'&Jtat her kadın gibi, kocasının bu ki- anlatıyordu. Bir çok evlerde hizmetçilik 
t..rtığının da kusurlu tarafını yüzüne eden bir kadın, bir hırsız çetesine mensup 
""1tnaktan çek.inmedi: olduğu için polisçe yakalanmıştı. Bu ka-
~ J::l(J::lp Jıll'! znp::ıdnp 11ung - dın evden hakiki mücevherleri alıyor, 
llaYle çılgınca masraflar yÜzünden aile taılarını deği~tiriyor, yerine adi ta§lar 
~Gtçesinln delinmesine razı olmam doğ- koyuyordu. Bu isim, geçen kış evlerin· 
~. de hizmetçilik eden kadının ismi idi. 

F'akat bu çok akıllıca düşünce, Nebi- Nebile kalktı. Kocasının boynuna &a-

lenin Selimin boynuna atılmasına, onu rıldı. Ve vakayı anlatarak kocasından 
llıun uzun kucaklamasına mani olmadı. af istedi. Fakat vakayı anlatırlarken 

Selim çok zengin bir adam tavrile: kekelemeğe başladı. Çünkü çok utan-
- Aman sen de Nebile, diyordu. Se· mıştı. 

ilin küçük bir gülümsemen uğrunda ben -*YUGOSLAVYADA ~•lıuz paramı değil, hayatımı da fedaya 
it~ırım. 

Selimin yüzüğil kaça aldığını .öyleme· 
~ çok kibarca bir hareketti. Fakat 

'*>ilenin merakı ve tecessüsü de tatmin 
~ilıniı olmıyordu. Vakıa Nebile paraya tür. 
"'1Trlet ve ehemmiyet veren bir kadın --~--

Belgrad 17 (A.A) - Sloven mebuslar, 
dün Rcgacka Slatinada senelik içtima
lannı akdetmişlerdir. Bu toplantı esna
sında umumi siyasi vaziyeti görüşmüş-

delildir. Fakat kadındır nihayet.. YUGOSLA VY ADA 
L.. Yüzüğün kıymetini öğrense ne kadar YENİ PARALAR 
"YI olacaktı. Bir telı: rakam, kullandığı- Belgrad 17 (A.A) - Milli banka ve 
':'.1ı: efyaya yeni bir hususiyet izafe eder. şubeleri, memleketin her tarafında 50 
'"lele sevgiliden alınan hediyenin kıy- ve 20 dinarlık yeni bir gümüş parayı te
:ıeti aokın derecesini ölçen e.n yanılmaz davül mevkiine çıkarmışlardır. 
1 !çiidür. Sonra konuftrul]annda lakayd Bundan başka 2 dinarlık madeni bir 
llır ta ı " """ f' d b h k para da tedaviile çıkarılmıştır. ~ . vır a yuzugun ıyatın an a setme 
cbıte için ne sonsuz bir gurur vesilesi 

01acaktı. lzmir Asliye Mahkemesi 2 inci 
~takat Nebile bu suali tekrar soramaz. HukUk Mahkemesinden: 

lllcü kocasının bu ısrara garip bir ma- lzmirde Vali Kizım pqa caddesi 
~ Vcrrnek ihtimali vardu. 76 No. da oturan ve Pazaryeri ma-

Ncbile o günden sonra, yuzugu par- hallesinin Kara Feki M>kağı hane 
~•iından çıkarmadı. Her gece yatağına 304-25 cilt 28 sahife 259 No. da ka
tiderkcn yüzüğü çıkardığı vakit bir sev- yıtlı Mustafa kızı Rukiye tarafından 
tilid 1 k d ·· · 1 hk .. ti 1 B d en ayrı mış n ar muteessır o ur- ma emeye muracaa a evve ce a-
li. şik soyadı alm1' ise de aile reisi olan 

Bu yüzük bir çok konuşmalara, bir babasının soyadı ANLI olmasından 
:o~ tebriklere vesile oldu. Nebilcnin ak- Baıik soyadının Anlı soyadı ile de
bl aları, arkada§ları, terzisi, yüzüğü çok ğiftirilmesine karar verilmesini iste
~ cyendilcr. Hnttil içlerinde Nebileyi kıs- miş ve davacının bu talebi muhik ae
d a~~nlar da oldu. Nebile yüzüğü etrafın- bebe müstenid bulunmuı olduğım
ltıa 1 bu umumi alakadan memnun, çok dan K. Medeninin 26 mcı maddesi 
eırınun göründü. hükmüne tevfikan evvelce almq ol-

lc ~r~dan aylar geçti. Nebile yüzüğüy- duiu Bqik aoyadınm Anb soyadı 
~ •la mağrurdur. Artık bu yüzüğü ko- ile deği,tirilme.ine 15. 8. 939 tari

••nın kaça aldığını düııünüyordu. hinde karar verildiği maddei mez
Ceçen gün Nebile bir mağazada ku- kiire hükmüne tevfikan ilin olunm. 

Bornova Belediyesinden: 
ı - Küçük çay liimımm 300 metre uzunluğunda beton kapakl-'! 

yaptırılacaktır. 
2-Muhammen bedel ı373 lira 40 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat 103 liradır. 
4- Eksiltme açık olarak 23.8.39 Ça?f&lllba günü saat 16 da Bur .. 

nava belediy~i daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - lıteldilerde ihtiJu vesikuı ar8nacakbr. 

12, ıs, ı8,2ı 2945 (ı666) 

Alyonkarahisar belediyesinden: 
9000 lira muhammen bedelli bir adet ıOO-tSO beygir takatinde 

4 zamanlı kompresönüz dizel motörü, alternatör ve teferruatile bir
likte 7. 8. 39 tarihinden 22. 8. 39 tarihine kadar ıs gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuttur. ihalesi 22. 8. 39 salı günü saat ıs de encüme
ni. belediyece icra edilecektir. Eğreti teminat 675 liradır. 

