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1 
Günü geçmİf nüahalar (25) lrunqtur. 

_ TELEFON: 2697 

Macar erkanıharbiye rei&i 
Berline gitti 

DERUN, 3 (A.A) - Macar Genel Kur
may Batkaru General Wcrth, yann buraya 
gelecektir •.• 

Cümhııriyetin N Cümhuriyet eıerimn bekçüi, ıabdlan rıka,. ~31aai gozctedi,. 
ilin münderecatmdan azctemiz mesuliyet kabul etmez. ·----------' Yeni A.. Mathaumda Buıınuttr. 

Mareşal dün Kocatepe ·ıe · geldi 
Halk ve köylüler büyük misafi • 

ı- incir - •• uzum •• 

• • 
mızı tezahürle karşıladılar Uzerine alivre satış 

başladı 
rla ve 

ve 
Çeşmedeki ordu birlikleri dün çetin 
parlak bir imtihan j?eçirdiler 

faaliyeti 
Rekolte heyetleri yakında yeni mah
sul miktarını tespite çıkacaklardır 

Ordunun 
y enilmez 

büyük askerine 
orduya beslediği 

tezahürat halkımızın karşı gösterilen 
sarsılmaz sevginin 

Yeni mevsim inc:lr v U%Urn mBhsul-
lerl U.zerinc nlivrc munmclclcrine baş- •-r.ı:ıım 

Büyük erkaniharbiyc T"cisimiz Mııre§al Fevzi Çakmak, 1'cfakatlerindc birinci 

~
ve ikinci ordu müf ctti§lcri, generaller ve maiyetleri erkanı bulunduğu halde 
lfün ak§am saat 19,30 acı §Chrimizi §eTeflefldinni§kr, hcılktmızan CO§kUn Sevinç 
zahü,.atı ve alkişlan arasında, fevkalade m~mlc istikbal olunmtı§lanlır. 

- Mnrcşalın lz.ınlıi teşrifleri dolnyısiylc 

Harp olursa 
---1:r·---

Sebebi Danz ig d eiil 
zorbabğı kırmak 
vaziiesidir 

-*-HAKKI OCAKOCLU 

şehir dahn wbahtnn bnştnnbaşa bayrak
Jnrımızln donanınl§tL Trnmvny ve diğer 
nakil vasıtalarına: evlere bayraklarımız 
çekilmişti. öğleden sonra snat dörtten 
itibaren konak rn<ıydanındnnGUzelyalıya 
kadar Inönü caddesini kesü halk taba
kaları doldurmuştu. E vlerin önlerinde, 
bnlkon ve pençerelcr inde kadınlı er
kekli bir çok kimseler toplnnmıştı. 

Şehrin mcdhaline, GUzclyalıda tay-
Muhtelif Avrupa kaynaklarından y~rc runyı önüne bir zafer takı kurul

gelen haberler, harp ihtimallerinin muş ve üz rinc cMarcşnlimiz, hoş geldi
günler geçtikçe yak1a makta olduğu- niz.> ibaresi yazılmıştı. Bir askeri kıta 
nu gö termekted ir. ve bir polis kıtası l'esmi sclfunı ifa için 

A lmanya Danzig üzerine yeni bir yer almıştı. Askeri bando öa burada 
darbe indirmek için hazırlanıyor. m v'Kı n1mıŞh. 

Lehistan bu darbeyi müsamaha ile Baştn me'buslar, yUksck riltbcll su-

canlı timsali idi lanmıştır. D alivre teklifleri tarafı
mızdan yapıldığı smıdn ihrncat tacirle
rimizin lngiliz piyasasında yaptıkları fi
at istimznçlnn nrruımda bUyUk fark1nr 
nnzan dikkı:ıti cclbetmJştir. 

1ngiliz plynsasının Cencvln adını ver
diği incirler :için sif 15 cylfil teslimi, bir 
ihracat firmnsı kilo bn,şına 13 kuruş, bir 
diğeri 13.25 kuruş, bir başknsı da 11 
kuruş talep eylemiştir. Aradnld cisim 
fnrk nauırı dikkati ce1bettiği için alıcı
lar vaz.iycU İzmirdckl alAkndnrlardan 
sormuşlar ve füıtlcr orasındaki nisbct
sizllğe işaret ylcmlşlcrdir. 

Asgari fint mesclesinln henilz tesbit 
edilmemiş bulurunnsı, bu mevsimde dış 
piynsalnrdn aleyhlınlze bir hnreketin 
doğmasına vesile teşkil edebileceği için 
mıntnka ticaret mUdUrlUğUnUn bu mev
zu Uzcr incle ehemmiyetle durması arzu 
edilmektedir. 
İngiliz piyasaları sif teslimi §nrt.iylc 

şimdılik 21 • 22 şiline Ccncvin incirleri- JW:....:...:.;.~i::siııli•ı::a..L.:.iai;;I 
- SONU 4 0Ncı0 SAHİFEDE -

r 
kar ılamamak karar ve azminde bu- baylar, vil:'yct erkCim, dcvnir mildirnnı, 
)unuyor. - SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE - Ma,.e,al Çakmak bır askeri harck~t ernasında 

Geçen sene bugün Eğer Almanya gerek dahilden ve 
gerek hariçten Danzig ıtatükosunu 
deği tirecek bir hamleye teşebbüs 
edene, Polonya orduları derhal hare
kete gelecek ve Polonyaya lcarşı yar
dım teahhüdünde bulunan lngiltere 
ve Fransa da otomatikman silahlarını 
kulJanmak mecburiyetinde kalacak
tır. 

Bazı kafalarda bilha sa Totaliter 
devletlerde hakim olan kanaat şu· 

Sovyet teklifi 
Londrada esas itiba
rile müspet görüldü 

dur: Londrn, 4 (Ö.R) - Paris ile Londra 
Versay muahedesi bir taraflı yırtı- dün Moskovanın verdiği cevabı tetkik 

Jırken, Anşlus yapılırken, Çek Ye etmektedirler. 
Arnavutluk topraklan parçalanıp &as itibariyle l\~osk?vıının ~vabı 

• w • k k müsbct olarak teıakki edilmektedir .. Ve 
çıgnenır en ses çı annıyan, barışı .. 1 1 t nd-'·ı m"--1·ereler iyı· bir k l .. .. uç cıev e nrası Utu ~ 

oruma yo unda ferngatkarlık göste- yolda dcvnın clmcktedir. 
ren, Demokratlar bir Danzig işi için Londra, 4 (Ö.R) - DUn İııgiltcrcnin 
büyiik bir medeniyetin çökmesi de- Moskovn sefirinin raporu Londrnya ge
mek olan harbi göze aldırabilecekler lir gelmez alflkadar n(l7.Jrlnr B. Çember-
m j) laynın riyaseti albnda toplannrak rn~ 

F "lh k'k · . ru tetkik etmişlerdir. Raporun muhtevı-
1 a 1 a ımdıye kadar yapılmış yatı hakkında .Londra siyasi mahfellc-

olan tecavüzler belki, belki değil mu- rinde büyük bir ketumiyet muhafaza 
hakkak, Danzig işinin çok iistünde- ccliJmcktedır. . 
dir. Berlin, 4 (ÖJO - Alınan gnı.ctclen-

l.aki ·· 1 · . nin ~ azdıklanna göre l\1oskovada yapı-
n ° gun erın düşüncesi ile du- lan müzakerelerde Sovyet Rusynnın ln-

rumu nrnsınd b.. ··k f ki Ll:n rd Al 8 uyu ar ar vardır. giJtere ve Fransnyn yaptığı tcaume e 
mn~ya Versay muahedesini yır- _ SO ru 7 :INCi SAHiFEDE -

---llf---
İngillz elçisi ile 

in önü Hataya • • • 
~ırmıştı 

misafir ilıgi11z naZll'UU kabul buyurdular Antakya 4 (AA) -Yann kahraman izcilerin ıöyliyecckleri i tiklAJ mnrıUc lise 
A-'--- - ordumuzun Hataya giriıinin yıl dönümü· meydanında mc · b _1 ,_ 
ru~, 3 (A.A) - Hnbcr nldığınuza dil B .. l • rıuımc "'anacaa ve nu• 

göre Rcisicllmhur İnönU bugün ağleden r.. u m ut ve ugur u gUn Ha tayın her tukl r aöylenecdı:tir. 
sonra Çnnkaya köşkünde İngiliz bUyUk oehrmdc bOyük mera imle 'utlulanacak· B d 
c1çisl ile Tuğgeneral O. M. Lundu kabul br. Antalyada yapılacak törene bütün un an ıonra aıkcr, Jandarma, l..Zcl. 
buyurmuşlardır. halk ve köylülerimiz lıtir k edecektir. mckt pliler ve esnaf tqekkülleri bir gc-

+ _, 

S 
Sabah aa t 1 O da parti, hüldlmct, be- lw't rcamt yapacaklardrr. Gece için de bir atiye lediye ve ticaret od ı heyetlerile esnaf fener layı tertip edilecektir. 

~külleri reWcri ve bütiln köyliiler adı· Bütün Hataylılar kurtulu lannm ilk fü. 

na ihtiynr bir köylü Ordu evine gidC"Tek H eseri olan bugünü böylece bilyük
0 

lıir . -lllı---

Tahkikatı bugün-
leı~de ikmal edil

nıiş olacak 
İstanbul, 4 (Hususi) - Sntiyc işi tah

kikatı bugUnlerde ikınnl edilecektir. 
Suçlu sıfntiylc sorgu Mk1mliğince ifa
desine milrncaat için ndliycy d vct edi
len ve fakat bu dnvcte rahatsızlığı do
lııyısiyle lcnbct cdcmlyen cSki Reasil
rnns mUdürU bay Refi Bnynnn hnstalı
ğı dcvnm etmektedir. 

Albny Şükrii Knnntlının onhıında Türk ıevk ve neıe içinde ltutulnyacnklnrdır. 
ordusunu l&mlayıp halkın kurtuluııtıın Şehirde her tnraf b yrnklarımızla süslen· 
mütevellit ıükranl rını arzcdcccktir. miı. müteaddit t ki r kurulmuı bulun

Saat l 0,45 de bandonun iıtirnkiylc maktadır. 

Şehirden Çehreler : J7 

tarken cıhan umumi fk~ k h e unnn arşı 
arp sonu haksız1ıklanııın t · · ı ·· amırı u· 

zumundan bahsedebiliyordu. 

Avusturyayı ilhak ederken bu top
raklard~ yaşayanların Alman ırkına 
mensubıyetini ileri s·· b')" d N'h urc ı ıyor u . 

• d'~ ~yet Shüdetler davasında da ay-
nı u unce ukimdi M·· "h 1 Al · unı an aşma-
ı ~ıan nasyonalizmini banş lehine 

Arnavutluğun bütün ümidi 
bir dünya harbinde mi? 

tatman eylemek maksad"J 
tı. 1 e yapılmış-

F akat bugün vaziyet 0 d '"")d" 
A k d 

egı ır. 

rtı .or.~a. a ~ev~u~. bahsolan, Al
man bırlıgı d"gıl, hır turlü tatm· ed" 
l 

. ın ı-
emıyen Alman emperyalizmidir 

Almanya, Çek topraklarını h~yat 
sahası hududu içine alını ve dnha da 
hu hududu genişletmt-k yolunda bir 
pro~ram hazırlamış bulunuyor. 

Bu demektir ki zorbalık ve teca
vüz emeJleri hala yaşıyor. Bugün 
Danzige indirilmek istenen darbenin 
yarın daha nere1ere uzanacağı kesti
rilemiyor. 

Eğer dava yalnız Danzig üzerinde 
bulunsaydı, Almanya banş cephesi
ne amimiyetle el uzatabilir; barışı 

- so ro 2 j •cı SAHIF1ınE -

Çeteler 
Dağlık mıntaka
larda Italyanlarla 
çarpışıyorlar 

lstanbul 4 ( l lususi} - Eıki Arnavut· 
luk dahiliye nazırının oğlu Bürhan Yukn 
bugün Avrupadnn geldi. 

Atinnd n geçerken Arn vutlukta elftn 
Itnlyanlarln müsademclcr olduğunu IDit· 
tiğini, ltnlyanlımn dağlık mıntııkn1am ao
kulamndıklnrını oimdiye k dnr çetelerin 
sekiz yüze yakın ltnlynn askeri öldürdük
lerini söyledi. Bütün ümitlerin bir dünya 
harbının çıkmnaında olduğunu ıöz.lcrine 

Nilfuı müdürü B. Ramazan 
Her nedense pek vavaı gelmekte §ehrl Rcımaran 
B~nca aahabı mcsaWı baurama htuf'et ç ker .. 
Bızdc öyle bir nü/u.s daf,.ed ,,cı,.dı,. kim 



TARiHi ROMAN Y A Z A N : Şahin AK.DUMAN 

ıs -

- -

. $Elrli9 .t-JAaERLERi . 
Sıcaklar 

Bir amele teşemmü& 
netice&i velat etti 

Son fırtınanın tahribatı 
•• 

Harpolurı 
---~·---

Sebelll Danzll delP 
zorbalığı kırmak 
vazifesidir 

-*HAKia OC.Aliiıuu...., 

- BA.ŞTARAn 1 tNct S Foça v~ Odemişte · de 
Ômriinü at üıtünde geçiren, Türkün ilerile- Şehirde ve mWbakatımızda sıcaklar d 1 d kurtarmak için Almanyayı ve~ 

ayni hararetle devam etmektedir .. Dün o u an hasar vardır yayı tatmin edici bir formw 
mesini clüfiinen eaki padişahların yerini de hararet denccsi gölgede 35 dereceyi masını iateyebilirdi. 

giisteriyordu. Bu mevzuda fnsiliz hariciJe 
aafktin sultanlar işgal etmişti ca~~~ ~r!:p~~: K I .d h ,_ .k Halifaıu daha c1a ileri ait ·tir. 

Çarşılarda eşyanın ne suretle sa- korkutuyordu... muştur. Halknpmnr mensucat fabrika- ema paşa ya gJ en eyet, fet~I atı taliterlerde samimiyet görülür ve 
tıldığıru bilirsin ..• Buna Sultan me- Y.alwz bir ümit... f.vct. tek bir sında ~ amelelerden İsa, çalıştığı h kk d b h J nu teyid edici fiili teminat mü 
zadı derler. Dellal satacağı qyayı ümit vardL •. Bütün uyanık Türkler sırada sıcaktan baygın~ ~eç~ Ye ar- a 1 n a ir rapor azır adı edilirse dünyada mevcut iktısadi 

k E c.,,.__ .b. K"" ~'L M h d b b .. 'k kndaşlan d rhal kendmnı hır kenara l ki b"l nilm . . '-~-'--
~rtaya çı arU"... traı~ arttırma- ~ı •: . UÇU5 e met: ~· ~ ırıcı çekmişlerdir. Amele İsa bayıldıktan u ann ı eye esı ım~· 
ga başlarlar ..• En faila kim arttınrsa umıdı, ruhunun dennlıklermde se- sonra fenalı1ı: geçirerek ha~·ata gözleri- Son fırtına, dolu ve kasırıanın vilayetımalpllfa :aıaha'birimbden aşatıdald mck- lunabilecektir, demekte ter 
satılan mal ona ait olur... ziyordu... ni .Yummuştur. dahilindeki tahribatı, evvelce kaydedi- tubu aldık : göstcrmemi§tir. 

işte Rüstem paşa da, tıpkı böyle Uzun müddettenbcri, biribiri ar- Isanı~ doktor tar?.fınd~ y~pılan mu- !enlerden daha fazladır. Fırtına ve dolu Kcmnlpap 4 (Hususi) - Bugün ka- Bu sözler maalesef T otaliterl 
B .. .. d l h l . k f k k ı· d" hla ayenesınde tc.şemmus neücesı kalp za. 1 'f-' . k l ki · · O 1 _L yaptı... utün ev et izmet erıni sa- asına zayı ara ter ı pa ışa r ta- fi ı· d .. 1a •• v•• '--,- •1~... d_._. hemen ber kazada az çok zarar yan. sırga ve to u wlkcti hakkında Kemal- u a arma gırmıyor. nar t~ 

-·L le ye ın en o ugu llllMılŞ~ ve t:lllıne r p rti kura~ da • ~-·-- . tılığa ~ardı... rafından imal edi n Osmanlı tahtı- adliyece ruhsat vern-:""':- mıttır. Jl8la a gın ve ılçe~~ baş- raflı kararlarla Jiddet ve kuvvet 
Acaba b d b ha d b. l ~~· kanlı altında merkez kaza ile Armutlu b • .-:~. k ı· , u a am u i,i şarır mı na, o sıra a genç ır su tan geçmişti.. -*- Foça kazasında tolunun hasaratı faz. Ö y k Kızıl A v Kızıl ' esme ~ ...... enere emperya ıat 

başaramaz mı diye, arbk hiç ehliyet yeni padişahın, kendisinden evvelki Bir Amerifıalı arlıeOlog ladlr. Mahsul yüz.de on bcıı derecesinde Çar:beı, ~:zca, y~ ~ ;;:;. )erinin tatmini yolunda ileri 
aranmıyor, yalnız hizmeti satın ala- sultanlarda olmıyan bazı meziyetlere fehrimizde zarar görnıü~tiir. ödemif kazası dahilin- meksiz, Kwlüzüm, Çınar köyleri mil- sevdasından vaz geçmiyorlar. 
cak isteklinin vereceği para miktarı- malik bulunduğu ahali arasında söy- Bir Amerikalı prof::örle iki arkadaşı de 40 hek:tcrr bai. 20 hektar mı ır dolu- messillerinden milteşekkil bir heyet ~ Şu halde mevzuu bahsolan, 
na bakılıyor. Bu sayede, Rüstem pa· leniyordu... arkeoloji tetkiklerinde bulunmak ıre iz- dan zarara uğTamı ır. r~d~ husule ~elen zarar mikdan eo- lazım gelen, Danzig ifi değildir. 
şa milyonlar vurdu... ikinci Osmarun gayet kuvvetli bir mir civarındaki antikite sitderini gez- * ~dtlmu.~ ve takr:~n 24. bin dönüm bağ Bir taraf, yani Totaliterler, k 
Şem • e]" B .. b.. · ld ... ah. - }'UZ e yuz znrar uc ktı.milen mahvolmuş t" h~'-· . t• . . l 

sı paşaya g ınce,,, u muna- unyesı 0 ugu, ata, en m ır suva- mek üzere şehrimize gelmiıtir. Profesör Vilayetçe Kemalpa§a kazam dahilinde ayni kö lerln evv 1 tahmhı edilmif 90 ve ın wroımıye mı temm ey 
fık herif, Kastamonu, Sinop tarafla- riler derecesinde bir maharetle bin- Döndort dün sabnh müzede bir müddet tetkikata memur edüen ve zararı tesbit bin çu/nııık ~~eınikdarının yüzde bir çok milletlerin hayat ve is . 
rında hükümet süren Candar oğul- diği, çok güzel ok attığı, parlak bir meşgul olmuştur. eden vtlftyct zirant mUdürti B. Refet Dl- .sekseni hnsara uğramıştır.. Ve yü.2de lerini çiğnemek kararında bul 
ları neslinden idi... Bilirsin yaL. zekaya ve kuvvetü bir iradeye malik * ker tetkiklerini ikmal ederek avdet ey- yüz hasara uğnyan yerler ilçenin en yorlar. 
Bu yerler, çoktanbe.ri devletimizin bulunduğu herkesin dilinde dolaşı- r V R K-1 -y E lemi~. hazırladığı raporunu vilAyet malı:a- 1bellllmi~ıı. verimli mıntakalarmcta husu- Diğer taraf, yani buıı cepb.li. 

• t---LI- k im b rd e gc ştır. h · · h genıf uıx--n arasına ab 11 u- yo u... . Güreş biplnclJIJıleri .ouna tevdi etmiştir. Vilayet de keyfiyeti Umwni istihsal Uzer.inden yüzde sek- anın nızam ve. emnı~et ve 
lunuyor... O sırada, kuvvetlı bazı emareler de 

1
. i d f lı alakadar makamlara bildirecektir. sen hesap edilen zarar mikoan •· d nu korumak, mılletlerm hayat ve 

J... c::..- • deci ı . . o bel' . . zm r e yapı aca •• . , yuz e t.kl"ll . .. k i'.e ~mıı pap, e crınm ca- ırmıştı... Hah al _ _ b" • Dün de yazdıiıouz ıibi Kemalpata yüzü bulnn mıntakalarda beğlan 2 • a ı a erme sayııı gostcrme ve 
ğına yıkan Omıan oğullanna karp Genç padişah, deddcrinden bazı- er •. d~~~ gore bedenAlterfrıyesı kuaaı dahilinde dolu, futma ve ka .. r- senede eski halini alanıtyacak bir hele tcrtınek karar ve azminckdirler • 
. 1_., ___ L--:ı_:_ bir -'· . • l .. "bi _ .J_ k umum müdurlU&U bu eene a anca g,,..r...ı:J:.: g~ •. nı-n-'Ur Çarp h ha · bir --L:-
.... upncm rnutt !sGUmını getirip annın yaphgı gı , sarayı1UU1 zev .

11
• _ l:Mrincili.ld • • • d ganın meydana cetirdiii lıuar oldukça '"Halk• .':"'~· · . . l§&n er ngı ~ 

de onlara bir fenalık yapabilmek için, ve sefa içinde ömür sürmek niyetin- mı 1 -:et . ~ruu baıir e ya~tır- ıenittir. Zarar bazı yerlerde yüzde yü:z, d . d"~~~ecaat ~ınde derin, rindeki menfaatler delil, 
pusuya yatmıf, fırsat kolluyordu.. de olmadığını gösteren bazı hareket- b~~-!1!1_:U: ;emuttır. Ala~aE ~ bazı yerlerde daha azdır. Görülen yerler- erınHnlkınuşunınh felAı.-ı: ld ilrati nizamına tealltik: eden zihrıiJlıt 

Tabir bu d" anlıL d · ı...!_ lerd bul ncl ıl'UKllUUen .--r eezonunaa, ~·- er W\.C ıne yı ırım s - 11c1and 
, Ufm ~ erm ou ta- e u u.... ·ık l\aftue Cü de hakiki zaran ıöetcren rakamlar tes- le er!Jen hilkUmetimizln yUbek hlma- n 1 tr. 

bubu. ve dalbvuklUk politikası al- Genç Osman savaşa gitmek isti- ; • F :=:: Y_-PJ.cakbr· • ret- bit oluıınuqtur. yesine sığınmak için lümm1u tedb&fe.. Bundan dolayıdır ki bardak 
tında giZlenmif bulunuyordu... yordu ... Ocakta yapılan hazırlıklar e: aar pdmuı aki aç.k ~ya u:atro- K~mal P"f8 merkezinde toplanıuı köy- ~in alınması ve yardım temini için vili- mUf bulunuyor. Bir damla s•Olltl 

Üçüncü Muradın nasılsa. aevgisini bunu gösteriyordu... su • ~d . m~dir. lzmir hgü. ler balkı kahvehanelude acvm.idane,otu- yet makamına bildirilmiştir. şırncaktır. • 
kazandı .. iğrenç pöh pöhleri, müda. lşte Yen içeriyi hnzırlıyorlardı... lrCKi}enl d aha mdıden hazırlıklara ao- ruak vaziyetlerini görütüyorlar. Kendi- A~fnrn~ .. ~"~at1:!'1an ~illi Şef İa- Fransa ve İngiltere Danzia üze • 
h eJ • le padi h "h • • çcld" Ask 1 . f -·l.--%.-. bi am~ ar ır. 1 . acak • met onı.ıye ~veNUet, Ziraat, 'licaret l cak h h • b" h eket 
R~ cr~y eh·ı·§Cldın zı nını dı... .ercnn~.erl e~ı~a~gun r -*- enneyapıl yardımınbiranevveltcs- veiktısatvek5.lctlcrincbirerclilekçctcl- yapıda p 

1
er angıb.~r •. tır 

uşvetin z ır ı ta mı ona tattır ı.. vazıyetc getm mesı ıçnı, emır veril- bitini rica için bükümet makamatına tel- grnfı çckilnıiştir. şısın a o onyaya utün ın. ........ 
Oğul hani eskiden kalına meşhur mişti. .. Tuna boyuna, her taraftan Lise • Orta oJıaf grafla müracaatta bulunmuşlardır. Aynca Kınlay ba~anma müracaatle rile yardım edeceklerini hem 

bir ata sözü vardır: Ozüm üzüme ha- erzak gönderiliyordu ... Silahlar te- ldtaplGl'I Köylerden bazıları bu aendik. salma- iaşe meselesinin temini için vaziyetin fe- umumi efkarına bı1dir:mişler, hern 
ka ba~a kararır, derler... mizleniyor ve noksanlar ikmal edili- Temmuzun sonuna dan affedilmelerini. borçlarının tecilini ca~~~ tarafınd salahiyetli diplomatlar vasıtaaile 

Padıphın rüşvet aldığını gören yordu ... Hisar muhasarasında kul- lıadar yazı!mq olacaJı. ve yeniden ikrazatta bulunulmasını iati- merkezi~e v:iyet telgrafla ~il=~ man devlet adamlanna tebliğ ey 
bütün devlet adamlan, hep birden lanılan büyük toplann hududa doğru Lise ve orta okulların okuma kitapla- yorlar. Kemalpaşa kaymakamının riyuc- ' 'e ynnndan itibaren en fecl vaziyette mi lerdir. 
onu taklit etmeğe başladılar... nakledilmesine daha simdiden baş- rının hu yıl yeniden yazılacağını evırdce tindeki heyet de tetkiklerini bitirmiı ve bulunan Aşağı Kızılca köyüne buğday Artık geriye ahlacak bir aclmt 