Bu ite ait fU'lname bedelsiz olarak istiyenler belediyeden alabi
lirler. 

Talip olanlarm belli gün ve ıaatte dairel belediyede hazır bulunma
lan ilin olunur. 

ı2, ıs, ı8 2939 (1663) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Alsancaktaki depolarımizda mevcut miktar muhammen fiat ve te

minatları aşağıda yazılı çul ip ve k.ınnaplar açık arttırma ıuretile satı-
lığa çıkarılmıştır. _ 

Şartnamesi levazım şubemizde nümuneleri mezkur depolarımızda 
görülebilir. 

İsteklilerin 1. 9. 39 günü saat 15 de bq müdiirlüğümüzdek.i komis
yona gelmeleri ilan olunur. 

Miktarı 
Kilo 
--
5725 

215 
2041 
9318 

Muhammen 
Fiati 

Kuru§ S. 
-- -

6 
1 1 
19 
13 

ı 8, 22 

Teminatı 
Lira K. 
- -

25 76 
1 77 

29 08 
90 85 

-- -
147 46 
-- -

3041 ( 1713) 

• 

lzmir Memleket hastanesi baş 
tabibliğinden: 

lzmir Memleket hastahanesinde 60 lira ücretli makinistlik münhal
dir. isteklilerden kabul §Craitini öğrenmek üzere her gün hastahane 
ba§ tabibJiğine müracaatları. 

18, 19, 20, 22, 23, 24 3037 (1712) 

ilan 
lzmir Nafıa miidürlüğünden: 

Gümrük baş müdürlük muhasebe servisi ki§elerinin yapılması 940 
lira keşif bedelile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
ısteklilerin 3490 sayılı yaaa hükümlerine göre hazırhyacaklan temi
natlan ile birlikte l Eylul 939 cuma günü saat 1 1 de Nafıa müdürlü
ğünde komisyona baş vurmalan. 

Muğla vilayetinden: 
Muila vilayeti hususi muhuebeaine ait gazino lokanta ve otel için 

iki bin bet yüz altı liralık mobilya aatm almacaktır. 24. 8. 39 günü 
Muğla viliyet daimi encümenince ihale edilecek olan mobilyanın 
cinsleri ve ıeraitini anlamak ve pey ıürmek iatiyenlerin Muğla bu
lll,Si muhuebeıine müracaat etmeleri ve kanuni temİnab hamilen 
ihale günü encümen kaleminde hazır bulunmalan ilin olunur. 

ı2, ıs, ı8 2?J8 cı662) 

Memurluk müsabaka imtihanı 
Ziraat Bankasından: T. C. 

Bankamızın ıubc ve ajanslan için lüzumu kadar memur alınmak 
üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve 
yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak §afttır. 

18 den a~ğı yafta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 
evvel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve lstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunu 
alınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için 6 ay, lise rnczunlan için hami bir sene 
devam edecek staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 40-50, 
lise mezunlarına 60-75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakıyet de
recesile mütenasip surette ücret verilir. Bunların barem kanunile mu
ayyen derece hakları staj devresinde mahfuz tutulmakla beraber staj 
devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlara 
- tekaüde tabi daimi aylıklı memur kadrosu dahilinde - derece maqı 
tediyesine ba§lanır. 

Bir yabancı dile (Fransızca, lngilizce, Almancaya) bihakk.in vakıf 
olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maaş veri~ir. 

Henüz askerliğini yapmamış olanlann daimi kadroya ahnmalan 
askerliklerini ifa cclinceye kadar tehir olunur. 

Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsi]i olanlar - talimatnamesindeki 
şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakıyetli bir memuriyet devre
sinden sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gön
derilebileceklerdir. 

Müsabaka imtihanlarına Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balı
kesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyanbakır, Edirne, Erzurum, Er
zincan, Eskişehir, G. Antep, Giresun, lstanbul, İzmir, Kars, Kasta
monu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu, 
Trabzon, Tokat, Van, Yozgat, Zonguldak §ubelerimizde orta mek
tep mezunlan için 25, 26 Ağustosda lise mezunlan için 28 ve 29 
Ağustosda saat dokuzda ~lanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı ıubelerimizden elde cclile
l>iJecek izahnamelerde görülebilir. 

isteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şu
besi müdürlüğüne ve Anlcarada bankanın Personel işleri müdürlüğü
ne 24. 8. 939 tarihine kadar müracaat etmeleri lazundır. 

TiRE MAHKEMESi BAŞ KA-
Tf PLlölNDEN: No. 1939-3 

Tirenin cümhuriyet mahallesin
den mehmet kızı kevıer toprak 
ile kurtulut mahallesinden meh· 
met kızı zebranın müftereken 
mutasarrıf bulundukları Tire ha
cı ibrabim ağa konağı mevkiin
de ak yol caddesinde tapuca tar· 
kan gülcü mehmet timalen yahu-

2995 (1718) 

Doktor 

Ali A~a~ Dinel 
ÇOC'UK BA.S2' ALIKl.ARI 

MV'J' AHA.S.SJ.SJ 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cuınar--

di mezarlığı garben dere cenuben . d da h .. hasta 
ak 1 dd . .1 .1. b. h k tesı ve pazar an maa er gun -

yo ca esı ı e çevrı ı ır ~ - lannı eskisi 'bi lKINct BEYLER so-
tar 42ı O metre murabaaı tarla ıle '1 . 
içinde iki damı olup tarlanın kağında 84 numaralı muayenehanesm-
(900) lira ve iki damın kıymeti de kabul eder. 
200 lira ki topluca bin yüz lira Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 .. 

kıymetinde ve kurtulut mahalle-
ı sinde sağı filorinalı süleyman so
' lu dıramalı ahdi arkası ilyaa peh-
livan önü balcı sokağı ile çevrili 
olup iki oda bir mutfak bir ıof a
dan ibaret olup evin tamamı 350 
lira kıymetinde olduğundan itbu 
iki parça emvali ııayri menkule 
ı2-8-1939 tarihinden itibaren açık 
artırma ile satılıia çıkarılmıttır. 
ı2-9-1939 tarihine müıadif aalı 
günü saat ıs te ihalesi yapılacak
tır. Muhammen kıymetin yüzde 
75 ni bulduğu takdirde ihalesi, 
bulmadığı takdirde on bet gün 
temdit edilecek 27-9-ı939 çarfam
ba günü yapılac.Jrnr. Artırmaya 
ittirak edeceklerin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat mek~ 
tubunu vermeleri lazımdır. ihale. 
yi müteakip satılan gayri menku
lün paraıı verilecektir. Parası ve
rilmediği takdirde yeniden on 
bet gün müddetle artırmaya çı
karılan bu gayri menkulün evvel· 
ki satıtı ile son ihalesi beyninde 
husule gelecek fark ve faizi hük
me hacet kalmaksızın evvelki alı
cıdan tahsil olunacakhr. Satılan 
gayri menkullerin bütün "Yergileri 
ve evkafın taviz bedeli ve delli
liye rusumu alıcıya ait fazla ma
lumat almak iıtiyenler Tire mah· 

tZMIR ASLiYE MAHKEME
Si 2 inci HUKUK DAiRESiN-
DEN: Sayı: 939-705 

lzmir ikiçefmelik caddeıinde 
314 No. lu fırında Pazarlı kuım 
oğlu Salim saatçı tarafından Pa
zar kazasına bağlı Gumna köyün
de oturan Cermak oğullarından 
Mecit kızı Hanife aleyhine açılan 
botanma davasına mütedair ar
zuhal ıuretiy)e davetiye varakası 
mübafİr tarafından bili. tebliğ 
iade edilmit ve zabıtaca yaptırı
lan tahkikatla da ikametgahı ta· 
ayyün etmemit olduğundan tebli
gatın ilanen ifasına ve bu bapta
ki tahkikatın 6-9-939 tarihine 
raıtlıyan Çarfamba günü saat ı ı, 
30 za talikine karar verilmit ve 
arzuhal suretiyle davetiye vara· 
kası mahkeme koridoruna asılmıt 
olduğundan müddeialeyha Hani
fenin tayin olunan gün ve saatte 
mahkemede hazır. bulunması ve
ya bir vekil göndermesi, aksi tak
dirde hakkında muamelei gıyabi. 
ye icra kılınacağı tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

keme bat katipliğine müracaat 
etmeleri icap edeceiiaden itbu 
emvali gayri me'nkulenin aabfı 
ilan olunur. 3036 (ı716) 
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. Bütün lzmirlilerin ve bütün Türk halkının heyecanla okudutıı 

BU ARSLANA DOKUNMAYIN 

Ş A 1 R 1 

H. Fa u1t GVRr Nt:A ve Ressam Münif Fehimin Yeni Eseri 

30 Ağustos Zaferi Destanı 
Uer snhlfesinde şaheser tablolnrln 30 Ağustos Zaf.er Bnyrammda çıkıyor ... 

BU DESTAN : Kahraman Tmk Ordusunun Destanıdır-

B U DEST AN: istiklal için Çarpışan Türk Halkının Destanıdır 
BU DESTAN : Milli edebiyatın en kudretli, en kuvvetli mısralarını taşıyan bir eserdir .. 

BU DESTAN : Kahraman Mehmetçiği Türk edebiyatına bir daha geçiriyor. 

BU DESTAN 
·ta· Bir avuç topnık olan oğluna kalbini türbe yapan, komutanın atının ayaklan a)tıDaf ,.. 

]arak tonmlnnnı da ''atan uğrunda seve seve vereceğini söyliyen Tiirk anasının e 
gatini anlatıyor .. 

···········, ......•..•...................................•...•.............••........•••.•........................................ : 
~ . 

Jzmirli Yurddaş, Kahraman Efe: 
M. Fanık Gürtuncanın bu yeni eserinde yalnız 30 Ağustos zaferi dcstnnı değil, seni nnlntan yll%ılar da var 1 

• • • • • • • • • • 
lzmirin matemi kalple-rde yal«ırken bir ate§, 
Ef cnin ruhu da olmu§tU o an yangına eş, 
Aydıııın bağrı yanık oğlunu sannıştı §U dert: 

• Izmirin kızlan mademki hazin ağla§tyOT, : 
O gülen yiizlerl mademki clemleT ta§ıyOT. : • Gidecek, kurtaracak dilşman elinden, o eli, • 
Gülecek giil yiizlii güller saçan Izmir güzeli. ! Akdeniz sahih mademki gönülden dolu dert 

- DEVAMI KiTAPTA - : 

·······' ··········································:~·············································································~ 

BU ARSLANA DOKUNMAYJN'da ıneınlckete göz dikenlere en ateşli kırbacı sallıyan Gürtunca, (30 AötJS::. 
ZAl<'ERİ DESTANJ) ile İstik.lal Savaşımızın biiyiiklüğünü, kahramanlığını haykırıyor .. 30 Ağustos ZaferinJ a1c" 
ralnr içine sokuyor, Tiirk miJletinin imanını bir daha bütün dünyanın gözii önü ne koyuyor .. 