Kuyucu Murad paşanın, bütün lanmıştı... hildirmqtilc. Vdciletin bu itle mqgul raporunu bazırlamlfbr. Bu rapor da ya- ~rdınuna ba lf' runna karar ve~ kalmamıftır. 
Anadolury battan ~ .~~ bQya- Genç Os~n da ded~l7ri .~atih, ol~ ~ere m~ur.~~ii ko~i.yon ··na- lu~ Yil&yete verilecektir. tirÇünkU hal.it bir ild cün içinde kredi- • ~ğer bir. harp olu~ bun98 
mak auretile bastırdıgı bu tun o kan- Yavuz ve Suleyman ~bı, duşman muzdcki Pazarteaı gunundcn ıbôaren Au· Bıze vcrüen malılmata göre Kemalpa- sinin kesildiğini görünce Hacı Aliler ,.8 binı, Danzıg- madeei değı1, 
şıklıklar, isyanlar ne yüzden patlak karşısında at oynatmak niyetinde karada toplanarak kitaplann yazılma iti- ta kuuına bailı bazı köyler halkına Kı- Bayındır semtlerine buğday başaklamak ve zotbahğı kırırtal Yazifeli 
verdi, bilir misin)... olduğunu göeteriyordu ... Bu hazır- ne bqlıyacaltbr. Komisyon kitapları bir dayın i.cil yardam lizl'P'MLr, Bu yardı- için köyle~ terke başl•mıŞl.ardır. eyliyeceifnde ~emaW...ı-

Hep, işte bu rüşvet yüzünden.. lıklar, bütün Türkleri sevindiriyor, ay içinde hazırJıyacak temmuzun sonun- mın gecihniyeccği fliphcsizdir. Bugiln öğleden. sonra memlekeamtze RAXHI OCAJl~•ra 
Para ile memuriyet eabn alan va- herkeste eelti parlak günle.re tekrar da basılmak üzere Devlet Matbaasına * f~ Ziraat mlldiir'Ukdde tetkWetdıl ~- -·~ 

1.1 S k • L .. • •• nmuş ve zarar mı arım aynen tesıı:nt H J J • • 
ı er, a~ca . heylen: ma! .mem~r- ıtavuşulacagı hakkmda bir ümit verecektır. Dıın de iua atıldıı felaket etrafında Ke- etmi§tir. a J arımız JÇID 
brıv~d~kn~~~ fuyary~b~ u~nmMınay~~~~. ~~ ~~~.-.-~----·-----·--------~----~ 
likte ge~iye aımak için. halka yap- - 6 - Polonya Koyler arasında 0··"' t I tawnteıe11e• müsa11 
madık ışkence, çektirmedik zülüm Haliçte bir sandal gezintisi O . grE men er ttl' teldH-
bırakmadılar ... Her köte<Jen, aman Bir Mayıs günü idi ... bahar, yep- Devlet pavyona rtaklama ı~leıe Tatil aylarınd • lngili2: piyawsnda halılarnnızm 
yandım Allah, feryadı yükselmeğe yeni bir güzelliğiyle, eski lstanbUlu inşaatına ltaşlamyor na~~ Y•lt~~~? cakla jla a yda'a lazla1-.,trtmak mahadiyle Londf. 
bafladı... ~n baf8 aüslemi • donatmıştı... Polonyn deVJet pavyonunun in~atına Dahıliye veklleti, lrnyler araaında or- ~ gez ~~ &il' •tetdiiimize müracaat eden Mr 

En sonra bıçak. kemiğe değdi... Yeni yübclmeğe ba§lıyan ıhk gü- ~t eylemek üzere Polonya elçiliği taklama olarak yapılacak işlerin ne yol- Yaz. ta~. ~~yle öğretmen ve Londrada bir Tü~ fıalı m~hınf 
Dayanılmaz bir dereceye vararak. bü- nq. her yeri sap san bir ahın rengi- ticaret ateşe.si ~ .Tadosis ~mky İs- da başarılacağını ı&ıcrir bir talimatname olcul dırelttorlerının olculdaa ayrılmaları burada Türk halılarını teşhir ve qaı 
tün bu haksızlıklan, adaletsizlikleri ne boyamıftı... ~~.ı:an ~ gelınif!ir. hazırlatınal vu1ctlere yotlamı§b.r. Ye tetkik gezilerine çıkraaJan ı..kkında manda afak im kom~on mui .... 
~- k . • h 1· ~ye \"e fuar kom tesi e.rldnı iJe B 1im d le k rif kaleti bir illl gölMI • • tsıuç~C ıçın a 8 ı kıyam etti ... Ve Gün Cuma ve tatil günü... Meh- temas eden bu zat. derhal inşaata bat- u t.a . atname ~· ~Y anununun 4 7 maa v Ye tam . . ennı~~ır. yapecaimt Ye bu fChiTde teşhir 
bu yuzden Türkler hin"birlerine sal- met, ideli veçhile erlccnce uyandı... lanınak üzere a!Abdarlarla görüşmüş· v~ '4S ~ ~ ;,azdı olup, köy örıretmenl~~ okulun taülınden ıtibe- halı ve kilimleri müeaesenin mıemılellll 
dardılar ... Bir kaç büyük ordu teşki- Hemen yatak.tan fırladı... tür. Polonya pavyonu 939 fuarında yük- ~ı~ taralmdan yapdm,.. serebn ren Y'llrt dahilinde a.tedilderi yere aeya- mize gönderec~i tnT eispere secMıdl 
line yetecek miktarda a•lan gı"bi Türk Zarafet dadı. ona kahvealtwru selen _devlet J>aYYOllları içinde en cazl~i ışlena DUll icr- icap ettiii anlatdm.k- hate veya dinlenmeye çıkrtl>ileeeklerdir. ni bildirmiştir. 
babayiğitleri beyhude yere telef olup getirmi§ti... Yüzünü yıkadıktan ve ~elnsacakt tır. B~!~Vlün'00.~~'lenPolony~ın bdı- tadır. Bna ıöre k5,to bidilderi ile aöri- Seyahate çıkan ölretnıenlerin maarif ve- Londra ticaret at~fz lreyft,etf 
. il .. d. ması ın goru 8anayı ma • lccek iti . if • • " k "-" . kal "nd . . almaJ "'- . ı_ 

gıtt er... ~yın iktcn sonra, oda!ında pençe- deleri teşhir edileccklir. Fuarın açılına . ~ w IÇlll mu,tere oar idare eü en ayrıca azın ann.a w~aç a:adar ticaret odafarma bı1di1tnffdr. 
Şemsi .~. sul~ Murada rüşvet reyi açb. •.. Sedire oturdu ... Hem ça- t-.c. Polonya hükOmetinin Anka- heyeti ~ccek ve ~ ~i proı- yoktur. Adreslerini okul idareaiıae bua.- _.,..,,. 

kabul ettırdıgı vakit, ne dedi, bilirmi ymı içiyor, hem de pcnçereden orta- ra e1çısmm de hnıır bulunacafl haber rama, bagh bulunduau en buyult mülki1e kacakl•tdır. OKl/LLARIN 
sin? Bu pek meşhurdur: lığı seyrediyordu ... Altınlarla beze- alınnuştır. m__ memurun~ tasvip ve tudikinden sonra Yurt dahilinden yabancı memleketlere Müd'Üff ve yar 

«İşte padişah.a rüşvet aldırdım ... nen bu tertemiz bahar sabahı, onun Fraıua ile ticaretimiz hemc_n tatbikata geçilec~tir. geziye aidecdderin maarif vek.Dlet.inden dff'elıtörJerL 
Osmanlı devletı bundan sonra dikiş genç benliğinde derin bir neşe ve fe- Fransa ile yapılacak yeni ticaret an· Muttcr~ h~yet. tanzım edeceği prog- izin almaları lizımdaı. Maarif vekaletinin aon verdip his 
tutturamaz ... Mutlaka bozulur ..• Ec- rahhk yaratmıştı ... O dakika da ken- faşması müzakerelerinde bulunmı:ık. üze· rnl~ında iılenn ne suretle baprılacaiı, Okul direlctörlerine dince: direktör- rara ~öre nuıarif müdür muavi·uwdl 

d~~ ettiklerine mukabil, Osmanlı dini, bahara kavu n bir kuş kadar re yakında bir heyetimiz Pariae gidecek· yı a";.~malarm ve paralarm toplanması ler yerine bir vekil bırakmak auretile b- hususi lise ve resmi lise müdüz ve 
ogu lanndan nihayet hıncımı aldım .. hafif ve gamsız buluyordu... tir. Fransa ile yapılması mukarrer bulu· v~ te ıye ,elaJlerlle muhafazası, emece- yKI kabul zamarunn kadat okulclau ııy- rektörlerinin bn§ka okullarda öir 
Oh olsun ... > Taze k b. ·uikl .. le . nl nın ne yolda yapJacaiı. arbsınm ne nlabil eld dir l°k . . 

Hilekar herifin o dak!Ld ~ t vle__ o~ud ır yeşı •• ke sus.: nandycn~ a a~a münasebetiyle piyasa· tarzda kovalanacağı ve bittı... icra bil- B ccyıl ;:::..~--' "--'~---- ı Balmru~rı yasak edılmıştir. 
... , uuı a agzın- n:n or ~ ıgı ~oz .en ge~r?' en, gu- mu: a buyuic hır aliikn vardır. Tüccarlar si gı"bi ö . . . a • "'ts••unenıer _,,,_ yurt dahl- u vazıyet.tc bulunan ok.uUara t 

t~n fı.rlattıgıŞ he~zeler, aynen bu şe- nun tatıl vazıyetmdcn ıstıfade ede- bu husustaki mütalaalarını ınıntaka ti.ca- mi bul nemli huau.lar açıkça ıpret edil- lmclekı gC2ilere ehemmiyet vermektedir. yapılmıatır. Önümüzdeki ders seneli 
ıldedır... emsı .. pafanın Osman rek, kırlarda bir gezinti yapmak dü- ret müdürlüiüne bildirmilleıdir. ~- ~ac~ktır. Aynı zamanda bir kısım öğretmenler de retmcnleri kadrolarına ithal etmiy 

oğulla~ma .. tatb~ bu zehir bugün süncesi, birdenbire :zihninde uyan- Yeni anlaşma ile iki memleket tica· ok 
0
; ışfe.rı ve lcafkın~ası konusunda Aruerikadnki Ncvyork sergisine gitmek lerdir. 

devletm bunyesını ba!'ltan başa sar&- dı. -t"nın" d-'L_ • d •_'L• f d .... ~ . ç nemli olan bu tnlımatname ilgili n...-re ms••!J: -~L"l~.:.. •• t'" ... bu M'"d~ di k .. ı _L k b l ·· ..... 1 ıuıa nya e uuap e ecegı umıt· teı]r.ilatlar bl'v a .....,.. -u .. cg-.c,....• mancaa ..,. - u ur ve yar re tor er anca& 
mı u un~yor... Evet, çok muvafık ... Hava ne ka- leıi kuv~tetlidir. 

1 
• h .• tc ıg e~ erek icraata geçme- lunmu lardır. Vekllet l:nı öğretmenlerin !erine verilen resmi makam .,.ırc....,. 

iste netıce meydandadır... dar güzcJ ... Ve bahar çok canh idi.. en e emıy~tle tnmım olunmUfttrr. dileklerini tetkik etmektedir. göreceklerdir. 
Bütün kanunlar, nizamlar bozul- Bu vaziyette kırlarda do~C\lllak ve Ve • i leri ve bi,. t im j . -*- Resmi lise müdür ve ynrdirektöclesl 

du ... Devlet idaresinde büyük bir ~ezmek, bir hafta süren meşguliyet- Bir takvim yıh içinde i e başla.Y:IP ay- N B. 1 S A R L A R :,. ....................... :•••••••••••": ancak kendi okullarınd tcshit edile• 
annrşi ba ~erdi ... Bu halden Oca- erinin üzerinde bıraktıg"'ı yo;gunluk- nı takvim yılı içinde qini terkett:iği b:ılde Taz i eri mtidürii : Ge.,l(!nler' Gulenler E miktarında der· ve•eccklerdı·r. 
v b'l .. • lan "d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ...... .. 
gımız ı e muteessırdir .•. Is böyle de- gı erce.ek, ruhunu saran yanrun ne işe başladığını ve ne de işi bırakugvını Sehrimizde +-mı·r 'ldd . mi . 1 . d --* -ed b k - .. . . İn ••• u: mı eıumu munvın erın en 
vam erse, u os koca devlet için duşuncelennı tamrunile dağıtacak ''C mnl dairelerine ihbar etmemİ!t olanlnnnhis-1ı;ar vckrueü tu:z. işleri müdürü B. Sabri A , İzmir sekizinci iş- ZA iT A VAK' ALA!IJ 
batmak, parçalanmak muhakkakbr .. bastan başa bozacakb... vergile~ine yüzde on beşten fazla zam B. İbrahim Gökçe ile muavini B. Zeki letme müdürü B. Cemal Hidayet, tica-

ihtiyar Y cniçcri katibinin esash bir Bu niyetle odasından çıktı ... Sofa- ynpılmoması Jiizımgefeceği maliye veka· = hrimize gelmişler ve başmü- .ret ftltAleti Inao~ umum müdürü 
h~cıte tem:ı-9 ed.en ~u sözleri kü- da Kara Pençenin kızı Türk.ana rast- le~i .tnrafındnn nlfıkadarl ra tebliğ edi- dır. Bugün ~~~~:lar- !r.Hakkı Mançu İstanbuldan g~r-
çillt Mehmedi derın bır surette dü- ladı.... mıştir. 
şündürdü... - Vay, ağabey ... Böyle erkenden Bir ~ehir vey kasaba dahilindeki ti-

Evet ... Koca Mehmet efendi pek hazırlanmış, nereye gidiyor sunuzL carethanclerini aynı tmir ve kasabaya, 
doğru söylüyor ... Tehlike, ap aç.ık bugün Cwna ... Ve kapıda tatili.. nahiye veya köylere nakleden kazanç 
görünüyordu ... Kanuninin ölümünü Genç km san'·i öz kız karde~i imiş vergisi mükelleflerinin · lerini terketmi§ 
müteakip, artık Türkler ilerlemek- gibi, eaf, lekesiz. bir ağabey muhab- sayılıp a:ıydmıyacaklan lıus1.11unda te· 

ten. Tunamn ilcr1erine doğru yayı). betiyle severdi.. Derinliğinde bu rcddüt edildiği maliye müfettişlerince ya .. 

ıruıktan vazgeçmi ]erdi... scv~inin nipncsi gizli, pürüzsüz pılan tetkiklerden anlnşı}makta<lır. 
Ömrünü at üstünde geçiren, Tür- bir sesle cevap verdi~ Bu münasebetle maliye vekaleti tara· 

kün ihlcmcsinden başka bir ,ey dü- - Valdem kalktı mı. TwkanL. fından alakadarlara yapılan bi.r tebl:iie 
şünme en ~ki, b-yük padi5ahfann Bir lor gezintis i yapmak istiyorum çöre. ticarethanelerin tehir n. kuaba ha.
yerini, son günlerde hep rahata, eğ- da.... ricine nııkledilmelcn işin lma.lr.ılmıw. bük .. 
l~nceye düşkün sultanlnr işgnl etmi~ - Ne hainsin) ... Hiç bizi diqün- mündcdir. Biııaenalcyb bu gibilu bak-
tı.·· mezsin L. Öyle ya) •.. Biz zavalh ka- bncla kazanç vcr&iısi ka.nurnmwa it yerle.. 

Bu vaziye-t, vatan severlik duygu- dınlar, evlerde bövle kaoalı kalahm .. rini terlıedenler baldwı.da hülWm1eri da-
ları ta ıyan bütün Türkleri üzüvor. · JIBDf - iresinde muamele ya dacakbr. 

Şehir Gazinosu 
Bugünden itibaren 

Caz ve Klasik Müzik 
HOUANDADA 
KABiNE BVHRAlll 
Uhi, 4 (Ö.R) - HollnndantJL 

bnşvekili Kolenj kraliçe tarafı;:. 
bul edTierek perşembe günü i 
kabinenin yeni&lll iurulması 
Lğı sundajlar Flakkında 1 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! Bazı dilftinceler: 

·'TELGRAF HABERLERi • • • • 
i Buz labrikaları 

o 
Neden ihtiyaca müzakereler P. Grubunda cevap veremiyorlar : 

• • Bir lıa, gün evvel f4!hirde : 
laülriim men ba.z buhranı : 

B. Muhiddin Birgen Bareme dair ma
kalesinin hatalı olduğunu kabul etti 

• 
iiurinJe durmaı belediyenin ! 
alalıaını rica etmiftik. : 
Sıcaklar devam ediyor. Ve : 

doha da edecektir. Bu demek- ! 
tir Jıi baz bulmalı zorluğu ar- E 
tıyor ve daha da artacaktır. ! 
Aeeba bu kıtlık nereden ıe- • 

ANKARA, 4 (Telefonla) - c. H. P. süye gelerek, bu yazı için icap eden te- etmiştik. Grup idare heyeti kararı, liyor 1 diye me•eleyi tamik 
Grubu bugUn saat on beşte reis ve- şebbüslerin yapılmış olduğunu, yazı sa- umumi heyete arzolunmuştur .. Mardin eltilc. 
kili Hasan Sakanın riyasetinde tOplan- bibi hakkında takibata .mahal olmadığı- mebusu B. Muhittin Birgenin bu maka- IJO?endilı iri, labrilıalar bir 
~- nı iz8h etmiştir. lesi gerek barem kanunu kararlarına ve :: o· 

İlk olarak söz alan başvekil Dr. B. Re- Söz alan hatipler, makaleyi neşreden gerekse Parti nizamnamesine muhalif elıip ile çaı.,ıyorlarmıı. Hal
& Saydam, Meclisin yakında yaz tati- gazete hakkında söz söylemişler ve ga- görülmUş ve umumi heyete arzolunmuş- balti labriltalar iki elıip ile 
lme karar vereceğinden müstacel bazı zete hakkında emsaline ibret olacak ka- tur. yani geceli gündüzlü i,Ietil- • 
kanun 1Ayih8larırun bir An evvel milza- rarlar alınmasını istemişlerdir. Başvekilden sonra söz alan B. Mu- mif ol.a ihtiyaca lıolaylılıla 
kere edilmesini istemiş ve bu talep tas- Hatiplerin sözlerinden sonra bükü- bittin Birgen bu fikirlerin hatalı oldu- fflHIP oermelı mümlıün ola-
tip olunmuştur. metin bu hususta alınış olduğu kararlar ğunu kabul eylemiş ve özür dilemiştir. caldır. • 

Bundan sonra Bursa mebusu B. Mu- tasvip olunmuştur. B. Muhittindcn sonra söz alan hatip-
Jt.lttinin •Bir Amavudun açık mektubu• BilAhare, Son Posta gazetesinin 27 ha- ler makale hakkında tenkitlerini yap- B•z nok111nlıiını doğuran 
başlıklı ve •Debreli Halib imzalı Yeni ziran tarihli nüshasında Mardin me- mışlardır. • diğer bir ıebep te lzmirden 
&hah gazetesinde çıkan yazı hakkında busu B. Muhittin Birgenin son günler- Son sözü başvekil Refik Saydam al- Maniıaya ve civar kazalara 
vermiş olduğu takririn müzakeresi ya- de Mecliste müzakeresi yapılmış olan mış ve makale sahibi B. Muhittinin özUr buz ıevltiyatıdır. 
pılmıştır. Barem hakındnki tl'nkit hakkında umu- dilemesi dolayısiyle başka bir muamele Jıin garabetine bakını%. Ma-

Takrir sahibi B. Muhittin bu husus- mi içtimada söz söyliyen bir mebusun yapmağa mahal olmadığını söyliyerek nuada bir buz labrikuı var
taki fikirlerini 'izah etn\iş .;e bu yazı sualine Ba vekil B. Refik Saydam ce- bu işin de müzakeresi sona erdirilmiş- dı. Yaııyamadı. lJJemife nak-
hakkında yapılan muameleyi Dahiliye vap vererek, şunları söylemiştir : tir. 
:vekilinden sormuştur. _Makale sahibinin fikir}~ batalı: Gr~p. 5aat 18 de içtimaına nihayet lolundu. Boz.dağın eteklerinde 

DBhillye vekili B. Faile öztrak kür- dır. Makaleyi grup idare heyetine tevdi vennıştır. ba labrika çal1fıyor. Şimdi 
/vnirJen Mani.aya buz gön
deriliyor. lJJemiıten de iz. 
mire bm getiriliyormuı. Erzincan - Erzurum demiryolu Erzu

rum viliyet hududuna girdi 
Eifr #Hu anlatJan ba me- • 

.ele doğra iıe hayret etme
mek elden gelmez. 

Ray lerşiyatına 
Erzurum '4 (A.A) - Erzincan - Erzu

:rum demiryolu dün Erzurum vilayeti hu· 
duduna girmiıtir. Ray ferşiyatına gece, 
aiindüz devam edilmektedir. Bütün vi
!liyet halkı derniryolunun vilayetleri hu· 
duduna varmaemdan dolayı bir bayram 
~vinci içindedirler. Demiryolu Aşkaleye 
,ayın 20 ainde varmıt bulunacaktır. 

Vali Hatim ltcanın reieliiinde :muhte· 
Ji1 tqekküller müme•illerinden teşkil 
edilmiı bulunan komieyonlar Erzurumun 
Clemiıyoluna kaYUftuiu sün yapılacak 
bfly6k merasim hazırlaklan ile mqgü)dür. 
J>emiryolu aüzerslhına düşen kasabalar
tia da timdiden bu bliyük gün için hazır

gece gündüz devam edilıyor 

Ticaret iılerine menlaat ha
kimdir. Elverirıe buradan Al
yona Ja baz gider. Veya Al
yonJan da buraya baz gelir. 
B•na diyeceğimiz yolı. La

lıin mevcuJ labrilıaları ihti
yacı lıarıılıyacalı tekilde tam 
randımanla çalı,tırmak bir 
vazifedir. 
Fabrikanın tam randımanla 

çal11nuuı ıahiplerinin Je men
laatine aygundur. Onlar lten
di ınenlaatlerini müJrilı de
ğil.e, belediye ihtaratta bulu
nabilir. Bu mevaimde buzun 

• ekmekten lorlu yoktur. 
Belediyemiz naıl kendi lab

rikaıını geceli gündüzlü ça
ı.,tırıyor•a diğerlerini de bu 
tarz.da bir mecburiyete ıoka-

• 

Lklar ha lamıştır. ~U~ • 

Milli şiir Mehmet Emin 1 K. Ciano 
ı --tr-

ÇinAii 6a ,,..., .. Ja IHDi.,,ete E 
ltôlıim olmo.ı lôsım•.Jen i 
•mııntİ ihtiyaca ffllap verici ! 

• tedbirlerin alınmaıı lıeyliye- ! 
ti.". • 

70 inci doğum 
Ankara 3 (A.A) - Milli pir Mehmet 

Emin Yurdakul'un 70 inci doğum yıl dö
nümü münaaebetile Türk tarih lrnrumu 
ile Milli ,&irimiz araaında apğıdaki tel
araflar teati edilmittir. 

Milli tlir Mehmet Emin Yurdakul 
Beıiktaı Serencebey yokuşu No. 30 

yıldöniimü IIspanyaya gidiyor 
Londra, 4 (Ö.R) - Bugün Burgosta 

neşredilen bir resmi tebliğ ile Kont Ci
anonun İspanyayı ziyaret edeceği bildi
riliyor. 

Kont Ciano gelecek pazartesi günü 
Barsclona gidecek ve oradan Santander, 
Madrit, Bilbao ve Sevilyayı ziyaret ede
cektir. -·-

.... : 
Naıd luınlar ,ehrin ihtiya- ! 

cına yetecelı milıtartla elımelı ! 
fılıarmalı mecbariyetinde İıe- : 
ler b•a labrilıaları da aynı S 
vaziyettedirler. i 

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

Slovak heyeti 
Berlinden döndü 

latanbul 
T 

_ı_ h L Almanva, E'..ansa ve Brati lava, 4 (A.A) - Berlindc mil-
u~a. tari Kurumu Türkün binlerce ti ~ ~ _ ... L 1 rd b 1 Si k h ·--=•tere,ve mesaj ~ere e e u unan ova eyeti don-

yıllık asalet ve kudretini ıiirlerindc teren· aa.-a ti milşti.ir. Heyet Çekoslovak altınlarından 
D6m etmiı olan Milli ıair Mehmet Emin göndermlyecekmlş.. Slovakyaya isabet eden hisseyi almak 
Yurdakul'un heyecan ve ideal dolu yet- Berlin 4 (AA) _ Siyasi mahfiller istemekte idi. Fakat bu talepleri redde-
..,.;.. yılını cand '- ) ·ı · Al h""k"" . · · f ) ·1' dilmiştir. -· an Kut ar ve ası aeainın rnany~ u un:'et~~ın ran~ya ve. ngı • Almanya iktısadi yardımda buİunaca-
Claha nun yıllar Milli vicdanda akeetme· tereye bır meaaJ gonderecegıne daır do- ğına söz vermiş fakat Çek altınlar,mın ia-
ıini diler. lllflln haberleri tekzip etmektedirler. deslni kabul etmemiştir. Durkanskinin 

Türk Tarih Kurumu Ba•kanı -·- gizlice l3erline gittiği öğrenilmiştir. 
,.. Milli c:..:.:.. Mehmet Emin -.y..--

Haaan Cemil Çambel -r- ALMAN. AHEJUKAN 
Turlc. Tarih Kurumu bafkanı eayın bay içinden ilmin feneriyle aray~n ve ilmin HIJundH cemiyeti reisi Amerikada 

Haean Cemil Çambel ka.zınaaiyle çıkaran Türk tarıh ku~u- Nevyork, 4 (A.A) _ Alman • Ame-
Ankara nun huzurunda ben de beyaz alnımı ese· rikan .bund• cemiyetinin -.ıumt kong- Bir gönde Jıasa neakesl 

Bir dünya banisi olan Türkün dünya rek derin aaygılanmı eunanm. resinde •Bundı un reisi Fritz. Kuhn ye- J57 ldfl öldü 
Ue baılıyan tarihini asırların karanlıklan Mehmet Emin Yurdakul niden reisliğe seçilmiştir. NEVYORK, 4 (A.A) - İstildil gü-

-- nUnUn hafta sonu tatili esnasında Ame-

R l• bentrop )ng·ııt~ede Lonclraya giden M•mr rikad~ kaza neticesinde ölenlerin adedi 
• ~ _ _.A••••-ı-..a 357 yı bulmuştur. Bunlardan 172 si sey--------.1" .::a-a .rüsefer kazaları neticesinde ölıntiştür .. 