······~ :···························································································································· : 
E Er, subay, komutan bütün ordu, bütün Ti.irk miinevveri ve halkı ve bUtilJI E 
E Anadolu Bayilt.Lrİne: Tiirk gençliği tnra(mdnn beklenen böyle bir escrjn tam Zafer Bayramı günU i 
: elinizde bulunması için siparişlerinizi fimdiden bildiriniz.. i 
: -····· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umumi rf evzi • 
erı: lstanbul Ulkü kitap yurdu, Ankara caddesi No. 96 

Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 

90 Derece Limon Çiçekleri 

ONYASI 
TABİİ Lİi\ION, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDE..~ MUSTAHZAR BİR SANAT HARİKASIDffi .. 

esrin Limon Çiçek eri olonyası 
asa ıın y vrusudur ... Daha hafif ve daha ucuzdur •• 

AS KO ONYA 
ve LOSY NLAR 

~ Limon çiçeği', Lav~nt g 
a çiçeği, Leylak. Yasemin, 
~: Menekşe, Revdor, Bahar .... 
~ çiçekleri, Fujer, Şipr 

ASJA E HSLARI 
Şipr, Menekşe, Leylak, 
Revdor Yasemin, Suar 
dö Pari, Senkflör, Fujer 

Ba cılar Cad. No. 230 l'elefon 3045 
Früi ver Skandal 

Bilumum Hasan müstah
zeratı Avrupa ve yerli 
firmalarının müstesna çe
şitleri ve her türlü tuva
let levazımını şubemiz

de bulabilirsiniz 

• 
ı 

er ese i bassa mu terem 
atay ı ara ınü.jde 

1 - İzmir Basmahanede 1296 sayılı Dibek ıokağında HATAY 
OTELt namile maruf ve rağbet görücü bir Otel vücuda getirilmiştir. 

2 - Mezkur otelin mobilyaları tamamen yeni olmakla beraber 
Alaturka ve Alafranga denen bir hamamı mevcuttur. 

3 - İçerisinde muhtelif akar su ve havuzları ve bahçeleri havidir. 
4 - T emizlilt ve emniyet hususunda tam manuile bu otelimizde 

!laistirnhatinizi temin edeceğiniz şüphesizdir. Teşrif buyuran muhterem 
'misafirlerimiz otelimizin her bir hususatı hakkında memnun kalacak
larını ilan eyleriz. 

5 - Tahtı icarımda bulunan yine 1296 sayılı sokakta 36 sayılı 
TAN OTEU ile 45 nayılı ŞARK OTELt'nde de ayni teşkilat 

Basmahane 1296 sayılı Dibek Sokağında 
Tan ve Şark otelleri müsteciri ve HATAY 
oteli sahibi Be§ir Korkut .. 

H. 3 1 - 10 (1696) 

Akşam k1z sanat okulundan: 
Okulumuz talebe kaydı 20 Ağustos 939 pazartesinden itibaren 

başlamıştır. tzahat istiyenlerin okula müracaatlan ilan olunur. 
17, 18, 19, 20, 22, 23 3022 (1707) 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kcmeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

" • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar· 
daki hastalıkların mikroplarını temizlemek 

için HELMOBLÖ kullanınız ... 

•• 
L BL 

Böbreklerin çalışmak kud etini arttırır. Ka· 
dm, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni 
belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısı· 
nı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak 
hallerini giderir. Bol idrar temin eder •• İdrar· 
da kumların ve mesanede taşların teşekkülü· 
ne mani olur .. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temlzllyerek 
mavileştirir •• 

Sıhhat vekaletinin 14/7/ 932 tarih ve 2/27 numnrah ruhsatım hlhdlr 
HER ECZANEDE BULUNUR ... 

. - -

Satılık sağlaP1 
bina 

KAzım paşa caddesi üzerinde ve G;; 
bulvannn yüz metre mesafede eski c.rıJ· 
ltınik bankası binası satılıktır. l{eJll 
tında Yavuz kitap evine müracaat.· 

~Dr.AliRiza 
•• 

U len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten ~~ 
ra Atatürk caddesi cEski J3iritl 

. kordon• 222 numaralı muayenebB' 
nesinde kabul eder. 

rzr,zzzyJJ±f~°};)~-' 
DOKTOR 

Celal Yar~ID 
İZMIR MEMLEKS1 e 

HAS'l' ANgst DAHiLlf 
MV'l' AHASSJSI ~ 

Muayenehan..! : İkinci Beyler so 
No. 25 TELEI.-O;AN~:Iİ3m9m56 ___ ...... 1 

)ok tor 

Ca~it Tuner 
SinEi= hastaJdı!OI'• 

ı!ıütahassıs• aıııİ' 
Her giin sant üçten ı;o.ura ŞliiJJll 

d .. • 1wbt1 soknk No. 19 a lıas•a 

başlnmı ~ır. 
TEL. 3559 

ZMIR BELEDIYESJ~D~~:of1 
Otobüs itletme idaresıne 1,ştiP" motorin satın alınması ~aş 8çı1' 

likteki tartnamesi veçhıle 
eksiltmeye konulmuştur. 2 rra 50 

Muhaml. .... n bedeli 236 ;aıat· 
kurut olup ihalesi 4-9-939 

tesi günü saat 16 dadır. . tı1' te-
lttirak edecekler 178 Iıra b bil' 

minatını öğleden sonra kapııe""el 
lunmasına binaen öğledeP eJ<bılııJ 
it bankaıına yatırarak ın 
ile encümene gelirler. 715) 