---tz- -*- Paris, 4 (Ö.R) - Lonataya giden .:20 Diğerleri, şimendifer, av, balık avı, tay-
Letonya ue Estonyaya Jşslzlilı gtııUıçe Mısır erkanıharp zabiti Paristen geçerek yare ve Yliznie kazalan neticesinde bl-
§ftrnlyeceJırnJs azalıyor mühim bazı ziyaretlerde bulunmuşlar- miişlerdir. 
Berlin 4 (A.A) _ ~ ~ h Ö- i .1 ed •~i7. dır. Bu zabitler Londrada bir ay kadar -·--

mahf 11 1 
•• - yı aber alan l.ondra, 4 ( .R) - ngı ter e ..,,...-· kalacaklardır eD A. usız ..._ A wy 

be e er~e soylendiğine göre Fon Rib- lik günden güne azalmaktadır. On sene- · __ ., ~ • & & ,,..... AN 
ntrop söylendiği gibi yakında Leton- den beri bu kadar az işsizlik olmamıştır. JIAÇI Y APll.MJY ACAK 

~n~: ~:~~i~:ı 7.iyaret etmek tasavvu- Hayat bahalılıgı gittik~e azalmaktadır. Llberyaya giden Paris, 4 (Ö.R) - Bu pazar italyada 
Hatırlarda olduwu v '-'l BAY Hi'J'LER Yahudi malladrlerl yapılması mukarrer Fransız - İtalyan 

yaretleri esnasın<J! Est:';ae Bef!!ni zi- BERLIHE IJOHDV Bratislava 4 (A.A) - 150 yahudi kadın atletizm milsabakaları yapılmıya-
harkiy~ nazırları Al ve tonya Berlin, .. (A.A) _ B. Hitler ve G<>-.· muhaciri bugün Libcriaya gitmek üzere caFlttıred. b .. ha 1 ıl 
leketl · d man nazırını mem- ~ . erasyon u musa ka arın yap -
Fone;;~be~~~p~~~~iy.ar tl . ring, hava ordusu tecrübe. sahası~ı zı- Bratıelavadan ayrılmııtır. Bunların ara· mama ı hakkındaki sebepleri bildirme-

..... e erı ne yaret etmi lerdir. Kendilerıne, mutead- sında bir kaç aydanberi mev1'uf bulunan miştır. 
:z:nman ynpaca ı henüz malum degwildir. ti l . öst n-:..t; .. dit yeni tayyare P erı g er "~~· Avusturyalı yahudiler de vardır. - .... --

11P!211'82&07 • ..,.., -- ı m:A •• -•- Reli Bayarın iladesi y E N i' NIN 6 iNCi HEYECA VE KAHKA- " u D v s r E )stanbul 4 (Telefonla) -Sabık Rea-
JIA HAFTASI ;BUGÜN BASUYOR Bir llomlJa aürans müdürü Refi Bayorın ifadesinin 

iZ.MİRDE İLK DEFA dalla ---*I d yarın Osküdar hakimi tarafından alının ı 
VAU..ACE BERRY VE JAKiE COOPER TARAFINDAN ,,_ a ı.. muhtemeldir. 

Kudüs 4 (A.A) -. Kudusün yahudi Evlenme kiğıtları 

O.· L D u·· R u· · C u·· K A F E S mahallesine atılan bır bombadan be, harçtan muar 
arap ağır eurette yaralanmııtır. 

V 
Hükümet, eaat 6,30 dan itibaren yahu- tutulacak.. 

2 2' RKÇE 2' AM VE YENİ KOPYA dilerin chır harıcinde dola~malarını me· lıtanbuı ,. <T clefonla) - Evlenme 
3 AHBAP ÇAVUŞLAR HA '!'DUTLAR arasında netmi~tir. Uiıtlarının harçtan muaf tutulmaSJ, bi-

K AR l M BEN• ALDATtRSA -·- rinci sınıf cüzdanların üç lira, ikinci sınıf 
.,,111111111111111111111111111111111111!111111

••••••••••••••n••••••••••••••••••••.. Mdla Yallsl clizdanların bir lira, üçüncü 11nıf cüzdan 
Cumartesi, Pazar : 10 _ 1%.30 _ 1.31-

7
•
15 

TE Fethiye 4 -(~wrust) - Vıliyetle bir lann da on kurup tabi tutulması ha'kkın-
SAla G°ONLER : 1%.30 _ Z.30 _ 7.15 TE.. tetkik seyahatine çıkan vali B. Ethem claki kanun layıhaıı meclis ruznameaine 

~ K\lillff ._..... ...... ............ 

SON HABER 

B. Millet Meclisi 
Banka memurları Baremini 

müzakere ve kabul etti 
Adnkara 3 (A.A) - Büyük millet meclisi bugUn RC'fet Canıtezin ba kanlı

gın a toplanmıştır. 
. C:elsenin a_çılmasını muteakip soz alan Dahılıyc vckılı Faık öıtrak, evrakı 
'\:iliıde arasında bulunan ve belediyelere yapılacak ı tim\:tkc ı k. m ı IA
y asının alAkadar Daluliye, Adliye .,. e Malıye encuıncnlcrındcn seçilecek 
üçer azadan mtirekkep bir muhtelit encilmen ta.rafından tetkik edilmesinı 
~miş ve kabul olun.muştur. B~ndan sonra rumameye geçilerek mahsus br 

un il~ devletten bır hak temın eden veya sermayesinin yansından fazlası 
~evlete aı~ ~lan. banka ':'eya müesseseler memurlarının maaş ve ücretleriyle 

Z?1ete gınşlen ve terfı usulleri ha)uunda)d kanun JAyıhası ikinci miıza'ke
resı yapılarak kabul olunmuştur. 

Medi.9, askeri ceza kanununun baı.ı maddelerinın" degw:..+ı .. ·1_,__ • Türk" Esto · kl . "'i .... ıunesıne, ı· 
Y;. . ~a üearet v_e erıng anlaşmasının bazı pozisiyonlarında yapılan de-
lifiklık ile beynelmilel sıhhi mukavelenin buı maddelerini değiştiren anlaş
manın tasdiklerine ait kanun layıhalarırun da birinci müzakerelerini yapa
rak Çal'§Smba günU toplanmak tiı.ere ıçtimaa nihayet vermiftir. 

Misafir lngiliz generalı 
şerefine ziyafet 

Ankara 3 (A.A) - Milli Müdafaa vekıli general Naci Tınaz, bu akşam 
Marmara köşkünde general O.M. Lund m asetindcld lngıliz askeri heyeti §e· 
refine bir z.iyafet verınlş ve samimi bir hava içinde cereyan eden bu ziyafette 
genel kurmay ikinci başkanı orgeneral Asım Gündüz ve daha bir çok gen~ 
raller ile Jngiliz. büyük elçiliği askeri ataşeleri hazır buluJ\ffiuşt~r. 

Devlet 
1 reislik 

Şurasındaki 
ve 3 azalığa 

münhal 
seçilenler 

Ankara 3 (A.A) - BüyUk millet meclisinin bugUnkU toplantısında devlet 
turasında açık bulunan birinci daire reisliği ile üç azalık için intihap yapıl
mış, Şefik Yilrekli birinci daire reisliğine, Ihsan Pehlivanlı, Fazıl özelçi ıle 
Kazım Sargın da şurayı devlet aznlıklanna seçılıni lertiir. 

Erzurumda iki tarihi 
yıldönümü töreni 

Erzurum 4 (A.A) - Ebedi Şef Atatürkün Mılli mücadele esaslarını hazır
lamak üzere Erzurumu şereflcndinnelerlnin ')'irmlncı yıldöntimü dün bura
da bütün Erzurumlular tarafından büylık bir sevinçle kutlulanmıştır. 

Yine dün J877 harbinin 62 inci yıldönUmil münasebetiyJc A~ziye tabla
ıında kalabalık" bir halk tarafından muaızam tören ) apılmı tır. 

Oca ını öldüren Fat
ma Muğlada asıldı 

.Mujla 4 (Hususi) - Kocası Basanı öldüren Bodrumun Knrakaya köyün
den Salih kızı Fatma hakkındaki idam kararı bugUn hükümet öntinde infaz 
olunmU§tur. 

Mısır hariciye nazırının Balkan
larda yaptığı seyahat 

Sofyn 4 (Ö.R) - Mı ır hariciye ruwrı Ekselans Abdulfctt h Yah~a pa 
Bükreşten buraya gelmiştir. Garda bafvekil tarahnd. n kar ıl nan Mı ır ha
riciye nazırı Sofyada bir kaç saat kalacaktır. 

lngilterenin Balkan siyaseti 
hakkında T aymisin bir yazısı 

Londra 4 (ö.R) - Taymis gazetesi, lngllterenln Balkanlarda takip ettığl 
aiyaseU mev2uubahs ederek diyor ki: 

clngilte.re §imdi aillhlanllll§ bir halde çok kuvvetli bır unsurdur. Bütün 
küçük memleketi.erin lngiltereye karşı itimatları Ingilterenin Balkanlardaki 
nüfuzu mUhlm miktarda artmıştır. Dün akşamki Çemberla~ nın nutku Bal
kanlarda çok eyi karşılanmıştır.. Balkan devletleri Lord Halifaksın harici 
siyasetini çok beğenınektedirler. 

L. Halifaks'ın teklifi 
Almanya ve /tal ya ile karşılıklı 
radyo neşriyatı teklif ini Al

manlar neden kabul et mı yo1 la r? 

Çinliler daha iki sene 
da.yana bileceklerdir 

k u l're Amerıkanın 
hafılinde hoş gO-



SAllfFE 

Osmanlı 

Çeviren : Hcqim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Hatay 
davasının 

Mareşal dün Kocatepe 
ile şehrimize geldi 

sonu - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -
§ehir meclisi ve vi!Ayet meclisleri azala-

--.tT- rı, adliye erkanı olmak Uzere bUtün de-
MABMOT ESA'f BOZKURT vnir memurları tayyare alayı önünde 

idiler, Yollar mükemmelen sulanmıştı. 
1939 yılı, haz.iran ayının otuzu.. T 1 eli kil 
GUnlerden cumn; ramvay ar ve 'ğer na vasıtalan 
Saat 17- halkı GUzelyalıya taşıyordu. 
Millet Meclisinin ikinci celsesi açıldı. MAREŞAL GELiYOR 

dır. DUn gece ordu evinde Mareşal. e
refine bir ziyafet keşide edilmiştir. 

- bizi kid ed klenr Hariciye vekili kürsüde.. Nihayet akşam saat 19,30 da bUyük 
Burada da, henüz elli be§ ya§ınl ten ece ır... cHataym ana vatana ilhakı hak:kinda- erkWııharbiye otomobili görilndil ve 

Ordu birliklerini teftiş eden Mareşal 
bugUn yakm bir ihtlmalle Foçaya gide
rek Foça blrliklerlnl teftiş edecek, ak
şam Uzerl avdetle viliyetin şehir gazi
nosunda vereceği :ılyafctte hazır buluna.. 
caktı.r. Ye.nn gece belediye, Cuma ge
cesi de 'ncaret odası birer ziyafet vere
cektir. 

lQ ~~Tta'l~~i 
Ne kadar su icmeli? , 

--tr-
TAZANı Dr. G. A. 

doldurmadan müıür olan Mehmet Halbuki (dezanıante) de müta- k.i kanunun, mUsaadeniile müzakeresi- §clı.rin m<ıdhalindo durdu. öndeki oto-
Celalettine kal'§ı. Atik Alinin tavu lialanmızı çürütecek bir nokta yok- ne hnşlanmnsını rica ederim.• dedi. · mobild Mareşal Çakmak, iklncl ordu 

Sıcak. mevsimde su içmek • bele •oluk 
olursa ldeta bir keyif verir. insan IU1li 
~tikçe daha içeceii ıdit. Fakat fazlaa da 
zarar verir. Bazı kimseler, aıcakta çok ,. 
içmenin zararlı olduiunu bilclilderind-. 
suyun vereceği keyfe·ve Mı lhtb'acma dr 
yanarak • inatlarına gibi • yazın u: ,. 

içerler. Lllzumundan u içilmesi de......., 
ÇEŞME KAZASINDA lıdat. 

Sa,vm Ma.re~e ordu komutanlarını 0 ~de ne bC:lar au lçmM l•Dmcl•): 
Ve muam-''-len·nde hir bir hascd ve tur... Meclis bu talebi, heyecanlı ve şiddet- Ul al 

cıc ·• ll alkışlarla 1..n-'-dı.. m ett41 orgener Izıeddin Çalışlar ve 
tik.ayet eseri görülmüyor .• Mehmet • Bu ':°~an ~~. rö:ıd~ .geçiri- Şimdi Snra~;ı: anlatıyor : lzmir mUstnhkem mevki komutanı tilin· 
Cdalettin ise bu eski eefine (pedc- lirse görülecektir ki Pıyerlotinın ıeç· Hatayın ilha1a hakkında Fransıtlarla general Rasim Aktogu bulunuyordu. 
rim) diye hitap ettiği gibi ihtiyarın tiğİ kahramanlar kibar sınıfına men- yapılan mukaveleleri aydınlatıyor. Diğer otomobillerde birinci ordu ku
öntınde büyük bir hürmet ve tevazu ıup olmakla beraber ~ynı zamanda . Neredeyse mukaveleler, Meclisin tas- mandanı orgeneral Fahreddin Altay, se--

ve maiyetleri erkinını hQmil bulunan 
Kocatepe torpltosu dün saat on suların- Sıcak olmıyan mevsimlerde, her ... 
da Çeşme limanı açıklarında görilnmilı- içllecek suyun miktanm a&termek to
tür. Torpito saat onu ylrml geçe yalda· 1&)"dır. Mutedil mn-aimleı-de inAA çalır 
prak Mareşal motörle karaya çıkın~, madıiı vakit e(lnde iki litre •• iki ~ 
vali B. Ethem Aykut, belediye rebl Dr. ıram kadar, çaltfbit nmaıilaıda da tlD
Bchçet Uz, müstahkem mevki komutanı de yanm litre kadar daha fazlan çık.., 
Tümgeneral Rasim Aktogu, Çeşme kay- rır. Her eün vücudundan çıkarchiı •U)'UA 

makamı, askeri erk.An tarafından hara- 1arlni dolduracak kadar, demek ld lk1, 

1 esi -J.:stcrerek daima .X.ilmek- sarayla da münasebeti olan ve yüz vıblne konacak .. Ve biraz sonra Hntay neral Zeki Erokay, general Ishak AvnJ 
n pn IS"' ..-~ b" 1· d f l b" t h"b" resmen nn vatana kavuşacak.. K , tedir. ın ıra an az a ır serve sa ı ı, E t bi tan Hatayı orgeneral Mustafa Muğlalı, hava m\b-

• T'' k b b d ve, raz sonra ana va 
Bunun böyle olmwıiin sebebini ıayet zengm uranım n ır... ıö Uno basılcak .. Hatayla ana vatan le§an Albay Şefik Çakmak bulunmak-

dini teairlcre atfebnek lazımdır. Zira Tabiidir ki Türk kadınlan bu va- yirmi yılın hasretini biribirinln göjsUn- ta idl. 
milslümanlar yqlılığın tanrı katında ziyetteki kadınlan tabnin edemezler. de dinlendireceklerdir. Günün yakıcı sıcağı altında ikl ayrı 
C!a mer•t ve muteber tutulduğuna Sade Türkiyede değil, dünyanın hiç y· . 

1 
. . d ~-: . 1sun mevkide ordu birliklerini tefti§ huyu. 

retle istikbal olunmuştur. iki buçuk litH au içmeel yetİfİI', 

bir tarafında servet esaretle imtizaç Hırını yı ıçın e, " ....... dsanıye 0 tan ran ve yorucu bir seyahat yapan Mare-
Gayet beM ve dinç olan ~1 Şu halde batlıca iki yemekte ddter bar• 

lnanıyoTlar. . . ne atay nna .vntnnı, ne e ana va §tllımız otomobilden beşuş ve dinç tndl-* etmez... Hatayı unutabıJdi. . 
Bittabi alaturka yemek yemekte Konaklara, arabalara, çiftliklere Biribirinin içinde, birer kıvılcım gib1 ler. Kendilerınl karşılıyanların ellerini 

idik. Esasen alaturka ve alafranga mnlik bulunan bir kadın her türlü yan?ılar. sıktılar, rn~saf~hada bulundular. 

b.. ··k b' fa k ka dl d d b• Bı.r yandan Hatay, diğer yandan ana Halkın dınmıyen alkışlarını ve sevgi 
yemekler arasında uyu ır r yı ar an aza c ır surette ya a- tn b' bı-· 1 buJ ........... ı. . . ll m· t ah" t uh bb tl k1 ka . . .1 T·· k mak • va n, ır ıCıy e ~· ....... ıçın e er e ez ura ını m a e e ve ŞE!'V' e r-
yoktur. Fransız pııırme usulı e ur uter... ne geçirdilerse kullandılar v ...... rinlar ~ıı ı K b ka k 

Faka T .. k kad larin- • b' · ~ ""ll"- • ıt ıyan gene urmay aş nımız as e-

kendllerlnl karşılıyanlarla bir milddet daktan günde ikl litre kadar içince 8tt 
görliştükten .sonra derhal, Çeşmedeki as- tarafını da yemeklerin terk.ıôinde bUlu• 
kerl kıtatımızı ~ bu.yurmuşlardır. nan au ile tamamlar. Sıcak olnuyan m_.• 

Teftiş saat bir buçuğa kodar devam et- simde az veya çokça terliyerek derl
~ ve kahraman birliklcriıniı parlak den de bir az futa MI çıkaranlar 

blr lıntihnn geçlrmlşlerdlr. yemeklerin arasında da birer bardak için· 

uıu1ü birbirinin pek yakın akrabası t ur ın m azım ır uğraştılar, çalıştılar. r1 kıtayı teftiş buyurdular Bu sırada Halkın ~kun alkışları, dinmiyen 
sayılırlar... ekskeriye~, böyle

1 
~irdvazihy.ettde o~a- Biraz

1 
soknrl nd, birDbirinlnkik" 1boyn~a sanl- bando selfun marşını çalıy~rdu. cYaşn> nldalan anısında Çeşmede oto-

işte §İşte kızarblmı~ et - yani dı lan İçın, hal enn en ıç e §İka- mış o aca ar ır. a n ar gcçıyor ve M l d kil da ll rlni mobillerine binen Mareşalimiz Çeşme-
• • • :::.!1.1' 1 bu an gittikçe ynklasıvor. areşa or u er nının e e nin n k'" .. Ü t rlf .. _:r1 d 

.şış kebabı - .• Salçalı koyun -yanı yetçı dcı:;uuır er... J(ı..11-- sıktıktan sonra askere: ıca oyun eş e ... ~er, ora a 
onnan kebabı - .. Avrupa sebzeleri Afrikalı siyah kadınlarla Türk ka- Saat (17.30).. - Merhaba asker, nasılsınız? da hnlk tarafından hararetle, hcyec3nla 

· · d 1 h t d b' ·· 1ı...r ] istikbal olunmuşlardır. öğle yemeği Ra-ve pırınç... ın annm aya ı arasın a ır muta- Snracoğlu nutkunu bitirdi. A~ se - Hitabında bulundular. Asker deı 
Pirinçten yapılan pilav ve yaprak balmt mevcut olme.dığmt zanneden- lerl içinde kUrsUden aynlıyor. - Sağol.... slmpalas otelindekyen~. 

<lolması cidden nefis ..• Sonra sütten ler de, bu hususta pek ziyade yanılı- d Reis, Hataylı snylavı kUrsUye çağır- Mukabelesinde bulunmuştur.. Saat on altıya adar oı.eıde görüşme· 
t A 1 le.r olmuştur. Mare~ tam on altıda llı-

mamul taamlar ... Bir az mayhO§ yo- vor ar. vnıpa ile temM etmiyen ve ·Sı'mdi ı.r-'-nyı dı'nllyoruz. 0 8-1.ı.. Mareşalın halk arasında bulduğu sev-
b de 

~... , yı.J.U.A ea köylülerine veda eylemi§ ve köylü· 
ğurt ve meşhur Türk kaymağı ... - u yüz n safi ""mı ve temizliğini yüzilnden yl.nni yıldır çekilen acıları ve gl ve saygı tezahüratı bambaşka bir mn- nUn sevgi tezahUratı arasında Ilıcadan 
Bu kaymak di i mandalardan istih- muhafaz etrn~ olan Türk kadınlan bu onJnnn gönüllere serptiği ferahlığı hiyet nlınıştı. Halkın dinmlyen ve çıl- ayrılmıştır. 
sat edilir -.. hallerinden memnun ve bizdeki ka- hazin bir eda ile nnlattı ve anlattı. gınca devam eden alkışları karşısında URLA YOLUNDA 

En sonra da meyveler ... Anadolu- dınlann malik olmadı"ı azami bir .. Hat.ayın esirlik yılları gözlerimin du.raklıyan Mnrcşal hnlka hitaben: uft_.. .... 11- ç .. nncden Urlaya kadar 
~ b" . .. .. .. A h"' • rb • • • d ak onilndc canlnnıyor. T kkU d lm siz ls ? ... ~~ -v-nuo nens · ır cms uzumu ... - na- umvet ve ıe esh ıçm e Y am - Onun ilühl camilerinin titrek kandil- - eşe r e er ' nası ınız devam eden seyahntleri, her mlnadan 

dolu üzümü puruvans üzümlerinden tadırlar... leri altında diz çb1an.Uş, boynu bUkUk Sunllnl sormu,,tur. Halkın mukabelesi üstün, halkımıı.m orduya, aakerlile ve 
<laha iri ve fonteneblo bağlannda ye- Misal olarak gÖ terelim: Erkek ve ihtiynrlan görür gibiyim. Elleri göklere şudur: silAh arkadaşlığına olan sevgi ve aaygı-
tl§en cinsten daha tatlıdır-... kız cocuklannm talim ve terbiye edil- tııulzanmgiln'! gUnözlucr~dkeli~ akııl n yaşlarla kur- .. _~iz saR olunf_-;_:tl rlnd ki k-_. larmı bir kerre dılha bellrlecek bir ma-

Sofr zd h' b' k d k . h kkın b l • • --' uş ~ yor ar. ı.Uö!"C§al ve re liAU e e as en er- hi t ta§ .rd U 1n l da Al tı 

M h 
amıCeaı~ıedıçd' ır a ın. yo ·:· meıı a ı, un an~ aınnı rü~e Kadınlar, genç kızlar, erkekler, deli- kAn otomobillerine binerek ordu evliıl Uye k ıyo ucl. rdakiyok~ lUl açlla ' 

e met w ın ve Atık Alı, vuıullarına la.dar, munhaaınuı val- kanlılar .. Gözleri ana vatanın ufukları- zun uyu ve var öy er, e e--
§ereflendimıf~lerdir. Bu sırada llnınnı- d k1 1 hald 1 hattA oğlu Hamdi bey bile hepsi ev- delerine terketme .. e, aca a S?arph na dikili haber bekliyorlar. Kurtuluş hn- rin e bayrn ar bu unduğu e yo -

b bekli 1 mızdakl bütün vapu.rlnr düdüklerlnl ça- 1 b k 
lidirler .. Fakat Müslüman kadınları han!!İ koca muvafakat ede bilir?».. erini .. yor ar. . larak bu mesud Mdiseyl se1Amlam1111ar- lan do durmuşlar ve ordunun en üyU 
e--'-ek1e e a"t b" d • l ı"' 1 " Bu goz ya!ılan ve bu bekleyış yirmi "lt askerine nld samlmt hlssiyatlariyle bir 

rK r ı ır aıre o an seıam ıga Bir Fransız erkeğinin, haremin id· yıl Urdil 
asla aynk atmazlar... dia ettiği mutlak bir istiklale, bir A~ık H~tay geliyor .. Ve gelmesine yıl, nnaneyl yıktı. AkUf politika çağı başladı. sevgi tacı örm~erdir. 

Onlara dıvarlar ve kafeslerle Örtü- mü lüman rkeği derecesinde hür- oy, giln, saat değil_ Dakikalnr var. F - Türk, çıktığı yere gene girebilirmlş! İşin Ur~yn gellşind~ askeri bir noltlada 
fil harem kısmı tahsis edilmi..+:r Bu t · t ed .. · · h' t kat dakikalnr şimdi yıllardan da ınun nsıl büyük önemi budur. tevakkuf edilmiştir. Urla halkı esasen 

~~ · - me ve rıaye ecegmı ıç zanne - . ' ·· ,_, • 
nunla beraber Türk kadınlan keyif- Hntay gelıyor .. Fnkat tek başına de- * Mar.,şale muntazır bulunduıuarı içın 
1 · • tecl'... 'k. d ka l mıyorum. .. ğil, elinde hediyesiyle geliyor. Saat (18) ı yirmi dakika geçiyor. yolları doldurmuş1ardı. Halk bayram 
~1 ~·ı ~gı v~ ıt fv en çı r ar... Mü!lüman adetlerinin tecviz etti- Bunu sayın snylav Muhittin Baha g{l- Reis Şemsettin seslendi. gilnlerlnln hararetli sevind içinde TU.rk 

en ı erme . ım. 0 an eşyayı sab~ ği bu istiklale mukabiJ, iki kısma t e f- zel hitabcsi~le mUjd~!or. •Tayini esamiyle Hatayın ilhakı !Ayi- ordusunun bUyük şefini selamlamıştır. 
alırlar ... Sevdıklerı arkadaşlarını zı- rik edilen aile yuvasının harem ta- Hntny gelıyor ve Turk - Fransız itti- hasını reylerinlze arzediyorum .. • M llın1 U 1 edhalind k 
yaret ederler ... Ve camilere de gide- rafına geçmek salahiyeti y lnız f _ fakiylc beraber geliyor! Meclis hademeleri dolaşıyor. Ve rey- k a~eş: eli z ~ :1 ..... ı baki~t.ıayma-
bilirler... 'I . . . . a a Hakkın sembolU olan Hatay, insanlık lerl toplıyorlar. am, e e ye re , ~.,. "'""i mcn-

M" 1.. k d I b 'b· b'" mı ya reunne aıttır... haklarının garantisini de beraber getir- Saat (19) a çeyrek var .. Bir alkıştır supları, memurlar tarafından karşılnn· 
us uman a 1~ arı u gı 1 t~ 11 Sofra başında, hepimi~ de asker di. koptu .. Ve sürüyor. mıştır. 

haklar~, serbestliklere tamamıyle olmak şartile, on davetli idik... Bu Tiirk - Fransız ittifakı, Tilrkle.r ve Hatay ana vatana kavuştu! Urla iskelesinde mevki almış bulurum 
maliktır... ,. . davet, Mehmet pa.~aya murassa imti- Fransızlar ~çin değil, in~a_nh~n da s~- Türk milleti! davaların kutlu olsun.. Urla birlilderl cidden çetin ve muvaffn-

Bazı kayıdlara tabı tutulmakla- . .1 . . fi kWıu rahati ve haklan ıçın hır garanti- Fakat ah! .. Ne olurdu? Bu fuıı Ata- k t1i bir imtihan S""ı-ı .. lerdir Ma 
be be T'' k k d la yaz nışanı verı mesmın şere ne ya- dir tUrkle beraber yaşasaydık.. ıyc _>' ... ~~ • • 

"dr~l ~·. ur I" a ın. nedna, ~vru~ pılmı§tı... Hataym ilhakı, bugiln geçmişteki bir İn8nU sağolsun.. reşal birliklerin askeri kabiliyet ve kud-
a e erının asa tecvız emıyecegı MAHMUT ESAT BOZKURT retlerini imtihandan geçlrmiJttr. 
bazı hususi müsaadeler dıVıi bah§C
dilmiştir. 

«Bu sahifeleri yazdığımız sıralarda 
1906/Haziran/28 Piyerlotinin (de
zanşante - kınk hayatlan) adındaki 
güzel romanı henüz intİ§&r etmemiı
ti. 
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lzmirin cenneti 
Tereddüde 

Gölcük 
lüzum yoktur ki 
yaylasıdır 

ce vUcutlarma lüzumlu olan auyun h~ 

bını tamamlam~ olur. 
Fakat sıcak mevsimde) insan çok ter• 

ler. Sıcaia kartı koymak için terlemesi 
zaruridir. Terle çıkan •uyUn yerini dol• 
durmak da lazımdır. 

Belki hatırlanıınız, vücudun terkibinde 
vasati olaralc yQzde altmış ndbetincle sıı 
vardır. Ancak bu nisbet vücudun tiıman 
yahut zayıf olmasına göre haylice deği
şir. Zayıfların vücudundaki su nisbeti 
şiımanların vücutlarında bulunan suyun 
nisbetinden dnha ziyadedir. Mesda u· 
yıf bir adamın vücudunda yllzde 13 yaf 
nisbctine kartı yÜzde 66 su bulunduiu 
halde, şlgman bir vücutda yüzde 19 yağa 
karşılık ancak yüzde 60 su bulunur. 

Bu nisbetten fazla su içilince, su daha 
kana geçmeden, henUz bağıraaklard• 
iken kanda ve vücutda bulunan bGtiln 
sulu maddelerin tuzlarını bağırsaklara 

doğru çeker. Kan derhal lüzumundan al 

tuzlu kalır. Sonra da su bağırsaklarda 
uzun zaman kalmaz. Bağırsaklardan içe• 
riye girip kana karışınca kanı ve vücuduıt 
sulu damarlannın hepsini fazla aulandını· 
Bundan da türlü türlü ve çok defa tchU· 
keli rahatsızlıklar meydana çık~r. 

Suyu lüzumundan az içince başka tür• 
lü rahataızlıklar ve tehlikeler meydan• 
çıkar. O vakit vUcudu teşkil eden nesiç• 
!erin hepsi az veya çok kurur. Fakat esı 
çok kuruyan adalelerdir. Vücutdan çt"' 

kan suyun yüzde 68 nisbetindekini ada• 
leler verirler. Onun için yazın adaleler 
daha kuvvetsiz ve daha gevııek olur]ar. 

Sözün kısası, lüzumundan çok içm~ 
de zararlı, az içmek de ... 

Ancak, herkesin sıcakta ne kadar ter• 
liyeceği bilinmediğinden şu kadar su İ9" 
mek iyi olur, diye herkese uygun bir ~· 
tar tayin etmeğe imkan yoktur. 

Şiıımanlar ekseriyetle zayıflardan ıi• 
yade lerlediklerinden ve zaten vücutl•• 
rındaki su nisbeti daha az olduğu lçlo 
susuzluğa tahammülleri de az olduiuJY 
dan çok su içmeğe muhtaç olurlar. Fakat 

Ve muharrir evvelce yazdıiı hika
yelerinde, Türk ahlakının kadınlara 
vermekte tereddüt ettiği, bu hakiki 
hürriyet ve serbesti mevzuuna temas 
etmek fıraatına naı1 olmamqh ... 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1100 metre irtifada, göl kenarında konforlu bir otel bulmak, istirahat et- eişman olmıyanlardan da çok terliyeır' 

Bunun için, bu defa neırolunan 
( dezanşante) romanını ıüratle göz
den geçimıiı olan okuyuculanmız bu 
mütalaalanmızdan dolayı, belki de 

20 Haziran 939 tarihinden 
itibaren açıldı 

mck en bfiyilk bahtiyarlıktır. ler vardır. Oturup dururken çok terliyell 
Size bu bahtiyarlığı GÖLC"ÜK OTELİ temin eylemektedir- zayıflar bulunduğu gibi, çok hareket et' 

Bol ve temiz yenıelı, "°' 11e temiz flalHI ile mek, hız.lı yol yUrümek, çalışmak bil' 
ucuz lstirallat anca'lı QÖLCIJK O'J'ELİlfDE İnsanı çok terletir. 

EHR ZAD 
Büyük 

a wıa;wn 
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bulunur.. Sıcakta içilecek suyun miktarı da a11' 
. _; :e _ ı _ _ _!__mw cafc terlemenin az veya çok olduğuna iz;. 

teden yemem. dedi. Kendisini Bağdatda tanımıyan yoktu. Al- abes idi. Bir gUn dUWnımın kapısı önUn- re tayin edilir. Terden bAJltası için günd• 
Ev sahibi ellerini çırptı. Hizmetçiler lah rahmet eylesin, çok para kazanııd.ı, de tembel temb• oturarak. eün~liyor- büyücek altı bardak ıu yetiıir. Ost taraf' 

koıı~tular. Evin efendisi hizmetçilere ama kazandığı kadar da çok sarfederdi. dum. Bir iki saattenberi dük.kanıma hiç da terlemenin dereceıine ~öre ... 
ibriklerle güğümlerle sular, sepetlerle Çünkil kendisi içkiye müptela idi. Onun bir müşteri uğramamıştı. Derken bir de G. A· 
s&bunlar ve killer getirmelerini emretti. için ö]düğü zaman babamdan bana bir ne göreyim? ömrllmde o ane kadar ba§- -*-
sular, killer, sabunlar, çiçek sulan gcti- mangır bile miras kalmadı Kemali ihti· ka kadında görmediğim bir gUzcJlikte, J • •• •• 
rildi. Misafir yemini veçhile evvela kuk ram ile cenazesini kaldırdım. Hafızlara bir zerafettc, bir kız uzaktan görilndü. DCJr - UZU m 
defa kil ile. sonra kırk defa sabun ile kuran okutarak babamın namına hatim- Kız güzel olduğu kadar da elbiıeainl en- -../:r-

ha ckanbur hoca dol yıaiyle buraya ge• 1 sak] pi irilmi bir küfte vardı ki, onun eUerini yıkadı, ve yine eski yerine otura- ler indirttim. Onu çok severdim. Onun damına yakı tırını§tL Zaten güzele ne ya· Ü zerine alivre satıl 
tirilmezdcn bir az evvel misafirlikte hu- gibisini ömrümde yemem~tim. Daha rak korka korka elini uzatıp köfteden için onu k ybetmek.le çok mütecasir ol- kışmaz? ... Bu kız bir eteğe binmitti. ete· 
lundu~rum bir evde çok tuhaf bir hı1diye elnn tadı damağımdadır. Masanın bnşınn yemeğe başladı. Bi:ı.ler ise bu yıkamala · dum. Aradan bir kaç hafta geçtikten son· ğinin önünden bir hizmetçi ona yol açı· f aa/i yeti baş/adı 
işitmiıtim. Müsaadeniz olursa o hikayeyi bütün mi afirler toplanmııtı. Hepimiz rın, bu korkuların mimasını anlamıyarak ra babamın çarşıdaki dükkanını açtım. yor, bir hizmetçi de eşeğinin arkasından _ BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDı""' 
şimdi size anlatayım. Eter anlatacağım atıştmnakla me§gulduk. yalnız misafir- misafire pgkm ea§kın hnlcıyorduk. Biz Dükkanda pek az mal vardı. Halbu ki geliyordu. Kı:z: çar ı kapısına varınca 
hikayeyi kanbur hocanın başına gelenler- lerin birisi bu nefis köfteyi yemek değil, misafire böyle hayretle bııkar.lı::en eağ eli· babamın borçJulan pek çoktu. Borçlu· eııekten indi. Hizmetçinin bir taneaini ne taliptir. ~ 
den dnha tuhaf bulursanız hepinizin ha- üzerine elini bile sürmİyeccğini°söy)eyince nin bıış parmağının eksik olduğunu gör- ların hepsi üzerime hücum ederek ala· eoekle beraber bımkbktan ıonra öteki.1- .. Alnuuıl piyasası! henüz incırt' ve .~AttY' 

uzer ne munmc e yapmamış ır... ~ 
yatımızı bizlere bağışlıyac:ak mısınız) > hepimiz §ll§ırdık. Kendisine: dük. içimizden en cesur olanlar dayana- caklarını istediler. Ben onlara sabretme- ni yanına nJarak çarııya Kirdi. Yanmc:laki burgda lld bUyUk fırına, ihracat UCJP'". 

diye sormuş. Padişah cpek&Jii, anlat ba- - Aman efendim. hiç olmazsa bir ta· mıynrak ondan b~ parmağını naaıl kay- lerini, çnlı.şacnğımı, para kaznnacağ.mı, köle ürkek Ur'kek dört tuafına bakma· rimizle muhaberede ise de benUZ ~ 
kalım. Eğer masalın güzel ise hepiniz ha- ne a1ınız, ne kadar güzel olduğunu gÖ· bettiği.ni anlatmasını rica ettiler. Misafir ve para kazandıkça babamın borçlarını rakı lerde yakınlık yoktur. Alman kon~ 
yatlıırınızı kurtardınız demektir> diyece- rccek.siniz. cEy k rdeılerim> dedi ceksik olan yal· ödiyeceğimi kendilerine söyledim. Onlar - Aman hanımcığım. kim olduğunu- dalre;Si yeni mahsul için henüz fiat 
vap vermiş. Kethüda da şöyle anlatmağa Diye onu köfte yemeğe teşvik ettik. nı.z ~ağ elimin baş parmağı değildir. Sol da beklemeğe razı oldular. O dakikadan zu haber vermeyintz. Çünkü sonra hali- m~~~e ile incir ve üzüm üZetlO' 
başlamış: Fnkat o köfteyi ağzına almamakta inad elımın de baıı parmağı yoktur, hatta ayak- aonr geceyi gUndüze katarak çalJJtım, miz yaman olur, diyordu. Kız çarşıdaki bazı alivre muameleleri yapılınışı ~ 

BAŞ PARMAKLARI Kf.SILEN ediyor ve: lanmın da baş parmakları eksiktir. cdi- çabaladım. Çolc para kazanmak çaresini, dükk&nlara balta baka benim dükkanı· la.r tescil ettirilmemiştir. Fiatler h 
ADAMIN HIKA YE.Si - Bu köfteyi yediğim için başıma bir ye ilave etti. Bize sol elini gösterdi. Haki· çok uğraşıp çok alış veri§ etmclcte bul- rnın önüne geldi. Size demincek söyledi· sunda bUyUk bir gizlilik hAkiın~~ 

k b 1·1 Jd" k } l' · d b .. k d H b tul ... 'bi d b'• . .::t. • Büyük işler henüz başlamamı~-· ço e a ar ge ı. aten ao e ının e aş pnrmagı yo tu. um. er ay orç ra para vere vere gım gı çarşı a en u,. .... ve en zengın ** 
cDün nlqnm tanıdıklarımın birisinin Oiyip duruyordu. Biz de ısrardan vaz- Her ne kadar ayaklanndıı çorapları var- hemen hemen horçlann hepsini ödemif dükkun benim dükkanım idi onun için Pek yakında incir ve üzüm reko~ 

evinde hatim indiriliyor ve ben de ora- geçiyorduk. Nihnyet misafir: sa da ayaklarında ba§ parmak bulunma- bulunuyordum. im: dükkanıma girdi. Bana selam vere- ni tcsbit etmek üzere rekolte h~ 
ya dilvetli bulunuyordum. Hatim indi- - Efendim, ben ellerimi kırk defo kil dığı çornplnnn üzerinden belli oluyordu. Aradan bir sene geçti. Artık hiç bor· Tek dükltanın peykesine iliştl Ömrümde in~ ve ~ ~ntakalanna gid ~ 
rı1dikten aonr , ev ,ahibi hepimizi yeme- ile. lmk defa ıabun :le ve kırk defa çi- Mis:ıfir hikf'iyesine şöylece devam etti: cum kalmadıktan baJka bir çok para ve daha bu kadar tatlı. bu kai:lar latif bir .es İn~ır .rekol=rgeç::ıı senet: old~ 
ğe ala koydu. Yemekler hakikaten çok çek suyu ile ynni ceman yekun yüz yirmi - Bnbam Bağdatlı idi, o zaman Haru- mal bin1ctirmiştim. Dükkanım çar§1da L,itmemiştim. Derken elendim yüzünU = :er. Uz~ iln reıı:of:S:nin 5S .. 
!yi pi frllmi~Terdi. Balığa, böreğe, bakla- defa yıkamayınca bu köheye dokunmı· nu R~it Bağdatda halife idi. Babam ıeh· parmakla g8sten1iyordu. Ben 'de bulun· nim örten yaşmağı yan tarafa çdcivermez milyon ykilo arasında olacağı tahrniP 
.,.aya diyecek yoktu. Hele aoianla aanm- yacağıma yemin ettim. Onun için bu köf- rin en ileri gelen tüccarlarmdan biri idi. mıyan bir kumatı başka yerde aramak - Bf'J'MBDf - Uyor. 
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Uzak şark 
Y akup ve Evlatları 

······ EV ....................... ... 
ve Amerika ___ ,,, __ _ Kadın 

• : • • • • 
i BİZANS SARA YINJN İÇ YÜZÜ 
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Birleşık devletlerin japonyaya sevkc

dilen ailih ve harp malzemesi ihr9catuıı .................. MODA ..... i 
~, .................... r..m ...... llCZ~ .... ~ 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
-254- kesmeye hazır olduğu bize haber ven1i- ••••to••••1••••••11••••••••••••••1•11•••••u•••u•111" 111••••••••11111•111 B J"' •ı d 

Nikola başpapaz olmuştu 
yor. Bu p ikolojik iatih lenin üç sebebi J 8 - U SC 0 C P al ar 3 

varld-ır: Son neşredılen istatistikler japon· Yusufu' n kederı·nden neler giyilecek? 
)•anın ithal ettigvi harp matcryelinin • .:ı-. , 

T~ - • .r-

anlatırken bütün kinini 
de 2 7 sinin Birleşik devletlerden geldiit• Bir çok kadınlar Şart ıiyınekte tered-

ni cöııterir. ( J clüt a&ıteriyorlar. Bunun •ebebi Şort p. 
2 - Raporlar gösteriyor ki yabancı Yakuban g6z eri af aya atlaya g6rmez yebilmek yani plljda, ıözler önlinde 

Eltimyoa bunu 
ku•uyor ve intikamdan bahsediyordu imtiyazlı bölgelere yapılan taarruzlar, bU- olmu~tu. On otlunu zahire almata Mı•ıra Şortla dolapbılmelc için İnsanın kueur-

haua • aponların iıtili ettikleri mıntaka· Y ıuı: bir vücuda malik olması, vücudunun 
&§ papu, hiuettiği sukutu hayli ve - Zaferleri çok sUrmiyecek .. Benim larda tedavili etme9İne mlni olmıya ~- yollamıı, Bünyamini alılıoymuftu ltUumıuz ve çirkin yağlardan salim bu-

kinl içinde nefes almak ister gibi biraz elimdeki kuvvet vakıl sizin kuvvetiniz lı,tıklan Çin dövizine zarar vermek mak- lunnıa.ı, bacaldannın narin uzun, belinin 
durdu. kadar yok.. Fakat ~unu. biliniz ki ~ aadiylc t hrik edilmiştir. Halbuki, bu dö- Böylece beş sene geçti.. Diye 80rdu. Cevap verdiler: ince, kalçalarının biçimli olması llzım. 

Sebastiyano, büyük bir dikkatle onun eğer istersem Bizans içınde birbirme viz.i korumak için SO milyon dolarlık bir Her taraftan buğda)' almak için Mm- - O henüz gençtir. Sonra babamız Böyle eüzel bir ı.ücuda malik olmıyan 
sözlerini takip ediyor, yeni bir oyun oy- dUşman iki din ayrılığı blle yaratabili- ikrazda bulunmuı olan Birleşik devletler ra gellrler ve deve )•ükleri zahire götU- onu çok sever .• Yanından ayırmak iste- her kadın iç.in Şort ııulünç )apacak hir 
nayıp oynamadığını tetkik eyliyordu. rim •• Ve kendi nilfuzumun ilk teslrinl, japon te ebbüsünün bu safhasına hrıı rürlerdi. ınedi, orada kaldı. kıyafettir. 
Eftiınyos derin derin içlni çektikten son- Leondan ve Totarastan, hatıl Nikoladan kayıtsız ka,amaz. Yusuf bö'-'le .fa:z.la miktarda buğdayın - Babanız.ın peygamber oldu.ır.unu 

ld b'l ~ 6 Moda, güzelleri daha glizel yapma ı 
ra birden feveran etti. ilk inükamunı 8 ım ı e.. Nihayet u'"çu'"ncu" olar•k Amerı"k"nın 81•• Mısırdan çık•.,ım hoc görmedi ve bir söyliyorsunUL. Hiç bir peygamber oıı:.uı-tl rd .. .. ~ v 6 dü ündüğü gıbi, vücudunun baı:.ı kueur-

- Nankörler .. diye bağırdı.. Evet Sebastiyano hayre e 50 u: '-'aa·ı mahfilleri, Biri-ile devletlere it usul koydu .. Zahire l tiyenl. CTe anc~k !arını sevgi bakımından birbirinden ayı- 1 •. '-
nank .. l B d afi k _ Aldınt" mı? Nasıl .. Bize iltihak su- J ..,.. C d k kt d ~ - 7 K'ı ilk ıı:.t ed d h . arını ortmeK; mabadiylc de çareler ara· or er.. eu. n sayem e muv a .. menfaatler Tı'enr ·1n mınta'- .. •ına mu"nhaaır kendisine kı ayet e ece mı nr a uu •- rır mı. uç 0 6 unu n n a a z.ıya-
ld i? .. &e... yap bulduğu için yeni bir kıyafet icad 

o Ular. Benim yUzUmden ikbale erdi- retiyle m bl k d d ı:.....d d .. day verecekti. de sever .. 
1 H B l ezden evvel kalım a o a an Oı;•... an ogruya mu· etmiı bulunuyor. Bu, Şortlann u··ıtü"ne ...i. er ve... ikbal sedirine kurulur kurul- - ayır.. uraya gc m " Kıtlık tti Filistin ve Şama kadar uza- - KUçUk kardqimizle blzim anneleı- •· 
ınaz da ilk l§lerl ilk dakikada beni ara- Buraya, siıin yanınıza artık başka ya- tazarnr olmasa da, er ~eç japonyanın d rimiz. blr delil .. Küçük kardefimidn an. yitecek bir etektir. 
tarından atmak oldu .. Evet.. Ben artık pacağım şey, başka çare bulamadığım uzak şarktaki hareketlerıyle haleldar ola· ı.Yakup peygamberin bulunduğu y r nesinden babamızın bir oilu daha var- Zayıf kadınlara gdince, onlar aanmız· 
Bizans hıristiyanlık aleminin ruhani re- için geldim. Görüyorsunuz ki çok açık cağı fikrindedirler. d hi kıtlık tesiri altınd idi. Yakup, Yu- dı, Adına Yusuf derlerdi Ymufu dağ- da her türlü kıyafette dola bilen bahti
isi, Bizans kilisesinin baş papası deği- ve doğru konuşuyorum. Bundan böyle Biıtün bu sebepler dolayısiyle, Birle· sulun derdinden a lıya aglıya çökmüş, da kurd yedi. Babamız Yuaufu pek se- yar mahllıklardır. Uzun boylu, ince ve 
Ilın.. sizin gayeniz benim gayemdir. Yine bi- şik devletler taarruzu durdurmak için hS.- go:z.leri kör olmuştu. verdi. Onun muhabb tini şimdi küçUk dar kalçalı kadınlar için en muvafık kı· 

Bu haber Sebastıyano ve arkadaşları- liyorum ki siz burada bulunan bu güzel la kuvvete müracaat etmek istemese bile, Butün günilnü hu us.i surette ve yal- knrde iınize verdi. yafet, kı a beyıız pantalondur. Bunun 
nı cidden hayret dUsürmU~U. Bu nasıl km imparator Leona zevce olarak ver- her halde harp vasıtaları vermek auretiy· nız n laınak için y,aphrdığı ve adını - Peki .. Peygamb r olan babanız ne iızerme şömiz.iye bir blüz, ufak bir bolero 
olurdu? mek .. onu imaparalor:içe yapmak isti- le japonyaya yardım etmekten vazceç- c.BeytUlhazaıa koyduğu vıne kapan- dıyc Mısıra lıp bura halkını da dinine giymek pek doğrudur. 

Eftimyos doğru söyliyoı·du. yorsunuz .• Tıpkı bizim ımwi gözlü kadın miye mecbur lcalacaktır. makin geçiriyor, yegnne teselliyi Yusu- davet etmedi? Deniz kcnannda tercihan giyilm ı 
O, bu komplonun ruhu idi. hakkındaki düsüncemiz gibi. Size söz jean Thoavenıin fun knrac i Binyaminin yanında ve - ÇUnkU onn Tanrı peygamberliğin icabeden renkler be ula llciverttir. 
O olmasa idl hiç şUpbesiz bu ihtilM veriyorum.. Maksadıtnı7.a muvaffak ola· - ontuı muhabbetinde buluyordu, hududunu Kenan elinde verdi. Hem g - M amnfih modada 6yle bir tcmaytıl 

hıuvaffak olmazdı. Suçu ne idi ki böyle hm .. Ve ben tekrar kilis~n~n b~ına ge- Veldmandan sonra Hcı· tarafla kıtlık varken Mısırda bol- yet ihtiyardır. Yola tahammUlU kalma- var ki bu da kllllik renkleri kullanmak 
ve ilk hamlede kadro harici edilmişti? Qe) im, 0 zaman bu güze ızın ımpara- l'ransada giyotin luk oldugunu, aç kalan memleketi rdcn ınıştır. Yusuf un kedeı-inden ağlıya ağ· istem iyen kadınları tatmin etmektedir. 