18-23-26-30 3045 ( 1 



BRISTOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMAN/YA 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu bet- iki otelin müıteciri Türkiyenin en eski otelciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene~ • t~li idareaile bütün mii4terilerine kendiıini 

aevdımııftir •..• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar.. lstanbulda 

hitan Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar .•. 
llumai,.etleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi
~ derecede ucuzdur .••.. 
........................................ ,,:tm!IR:Clm .. lllfi"' 

1939 Yaz Modası 
Avrupayı baştan ...,_ bplqm güneşin iiltra - viyole ziyasuu süzen 

PANORA 
GCINEŞ GOZLCIKLEJU Y ALNJZ 

Hilal Eczanesınde 

IDd.n'AL DO ROŞ CAJIUJI 

JIODERll ÇERC:IYBLBL 
rGP2'ANCILARA AYRJCA 'rElfZiı.Ar 

m • 

............. --. ~ kallancbla •• bı8•dlll tnf lnçapd .. 

fuvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi liboratuvarlarında hazırlanan Junntin saç 

boyalan aumr ve Rhkli maddelerden •em· en lri olup ~lan tabit renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç bo7alan kumral ve sqah olarak iki tabii .renk üzerine ter
tip ed.Umiştir. Gayet tabü ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek batta denize ılnnek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mata
sala.nnda uayum. 

En ciddi ve emniyet& markadır. 

FUAR MV'NASEBETiYLE FEVKALADE UCUZLUK ... 
J7$ KURUŞA BEZARAN SANDALYE .. 

HASAN 
HİC YJLllAZ 
MOBİLi°::: 

KAB YOLA 
SANDALYE 
MEŞHERİ 

\'.ENİ KAV AFLAB ÇABŞISI No. 11 
FABRİKASI: 

"eni müzayede Bedesteni civarı Ak 
F..ken sokaiı No. 34 

IZJIİR 
:\ :-.;-az.anuz dahilden Ye taşradan hususi 

ıripariş&e.r kabul eder .. 

YENİ KAVAFLARDA 11 nwnarada HASAN HİÇ YILMAZ MOBiLYA 
müessesesi : ZO ağustos 939 dan itibaren bilômum mobilya eşyası ve hilhasu 
müessesenin kendi mamulitı olan sanclalye çeşitlerinde rekabet kabul etmez 
del"eftde ucuzluk yapmağa ve beher sandalyede yirmi beş kuruş iskonta etmek 
suretiyle iki liraya satmakta olduğu sandalyeleri 175 kuruc;a s:.tmağa karar 
venliiini sayın müşterilerine beyan eder ... 

Det F orenede 

TELEFON : 3304 

Sıhhat .. 
"'' Devlet denizyolları işletme 

umum müdürlüğünden: 
1 - idaremiz için Zonguldak ve bavaliaindon eatm alınacak 30 bin 

ton marin lave kömürünün latanbula nakli kapalı zarf uaulile eksilt
meye konmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 48 bin liradır. 
3 - Ekailtme 28 Ağmto. 939 tarihine müıadif Paz&rteR günü saat 

15 te Tophanede denizyollan İfletme umum müdürlüiii ahm satım 
komisyonunda yapdacaktır. Muvakkat teminat 3600 linchr. 

4 - Eksiltme prtnamesi adı geçen komiıyondan paruız olarak ah
nabilir. 

5 - lıteklilerin bu ite ait teklif mektuplannı tayin ~lunan günde 
saat 14 ele kadar komiayoa reialiiine makbuz mukabilinde vermeleri 
lizundır. 13, 18, 22, 27 2964 (1677) 



SARfHJe YltNIA ... 
=--

Vahim Hadiseler Arefesinde 
A lmanya ile Polonya arasında beklenmiyen bir zamanda harp mı 

başlıyacak. Almanyadan sonra Polonya da mütekabilen hududu kapattı 

Leh mdusu başkumandanı ve hariciye 
Berlin 17 (Ö.R) - Polonyada eski 

ayan azasından ve genç Almanlar cemi
yeti reisi Vilnerin partisi azasından bir 
çoklariyle birlikte Polonya hükümeti ta
rafından tevküi Almanyada derin bir 
heyecan uyandınnıştır. 
Varşova 17 (ö.R) - Polonyanın Dan

zig umumi kornfa.eri B. Şubaki dün ak
pm Varşovada B. Bekle görUştükten 
sonra Danzige dönınüştilr. B. Şubaki 
hariciye nazımın Danzigte bir taraftan 
milletler cemiyeti fevkalade komiseri 
B. Bürkart, diğer taraftan Danzig sena
to reisi Grayslcr ile görüşmeleri hakkın
da izahat vermiştir. 

Danz.ig 17 (ö.R) - Polonya hudut 
muhafızlarının hudut civarında gezin
mekte olan Alman gazetecilerinden bir 
grup üzerine ateş açtıkları haberi res
men tekzip ediliyor. Bu haber dün ak
fRill D.N.B. ajansı tarafından işaa edil
mişti. 

Vnrşova 17 (ö.R) - Danzigde Ges
tapo, hücum kıtalııriy1e birlikte cDoyçe 
Havz> adını ta§ıyan en büyük kahveye 
bir baskın yapmış ve 3 kişi tevkif etmiş
tir. Bu tevkiflerden maksad, Danzigde 
~onal sosyalist partisine karşı yapı
lan ve mahalli hUkümete kaygı veren 
propaganda ile mücadeledir. 

HUcum kıtalarınoan 1500 kişi yarın 

akpm Gadlanda Försterin huzurunda 
ilk resmi geçidini yapacaklardır. Bu 
cmillt müdafaa> kuvvetleri Danz.igdeki 
teknik kıtaatı teşkil etmektedir. 