Efiı:nyos, onların naurlanndaki bu 19- torla W:llvacını takdi ederim .. Vakıa glzlf olacalı... Mısıra gidilerek Ucreli mukabilinde za- lıyn gözleri görmez olmuştur. Aradan Çiçekli, dallı, benekli ve kanttk renkler· 
tifharnklr bak~ da semılşti.. dördUncU bir izdivacın takdl.!i mUmkUn- Me hur Alman canisi Vaydman Ver- hirc temin edıldiğini haber almıştı. hu kadar seneler g çti~i halde o her gUn den yapılmakta olan bu banyo kıyafet· 

sUz denecek kadar gilç .. Bununla bera- Oğullarını yanına çağırdı: Ywufum diye ağlar ... 
- Hayret ediyorsunuz .. dedi. Hakkı- her ben bu güçlUğü de yenerim... sayda Giyotinle idam olundu. Fakat bu ed M 

1 
uf lcrini seven ve kullanan blr çok bayanla• 

ruz var. Ben esasen yorgundum, kendim _ B:ITMBDi •• caninin idamı ciyotinin Fran1adan ebe- - lşlttim ki, d i, ısır u tamnın Bunu duyunca Yus yUzUnU örten ta bu aene plajlarda te düf edeeeiimh: 
de çeldlircUm. Fakat onlar yalnız beni diyen k&lkmaaına eebcp oldu .. Bu auret· bir hazlnedal".ı varını . Bütün zahire an- nikap altında aglamağa bnşlndı. Kardeş- muhakkaktır. 
bu makamdan uzaklaştınnakla kalma- B. HenderSOD le Vaydrnan giyotinle öldürülen mah· harlan onun elinde imiş. Hem bu vezir lerl kendisine fenalık etmi§lerdi. Fakat önden iliklenen köylü biçimi elbiader 
dılar. Yer:ime en büuük dlişmanım olan kA-' 1 b 1 Tanrının birliğine iman etmiş, bizim dl- ne de olsa kar~til r. Bir cahillik et-

J uuuarın aonunc:uıu o muı u unuyor. . • . "di K dini l d aff çok görülcc~i gibi gayet kısa etekli n 
birini .. papas Nikolayı gcürdiler. • Berlinden Londraya F hüL" • V d .d rumızdcn iın13. :Mısıra gı n.. en • m !!lerdl. Yu uf on nn için n etti. k b 1 1 k ranaa .. umeti ay mamn 1 amın· . . v . . . . . ço o p aj ıyaf etlerine de faz.la rıu-

Mesel ı a· lasılıuordu d z.in do aynı din chlı oldugunuzu tanıtın. Ama )'tne kendıni bıldırmedı. e ş m ı nn ~ ' nı .. ı .. aeliyor". an ıonra bir kararname nctrederelc gİa 1 V• 

p N k la Le un silt ,.-. • Bu suretle belki size diğ~lcrine sattı- - Peki .. dedl. Sııe istediğiniz huğda· ge ecegız. 
apas i 0 • imparator on Londra, 3 (A.A) - Diplomatik mah- yotinin kaldınldığmı ilan etmiıtir. latanbul deniz kenarıdır. Sık aılc kürek 

k d i idi Le b aslık ma- gından daha ucuz buğday verir. yı verece im. Fakat bir smrtln .. Bir da-
ar eş .. on onu aş pap fcllen"n tebaru"z cttirdiltine göre, yann Hukümetin ne redı'len kararnam ... :". ır- --L k "- b _L r___ d 

k · kl · "'- 1U kadınla b~ ....... Bir rivayete gôre Ynkup on bir oğlun- ha eI r " lirken küçük kardec;:inizi de ~me · 11;otraya motöre inme1t rrrA • 
amınn getırme e mnvı goz.ı bura)18 gelmesi beklenen Berlin bUyük de buna sebep olarak ta giyotinle aleni c r lan olur. O zaman da gri, siyah veya il· 

olan izdivacını kilisenin takdis etmesini elçlsi B. Hendcrsonun bu gelişi sırf hu- idamın halk üz . d hl"k" b. 'b t t • dan onunu gbndcrdı ve Binyamini )'a- beraber getireceksiniz, B kayım o hakl-
tcmin gayesini gUdmfüıtli susi doktorunu görmek içindir. erın e 8 8 1 ır ı re e nında ahko) du. Bir rlvayetc gorc i e katen bnbanızın sevdJği kadar vnr ını? civert rt-nkte uzun pantalon giyilmesi 

S bastlyano: -*- siri yapması i tihdaf olunmasına rağmen ynlnız \iç oğlunu gönderdi. Yusufun maksadı kardeşini görmekti. ve mer klı bir blQz tercih edilmesi tnv· 
- Peki ama, muhterem peder, dedi. p A R i s r E aksi le!ir husule getirdiğinin anlaoılmı~ Yakubuıı evladlan ~ola çıktılar ve ÇünkU ond:ın ayrıldığı zaman Blnyamin siye edilir. 

Siz imparato.r ~onu saraydan alıp o Siyasi bir fJÖf'Ü me olnuuıdır. do ru Mı ıra geldiler . henüz 011 üç yaşında idi. Kardeşleri Yu- Bu kıy af et denizde daima göz.e bo 
gUzel ve mavı gozlU k:z-ın kol~rı arasına Parbc 3 (A.A) _ BB. Daladiye \'e Halkın giyotinle id m olunan caniye Zahire almak için g len yabancıları sufu kuyuya altıkları zaman da Yusuf görünecek bir kıfayet olarak kalacaktır. 
attılınız z.runan kendisine kilı enin tak- Bonnct İngilt re bil lik elçiliğinde ve- nefret yerine merhamet hissetmekte ol· bizzat Yusuf kabul ederdi. Ancak öz on yedi yaşına nuşll. Şimdi ise otuz Bu sene yanma 
disini vaadetmedlnlz mi? rilen bir ziyafet esn:sında B. Hore Be- duğu, bunun cezadan istenilen gayeyi ih· kamaıtırncak kadnr güzel olduğundan yaşında idi. On üç cnelik hasret çe1d- lftOd•• y--. 

- Ettim .. Fakat bana inanmamış ola- lişa ile görilşfııüşlerdir. lal ettiii aörli.lmliıtür. yı.izUnlı daima sıyah bir rukapla örtme- yoı du. Geçen sene dalgın bir halde buıu 
1 

cak.. Yahud da benim yU%ümden ikbale ••n••••••1111••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• l Adet eclinmlfU. - dünyayı aaran lcavrulmuı vUcut moda.. 
nail olanlar arkamdan kU)'UmU kamı~ ~ayanı dikkat ve hayret bir eser Yusuf kardeşlerini görünced ı tanıdL Giresunda bu 711 nüfuzunu kaybetti. Maıunafih p)lj 
lardır. Bu ici Totaras yaptı •. Beru'm ev- ":11 

Fakat onlnr Yusufu tanıyanın ı ar. d d ,.. mo a11 evam ettiği için vücut ister i • 
velce ve yin ... komplonun faudası ı'çın' Ah• tt b • Yusuf sordu: Fındılı Jıır-,. f-•rJlıa• "" 1 k ı .. _ ..., temez ıene kızarıyor. Burada kızaran 
l-~~ pnpaslıktan istifa ettiminl biliyordu. ıre e ır sene -Siz. kims.inız? Bum)'a nema s.ıt • sının temeli_._.,... '~ -'d ni ., ... ....._ yüzler İçin tatbiki faydalı olan pratik bir 
Esasen bu istifayı bana Totaras tavsiye gı;.ı i z. Gırcsun, a (A.A) - Knrndcnlz böl- f üld b h d ğ E 

: Knrd leı ı. . . . orm en a se ece iz. ~vinize döndü· 
etmişti Demek o maksadını çok evvel • ge ı fındık tanm satış kooperatifleri bır- v . le 
den ~arlamışh. ı lifanamem Impara: : Bir gazetecinin öte dünvada ve ölüler arasm· - Biz bu •d y nlmak için gt'ldık. lıı;ı tnrafından yaptırılmakta olan :fındık gunuz va ıt yumurtanın beyazını limon-

,.,' - Siz bu •day alıcıya henzcıniyorsu- kuına :( brik ının temel atına törcnl, la çalkadılttan sonra yüzünUze hafi~e 
torda idi. Bunu Totaras peka!A biliyor- da yaptıp garip Ve hayali röportaj.. nuz. Muhakknk bnşkn bir memlcketın, Ordudan da g len kalabalık davetliler sdrünüz. Sabahleyin yuzünüdi yıkadıktan 
du. Gaflet ettim. Istifanamemi aerl al- h da 1 blrl k bıı ka ve düsman bir hükümdarın hes.ı- uzurun )'apı mı \'C i umum mil- sonra, iyi pudra ile kurular ınız. Cıldini· 
=~ı!!~ :::::ı b~:ıe:ı::; Ahirette ölüler nasıl yafıyorlar ve birbir- bınn buraya ca usluğa geldiniz. dUrU il Ordu Zir t bankası müdilrU zin, taravet keabettiiini gôninünüz.. 

l l l ? - Aman .• Nnsıl olur. Biz hükümdar B.irliğin ma~t ,. . ~ay leri hakkında MA'NTO .,.OD.,• • .,Rİ 
nrzumta olm~ gibi umkla~tırdılar. leri i e nası sevişiyor ar. bırer nutuk ı;oyl mı.ştır. ... .r.a.a..r. 

Tom meydanda bwunacağım sırada sulUın tanunayız bile .. Biz çölde, kendi A.~ sarı ve sDrlcnnen 
61.zin elinize dllşmil§ olmaklığun, ortada halimizde Y~"8rt7- Buraya tu Kenan clin- General Muzaffer renlıler moda.. 
Co··runm·· emekJlT.ı"ın de ioılenn" e yaradı.. Yalıın seneıerın en mühim siyasi Pe ~ai den geldık. On bir kardeşiz. Bir de ih- rer11üder Mar"" .. G N k d l lb 

'6 ,. f • • d :11 ~· e a nr gÜze e i e giyinılirae giyi-
BUtUn bunları bana rayda benim he- •alufyefJeıeinden O Up öte linyayı floylaıttıf tiyar babamız var, .adı Ynkup, Jakabt 1.s- Mnrnş, 4 (A.A) _.Kolordu komuta· il 
bıma bulunan blr kız. gelerek metre- • '!il" 0Janfarfa mfiJaJıatfaP- • rnıldır. Kendlsı pe)' nmberdır. Tanrının ru Korgen ~ l Muzaffer TergUdcr dün nı in, m nto, daima lazımdır. Çünkü ka-

bırliğln insanlnn davet eder. Her )•erd şchrlınıze g 1miş \'C Albay ile drure di- dının elbise ve tuvaletini daha çok cüu:l-
slme ylemiş- Yalnız 0 değil .. Blitun b k ·ı • D lf Ç oldu u gıbl bizde d kıtlık oldu. Aç knl· rcktorlcri, nsker, jnndann ve polis kı· le tirir. Bu sene mod olan mantolar çık, 
şehir blliyor .. Muhafızların bana geçmiJ Eski Avusturya aştJe r ı o üs ve a· dık. Bedeli muknbilindc buğday alma· tnlnrı tnrnfmdnn k:ır ılanmı ır. • n 'e sıklamen gibi renklerdir. 
olsun .. demelerinin de sebebi bu imiş.. k l k Cümhurreisı· •ıa•arık 'ı· ldik. H a h ı ı b b -*- ön kruvaze değıl, hafıf bir düXme, ya-Baş papa tekrar sustu. os ova ır,11 ,,.,, n ğn g ntt enin §Ö ret n n nmtz A R A r A t> 

Scbastiyano ve arkadaşları da susu- memleketleri hakkındaki düşünce/eri i Hın'"· Biz enln daha fazla iUbar ede- ~~: ·~: ~r.pılır. Bel 1 csık, ince ve atı.· 
vorlar, onun soluk aldıktan sonra tek- c ğ n!, y rdım ö ter ceğini blle söyle- Bir r n yangını 

B k •• l • b' k 0 
i U Marn , 4 (A A) - Merkeze bağlı Ber- • 

nır konu asını bekliyorlardı. u ço guze eserı ır aç gune m y~ uf k ıd i Biny minin de hnlın1 1iz ınıntakasında K civnnnd kl Ol'• MACARi l'ANDA 
Artık Eftimyosa emniyet edebilirler- d k manda dün bir yangın çıkın vı etrnfn apa"OH a.. r 

d' I_ d y • A ' k ö rcnınek istedi u u ı. Onu kendileri ile ittifaka sevkedcn K3 ar enı sır a o uyaca snızı -Slzonbirkard izd diniz.Hnlhu- irnyetin mcyd nverilmedenfcn JnC- Nazi azete i 
büyuk kin elbuttc ki işe yarıyacaktı. d k ınuru \ e koyliılcr tnrafmd n söndlidil· B d 

Eftiınyo te1c:rar .. ~., .. ı.~.,,.,dı·. •••••••••••••••••••••••••••••u••u••• .. ••••••••_:•••_:••11••••••1a••••••••••••••_...... ki bura -0n iniz. Biriniz ncr e? ıni.ıştür. u pc te, 3 (A.A) - Devi tın h i-
......... ~ ci ıy tine dokunan n nyatta bulun-

- Efendi ... Dedi, b k ... insaniyet ol • Elinde bulunan kıymetli hıızine;T";iidn· - Aferin Ro.uırj 1 .. Kt 1 du ~ndan dol yı on bc.<J gün tatil cdll-

DEMiR MASKE 
rak ğzınd n bu yumruk kadar oyuncağı f için hemen dıunlarının ve nrab nın büyulc ve mühim hizmetten dolayı çok mı olnn Macar Nazi •Pcsti Ujsag• ca
çıkarıyorum. Fakat ... Hani en ufok bir ) ntn geldi. memnun ol k.tır. Bu h rikulA de i 'n 7 ı bu n am yenid n int'sara başla

mıstır. 
h rckette bulunursan, bağırmak fal Onl ra ıil~ hlar nı çekerek her ihtimale miıkMatı bir k ç bin hın ve bir riıtbc 
terscn bu hançeri kalbine aaplanm. ka11ı dövü e huır bulunmaları emrini terfidir. Bohemya ve Rütenyada 

Kral m ğnır bir sesle: verdi. Ror.arj bu müjde \C iltif tt n o kad r dağıtılan belediye 
- Ben rtık kendimi allahıına terk M amafıh onun bu ihtiyat t dbiri yer· çok cvindi ki az kalsın kendini tutamı· meclisleri ... Büyük 

en - ... 
tarih ve macera 
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romanı ettim. .. Dedi. Ne isterseniz. nıuıl isterse• ı;izdi. Çünkü tıüvari grubu bütün hızı ile yacak "c Sen M rsın boynun nl • Berlin, 4 (Ö.R) - Bohemy v Ri.i~ 
niz oyle hareket diniz. ve hatta onlann mevcudiyetini bile his· c ktı... tcnyııda Alın n protcktoru sıfatiylc ta~ 

Hoz rj emin oldu. Arabad n indi. Ka· setmcden önlerinden geçmlılerdi. Sen Maraı böyle Tulon yolun c\ke· yln dilen b.lıon Fon Nörntın bir emri 
f ile be belediye m clisl dağıtılmıştu. 

- Emirleriniz hadıyen icra edilecek· mdlkları ve onu yakalamağa geldikleri pıyı sımsıkı kapadı ve demir ma eyi Rozarjın ery d bt-nur bir çığlığı idi den sebep ne idi) Bunlnnn yerlerın Almnn bel<"dİ)e U· 

tir, emın olunuz.. ld Muhakkak rnkibi ve du~anı sn· böyle kolayc ele geçirm~ olmanın e· ki bu grubu biraz ilerledikten ıonra duT· Sen M ra. kralı yol çı rdılctan onra ] rı t •ın edllm .rdlr 
0 

u. _,, . d k · · · · ' · d t-'-rar harck•t • · · d" durdu. onun bıran evvel Parite Vcraay rayın ** havı büsbütün kendi eun e tutma ıçın vıneı açın e caı;; ._ ... mnnı ver ı. 
O d .. d # . d · K d' k d' ·bu · uvaff k tt Ro:ınrJ', hüylik bir hayr•t ·.·çı'nde: donmesini temin eden plarıınd n mem· n or i.ıncü Lui, 0 ak§am yemeğini onu öldürtecek ve cc.edini enızc attıra· en ı en ını nı m a ıye en ... 

erken yemiş, ertesi hah erkenden yo· ak dolayı tebrik ediyordu... - Mon enyör Sen Mani.. Diye hay· nun yirmi dört at kadar huzur \e cm• 
1 k 'c tı. Be d d .. D' k t ni> et içinde kaldı. Geçenlerde m bur ad mlar, erleri a çı c ğı için odasına çekilip erken yat- Rozarj kralı > ukJend. Diğerleri ona - n yaman a amım ogrwıu... ı- ırmı ı... . 
nuıta. • aı l' . a1 rak Ekü dö Frana• yordu ... Hiç kimse benim kadar kurnaz Ceçen grup fılhakıka en Marsın gru· Demir m akenin k Çt ını, arkadan Ro· 'e hayati rı üzerine tutulmut bir istatistik 

Uyuyalı bir kaç saa olmu tu ki birden ~:c~k:l~r~e;:~:: :ıeline doğru yürü· olamaz ... Böyle '1Pıni i muvaffak olmak.. bu idi. zarjı onun pqine saldırdığını. kralı da ne rcdıldi. Avrup da ne redilen bu İn&· 
sıÇTayaraJt uyandı. düler. Ah .. Kim bilir Sen Mars ve hele Majeste Sen Mars atının ba ını kasarak ve o Pariscı yolladıiını düıünürken bunlann tistiğe gôrc; Şiıirler en kuvvetli ph r .. 

Y ..... Lta d.J::...._ı b k d 1 '-1 f da ha-etle haykırdı: ıu tte nerelerde ol caimı tııaa\•vur ede lerini .30 yaıından evvel veriyor v ... u.L_ auuı; vgnuur doirulmaz kal'fllUI· Burada, canL z.lardan kalma ara anın ne a ar memnun o acar. ar .. J. • ... IJVR• 

da tanı d ıı:.. b. ._ •- .ı . d' K 1 b C •- t k • • d u'"t d"y n - RozarJ 1.. ede bfuıncla birden büyük bir endi,e ret kaı:anıyorlar. ma '•• ır taKım KOl" .. unç ınsan· içine bir dö,ek ııermitler ı . ra ı u ya· ece .. aran ı ıçm e m ema ı e . 
lar gördü .. dıl A b ,_ 1 kapa· ı'lerleyorlardı. - 7..afer ... Monsenyör ... 7..afer... ve ıüpbs yer buldu. Astrononllar: 43 ünden ıonra m .., ... taga yatır ar. ra anın .. apısın 1 I l k ·r 1 1 

Kr 1 ilk " •· •. d -x..'! h' V --L • k f d ı_ · k Sen Tropcı: kalesini biraz ger.mi•lcrdi - Naaı ? muvaffak oldunuz de· Kral ilk mcrha e o ara u ona git· o uyor, onee ruya gor Ugune z:.a ıp dılar. e 'fC&•rın pr tara ın a&eı apı· ,... .. ..,.. 
oldu. 1tndan çıktılar. ki bir kaç yüz metre önden atını süren rnek... mqti... Kimylli rler: 28 ile 32 ya, arMUıd~ 

Co'zl · • x..._ d d R • k k d'le · d • 1 n - Oldunuz demek le aöz mu Mon• Demir nıaa.ke de ıüpheıiz o yoldan riv ziyecı'ler.· 34 ile A8 araaınd .. f:-'1..-: ~ ennı OısutlUr u. Yanm saat sonra Sen Margeriı a a11 ozarı uza tan ·en ı rınc ogru ge e ~ -. ~ 

Fakat ayni zamanda bu adamlar üu· istikametinde yol alıyorlardı. bir takım at sweri duydu. ıenyör ... Ben gittiğim yerden hiç boı dö- ıeçecekti. ler: 30 ile 34 ara ında, muhterilerı 31 ile 
rine atıldılar. Ağz.ına kocaman bir tıkaç Bir muddet daha yol aldıktan ıonra Rozarj. 4üphelendi ve av kokusu duy- ner miyim) Rozarj da )nİ}olu tutmu tu. 38 M nda, muharrirler: 33 ile 37 ara. 
tikadılar. Kollarını ayaklannı aımsıkı hai· Rozarj arabayı durduttu. Etine bir fener mu~ bir tazı gibi kulak kabarttı . - Ne oldu} ~buk söyle... Ve belki de Rourj, demir m ske ye· 11nda ref k ıZ&nıyoıl r. 
lamağa batladıl r aldı. Arabannı kapısını açarak iç~ri girdi. Biraz ıonra at se91erinin kendi istika· - Yakaladım .. r te burada .. Eli aya· rine ve o z nnı ile kr lı yaknlnyabilirdi. f otognıfı keofedcn Ediaon, 35 yquı-

Kralın altlına ilk gelen §ey demir mu· Belinden hançerini çekti. Kralın ağzın· metlerine doiru toz dumaıu içinde yak· iı, kolu bacaiı sımsıkı bağlı olarak fU Bu uzalc ihtimal pe\nli. mümkün de da ıken bir ıene içinde J 04 ey ik fet· 
!cenin d mlnrının Tul onda kendisini ta· dan tıkacı çıkardı: la an bir süvari bfileei oldujunu anladı. arabanın içinde .. olabilirdi. mittiı 

Şöhret yaşı 



Değerli bir eser 
''Türki.yede 
hareketlerine 

matbuat ve neşriyat 
bir bakış,, kütüpha

noksanını tamamladı nemizin bir 
Maarif vekaletinin iki ay evvel An

karada topladığı matbuat ve neşriyat 
kongresi münasebetiyle neşrolunan bir 
eseri maalesef pek geç olarak okumak 
fırsatını elime geçirdiğimden çok Uzill
düm. 

·Türkiyede neşriyat hareketleri tari
hine bir bakışp adını taşıyan bu eserin 
cidden çok yorucu ve oldukça uzun sü
ıen bir tetkik ve tetebbuun mahsulü ol
duğunu anlamak için kitaba bir göz at
mak kafidir. 

Matbuat umum müdilrlüğü müşavir
lerinden bay Server R. İskit bu eseriyle 
medeni hayatımız bakımından da en bü
yük bir noksan teşkil eden matbuat ve 
nt;Şriyat tarihimizin ilk temel taşını at
mıştır. Esnsları çerçiYelenen bu mevzu 
etrafında tetkikler yapmak, memleketin 
bu büyük noksanını telfifi etmek bU
tiln kalem sahiplerinin omuzları i.istün
d duran bir vazifedir. 

Bir milletin medeniyet tarihi o mille
tin matbuat ve neşriyat tarihi He mü,·a
x.i yürür. 

Bir zamanlar Şarktan Garbe ilk me
deniyet ışıklarını yayan ve medeniyet 
tohumlarını getiren Türk milletinin ge
rilemesi sebepleri araştırılırken tab ve 
neşriyat işlerindeki geriliğini tesbit ey
lemek imkansızdır. 

Bu değerli eser in muharriri 
SERVER R. İSKİT 

Avrupada 1440 senesinde müteharrik 
harlJerle kitap basılmasına başlanması du. Çünkü bu m~eti 'ba.ııka türlü layık 
yeni bir devrin açılmasını temin eder- oldugu mevkie yukseltmek lmkAn.sızdı .. 
ken biz Şarka bağlı kalmakla tam Uç ~on . on ~ıUık ?1eşriyat haya~~. ve
&ro- ilerliyen bir medeniyetten kendimi- nml~. neticelen on yılda katettiguruz te
x.i uzak tuttuk. klimul ~~luna eş teşkil edecek kadar 

Bao;ım yoliyle batı ülkeleri sakinleri kuvvetlidır. . . 
terakki ve tekamül yollarında hızlı ham- İşte Server ~t arkadaşımız bıze 
leler atarlarken biz tam üç asır karan- ~~tbuat ve neşrıyat hayatı_ı,ruzın çok 
l1kta ve köşemizde kaldık. guç. ol~~ baş~angıcından bugune kadar 

Kitap basmak için Şeyhülislfunlann geçırdıgı çetın safhalarını, ~eşrolun_an 
arkasından koştuk. Fetvalar almağa ça- fetva, kararname kanun vesaıre şeklın
lıştık. ~eki_ nıe~uatı gözlerimiz ö~üne bu. de-

1Ik matbaanın bin bir zorluklar içinde gerlı eserıyle yaymıştır. Türk neşrıyat 
ıesisi ve ilk eserin basılması 1729 dadır. tarihini yazacaklar onun bu mevzuda-

Üç asır geri başladığımız intibah ha- ki öncülüğünden çok istif~de e~l!~ecek
reketine Arap harfleri yüzünden çek- ler, onun kısım kıs~ çer_çı~ele~gı mcv
tiğimiz sıkıntıları karanlıkta çalışmanın zular etrafında tetkiklerını. geruşletmek 
,.e yaymanın imkansızlıklanm dn ilave fırsatlarını c~d.e edece!t1erd~r.. . 
~decek olursak milletimizi az kalsın iz- Ser\'er İskıtın bu hizmetini bır yazıcı 
mlhllilc si.irükliyen esbap ve §mili göz- sı_fatiyle minnet ~e şilkranla ~~ş.ılar ve 
]erimiz önünde canlandırmak daha ko- hır arkada sıfatiyle de kendısını hara
)ay olur. retle tebrik ed~r~en bUtü~ ~ü~avverle-

Kemalist rejimi yurdu kurtardıktan re bu eserle kutuphanelerını suslemele
Eonra bu kurtulu~~ ebedileştirmek için rini tavsiyeyi bir vazife bilirim. 
Uıtin harflerinin kabulünü zaruri bul- 11. O. 

iskan kanununda tadiller 

Halkın toprağa bağlan
masına dair hükümler 

Şoför Riza eniştesi! 
Sabri tarafından 

yaralandı 
--tr-

Mübadil ve göçmenler 
Yunanistanda Başvekil şerefine 5 bin 

Evvelki gece Karşıyaka Alaybey is- kı•şı•ıı•k bı•r zı•yafet verdı•ler tasyonu karŞISJnda bir yaralama vak'ası 
olmuştur. 

Aldığımız malumata göre vak'a şu su- Atina, 4 {A.A) - Atina ajansı bildi- .-.~-~-
retle cereyan etmiştir. riyor : 
Akşamdan Karşıyakada Kemalpaşa Dün akşam Atina - Pire \'e civarında 

caddesinde Celalin meyhanesinde kafa- iskan edilmiş olaR mübadil ve göçmen
yı çeken şoför Riza, buradan kalktıktan lcr, Panatinaikos spor kulübünün geniş 
sonra eniştesinin müsteciri bulunduğu ı:;ahasında. başvekil general Metaksas 
~ahil gazinosuna gitmiş \.'e burada da iç- şerefine 5000 kişinin iştirak ettiği bü
tiktcn sonra eniştesiyle ağız ka\'gasına yük bir kır ziyafeti vermiştir. 
başlamıştır. Ziyafete başlamauan evvel, göçmen-

ler adına bir göçmen papas tarafından, 
Kavgaya sebep, aiJevi bir meseledir.. başvekile, Elen milleti arasında vücuda 

Araya girenler buradaki kavgayı yatış- getirdiği birliğin ve kurduğu sulhun tim
tırmış ve Riza da gece sa::ıt on ikide evi- sali olmak üzere. sşnatkarane bir suret
ne gitmişfü. te ciltlenmiş bir İncil takdim edilmiştir. 

Hizadan sonra eve gelen Sabri, bu- Ziyafet esnasında, Atina valisi nazır B. 
rada kain biraderi Rizaya çatmış Ye Kot?.iyas ve bütün sınıf ve sanatları tem
kavga ikinci defa olarak evde başlamış- sil eden diğer 15 hatip söz söylemişler 
tır. Sabrinin, refikası ve kain validesi ve bugi.in Yunanistanda miibadil veya 
araya girmek istemişlerse de kavga uza- gayri mübadil, göçmen ve yahut yerli 
mı.ş ve tokat tokata gelmişlerdir. mevcut olmayıp yalnız krala ve milli 

İşte bu sırada Sabri, çektiği bıçağını hükümet reisine ayni sadakatle merbut, 
Hizanın cınuzuna ve arkasına • olmak Metaksasın vücuda getirdiği sulh çerçi

vesi içinde memleketin nefine hadim ve 
üzere iki tarafına saplamıştır. nihayet vatanın müdafaası için her türlü 

Vakta mahalline yetişen zabıta me- fedakarlıklara hazır Elen vatandaşları 
murlan, yaralıyı alarak ilk müdavahnı mevcut bulunduğunu tebarüz ettirmiş
yaptınnışlar ve memleket hastanesine lerdir. 
sevketmişlerdir. Bu nutuklara cevap veren B. Metak-

Carih Sabri de yakalanarak tahkikata sas, zavallı ve fakir bir halde gelen göç-
başlarumştır. Rizanın yaralan ağırdır. menlerden semereli iş ve terakki unsu-

Bulgar Başvekili dün 
Sofyadan Berline gitti 
Berlin 4 ( ö.R) - Bu1gar ba§vekili 

B. Köse lvanof bugün Berline gelmiş ve 
garda Alman nazırları tarafından istikbal 
edilmiştir. B. Köse Ivanofun Berlinde ya
pacağı görüı,ımeler esnasında .şarki Avru
pa ve Tuna havzasına dair meselelerin 
görüşüleceği tahmin olunuyor. Söylendi
ğine göre Bulgar başvekilinin Berlin zi
yareti Danzig meselesinin ehemiyetini 
biraz zaman için kaybettirecek mahiyet
tedir ... 

Sofya 4 (AA) - Bulgar ajan!lı bil
diriyor: 

Başvekil Kö"e Ivanof ve refikası, ya
nındaki zevat ile birlikte, dün gece res
mi bir ziyaret için Berline hareket etmi' 
ve İstasyonda kralın mümessili, hükümet 
azası, mebuslar, Almanya ve Yugoslav-

Yunan efzunlan bir merasimde 

ru çıkaran Elen milletinin hayatiyetini cesur Elen vatandaşları olduğunu aöy
tebarüz ettirmiş ve dört ağustos 1936 !emiştir. 
inkılabının, memleketin nefine çalışan , B. Metaksasın nutku milli hilküınet 
ve kralın yüksek idaresi altında milli reisine karşı bağlılığı gösteren hara:retll 
htikUmetin etrafında birleşmiş yeni ve ve uzun tezahürlere sebebiyet verınlştir. 

Soğukkuyuda bir cinayet 

Kız yüzünden bir genç 
ağır surette yaralandı 

Suçlu, 
bıçağile 

kızın kardeşidir ve 
birlikte yak alanmıştır 

Diln öğleden sonra Karşıyakada So- leden sonra saat 15.30 da kızın kardı>şl 
ğukkuyuda müessif bir cinayet olmuş- Hasan Özkıranla Mustafa Çayoluk arn
tur. Hadise etrafında elde ettiğimiz mn- sında kavga çıkmıştır. Münakaşa ile baş
lömat şu merkezdedir : lıyan kavga bir aralık şiddetlenmiş ve 
Soğukkuyuda Sadık bey sokağında 5 kızın kardeşi Hasan Özkuan, arkadaşı 

sayılı evde oturan Hüseyin oğlu Hasan Mustafa Çayoluğu bıçakla arkasından 
Özkıranla Gaziler mahallesinde Bedava ağır surette yaralamıştır. 
sokağında 15 sayılı evde oturan Mehmet Yaralı, celbedilen imdadı sıhhi oto
oğlu Mustafa Çayo1uk arasında öteden mobili ile derhal memleket hastanesine 
beri bir kız meselesi vardır. Son zaman- nakledilmiş ve tedavi altına alınmıştır. 
larda bir kız kaçırma meselesi buna in- Suçlu, htldiseden sonra :zabıtaca bıçn-

ya diplomatik mümessilleri ve daha bir 
çok zevat tarafından uğurlanmışlardır. 

B. KO .. SE İV ANOP zimam edince iki arkadaşın araları açıl- ğiy]e birlikte yakalanmıştır. Hadisenin 
mıştır. tahkikatına müddeiumumi muavini bay 

yarın buraya gelmesi beklenmektedir.. Bu kız kaçırma meselesinden, dün öğ- Rüştü Uskent vazıyet eylemiştir. 
Berlin 4 (A.A) _ B. Hitler, Ham· Ba~vekil Hitler tarafından karşılanacak-

tır. Köse İvanof, bir kaç kerre Fon Rib- H nl i • G • ~ • t 
burgdan buraya dönmüştür ve Bulgar bentropla buluşarak kendisiyle iki mem- ayva ar verg Si ayrı 5aKI ıra 
ba~ekilinin Berlini ziyareti günleri zar- Ieketi alakadar eden siyasi ve iktısadi müruru zamanı üzerinden tarholun&• 
fında Berlinde kalacaktır. meseleler hakkında görüşecektir. --+-- cak kazanç vergileri 

Belgrad 4 ( ö.R) _ Berline giden B. Mumaileyh bu sabah Belgraddan geç- Ankara, 4 (Hususi) - Maliye veka- ·~ 
Ankara 4 (Hususi) - Büyük millet ı bile yapmamaktadırlar. · · t d y 1 h · · ] ti h an] · · .. ru anı 

Köse Ivanof Belgrad garında Yugoslav ınış ve ıs asy~n a ugos avya arıcıye e • ayv ar ver~sı m~r~ zam - Ankara, 4 (Hususi) - Gerek yeniden 
m -lisinin son toplantısında ilk müzake- lote hem bu mmtalca dahilindeki türk nazırı Markovıç tarafından karş l nın b"clangıcını tesbıt ve vılayetlere teb- b ı d be • d ..,... başvekili ile vagonda uzun bir mülakatta . . . ı anmış- •W '""". • . • işe aş amış, gerek öte en ri ışe e-
rwni yaptığı iskan kanununda değiı,ıik- dilini ihmal etmiı, unutınuı olan yerli tır. Markovıç, Bulgar başvekiline Srems- lig etıniştır. 1839 sayılı hayvanlar vergı vam etmiş bulunsun gayri safı iratları 
Jikler yapan proje, göçmenler için ve top- halkın toprağa bağlanmalarını, müstahsil bulunmuştur. ka Mitroviça istasyonuna kadar refakat kanununa göre müruru zaman ihbarna- vergilerine matrah tutulan mUkellefJet 

h kk f Berlin, 4 (A.A) - Havas ajansından : etmi.ştir. menı.·n tebliğin.den iti.'baren .hesap .. edile- ve bu arada kollektif c::irketler beyanna-raksız köylü için bir çok yeni hüküm1er bir hale gelebilmelerini, a ı taaarru - i 1 d 1 il k "' 
Bulgaristan başvekili Köse vanofun er ır. cektir. Tarhedı mernış verg er ıçm a- me usulünü tercih ettikleri ve birinci 

koymaktadır. Bu hükümlerin tamamı va· 
tandaşlar lehinedir. 

}arını temin etmek ve hem de gayri müs- nunda ta~in ol~~a.n üç sene~k müruru kll.nun sonuna kadar ıp.ensup oldukları 
tekir bir vaziyette kalan bu halkın bu va• h zaman muddetı ıçınde vergı tahakkuk varidat dairelerine yazı ile keyfiyeti bll-

Bu itibarla bir çok alakalıları olan ve ziyetleri dolayısile . tehaddüs eden ve kanunun 23 üncü maddesi; bir fıkra ila- yapanın ükümet olması dolayısiyle şah- ettirilip ihbarname tebliğ edilmiş ise yi- dirdikleri takdirde arzuhalin verildijl 

d h al. vesile tadil edilmi .. tir. sı salis tarafından açılacak bu gibi dava- ne tebliC. tarihinden tahsil müruru za- tarihi· takı'p eden takvıın' yılının b""'".:ı. kanunlaşması beklenen projenin mucip 
eebeplerini bildiriyorum: 

memleket asayişine tesir e en a v ın ~ M ~-o-o 

2 Bu kanun mucibince eşhasa verilecek !arda hazinenin dahi yeni malik ile bir- manına başlangıç sayılacaktır. 2898 sa- defterlerini tasdik ettireceklerdir.. }3\l 
önüne geçmek ma.ksadile kanunun - 1 - 1 k I Iar k •-• 

olan topraklan, hükümeti mahalliye i te hasım mevkie girmesi esası düşü- yı ı hayvan vergisi anununa göre gibi mükellefler bütün muamelelerlı>-
1 - 251 O sayılı kanunun 2 inci mad

desi hükmüne göre, tahdit edilen 1 nu
maralı mıntaka dahilinde bulunan top-

inci A ve B fıkraları teklif edilen tekilde "1 tahs'l ·· anı b 1 g tabak -" tevzi ve tahsis ettiğine göre bu toprak- nu müş ve bu maddeye bir fıkra ilave ı ~~ruru zam aş.an _ıç, - tasdikli deftere kaydedecekler ve t-· 
tadil edilmiştir. lar Uzerinde her hangi bir surette şahsı edilmiştir. kukun ılan ve cezalı vergılerm de teb- vim senesi sonunda blanço kh ve zaral 

lakin Şartlan salis taraf dan k b 1 k ddial Aynı zamanda .sahsı salis- tarafından liğ edildiği mali yılı takip eden mali yıl: hesaplarının muayyen müddet içind' 
raksız halkın ve aııairin bu mıntaka için- 1 A f k 1 . k k k''l .. .. ın vu u u aca i ara - ba~;ı olnrak kabul olunacaktır. Evvelkı maliye dairelerine vereceklerdir. }.fl' 

-
1 

rasi e; tur ır ve u turun- karşı göçmenlerin ve yCTleştirilenlerin vaki olacak iddialar, açılacak davaların mali yıla tesadüf ettiği takdirde tahsil cak bu suretledir ki mükelleflerin vet' 
-"e toprag~ a bağlanmasına ve bu suretle den olmıyan hiç bir a"iretin, göçebe veya h kuk }" uh k ı · d · d b' · dd ·· · · taallr.k tti~· _ .. 0 ~ u usu u m a eme en airesın e ır mü etle takyidi muvafık görülmüş mu~uru zamanı vergının u e gı gileri gayri safi irat üzerinden tarh v· 
yeniden yerleşmesine ayni kanunun 12 ferdin bu mıntakaya yeniden yerleşme- ihbarda bulunmalarına muallrut tutul- ve bu maddeye (temlik tarihinden iti- malı yıldan başlıyacaktır. 3343 sayılı tahakkuk ettirilecektir. Maliye vekaleti 
inci maddesinin A fıkrası mani olmakta- sine izin verilmemi§tir. maksızm behemehal hazinenin dahi ye- haren 3 sene geçtikten sonra müsteh- hayvan!~ vergisine göre vergin.~ taal- bu kararını defterdarlıklara bildirJJ\ış 
d il - B. Fıkrası: iki hend altında tan- nı' malik ı·ıe hır· Jı'kte hasım mevkic gir- likler t af d k t · t d 1Uk ettigı mali yılın sonundan ıtibaren bulunmaktadır. ır. ar ın an anca azmına avası b" 1• 1 . . d ta h dilm' •~ 

k d h·ı 1 . . ır ma ı yı ıçın e r e ıyen ve ..... r- ----o.- --
Ezcümle bu mınta a a ı inde bulu- :zim edilmiştir. mesinin temini maksadiyle kanun layı- açı abilır) kaydı ilave olunmuştur. hedilip te kat'ileştiği mali yılı takip eden 

nan Brükililer, Revanlılar gibi adetleri ı Bendiyle: ötedenberi bu mıntakada hasına bu şekilde bir hükilm ilAve edil- Şahsı salis tarafından açılan bu gibi beş mali yıl içinde tahsil olunmıyan hay- İtalyan subaylarına 
mühim bir yekuna baliğ olan zümre ile bulunan aşiret efradile yine bu mıntaka- miştir. davalarda, masarifi muhakemenin yal- vanlar vergileri müruru 7..amana uğrıya- ziyalet verild.L 
Zeylan gibi oturması yasak olan yerler- nın ahaliyi aaliyesinden olan veya her Kanunda bu yolda bir hükmün mev- nız ve münhasıran göçmene, iskAn edi- caktır. --· --
den kaldırılan ve bu mıntaka dahi1ine hangi bir suretle yerlqmek maluadiyle cut olmaması, hemen her tarafta bir is- len eşhasa tahmili dahi bu eşhas için kY İLİ Kauel '4 (AA) - ltalyan istih~ıı' 
yerleşmek maksadile kendiliklerinden evvelce bu mıntakaya gelmiş bulunan tikrarsızlığı dbet etmiş ve uva1lı göç- başlıbaşına bir külfet teşkil etmektedir. anG Z • JAPON lutalan umum reisi general Guiliano.# 

gelen eşhas; bu madde hükmüne göre topraksız veya az topraklı çiftçilerin esas men, mUlteci ve iskAn~tAbi bulunan eş- Hattı bir çok yerlerde, davayı kayb- MÜZAKERELERİ riyasetinde bir ltalyan askeri heyetin~ 
toprağa bağlatılamamakta ve binnetice itibariyle mutlak surette topraklanmaları hasın tasavvur edilmiyecek derecede eden bu gibi eşhastan masarifi muha- . ~oBkyoC, 4 .<~.Ah) - İnbahgil~r~ ~üyük el- zurile merkezi Almanyada yapılın• Ji 

'- b. · d" k 1 1 · · · ihd f d"l · zarara uğramasını mucı'p olm tur k · h ı · çısı · raıgıe u sa arıcıye neza- l b- -k 1 °d d n of" gayri müstaıdr ır vazıyete uşme te- ve yer eı,ıme en gayesı ut a e ı mış- U§ • emenın, arınanının satı ması suretiy- retine giderek B. Arita ile Tiençin hak- o an uyu manevra an ı are e e ; 
cfuler. tir. HükUmeti mahalliye tarafından müs- le tahsil edildiği ve iki elleri böğründe kındaki İngiliz _ Japon konferansının müfettişi general Gellgiebel, ftalyatı ~ 

Filhakika ayni maddenin B fıkrası mu- Ancak gerek toprağa bağlanacakların tehliklerine tahsis edilen araziyi yeni kalan ve hiç bir sunutaksiri olmıyan za- programını görüşmü.ştür. bayları şerefine bir ziyafet vermit "'' ,1_ 
cibince soyca türk olup ta dilini unutmuş ve gerekse mahallerin hususiyetine göre malikleri senelerce işlettiği ve imar, 1h- vallı göçmenin sefalete düştüğü görUl- B. Craigie öğleden sonra gazetecileri münasebetle söylediği bir nutukta ~"' "JI 
veya ihmal etmiş bulunan köylerle aşi- bu bağlanma şekli vekiller heyetince tea- ya ettiği halde senelerce sonra ortaya mektedir kabul ederek demiştir ki : nevralann ltalyan misafirler için istıf• 
retler efradının, ahalisi türk kültürüne bit olunur kaydi konmak suretiyle de hu- çıkan bir şahsı salisin bu toprak Uzerin- Bu gibi hallere mani olmak maksadiy- _:_ Siyac;l ;1~iyette ~er han~ tir m~ olacağı ümidini izhar eylemiştir. 

k h • k de hak iddiasiyle ikaıneı' dava etmesi le de bu maddeye (dava kaybedildigwi sd·elğilimc' h. akkFı~lhaks'izlk erbe bırd şey scakoy yece i bagwlı köyler ile nahiye, ve vilayetler mer- susi vaziyetlere arşı ususı ararların 
. d h 1 k alnı takd' d if uh k H . e . ı a ı a un an an yen 1_ . . l l · • k . 'L--ı· l le h•'k ·· " tatb'k h veya meni mil a a e ararmı ası ve . ır. e. masar i m a eme azıneye ctiiçlük' ler h°"dis olabilir' . Fakat a•rasmı AeZJ cıvarına yer eşme enne mesaı anu- 11tınaa ıy e anun u munun ı sa a- ,,_ <1. .,,-

nu mevcut ise de bu mıntakanın bazı sa- sında alacağı istikametler teyin edilmiş- ona mukabil zavallı göçmen köylünün yükletilir) kaydı konmuştur. kaydedebilirim ki, ben Tiençin mesele-
haklarını takip edememesi binnetice el- 3 - 2510 sayılı kanunun 17 inci mad- sinin bir hal suretine raptı bahsindeki halarındaki halkın ekseriyetini bu zümre- tir. 
lerinden işledikleri bu toprakların alın- desine ilişik (toprak tevz.i) cetvelinde görüsmeler hakkında ne bedbinim ne de 

nin teşkil etmesi ve nahiye, kaza, vila- llJ - Hazineye ait araziden verilecek nikb' · Yaln b ·· ·· 1 · 
masına sebep olmaktadır. iskanı adi için verilmesi iktiza eden top- ınım. ız u goruşme erın me-

yet merkezleri ve civa™ın mühim mik- toprakların 25 J O sayılı kanunun 1 7 inci k k sut bir neticeye varmasını arzu ediyo 
Halbuki iskfuı edilen eşhasın iskanı- ra mi tarının, mutlak her tarafta ver- -

tarda iskana müsait bulunmaması ıebe- maddesine bağlı toprak tevzi cetveli da· mewe . k. kt rum. Ve Japonların da bu bahiste tam 
nı, yerleşmesini hükümet yapm•!;, işli- g un an yo ur. b' h" .. · tl h k t li kl · biyle istifade edilememektedir. iresinde ve borçlanma suretile verilm~i -.. ır usnu nıye e are c ey yece · erı-

Uzun senelerCr.n heri buralarda yaşa- ve namlarına temliki esas itibariyle kabul 
yeceği toprağı hUkümet kendilerine gös- Arazinin intibaı kabiliyetine, kıyme- ni zanneyliyorum. 
termiştir. tine ve vüsatine göre geçimi, temin ede- B. Craigie nihayet yarın için B. Arita 

mış bulunan ve bu zümreye dahil olan edilmiş ise de bazı mahallerde görüecek Bu hususta göçmenin, iskAn edilen eş- cek toprak miktarı tehalüf etmekte bu- ile bir randevu tesbit etmemiş oldukla
halkın ta<ıarrufundan, esaslı bir surette edilmi ise de bazı mahallerde görülecek hasın hiç bir sunutaksiri olmadığı ve hü- lunduğundan verilecek toprağın yalnız nnı söylemi~, fakat eğer Japon hariciye 
yerleşmek haklarından mahrum kalmala- beden ahvalde bu toprakların vekiller d k . t ·ı t k .d. afık .. ü1m' nazırı arzu ederse kendisini görmeğe 

kümetin lcen isine tahsis ettiği toprak- emıye ı e a yı ı muv gor e- d im h b 1 d w d ilA 
rı; kendileri için bir istikrarsızlığı ve dev- heyeti kararile meccanen verilmesi mu- ta çocuk, çoluğu ile çalıştığı halde ha- miştir. ı:mı;u.. azır u un ugunu a ve ey-

ler için de her bakımdan bir çok mahzur- vnfık görülmüş ve fıkranın bu bendi bu yatını bağlamış olduğu toprağın aradan Esasen tevzi cetvelinde gösterilen 
lan da bulunmaktadır. suretle tanzim edilmiştir. seneler geçtikten sonra elinden alınması miktarın her tarafta verilmesine de im-

Esasen bu halk senelerden beri bu top- Toprak üzerinde istikrar temini ve kendisinin yeniden bir sefalete düş- kanı maddi olmadığından verilecek top-
rak üzerinde çalışmakta ve toprağı işlet- 2 - Yukardaki madde hükmüne göre mesi hiç bir adaletle kabili telif değil- rak miktarının, mahallin hususiyet ve 
melctedir. Yalnız namlanna temlik ede- verilecek toprakların müstehikleri namına dir. toprağın verim kabiliyetiyle mütenasip 
rnemekte ve hatta mukaddema temlik temliki ve verilen topraklar üzerinde İs· Iştc bu gibi hallere mahal kalmamak olmak üzere tesbiti zaruri görülerek VI 

tikrarın temini makaadivle 251 O sayıt. Uzere toprağı verenin, gösterenhı iskinı inci ;tua ilave edilmiştir. 

Kauçuk imali 
Şikgo 4 (A.A)- Endüstri şirketi araş 

tırma lılboratuvarları şefi Dr. Güstav 
Eglof Butan gazı ile sun'! kauçuk imali 
i~in yeni bir usul keşfetmiş olduğunu 

bildirmiştir. 

Japon topçusu· 
Sovyet tanklarını 
tahrip etmiş! .. 

-;::;.- ~ 
Tokyo 4 (A.A) - Domei aj ~ 

Mogol - Mançu hududu üzerinde~ ~ 
rekat sahasından alarak n~rettiil I 
habere göre Japon - Mançu ~1' v 
akşam Mançu araz.isi dahilinde J{• {f' 
mağı civarında dört bin kadar So 
Mogol askerini ihata etmiştir. dlJ"'~ 

Yine aynı menbadan verilen ~. 
habere göre de dün sabah yt1ı ~ 
Sovyet tankı ·Kala ırmağı hııd" JIY .. 
Japon hatlarına hUcum etıniştlt·r ;-! 
topçusu ve tayyareleri otuz Jca~ ~ 
tahrip eylemiştir. Japon hatla le p 
metreye kadar yaklaşan 6 ta~ bit 
hatlara daha Yar ıınd:ın mu:ıttıı 
getirilmiştir. 



~--.ı. ..-.a.ı~: 
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Japon~ tecavüzü karşısında .Radyosu Ankara Singapur! ... DALGA VZUNLVOV 

1131 m. 183 Ka./120 w.. Amerika ne tedbir alıyor? 
Bl·n bı·r esrar taşı T. A. P. 3L70 m. 9'65 KC&/ 20 Ww. 

BUGVN 

• T. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ 20 Ww. Japonya, 1936 dan itıôaren donanma 8 harp aaffı ~rhluı, 11 tayyare ana BirleJik Amerika, japonyanın tama· 
· inıaat programını gizlemekte olmasına aemiıi, 40 kruvazör, 1O1 torpidobot, 35 miyle aksi olarak. muazzam ham madde 

b
. k 1 12.30 (Program rağmen, Amerika matbuatında çıkan ya- denizaltı gemiıi. ve mali kaynaklara maliktir; bu itibarla, 

Yan lr a e 12.35 Türk müziği- pl. zılar ve bu huıuata verilen malOmat, ja- B d·· · d ki ·ı d · ·ıl!hl 
M ınl_,_ . u ort ınpat programın a gemı e- enız sı a anmaaı yanımda japonyayı 

• 13.00 C CAet saat nynn, flJaJlS Ve pon deniz sÜah}arunaıının ,ehreai hak- rİn tonaJ'I sc.11 000 Jd "' ,. b b----'- 'd b .L ... L Jrud meteoroloji haberleri .J,,, o ugwıa eore. u ça ucaA sıen e ıraa..ca.r. ret ve mev• 

00 Pro kanda bir fikir vermeie kfıfi ııeliyor. miktar, Japon donanmalUWl 194S yılına kidedir. 

i_ ......... p···A····R···l·:s· .. _···M····1·D····,·····G···A···z· .. ·E···r···,·;;.s.··1Nn'EN"" ... -.~ 111:9:.ol~ Tilr~~k·kamm<;~ussun(FasJldhe valstyeti)- pt.r Japon hükümeti 1930 yılında. donan- kadar )'\izde yüz niapetinde biiyüyeceiini Halen Birlefik Amerika donanmaaı 
L 1 

" uu6A maya tamamlıyacak olan birinci iııp~t ıöttermektedir. Japonlar, t 94S ""-'-- ı ,5 00,000 tondur; 1941-42 de bu mik-
: ................. : 20 00 Memleket saat ayan, ajans ve ·---lik ttl Bu proenom hır Tl&llla ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••11

•••'" 
1 

• proııramını U!9U ed · L •·- ,L, kadar donanmalanDJD toaajuu 1.150,000 tar l, 700,000 tona çıkacaktır. 
ıı:t.._,,_ Slnn•n"~, L.__ Mal•-•va '--ilı ra ile olan irtibatı bir saniyede kesilse meteoroloji haberleri. miaf. ört -.ruvuör on uu 
~un ~--....- n_.. -,-., ga 2015 K tayyare ana ı•d ,_ __ d--'--'' ' .• • l,2SO,OOO tona 7ük.eltmeii derpif edi· önümüzdeki bet veya altı ,.d içiade 

•&eri bı. lun' ·-.-1-, b.._ de br- adadır. dahi tayyareler için burası mükemmel bir 20·.30 ~?~kuşmamli;iği to p·dobot Te O&U& enı&aah aenuaıun _... 
• -uu- - u- .L '""· r 1 

. yonar. iae, Birleti.lı: Amerika donanm••••n to-
fllbt öyle bir adadır kl bir hç metre konma meydanı vuif esi aörür. Yani hü- l - Osman beyin Saba peşrevi inşutını derpiı ediyordu. 