Varşova 17 (ö.R) - ReisicUmhur 
bir emirname ile maliye nazırına milli 
mUdafaa için 150 milyon zlotiye kadar 
istikrazlan garanti etmek salahiyetini 
vermiştir. 

. 
ALMAN ŞEREF! Mt? 

Paris 17 (ö.R) - Alman gazeteleri 
Polonya aleyhindeki hUcumlanna, şim
di yeni bir mevzu Uzerinde devam edi
yorlar. Serbest şehirdeki vaziyeti dille
rine doladıktan sonra koridor meselesi
ne geçmişlerdi. Şimdiki neşriyatta 'ise, 
Berlin gazeteleri Alman şerefine daya
nıyorlar. Anlaşılıyor ki Alman ekailiye
tine mensup baz.ı şahısların ve bazı Al
man tebaalarının Polonya zabıtası tara
fından tevkifi Alman şerefine dokunu
yormuş. Yalnız Alman gazeteleri bunla
nn alelade casuslar olduğunu söylemeği 
unutuyorlar. 

Bu mevzu Alınan dahili propaganda
sı için belki mükemmeldir. Vakıf\ mu
hakemelerinde serbest kalan Almanlar 
da bunun mahiyetini a.nlamaz değiller
dir. Alman şerefini asıl rencide etmiş 
olan hadise geçen ilk baharda B. Hitlc
rin Münihteki taahhütleri hiliüına olarak 
Bohcmya ve Moravyanın istilası idi. 

Fakat acaba «Alınan şerefinin> müda
faası ltalyayı da muhtemel bir harbe 
sürüklemek için kMi derecede kuvvetli 
bir fikir midir? Alman gazeteleri okun
duktan sonra hatıra gelen sual budur. 
Zavallı Italyan gazeteleri bile bu husus
ta ne tavır alacaklarını şaşınnışlardır. 

«Tribüna> gazetesi Danzig meselesinin 
uzlaşma yoliyle halline matuf her teşeb
biisün Almanya tarafından kat'i olarak 
reddedildir,ini müşahede ettikten sonra 
Polonyanın Almanya ile müzakere aç
mağa razı olmasını istiyerek hissiyatını 
izhardan men'ı nefs edememiştir. Demek 
ki Italyanlar «Alman şerefinhı az buçuk 
ihmal ediyorlar. 

BU BiR MANEVRA 1DI? 
Garp n'utbuatmda Danz.ig meselesi

nin halli için bir sulh planı neşrettire
rek garp demokrasilerinin sinirlerini 
tecrilbe ctmeğc matuf olan manevra 
akim kalm~tır. Ingiliz gazeteleri bu hu
susta Göbelsin yardakçılarına ümid bı-

lngiliz, Fransız ve ltalyan gazeteleri vaziyetteki vehameti gizlemiyorlar 

a a 
olonyada i bir çok Al

a nla:r evk·f edildi 

ev f 
Arasında genç Alman 

• t• 
nazınAlman hariciye nazırile bir arada 1 cem ıye ı 
rakmıyor1aT. 

reisi de vardır 
Taymis gazetesi tunları yazıyor: Lon

dra resmi olarak hiç bir plandan haber
dar değildir. Bu ~ayialann esası ne olur
aa olsun, ne redilen planın §ek1i çok ga• 
rip ıekilde değiştirilmiş olsa gerektir. 
Polonyanın ve diğer alakadar devletle
rin iştirakilc bir konferans akdi bu şerait 
dahilinde ciddi telakki edilemez. Resmi 
mahfiller hu şayialara ehemmiyet verme
mişlerdir. Sınır ho.rbında harbın çok ya
kın olduğ-u veya sulh ihtimalleri hu~ıl 

olduğu hakkındaki haberlerin muhtelif 
hüldimc-t m~r1~ez1erini devredeceği inti-
bnı v-rdır. I "!"'i!"z hükümcti, müsbet olun, 
had··dcr iiZC'• "ne dikkatini çcvinneği ter
cih «le•. B ... ı .. r, J .ehiston üzerinde yn-
.-ılnn mıı.nevi tuzyik, iki milyon askerin 
Alm:!n)'"'d'l sirh nltında seferber tutul
mcsı v • huna l arşı sulh cephesi dPv!et
lerinin r.. ;iteknbil teahhütleridir. Faris, 
Londra ı; !: VarcıQvada umumi intiba şu-

dur: Ko.-1·utma ve propaganda hareket· 
!erine bft. nihayet vermek lazımdır. 

~~~~~~~~----~--~~~~~ 

Alman yada 
Bu tevkil lerin büyük bir he.yecan 
uyandırdığı haber verilmektedir 

Polonya hududıırıda ta.hşid edildiği bildirlerı Alman askerleri bit 
yakın mahfeller Almanyanın şimdiki bozmak yolunda yapılmış bUyül< 
beynelmilel vaziyet hakkında Papaya 1 manevradır. .. 

1 
yB" 

bir nota gönderdiği hakkında Brükselde Nihayet Cevre gazetesi de şoY e 

•Nasyonal Blej• gazetesi tarafından ve
rilen haberi tekzip ediyor. 

Roma, 17 (Ö.R) - Varşova gazetele
ri Almanya ile her müzakere ihtimalini 
reddetmekte ve Polonyanın hiç bir kon
feransa iştirak etmemek kararında oldu
ğunu temin eylemektedir. 

SİNİR HARBİ 
Faris, 17 (A.A) - Danzig ve buna 

bağlı meseleler hakkında •Jour~ gaze
tesi diyor ki : 

zıyor : w•1 ott" 
- Yalnız Danz.ig meselesini degı' u.i" 

dan çok daha milhim meseleleri de J1l pfe
lihane halletmek Uzere bir sulh }to cfi1ı> 
ransı aktedilmesi fikrini AJmanlar a)ıi· 
ortaya attılar. Bu çok hesaplı ve J1l ~ 
rane bir manevradır. Bu suretle b ııtcıı* 
sinirlerimizi yıpratmak istiyorlar· F ııtı 
muvaffak olamazlar. Hiç bir ııı;ıc. 
Fransız milleti bugünkü kadar so 
kanlı bulunmamıştır. 

lııtcıı· 
- Sinir harbi bütün şiddetiyle devam Varşovn, 17 (A.A) - Cheınlo 11 ndıı 

ediyor .. Her gi.in, ekserisi Alman kay- matı, Alman ekaUiyctine ait ba~dcll 
naklanndan olmak üzere, yeni bir he- yaptı&'l araştınnalarda kırk bin zıotı ,.e 
yccnnlı hnber ortaya atılıyor.. Bundan fazla toplanmış gUmüş para bul.rllllŞte"· 
maksat sulh cephesinde bozgunluk çı- bnnknnın müdürü ile veznedarını . 
karmak ve Polonya ile. müttefikleri İn- kif etmiştir. Banka da mühürlenıtıiştıı".:_ 
il . . J11" 

g· tere ve Frans~ ara~.~a şü~heler Bu araştırma devletin kredi.siJll ı.ınııJl 
uyandırmaktır. Hıtler, butun hakikatle- sun bulundurmak için tevessül ol • 

VarıOYa 17 (ö.R) - Katoviçde, Al
man aklıiyctine mensup 60 kişi ve 1 O 
kadar Alman tebaasile birlikte hapscdi-

re göz yumarak, Polonya ile onu garan- polis tedbirleri cümlesindendir.. J3ıı~ 
ti etmiş olanlann nihayet ürkeceklerini da, gümüş paranın toplanması için ~ 
ve boyun eğeceklerini umuyor aldandı- manyadan gelen bir emir ve tafuılat 

Polonya aııkcrlcri. V aT§ovada bir geriı... . t!Sıninde ğını kendisine söyliyebifüiz. ·ı . · 
:ıı geçirı miştır. bl}· 

len genç Alman partisi reisi Rudolf Vil- son çıkarılan şayialarla meşgul oluyor- lar Versay muahedesinin ayni haksız F:igaro şöyle yazıyor : Varşova, 17 (A.A) _ Katoviçten 
nerin tevkifinden sonra Alman aefnreti lar. Dün akşam Berlinde haber hiddet- hükümlerini müdafaa ediyorlar? Neden - Eğer Almanyanın Danzig statüsü dirildiğine göre, Beuten hudut iS~ 

le tekzip edilmiştir. Halbuki haberin ya Ingiliz hükümeti, muahedelerin yeniden hakkında Polonyadan istekleri varsa lisl · taSYOJl 

kik ·ıı t1 C mi • nundaki Polonyalı po ' er ıs : ,..,.d 
Ber1in veya Romadan çıktığı muhakkak- tet · edilmesi esasını mı e er e - Polonyaya müracaat etsin. Polonya hü- J\P...-Polonya kısmına geçmek istiyen .. 
tır .. B. Hitlerle görüştükten sonra Oslo- yeti paktının kabul ettiğini unutarak bu kümeli açıkça ve tam bir itidalle anlat- 1 v ,_..dJt Nazi erinin taarruzuna ugranıı~; .... 
daki beynelmilel parlfunento konferan- mesele üzerinde harp tehdidinde bulu- tı ki, iki büyük devlet arasında mevcut Polonyalılar hadiseyi önlemeğe ıtl~ 
sına giden bir Amerikan delegesine bay nuyor? .. Neden Danzig meselesine bir olması !Azını gelen normal münasebet- fak olmuşlardır. İstasyonun karŞl. 

1
, 

~~ml\90P Danz.ig meselesinin sulh da- hal sureti vermek için Hitler tarafından ler dairesinde olmak şartiyle müzakere· f ında bulunan Alman polisleri hi<l~ 
.,; de mlizakere edilebilmesi için 35 yapılan teklifleri reddetmeğe Polonya• lere hazırdır.Fakat Polonyanın gıyabın- seyirci kalmışlardır. 

günlük bir mütarekeye lüzum olduğu- lıları teşvik ediyor? Polonyanın Alınan- da, bu memleketin her hangi bir suretle _..b 
nu söylemiştir. yaya mukavemet etmesi ihtimali- olma- parçalanmasına Fransanın ve İngiltere- Danzig, 17 (A.A) - Sezev clvarıv--
Bununla beraber Lon<lraya bu mahiyet· dığı halde, neden Polonya emperyalist- nin Alet olacağını zannetmek, bilhassa yeni bir hudut M.disesi olmuştur· JoJl• 
te resmi hiç bir teklü gelmediği muhak- lerine Almanya ile harp için muavenet Münihten sonra bizimle alay etmekte Almanların söylediklerine göre, po ed
kaktır ve iyi haber alan mahfeller, Po- ediyor?.. Almanya ne kadar haklı olursa olsun, yalı hudut muhafızları Alman gaı.E!~ 