~L 1 d niJ·'-ili L! Sin ,__ kı 
3 

d •L•--• b' . t Gerek madde gerek para baltımmdan najı 2,000,000 tona 'Yatacaktır. 
lıenitliiinde U.C. Wr boyunla hra7a bal- l&aa olaraa ıöy e e eu r &.ı. gapura 2 - Dede - Sa™' §ar - GQş ey- 19 3 e llUIJQ ır mp.a progn.muu • 

b "h b'-n.J! k l l bU"-""erl , __ _ı•k ti B ö kaynaklan mahdut olan Japonya, höyle Bugün Birl,.•ik Amerikanın t---L•ar-'8nmq bir vaziyettedir. Bu İDc• boyun her hanci ~r ı raç teıe U\WU yapma. ' e ge JUUil • hükümet taaaı et • u programa g re, . . -y e&gtuU 

1 _L d ek 3 Acnk Mustafa ~ ... ba _,,..la • • ile" L muazzam hır programı aerçekl-tinnek da ı"ntaat halı"nde bulu-•n gemil•n" tu• J'alnu demi.....,.la a..ı.. bir g~:..ı TUifeel kendillini bile bi e atqe atma-. em tır - ~· • -- r- de üç tayyare ana gemw, ı &ruTUÖr, ,_ d , d 'd' .. ..,, ·- .. 
. ,, - ...... ~ l b 1 B1r esmere gönül verdim ' . . &U retin e mı ır r lardı 6 h ffı _1. ·ı 3 iröriir, Düpnan tayyarelerine ae ince. un ar 4 _ Keman taksimi on dört torpidobot Te altı deninltl ge· r: arp • zırn m, tayyare ana 

,__..ı -'- hd h d cNcvyorlc: Timcn nazetesinin 7aptıL nem· i (b 1 h b' • • Sinıapur denen aduwı uzunluiu 44 Singapurua p-. ma ut ve muayyen a- 5 - Kfızmı Uz - HUzzam şarkı misi inpaına giri§il i. • "' • ıs un ann er m Japon tayyare 
Uomctre, ıellifliii 22 kilometredir. Bu• earat 1'apabilirler. Bir hava taarruzunun Bcn:zcıncz.si.n kimseye 1937 de tasdik edilen ilçüncü prog• bir he.aba göre, dört programın gerçek- ana gemnerinden yilzde 50 nlapetinde 
r.da 430,000 Ç1nU. M,OOO Malazyalı tahrip edebileceii 19yteri zaten Singapur 6 - Ha1k tUrkUsU - İndim dal- ram (gizli program), üç harp safı zırhlııı, IC§meai için ü, milyar yene ihtiyaç var- daha bilylllrttlr.) f O kruvazör, bir ıUrt\ 
'\'e 9,000 Avrupalı Yata'· elinde iki ınWi bulundun17'or. ~a~o'i:!l~ turkUs\l _ Damından beı tayyare ana gemisi, on kruvazör, 43 dır. torpidobot ve 20 denizaltı gemisi. 

Singapurun ne mUhim bir etratejilr. Eier Sinppur buıUnkil tekilde kuv· görünilr bağlat torpidobot ve sekiz denizaltı KCmiainin V:apngton konferansında Ameiika do- BirleJik Amerikanın almış olduğu tcd· 
•cnımiyeti olduğunu an1amak için ha· -.etli ve mükemmel olmamıı olaaydı, ora- 8 - Raif bey - Kürdili Hicazkar inşasını derpiı ediyordu. 1938 İn proe- nanmasının japon donanmasına olan nis- birler yalnız bunlar değildir. Daha yakın 
rit&Fa göz atmak k&Fidir. da bulunan gemiler, tamir için tl Maltaya şarkı - Rengi rubsarına ramı ile de, bet harp aaffı zırhlısı. iki peti 5-3 olarak tespit edilmişti. Birleıik zamanda, kongre, donanma ve hava kuv-

1 k B " 9 - Osman Nihat - Kürdili Hı" - A "k d • ·· Ed ·· t1 • h k 1 Bundan yüz yirmi eene evvel lniilte• kadar gelmeğe mecbur o a~ah tı. . u5g~n cazkur şarkı _ Gözilınden gitml- tan·are ana gemisi. 24 kruvuör, 32 tor• men a enız muste§&n geıonun ıoy- ve crı are et üs erinin inşa ve takviye· 
renin en büyük mUıtem1ekecilerinden bi- dünyanın üçüncü ecmi tamır aneııı ın- yor. pidobot. 12 denizalu gemiainio inşaat ledi~inc gör~ bugün bu nispet. 5-3 de· ei için ve hususiyle Havai adalannda, 

ri&I otan Stamfort Raffel.- Singapura gnpurdadır. (Birincisi cKuin Meri> yi ta- 10 _ Muhnyyer türkU • Bugün knrarla,tırıldı. Bütün inp.at 'programla• ğil, 5-4 dür. Wake, Midwny, Guam .Filipin ve Porte 
çıktı. Oö;t sene sonra Johof ·Mihracesi mir edecek olan lngiherede Susam:ıton- nyın on dördü.. rındaki pıniler, ı 94S yılı •onunda do· Edgcson, bu vaziyet kaTfUUlcla birle- Rico adalannda lislcr kuru1mU1 ~çin gc· 
Şarki Hindistan lnsiliz kumpanyasına bu dadır.) 21.10 Haftalık posta kutusu nanmaya kalılmış olacaktır. ıik Amerika için, devamlı bir çalışma ve ni~ ölçüde tahsisat kabul etti. 
ad~ aattı. Singapurdald tamir havuzunun uzu~- ~~~ :~ =- ~crhundc Erkin Buna göre "japonyada inta edilmekte inpat programının yeni xırhlılar Üave et· 

F'cld mareşal Lord Roberu ölmezden luğu 300 metredir. 50,000 t~nluk bır · Wnfmdnn piyano soloları) Olan (.bir kamu ikmal edilip donanmaya mekten başka çare kalmadığını söylemek· - Moskovada çıkan 
bir u önce Singapur için: cDiinya tarihi- gemiyi istiap edecek d~rccededır. Bu h~- 22.00 Milzik (Ki.içtik orkestra kati1mııtır.) Gemılerin miktan şudur: tedir. Doyçe Saytun,gdan -
ni bL •· b t · d kti"r > Demi"- \'UZ için tam altı yıl ugra:ılmı~ 150 mıl- ~f: Necip Ari .. -) ------------------------·-----------------------.. ırun urası ayın e ece . ., ~· 

Ji. yon frank harcanmı~tır. 23.00 pon ajnns hnberlcrl, 2.irnnt, ~- Pamullla enci~ Kırşehirde yeni Uşakta 
fakat lnoU!- hükümeti Sinaapuru, Ce- Fnknt Singapurun en hnriku. lad.c şcyı, hnm, tahvil t, knmbiyo, nukut ıl~•erlndelıl IHızı 

.. a h d k borsası (Fiat) ~ ) J -"-
L~üttarı.k gibi lmp1tratorluiun hakiki bir Sabih havuzudur. Bu avuz şım~ ıye a- 2320 Mtttik: (Cazbant - pl.) taJıyftler fıaldırıJdı Ç3 JŞma ar --u--
latea1 haline getirmeğe ancak 1924 de dar Süven kanalından geçen yuzcn ha- 23.5524 Yannki program MeınlckcUe tesis edilecek pamuk İp- Atletizm müsabafıaJGPı 
lcarar verdi. vuzlann en geni idir. Uzunluğu 250 met- OPERAIAR VE OPERETLER liği ve pamuklu mensucat sanayiinin tabi Bir yapı kooperatifi hararetli olmaştur 

Bu kale, 14 şubat 1938 de tamamen re. geni liği 50 metredir. Bu havuzu se- 21·65 Rencs : Toska olacağı şartlar hakkinda geçen sene icra ı kurulması düşünülüyor Uşak, 4 (Hususi) - Beden terbiyesi 
lıllZlr bir v•,;.,ete neldi. Singapura 3 mil- kiz Hollanda gemisi çekerek 16,000 ki- 21.35 Lille : Ağız.dan değil! vekillcrı· he ... •ctı"nce konulmncı olan bazı Kırvehir (Hususi} - Vilayetimiz va- genel direktörlilğünün ntleUzm müsaba-

.. ...,, • 21.55 Monte Ccneri : Lucln dl Lam- ~ -v k 1 b" 'k· a h 1i bir 
J'ar 600 milyon Fransız frangı kadar bir lometreye, yani Singapurn kadar sürükle- • mermor. tnkyidler yeni bir kararname ile kaldırıl- Uliğine tayin edilmiş otan Ordu valisi bay ~~[ci ır v~ ı ı temmuz a nraret. 

l>ara aarfedilmiıti. Burada o kadar eaaalı mi lerdir. Bu yüzücil havuzda 3.500,- 22.05 Floransa~ Toska • mıştır. Baran evvelki pazar günü uehrimize gel- şc ~u:a~:ru:J!ırBed n Genel direk-
~lıf!fmıştır ki 1924 den 1938 e kadar 000 perçin vardır ve 124 milyon franga BOYÜK KONSERLER Kaldınlıın bu takyidler hususi mütc- miı ve yeni nzifesinc bnılnmıştır. törlüğünün salfihiycl sahibi mümessili 
@iaeapur da alh milyon metre mikibı mal olmuıtur. Fakat 70,000 tonluk bir 15J.S Stuttgart : Dvorak ve Smetruıa- ~bitler tarafından kurulacak iplik fab- Yeni valimizi daire müdürleri memur- Sn1ôhetün, Eskişehir, Afyon, Kütahya-
loprak baldı. Yer altanda muamm Zırhlıyı ferah fe.rah içine alabilecek cesa-

21
_
05 

nın eserleri rikal i 'n ctirilecek olan :maJdnelere lar, cemiyetler mümessilleri halktan bir dan T?urahhaslar ve Uşaktan da iki 
•- d'I · d' Londra (Rcgional) : Brücknerin an çı g y '-" · t d ,_ _, t munllun bulunmuştur. Yarışlar bararet-
ır-oridorlar açıldı. Burada tesiı e ı mış mette ır. "Scrl"rı' ta IJAL tmektedir Hükmü refed'l-ı- grup erKOY ıs asyonun a Karıuamış ar- ı· lm nşlard . 

il S M 1 b ._ "' a WL e · 1 .. .., • • • , ı o uş, ve ya an sonra bır ziya. 
Olan ambarlar, 1-ıarp gemileri için bir m • ingapur, a ezyanın oğazlar anlaş- 21.20 Danzi~ : Bcc\hovcn, R. Strnuss olan kararnameye göre hususi mütcıeb- dır. Şehrın dışında mevkı alan hır polıs fct Vel'.ilmiştir. 
)"on ton mahrukat istiap edecek derece· masına dahildir. Burası dünyanın en bol- ve sair bcstcgCırlann ese:rleri. bisler ithal edecekleri makineler için lk- ve jandarma müfrezesi. Halkevi bandosu Gruba dnhil Manisa bölgesi iştirak et~ 
~e bOYQktUr. Bu kUçük adanın altı muaz• luk içinde olan cömert bir memlekettir 21.35 B erlin: Grncmer, Liszt, Brclunsın tısat vekaletinden müsaade almak ve IO ve kesif bir h Ik kütlesi tarafından selam- mediği~.den müsabakalar, ESkişchir, Af-
lıam deposu silah ve cephanelerle do- Singapur dcni:t üssü dört milyar frangn serleri b. . ... d k 25 b. ... d f zl la nan vali B. Baran kendilerini karşıla- yon, Kutahyn arnsındn yapılmıştır. 
~udar. yakın bir paraya mal olmucıtur. Ve bu- 21.35 Pnris (P. T. T.) Dukns, Debussy ın ıg en no san, ın ıc en n a tc· ak .. l K h' ıa l b" lik Tasnif neticesinde yüz punnla Eski e-
l ~ ve sair bestegarlarm eserleri ıisat '\'Ücuda gctiremiyeceklerine dair m uzcr~ top an~. ırtc ır er e ır • hi.r birinci, yetmiş puanla Kütahya ikin-

Vaktl71o bataklıklar ve kauçuk orman- nun bir kısmını çok zengin olan Malezya 21.45 Budnpcşte : Şan kons ri vekalete muteber teminat vermek mecbu- te halkevıne gelmıştır. el, 39 puruı1a Afyon üçüncü olmuştur. 
larlylc dolu olnn Singapurda bugün cesim mihrnceleri ve Malezya aksiyonu öde- 22.05 Leipzig : Mubt lif parçalar riyetinde jdiJer. Bu mütc,Şehbi.fc:.r a "llı Burada Lallı: iJe lllc temaaı yapan yeni 
ldol:lar vardır. Bumda yalnız deniz ÜaÜ• nüıtir. 22.0S .BrUbe1 II: DebUSlöy Ye Stravins- z.amıında tcsielerine 6 ay zarfında ba~lı- vali bütün dinleyiciler üzerinde mü11pet ırrn .- w •~o y· .- •• 

n_ kinin eserleri " ~ .,.,.. ...,. 
~- işgal e~ yer 35 kilometredir. Ev• Mesela Johor mihracesi 95 milyon 22.25 Bcromün ter : Mozartın eserleri yacaklnrını ve 2 ıene içinde faaliyete ae- bir -~esir y~.pa~w~.·~ bir söylev v~mi~ ve Versayda geçirecek 
velc:e gün geçmez ormanlarla kaph olan frank vermiıtir. Malczyanın federe veya 23.45 Kolonyn : St fanın e~<'ri çecckluini de gene iktısnt vekfılctine kar- ezcumle gord~~ ımar ba~_ltetlc~ıne de· Bilkrcş, 4 (Ö.R) _ Po1onya sefareti 
}'ederde bugün ambarlar, yollar, hava federe olmıyan devletleri 800 milyon ve 24.05 Pra~ : Su un vu cfsnncleri 11 temin edeceklerdi Pnmuk 'p]•W• v vam edcceldenru ve Kırıchırli1crın, sele· u_ l Zo rt • . 

• $h...h ~t • ' 1 ıgı e pa- w • • • • .. • nra gonun pnsapo unu Vl:te etmış• 
lnef'danları kurutmuıtur. Bin bir esrar ta- MalC%ya b~azlar anlaşmasına dahil dev ODA l\'IU ı~ıı..r.ın muklu mcnsuc:ı:ı.t istihsal eden mevcut fine oldugu gıbı lcendılerıne de muzahır tir. Kral Londraya gitmektedir. Oradan 
•17Ul bu büyük askeri c:ihum hemen ya• Jetler de bir milyar 800 milyon frank ver· 16·35 Sanrbrückcn : Badı.. Beethovcn fabrikalar da )'Jlbancı memleketlerden olacaklarına kani bulunduiunu kaydet- seyahatine dcvnm ederek Parisc gide-

vc Haendelin eserleri lk ftı k 
tuada. a~ar, yüzme hkvuzlan ve aolf- miı;lerdir. Buna Yeni Zelandın verdiii 19.25 Röhmen : Bcetbovenin bir triosu makine getirirken ealdlerini :ra kullanıl- rniı ve a ı_., nmışlardır. imar hareket- cc ' ve Vcrsnyc:Uı. kiraladığı sayfiyede 
Jar me,.dana getirilmiıtir. 190 milyon franııı da ilfıve ederseniz. 23.05 Droitvich : Dclius, Malipieronun mı~cak !lale getirmek veya memleket ]erinin kol~lılda inkipf ettirilmesinin yaz.ı geçirecc __ kt_ır_. -<ı---

Ceneral Dobhiçnin kumanduında ka- Singapur kalesinin f ngilizlcre o kadaT çok ~lerl d1J1na çıkarmak mecburiyetine tlbi tu· temini için ir y~pı kooperatifi kurulma· U 
23.05 Roma : Muhtclü _ft_..1.... I _, d sı etrafında tetkikler yapılmaktadır. ydarına zaferler 

ra. deniz ve hava olmak üzere üç üs, yük olmadığını görürsünüz. ıxu~ tu mı.ıi"ar 1• A k • ] J'"k' k •· 1 d 2.f 05 Do ·-1- d nd Bocclıerininin n ara fOSe IY e te ft 1 etme uzcre cat e en bir 
7,000 asker, ve 40 tayyare vardır ve Burada nfyon ticareti hükümct tara- · y~n ze er : lktısat vekaletinin ttördüğü lünım ür:e- eh 

eserleri rin içinden yeni ve geniş bir caddenin Japon celL-
buDlar genernlın emrine hazırdır. fından inhisara alınmı§Ur. Her ne kndar SOT.tSTJ.I~""~". KON ERLERi rine vekiller heyetinin vermi§ oldu~ ye· _;1_ b _, 0 ... f -:1 

_ •. ıwı-4 n,...uuasına a~anıru llr. .ıger tara tan Hsink., 4 (A.A) _Japon tauyare kuv-
~~ - 'a _Ju··nyanın en kuvvetli hah- hükümet afyon satışı ile resmen mücadc- 22.05 Var:şo''D : Şopcnin eserleri ni karar Ü%crine bütün bu bükünıler mü- K eh "'· 
-..pura u ır1 rin ortasında bulunan (knlc) deni- vetlcrlnin Mogolistan hududunda san-

riyeai ve en kudretli bataryalan vardrr. le etmekte i9e de bunun kazancı pek çok· 22.45 Berlin : Şan konseri (B. Gigli) teşehbisler lehine olarak refolunmu§lur. len tepede de bir park vücuda getirilmesi sasyon<:l r.aferlerinl bildirmiş olan Ku-
IVe biitün bunlar, ndanın uçlarında, veya tur. Buradan, tıbbi ruhsatnameyi haiz 24·40 Hamburg : Muhtelif şarkılar Yeni kararın memleketin endüstrile§- İçin proje hazırlanmaktadır ııntung matbuat bürosu şefi Albay Ka-
•danın etrafında bulunan adacıklar üze- 35,000 tüccar ham afyon veya (lüks af- r ] ınesi yolunda hususi teşebbüs bahislerine . vnhara, geçen hafta değiştirilerek yeri-
1'inde. ÖrtülU bir haldedir. yon) alırlar. Bu afyonlar küçük madeni B o R s A ~. aha geniş imkanlar bah§Ctmiı olduğunu Medine cephesinde ne nlbay Knto tayin edilmiştir. 

s._apur deniz \iasü Cebelüttankdan tüpler içinde ... antıhr. Afyonun 42 gramı _ _ ncclemiyc lüzum yoktur. h 
dalıa \iatiindür. Yalnız bir zayıf tarafı 22FranltZ rr:ngma verilir. Fnkat lüka af- ""'"""• v ER s A'y" D .& arp edenlerin Maske sporluların 

d ,_ uL-uıvı ,,. toplantısı kazandıkları bir ma.-
var w. o da bu adanın etrafında kayalık- yonun 42 aramı 2.30 frandır. Mtld A N K A R 1 ~ 
lar ntdır. Deru···ltı aemı'ler·ı bu vilzden Hlikümet . aa".. azaltmak için afyon 17 af aa edilen tez A, 4 ( H U S U S ) - A N K A R A, 4 (H U S U S t ) -

- • ,, - ,.... d 265 Albnyrnk tiea. 11 Cihan harbmdan evvelki devirde, Leh- Cumartesi akşamı. Medine cephesin- DUn Mamnkta K11':ılay mnske fabrlka-
VaxiMerini bir az müıkül yapar. Fakat fiatlarını artbrmaktadır. Fakat satı~ a 66 AlyoU blra. H 1' liler nrnsındn ınemleketlerinln lstikllll de, harbe işlirnk edenler Anlcarn gar sı mensuplannm tt-Ptil ettikleri •Maske 
~u. ll}'nı zamanda muhaeım tarafa knrıı l alabildiğinc artmaktadır. Hükümetin 57! J~. Kyohelm nKorl 11'4 5075 1155 25 için birbirleriyle "'nrpısan iki cercy""' ~azlnosunda Mntbuat umum mUdilrU B. spora kulübiJ futbolculariylc Ankara-
C:la bl ı_ b d . • J'k •. t C!I. la • ~ • au Naci Kıcımnnnı baskanlığında blr top- lrllcU kulUbUniln bir kısım futbolcuları 

r ıı:uvveı teıkU eder. un an memnunıyctsız ı gos erm .ı .i "9 ,a•tim tarun .,; .. , 13 75 15 vardı. Bu cerey"nların b!lcın.:Jn, bı- tn- a.-Ceb "b v u.. ,..... .. ~ a ıc lantı ynparnk o günlere ait hatıralan yu- arasındn hususi ve samimi bir milsaba-
1>· elüttank yarımadasının tayyareye J zımdır. Çünkü top, gemi ve tayyare gı 9 İstiklal elbir. 14 75 14 75 ı·afta ~~·onnl d('mokratların lideri olnn delmişler ve bu \:esile ile neşeli bir gc- ka yapılmış ve bu maçı •Maske sporlu· 

ır faydaaı olmaz. Halbuki Singapur, ka- müdafaa vasıtaları çok pahalıdır. 510 YekOn prof-e90r Domovski, diğei- Uırafta da ih- cc geçirmişlerdir. tarı ı _ o knuınrnışlnrdır. 
691269 t ESkl yek1llı tilllcl mareşal Jan PHsuclski bulunuyor-

s t tekll•fı• 69;J~ i Umumt yekU; 11 50 duN. nal Ovye No. 8 12 asyo demokratlar, mUstak~ Leh 
No. 9 12 75 devletinin inki~ını şarkta değil, garp-
No. 10 14 25 te gt>rclUkleri için, Almnnyaya ezeli bir 
No. 11 1'7 50 dilşman gözlyle bakıyorlardı. Pilsudskl 

L d d ı• tı• b a• İNCİR ıse, Lehlstanı Rus tehdidi karşısında gö-on ra a esas 515 Esnaf Ban. 8 8 rüyorclu. 
329 B. SL Alaraki 8 50 8 50 

ı ld 
319 M. H. Nuh 8 75 8 75 Vllsokn, Amerika tcnntosuna verdiği 

• •• •• •• •• 228 M. Ataman 8 50 8 50 22 Son fuıun 1917 tarihli bcyannamesin-
rı e m uspet goru U 23 E. R. Roditi 9 25 9 25 de ve 8 son Kunun 1918 tarihiyle neş-

12 Albnyrak . 10 10 rcdilcn meşhur 14 :maddesinden, on 
Da!~TAkA.n ı INci SAHiFEDE _ Sovyet makamları, evvelki gtinkil tel>: 11 F. Solarl 11 11 üçUhcU maddesinde Lehliler istiklalini 
kert ~;11 P~lonya ordusu tarafından as- liğlcrinde, İngiliz ve Fnı.nsı~::!,n.., ~:k: 144~ ~~vl 12 12 tanıyor, !nknt doğrudan doğruya Leh 
'""'- a ~tın. alınması da istenmekte teklifler yapmış olması ıuu~·n 1an to"'rnklard b i •!'-1H. k -~ b d 1 b 227'192 ~'-• y-'-l'ı.- · oı ~ n u sı..uuaıe a"'ıı:rna-

~.. memnuniyetlerini il irmiş er ve u se- ~ \:&Wl d •~ · -:ır 
3 ( Ustehzi tırnak 229223 Umumi v.kQn larını erp~ ediyordu. Bu meyanda Le-

Çcrn'-- ~) - Kral, buaün bay fer • Yenh kelimesini m . • . ,,,_ h-...... d 1 varu:ı>(,!darlay-nı bır saatten f821a müddet işareti içine almadıklnn _gıbı bu tekJ.i!- ZAHuu.. hiStanm en zc nıahreci olmasını ıöz 
kralın alakoyınuştur. B. Çemberiayn, lerln hiç bir suretle ile~ doğru hır 95 ton Buğday 4 50 4 50 önOnde tutuyordu. Lehlllerln denize çı-
başvek~anınd~n ç.ıktıktan sonra yeniden adım telakki cdilemiyeceğinl telmih ey- 5744 kilo Yapa~ 53 50 53 50 knbUmeleıi, VistUl nehrinin bir kısmının 

Londr
et daırcsınc dönmüştür. lemcmişlerdir. 4594 kilo Bndem kabuklu 17 17 enternasyonal bir vaziyete getirilmesi, 
a 3 (AA) p fih b ::~-ı. d ·--ı Fransız. 1770 kilo K. Ceviz. 14 1' --'"d ,_, ı_~ Fra b' . - aristen dönen Maama . ' u m~ .. e e, ~o:au 32.1.5 kilo Mazı 18 18 Daıl.Ub CKJ set'uest limnnlardan birinin 

ög'i] .. rısad UyUk elçisi B. Corblıı, b11min İngiliz tekliflerinin hllsıl ettiği intibaı .. rilmesl ti l 
" en so h -o- -ıı.ıtdir 429 kilo Balmumu 87 78 ve sure Y e temin ediliyordu. 

linlifaks nr~ arlciye nezaretinde lord anlamak için kdfi d~u · Vllson, Alman topraklarının Lehlere 
M,.. .. ,_ ile hır görüşmede bulunmuştur. Sanıldığına göre, Finlandiyalılar, Le-

l'i bU'd'."'ova, 3 (A.A.) _ Havas muhabi· tonyalılar ve Estonyahlar, kendilerinin ile yaptığı görüşmeler hakkında harici- verilmesine knt'i surette muarız kaldı. 
İngi;-1Yor : nıüsaadesl olmadan verilecek bir garan- ye nezaretine gönderdiği raporlar, bu- Amerika Cümhurreisi, bu kanaatini da-

etrafın~ - Fransız - Sovyet görilşmesi tiye muhalefette devam etmektedir. Bu ı-ada tetkik edilmekte ve B. Seedsin pek ha 1918 ikincl T~rininde Amerika se
tnlştı ~ h:ıngi bir tafsillit alınama- Uç memleketin Moskova elçileri, bunu yakında B. Molotof ile yeni bir görll§- natosunda mildaina etıni§ll. 
rnıya r. ~ afih bu görüşmenin son ol- İngiliz ve Fransız mümessillerine tekra- me daha yapması beklenmektedir. Halbuki Klemnnso ile Foş, Versayda, 

n. ~gon nıuhak .. kaktır.. ren bildirmişlerdir. Fakat Moskov~daki Paris, 4 (A.A) - İngiliz - Fransız b x.1 b 
.ı.vı lotof d 1 k Sov·oet m"--L.ereleıi ,_,_ mud..ı... daha Fransaya aD 1 fr Lehistanııı, Alman-teklin . hak' un yem Fransız - ngill.z Belb meml~ketlerl mfthfellerlnin kana- ,, ~ uu- ~ k 

dilşUn e~ . kında şifahen ileri .urdOğU atine söre, İn,gilider ve Fnuıuzlar, ga- devam edecektir. Sovyetlerin Fransız yanın şar hududunda bir jandarma va-
s· oe erı bugUn teyit ebniştir. ranUye doiru meyletmekt.dir- Diğer İngiliz teklifierlne cevaplan bu sabah %.if~ göreceğim ve bu suretle de Al-