lonya ve Sovyet Rusya hariç tutulmak •İngiltere bilir ki Alman haklarının bu hakkı suiistimal etmek olur. Polonya ]erine ateş etmişlerse de isabet 0 1' 
suretiyle yapılacak her hangi bir konfe- Polonyaca tasdiki ve Almanya ile doğ- kendi menfaatlerinin yegane hakimidir. mıştır. Danzig ayanı keyfiyeti polotl 
rans teklifinin kabul ediJıniyeceğini tas- rudan doğruya anlaşması şimdi en va- İcabında bu menfaatleri müdafaa için komiseri nezdinde protesto etıni~tit·lı.ııt' 
rih etmişlerdir. him bir şekil almış olan Avrupa vaziye- bizim tam ve mutlak yardımımıza gil- Polonya mahafilinde hlldise teyıt 0 ;.ıdl· 

İngiltere ve Fransada bazı devletlere tini yatıştırabilir. İngilterenin Danzlg venebileceğinl biliyor. Nac;ıl o bizim mamakta ve böyle bir protesto ver İll 
verilen garantinin icabı halinde derhal haksızlığının tamirine silah kuvvetiyle doğruluğu.muza emin ise biz de onun ğinden ademi malfunat beyan edilfll 
tatbiki için her tedbir alınmıştır. Bu muhalefet etmesi bu meselede Polonya kıyasetine kaniiz. tedir. bO" 

~ devletlerden her hangi birinin hayatı menfaatlerine ve adalete değil, Polon- Epok diyor ki ı Vaşington, 17 (A.A) - Pol~~~,.dfl 
menfaatlerine taarruz halinde, İngiltere yayı kendi tecavüzt maksatlarına Alet - Sinir harbi maneviyatımızı boza- ) ük elçisi Potocki, ... ~ -
ve Fransanın milsellah yardımları aza-
mi olacaktır. 

Tertibat en hurda teferrüatına kadar • .,. 
hazır olduğundan bu yardım otomatik 1 

Danzig ayar. reisi Greiscr bir şekilde harekete gelecektir. 
erkanından birinin Polonya hariciye ne• Vaşington, 17 (Ö.R) - Polonyanm 
zareti nezdinde bir teşebbüsü ihtimalin· yenl sefiri hariciye nazırı ile görüştük.-
den bahsedilmişti. Cuya, bu tevkifler ten sonra gazetecilere Almanyanın Dan
hakkında izahat ist~yccckti. Böyle bir te- zigi ilhaka matuf her teşebbüsünün harp 
şebbüs ııimdiye kadar olmamıştır. Esa- neticesini vereceğini bildirmiştir. 
sen Rudolf Vilner bu sabah hapisten çı- İTALYAYA GÖRE 
karılmış, fakat tahkikatın devamı müdde- Roma, 17 (Ö.R) - •Curnale Ditalynn 
tince zabıtanın emrine amade tutulmuş- şunları yazıyor : Danzig meselesi Po
tur. lonyayı ve Polonya askerlerini garp de-

T evkifler Polonya umumi efkurında mokrasilerinin hizmeti altına almak için 
büyük bir memnunluk uyandırmı§tır. bir vesileden başka bir şey değildir. 

Hükümetin cezri tedbirlere karar ver- Maksat Almanya ile bir ihtilaf sebcple--
mccıi tebrikle karşılanıyor. rini yaratmaktır. İngiltere bu suretle bir 

Esasen Almanyadn da tehlikeli ve hat- taarruz hareketini müdafaa şeklinde 
ta sadece şüpheli şahıslara karşı ancak göstermek istiyor.. Versay muahedesi
bu mahiyette tedbirler tatbik ediliyor. nin. ilk günlerinden beri, Frnnsanın Po
Polonyadn Alman nknlliyetine ait gaze- lonyayn müzahir görünmc•kle Almanya
telere knrşı da bazı tedbirler alınması yı muhasnra etmek istediği İngiliz ve 
muhtemeldir. Bunlar, Almanyada Po- Amerikalılarca takdir edilmişti.. Hatta 
lonya akalliyetine ait gazeteler üzerinde bazı Fransızlar bile Danzigin Polonyaya 
yapılan tnzyikn bir mukabele olacaktır. \'erilmesinin milliyet prensibine muhalif 
Mesela garbi Silezyndaki Polonya gaze- olduğunu tasdik ediyorlardı .. İngiliz ve Polonya ordusu bir manE:vra . .ı 
telerile şarki Prusyadaki tek Polonya Amerikan şahsiyetleri, başta Vilson ol- olarak kullanmak maksadına hizmet et., cak yerde sağlaınlaştırmıştır. Fakat bu Vellcsi z.iyarct etmiştir. cilcrc bC_"' 
gazetesi bugün intişar edememi~tir. Al- duğu halde, Danzig üzerindeki Leh müd- tiğinin delilidir!• sinir harbi henUz bitmiş değildir. Dan- Bu mülôkattan sonra gazc~e iik clısı&; 
man hükümetinin emrile nüshalarının deiyatma, Fransızların müznherctine İtalyan yan resmi gazetesinin bu de- zig meselesini halletmek için otuz g~ yanatta bulunan Polonya biıY niisıt1 

ikbinliğC J fi 
müsadere edilmiş olması muhtemeldir. rağmen muhalefet ettiler ve Fransanın lillcri dökmesi de artık kendilerini Aciz lUk bir siyasi mütareke teklif olunaca- Avrupa vaziyetinin n ıkıft1 

Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz ve Frnn- Lehistana hiç hakkı olmıyan yerleri hlssetmeğe başladıklannm bir ifadesi ğına dair diln yayılan heyecanlı haber- olmadığını söylemiş ve Polon~n ::1Jlrı1'11 
sız gazeteleri Danzig meselesinin halli vermek istediğini müşahede ettiler. değil mi? , ler demokrasi efkt\rı umumiyesindc iki- Danzig meselesinde noktaı 
için bir beynelmilel konferans hakkında •Neden bugün İngilizler ve Fransız- Berlin, 17 (Ö.R) - VilhelmFaseye lik vUcuda getirmek ve sulh cephesini bağlı kaldıi'.,'lllı iluvc etmiştir. 