1l~~endiğine göre, B. Molotol, dUn, taraftan Baltık devletleri milmessilleri- Fransa hariciye nezaretine gelmJştir. nıa.nyayı devamlı bir tazy.ilc altında bu
Köste ~ ~aha az muhalif bir vaziyet nln hattı hareketlerinde de bazı ince Olrenlldiğine lfSre Molotof Franm.llundurmak lmklnı olacafına dair, vak-
te ne ~ır. Maamafih bu hattı hareke- farklar kaydedilmektedir. İngiliz :proje!ilnln bul nOlrtalan ha1dan. 'tlyle Napolyontnı ileri .urcıaın bir tezi 
bn:-_ gı 1 bir mine ftl'l1mesi icap etüif Londra, 3 (A..A) - İngilterenin Mas- da .... m-..I PM'°reM ktemekte-
--aıoenıektedir, kova bUyQk elçili B. Seedih B. lıfoloW dir. 1 m6c1afaa ettiler. 
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Çocuk Hırsızı 
1 Perdelik piyes 
2-

IZMIR BELEDiYESiNDEN: IZMIM 2 nci ASLiYE HUKUK 
1 - 57 inci adanın 525,25 metre MAHKEMESiNDEN: 

murabbaındaki 20 sayılı arsasının sa- lzmirde birinci kahramanlar 
tı§ı bqkatiplikteki §&rlnamesi veç- mahallesinde bay emin sokağın
hile açık artbrmay~ konulmUftur. da 13 ıayılı evde mukim Halil oğ
Muhammen bedeli 4170 lira olup lu mehmet ormanlı tarafından ka
ilıaleıi 7. 7. 939 cuma günü saat 16 rııı ankarada erzurumun mahal
dadır. lttirak edecekler 313 liralık leıi Dİfan tatı sokak 7 sayılı evde 
teminabnı öğleden sonra kapalı bu- bitil kızı zekiye aleyhine açbğı 
lunmuma binaen öğleden evvel İf botanma davaıına dair dava ar
bankuma yatırarak makbuzile en- zuhal suretile davetiye varakaıı 
cümene gelirler. müddei aleyhin ikametgahının 
2 - Temizlik itlerinde kullanılmak meçhuliyetine mebni izmirde çı-

Genç adam, bir akşam igten dönünce türeceğim. Uyan, aç gözlerini, küçük tem• üzere bir kamyon tasesi satın alın- kan 16 Haziran 939 tarih 10156 
evde bir mektup buluyor. Kadın bir ha§- bel, o kadar yollara kucağımda ta§ıya· mail makine ve elektrik mühen- sayılı nüshasile ilanen tebliğ edil
ka erkekle kaçml§tır. Bir kaç ay sonra marn ki senit Hadi, davran bakalım. disliğindeki fartnameıi veçhile diği halde tayin olunan günde 
öteki adam kadından bıkar kocasını ço- (Çocuğu sarsar. Kaldırmağa çalı11r, ço· açık eksiltmeye konulmustur. Mu- mahkemede hazır bulunmadığın
cuğunu terkettiği için tahkir etmeğe baş· cuğun hareketsizliği karııısmda taııırarak hammen bedeli 2175 lira ~lup iha- dan hakkında muamelei gıyabiye 
lar ve kadını kovar. Tekrar evine dönen eliyle yanaklannı, boynunu yoklar, nah- lesi 12-7-39 çar9amba günü saat icrasına ve tahkikatın 11-9-39 pa
k.adın bir kaç gün sonra ölür. Sinema ak- zını tutunca, birden keskin bir çığlık ko· 16 dadır. lttirak edecekler 164 li- zartesi günü saat 15 e talikine ka
törleri her halde bizden daha müteham· parır. Bu aes Cimi bir az ayılbr.) ralık teminatı öğleden sonra ka· rar verilerek bu bapta tanzim kı
milmiıtler .. Filmin sonu iyi biter. Fakat Cim - (Kalkmağa çalışarak) ne var) palı bulunmasına binaen öğleden lınan gıyap kararnamesi usulen 
ben harab oldum. Çocuk ta hastaydı, Ba§ımdaki bu ağırlık nedir?. Sarho§Ulll evvel ~t bankasına yatırarak mak- m~eme k~~ido~una asıl~ıt '!l-
kalbi bozuktu, bütün aylığımı doktora galiba! (Çocuğun önünde yüzü bembe- buzu ıle encümene gelirler. ' dugundan muddeıaleyh zekıyenın 
veriyordum, çocuğa bakması için bir de yaz kesilerek hareketsiz duran kadına 27-30-5-10 2244 (1319) yevmi mezkiırda mahkemede ha-

zır bulunmaaı veya bir vekil gön-
kadın tutmuştum. lçmeğe başladım. içim- bakar.) Hayır; içki beni böyle yapmazdı. 1 _ 14,600 aded muhtelif vat- dermesi akıi takdirde bir daha 
de yanan bir acıyı ispirto söndürebiliyor Ah, anlıyorum, sen beni uyuttun.. (Ka- da elektrik lambaıı satın alınma- tahkikat ve mahkemeye kabul 
gibiydi. Şefler, müdürler bir kaç kerre dına hücum ederek gırtlağını aıkmağa sı, makine mühendisliğindeki fart- edilmiyerek gıyabında hüküm ve
ihtar ettiler. Kulak asmadım. Nihayet bir başlar.) Sen. sen yaptın bunu ha 1 Beni namesi veçhile açık eksiltmeye rileceği tebliğ makamına kaim ol
gün işimden de çıkarıldım. Ben de o hırs· aldatmağa, çocuğu benden çalmağa kalk- konulmu~tur. Muhammen b~deli mak üzere ilan olunur. 
lıi patronu dövdüm. Artık bir daha iş tın! 4941 lira olup ihalesi 7.7.939 cu- 2373 (1396) 
bulmama imkan kalmamıştı . Çocuk ol- Nenııi - (Nefes almağa çalııJarak) ma günü saat 16 dadır. lttirak 
masaydı, çoktan kendimi öldürecektim, dur. bırak. Cim, çocuğa baksana!. (Cim edecekler 371 liralık teminatını IZMIR iKiNCi HUKUK MAH-
hastn çocuğum için yaşamağa katlandım. kadını o kadar hızla bırakır ki kadın yere öğleden sonra kapalı bulunması- KEMESINDEN: 
Onu dünyada tek başına bırakamaz- yuvarlanır. Tam o esnada kapı vurulur. na binaen öğleden evvel it banka- lzmirde kartıyaka hengam ıo
dım, zavallı küçük arkadaşım 1 içki- lki polis girer.) sına yatırarak makbuzile encüme- kak 46 noda mukim ve Üsküdar 
yi bıraktım, iş bulmak için baş vur!T'adı- Cim - Tabancasını çekerek, pekali. ne gelirler. burhaniye Ratit B. ıokak hane 
ğım kapı kalmadı. Ostürf!dekilerden baş· yakaladınız, şimdi götürün beni baka- 2 - Kadastro 364 adanın 15 6 cilt 5 ıahifa 48 de kayıtlı Ömer 
ka giyecek kalmamıştı. Ev tamtakırdı. lıml. parsel aayılı dükkan araasmdan oğlu ıalih tarafından mahkeme-

Bütün gün iş peşinde koşup. ceplerim Polis - (Gülerek) bu defalık götür- bakiye 71 50 metre murabbaında- ye verilen arzuhalde: Kendisi nü-
bo§, elim boş eve döndüğüm bir akşam, miyeceğiz, Cimt. Yalnız çocuğu bize ver. ki yol fa;lasının ıalıtı bat katip- fua ~d~resinde~. ercan soyadı~ı. İı· 
oğlumu her zamanki gibi beni yerde ateş· Hakim Triman, bir babayı kendi çocu- likteki tartnamesi veçhile açık ar- temıf ııe de nufuıça kendısıne 
li gözleriyle gülümsemeğe çalışan bir ğunu çaldığı için tevkif etmeği doğru tırmaya konulmuttur. Muhe..mmen nabu soyadı verilmif iıe de hala-

bedeli 3575 lira olup ihalesi 7-7- zadesi ercan soyadım almıt oldu-
külçe halinde buldum. O gece ilk defa bulmuyor. - 1 

1 939 cuma günü saat 16 dadır. it- gundan_ .na.hu. soya. dının ercan o .a· 
olarak, bir adamın yo unu kestim. Mu- (Cim hakikati öğrenince birden deg"i- k d J k 1 tirak edecekler 269 liralık t.emina- ra egıttırı mesıne arar verı -
vaffak oldum. Bir hafta geçindik. Fakat •ir. Tabancayı elinden atarak çocugu" n · • · t · d b t '" tını öğleden sonra kapalı bulun- me~ı~ı ıa e~ıt ve avacı~. ın ~ a .. 
ikinci hırsızlığımda yakalandım. Bir ae- ba.,ucunda egvilir. J b h k b b t t 1 ... masına binaen öğleden evvel it e ~mn mu ı se e e ~us enı o • 
neye mnhkum ettiler. Hareketsiz yatan küçük vücudu kol- bankasına yatırarak makbuzile dugu ~n~atılmıt oldugun~an •. K. 

Müddetim tamam olunca, hapisane· !arına alır. Bembeyaz yüzüne derin bir encümene gelirler. medenının 26 ncı maddesı hük-
den çıkar çıkmaz ilk işim, oğlumu koy- hasretle bakar ve yanağını çocuğun ya- 21-26-30-5 2163 (1279) müne tevfikan nabu soyadının er-
duklan kimsesiz çocuklar yurduna koş- nağına dayıyarak sesli sesli ağlamağa can olarak değittirilmesine 2-11· 
mak oldu. Oğlumu bir an evvel kolları· bll§lar. Çocuğun ölü olduğunu 0 da anla- Kartıyaka 1717 nci sokak ke _ 937 t~rihinde k~.rar .~erildiği. YU· 
mm arasına alıp onunla beraber yeniden mıştır. Nensi sadık bir köpek gibi yerde mal pata caddesi ıu idaresine ka- karıkı madde hukmune tevfıkan 
namuslu bir hayata başlamak için sabır- sürüne sürüne Cimin yanına gider ve ha- dar mevcut olan kanalizasyonun ilan olunur. 2367 (1395) 
sızlanıyordum. Yurtda çocuğumu bana ııını onun ayaklarına dayıyarak sessizce iıtaıyona kadar temdit auretile --
gösteremiyeceklerini söyledikleri zaman ağlar. yaptırılması iti bat katiplikteki Doktor Operatör 
ne hale geldiğimi tasavvur edebilirsin.. Perde ağır ağır kapanır. ketif ve tartnameıi veçhile açık 
Nerede olduğunu bile ııöylemediler. eksiltmeye konulmuttur. Muham- Samİ KuJakrı 

Sonra ne oldu bilmiyorum, şimdi bile ~·• men bedeli 1462 lira 23 kurutı ~ 
bir oey hatırlamıyorum. Ancak kendimi ~o Aı· R. olup ihalesi 10-7-39 pazartesi~- Kalak9 Boiaz, burun 
tekrar hapisanede bulduğum zaman ak- ~ r. 1 ıza nü saat ~6 dadır •. lttirak .~~ecek- hastabkları mütahassısı 
lım başıma geldi. Muhakeme için avu- ler 110 lıralık temınatını ogleden 1\'luayenehane Birinci beyler No. 42 
kat tutmağa lüzum görmedim. Kendi u• • ıonra kapalı bulunmasına binaen TELEFON : 2310 
kendimi müdafaa edebilirim, zannedi- nlen öğleden evvel İf bankasına yatıra- Evi: Görlepe Tramvay Cad. 992 

d Fak h k 
rak makbuzile encümene gelirler. TELEFON : 3668 

yor um. at a imin karşısında, ağ- 23-28-30-5 2177 (1285) 
zımı açamadım, hıçkırıklar nef esi~i h· Doğum ve Cerrahi Kadın 
kıyordu. Henüz çok ta gençtim .. Galiba hastalıkları Operatörü 
çocuğumu İstediğimi bir kaç defa tekrar-• Her gün hastalarını saat üçten son-
ladım, o kadar! Netice de, iki sene daha ra Atatürk caddesi •&ki Birinci 
hapse mahkum oldum. Oğlum gene, ad- kordon• 222 numaralı muayeneha
resini bile bilmediğim yurtlarda kalacak- nesinde kabul eder. 
tı (Ayağa kalkar) işte bu kadar, sonra· TELEFON : 2987 
sını biliyorsun. Yalnız beni mahkum eden rz16ı'Z7.zT.L727Y.YT..LZzri"VWWW--a•

adam, hakim T rimandı, bu çocuğun ba- ---------------
balığı olan milyoner 1 (Yumruğunu hırs· 
la masaya vurarak çıkar. ) 

Nensi - (Kalkar. dalgın} ne yaptığı· 
nın farkında değil. intikam alırken ken
dini mahvediyor. Ben onsuz yaşıyamam .. 
Yarabbi, aşk nefretten daha kuvvetli de
ğil midir"> ( Çocuza bakar ). Zavallı 
yavrucuk, elimde olsa, seni şimdi evine 
götürürdüm. (Birden Cimin ceketini gö· 
rerek, cebindeki morfin kutusunu alır, 

kapıyı kilitler ve dolaptan bir viski ~işesi 
çıkarır.) 

Cim - (Kapının dışında) açsana! 
Duruyor musun). 

Nensi - Şimdi açıyorum (Morfin ku
tusunun muhteviyatını viski bardağına 

boşaltır. Kapıyı açar.) 

Cim - (Etrafa şüphe ile bakarak) ne 
diye kapıyı kilitledin'? 

Nensi - Hiç, birden kimse içeri giri· 
vermesin diye.. (Güler) yirmi bin liru 
ıurada yatağımın Ü tünde uyurken, ya
bancı biri içeri girse iyi mi olurdu. 

Cim - Peki, ben de Luiye telefon et· 
tim. Bir az sonra gelip çocuğu alacak. 

Nensi - (Neşeli görünmeğe çalışarak. 

Biraz evvelki sözlerini düşündtim. Sana 
hak verdim. Muvaffakıyetimizin şerefine, 
birer viski içeriz. Bardakları hazırladım. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Mernlefıet hastanesi 
esfıl operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .• 

No. 42 TELEFON 2310 

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

PARIS FAKOLTESINDEN 1 
diplomalı 

DJŞ 2' ABİPLERI 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
llastalannı her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler - Numan za. 
de . 21 numaralı muayenehanelerin· 
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

(viskileri koyar) yok. küçüğü bana hı· --------------
rak, sen büyük bardağı al. Olı, kahrolsun '"trzZ/Ji!2"".U.T'~ L LlW~ 
hakim 1.. Şöyle otur. Cim, Lui gelinciye A c e 1 e Kiralık 
kadar bir az kendini topla!.. ~ Resmi ve hususi daire veya 

Cim - Aklını başına topladığın iyi ~ doktor, avukat, tüccar, komis· 
oldu. Ben öyle yorgunum kil. (Bir viski j\ yoncu yazıhanesi olabilecek 
d:ıha içtikten sonra bir iskemleye yıkı- ~ Gazi bulvarında ziraat ban • 
lır.) ~ kası ittisalinde 18 sayılı De-

Nensi - Gözlerini kapar, daha iyi ~ mirelli hanının üst katı bu de· 
dinlenirsin. Benden korkma, canım, dai- ~ fa tekrar tamir ve tadil edile
ma senin iyiliğin için çalıştım ve çalışa- rek ehven fiatle kiraya veri • 
cağım. (Cim yavaş yavaş dalar. Haç iyi- ~ lecektir. 
ce tesir edince, Nen si yatağa yaklaşarak ~ isti yenlerin: 
çocuğu uyandırmağa çalışır. Çocuk kı- ~ Doktor Hulusi caddeıinde 
pırdıyamaz.) ~ 42 numarada dit doktoruna 

Nensi - Uyan yavrum, uyan t Seni j müracaatları. 
~gdana. ~w#likdaôalar ..... srö-

111
---------.... 

, ~lmll'lJ!Mliiii!IBO!.!lill!ilr.it:r~.Adr&l.GTilDl•• ... •&W 

Satılık Deniz 1 - Belediyenin lzmir gazete
lerinde netrettirdiği ilanların 1 
senelik ne,ir ücreti hat kitiplikte
ki tartnameıi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 2100 lira olup ihalesi 17-7-
939 pazarteıi gÜnü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 157 lira 50 ku
rutluk teminatını, öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğle
den evvel it bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

2 - Kültür mahallesinin 1383 
üncü sokağında, V uıfçınar cad
desile 1382 aayılı sokak araıında 
kalan 125 metre boydaki kısım
da Hoizler projesine uygun ola -
rak fenni . kanalizaıyon yaptırıl
ması bat mühendislikteki ketif 
ve tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Muhamnıen 
bedeli 740 lira olup ihalesi 17-7-
939 pazarteıi günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 55,50 liralık te-
minatını öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
İf bankasına yatırarak· makbuzu 
ile encümene gelirler. ' 

1-5-10-14 (1363) 

Körfez dahilinde seyrüsefer 
eden alelumum (kayıklar, motör
ler ve emsali) dahil vesaiti bahri
ye belediye kanununun 15 nci 
maddesinin 9 ncu fıkrasına tevfi
kan belediyemizce yeniden kayıt
ları yapılarak numara verilece • 
ğinden nihayet 15 gün zarfında 
belediyemizin seyrüsefer müfet • 
titliğine müracaat etmeleri lizım
geleceği ve aksi takdirde aynı ka
nunun 113 ncü maddesine göre 
seyrüseferden menedilmekle be • 
raber sahipleri haklarında cezai 
takibatta bulunulacağı ilin olu • 
nur. 4.5-6- 2336 (1391) 

Motörü 
18 beygir kuwctinde deniz motörü 

sekiz kişilik ve bir kişilik iki adet 
teknesiyle beraber ehven fiatıe satı
lıktır. Taliplerin Yemiş çarşısında 19 
numaraya müracnatleri .. 

TELEFON : 2436 
ı ~ 5 (1384) 

~Zie'~mL7..Z8"~..zAVAZ~ 

16 dadır. lttirak edecekler 180 li
ralık teminatını öğleden sonra ka
palı bulunmaıına binaen öğleden 
evvel it bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

2 - Hatay caddesinin bayram
yeri ile 350 ıayılı sokak arası kıa
mında mevcut adi kordonlar ıö
külerek yerlerine keıme kordon 
çekilmeıi iti bat mühendislikteki 
ketif ve tartnaınesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 605 lira olup ihaleıi 
21-7·939 cuma günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler 46 liralık te
minatını öğleden sonra kapalı bu
lunmaıına binaen öğleden evvel 
it bankasına yatırarak makhuzile 
encümene gelirler. 

3 - Zanbak sokağında 5 taj 
ve 4-18 emlak sayılı evin yıkıla
rak enkazının satılması bat katip
likteki ke,if ve ,artnamesi muci
bince açık artırmaya konulmuf
tur. Muhammen bedeli 334 lira 
olup ihalesi 21-7-939 cuma günü 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 
25 lira 5 kurutluk teminatını öğ
leden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel it bankası
na yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

4 - lkiçetmelik caddesi 431 
ve 413 sayılı sokaklar arasındaki 
kısmında ana kanalizasyon yaptı
rılması iti hat mühendislikteki ke-

l - lkiçetmelik caddesinin 661 tif ve tartnameai mucibince açık 
sayılı sokak ağzından Efref pata eksiltmeye konulmuttur. Muham
meydanına kadar olan kısmının men bedeli 1846 lira 49 kurut olup 
iki tarafında mevcut adi kordon- ihalesi 21-7-939 cuma günü ıaat 
lar sökülerek yerine kesme kor- 16 dadır. lttirak edecekler 139 li
don çekilmesi iti bat mühendis- ralık teminatını öğleden aonra 
likteki ketif ve tartnameıi veçhi- kapalı hulunmaıına binaen öğle
le açık eksiltmeye konulmuftur. den evvel it bankuına yatırarak 
Muhammen bedeli 2400 lira olup makbuzile encümene ıelirler. 
ihalesi 21-7-939 .cuma dnü...tUl S.10-14-19 2314 0398) 
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BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecide 
• •••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene~ik • t~beli idaresile bütün m~terilerine kendisini 

aevdırmıttir •.•• 
Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 

bütün Ege ve lznıirliler bu otellerde bulıqurlar ••• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etml

yecek derecede ucuzdur ••••• 

- . . • • . . . . 1 

İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzriıirde Halkapinardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbat, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi ner nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları A vrupanm ayni tip mensucahna faiktir ..• 

Telefon No. 2211 ve 3079 
Bayrak lzmir 

Torbalı Kaymakamlığından 
T orbaluım Şehitler köyünde 775 lira 43 kurut bedeli kqifli ili•• 

inpab 1. 7. 39 gününden itibaren 20 gün müddetle açık ekailtme1• 
konulduğundan iıteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre br 
zırhyacaklan teminatlarile birlikte 20. 7. 39 pertembe gÜnÜ saat td 
de Torbalı kaymakamlığında müteıekkil komisyona müracaatları i:iJI 
olunur. 

30, 5, 11 2287 (1350) 

lzmir iskan müdiirlüğünden: 
1-Urla kazası merkezinde 100 göçmen evi in!aabnın bpah zarf

la yapılan ekailtmeaine talip zuhur ebnedijinden 7. 7. 39 gÜnündel' 
itibaren 15 gün müddetle pazarlığa konulmUflur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen ketif be::leli 476 lira 30 k1" 
?Uftur. 

3 - ihalesi 22. 7. 39 günü saat 10 da lzmir iskan daireainde ınUtl" 
ıekkil komisyon tarafından yapılacaktır. • 

4 - Bu hususta §&rtname kqifname ve sair evrak her gÜn lzdlİ' 
lakin müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan tutari olan 3572 lira 25 kUfll' 
teminata ait vesaikle iakin daireıine müracaatları. 

5, 8, 11, 15 2275 (1397~ 

lzmir ticaret ve sanayi odasın
dan: . 
Bilumum bakkallar ayakkabıcılar fırin ifçileri binek araba sahİPı; 

binek araba rürücüleri eınafına. Jf 
Cemiyetiniz heyeti umumiyesi 3. 7. 39 tarihinde ekseriyet olııı 1'f' 

ğından toplantısını yapamadı. ikinci toplanb qağıdaki gün ve ~t.J 
bırakılml§tır. O gün ve o saatte ticaret odasında behemehal top~ 
nız ilin olunur. 

Bakkallar: 9. 7. 39 pazar saat 13 de. 
Ayakkabıcılar: 9. 7. 39 pazar aaat 14 de. 
Fırın ifçileri: 9. 7. 39 pazar saat 16 da. 
Binek araba sahipleri: 1 O. 7. 39 pazartesi saat 14 de. 
Binek araba ıüriictileri: 10. 7. 39 pazartesi saat 15 de. 

2386 (l38i.l 
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.le.iaae ıpklecekfh. :a ~~ A!~~~s,,,~~ÜL~ 
DOKTOR 

Cılil Yar~m 
Taze Temiz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

- amdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

ger~'k npur siml.u ·e nav1i.ııllnrı hak
kında ncenta bir teahhUt altına ~remcz.. 
Daha ~a Wsmt :a1mM d~ Blrlnd 

Km-donda w umama. •UMl>AL- iZ.MiR MEMLE&ft 
dt!tliz Act!\~ Lıı RAST NESi DARill!'E 

ül'AllASSISI 
lu.a~ : İkind Beyler ifiObk 

o. 25 Xl~ON : .39SG 

Nafıa Vekaletinden: 
LıA<INn.ıln'eye nu .: 
1 - Büyük Menderes tabileriııden Çürük su üzerinde yapı1acak 

regü ör1er Saray öy ovasmı -sulamak ... e açı1acak kanal hafriyat 
ve sınai lınamb keyif beaeti (470.004) ira {70} kanıJtur. 

2 - n.ntme 24. ":/. 939 tarihine nst1ryan ~ sün& ... t ıs 
de N.Eıa ~ekaletl Su rifleri realiii rmıa ıebiltme korftisJOnU odatmda b· 
palı zarf uıulile yapılaca! ::.. 
. 3 .. - hteldiler ~ '8J'tname.i, mukavele 'Pf'OJeM, baymdnYt 
ıılen gene1 ~ltnamest, fenni Jaıhame ve projeleri 23 lira 50 kuru, 
mukabilinde Su i§leri reidiiinden a1abıtider. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için • ste!t1ilerin 22,550 lira 19 kuruıluk 
mUYakkat tem.inal Termesı ve ekailtmenin yapılacaiı günden en az 
se\iz gün evvel eTierinde bulunan veaikalar1a birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa vekalet· miiracut ederek Lu iıe mahsus olmak üzere vesika 
-almalar1 ve bu vesikayı ibraz etmeleri pıtlır. Bu müdaet içinde vesika 

eh· nde inllunnuyanla!' eksiltmeye ijtira'k eclemezler. 

or.tı.E NEBRUt.N 
d~ .ttS'E KVMP~ASI 

AG~ON vnpuru !l~)'l i.arihm-

rSU~ CE NAlttr.IME 
OllMAbt 

SttCAREŞil "1Qruttt 
llbelı:Uım::MM".. &m~ ttenı~ 

d ~'tnStt!rdum, am 'Wı 
H: nn1 rt a'lara'k 

ZEGl.UGA POl.SKA tJNb:S 

S - Jıteklilerin te'klil mektuplarım .ikinci madc:lede yazılt aa.alten 1 

bir saat evveline .kadar Su itleri reistiiine :mald>uz mUkabilinde Ver"- u•---------... -------------·' meleri lizundar. 1 

Bütün Gözlük ve T eferrüatı 
8- etrolar. tğrometro, Allimetro, P.edometro, Sferometro 

"le bltiin ilmi &içiler, Optik Leqer 

~e bölgesinin en büyük gözlükçülük 

DEPosu -
bu kremden şaşmavın 7. 

. clU 
sız knlın~tır. 

l<renı Balsamin 

I<renı Balsamin 
Şöfırellıı.i . 

sıhhi evsntuu §&l'lnlanlıkla değil, 
t\evyork gü ~ilrn, Pnris, Berlin, 
lcrce kr zcUık enstitülerinden yüz. 
tını knın <!in llrnsında birincilik mükfıfo. 

nın~ olınnldn ispat etmiştir. 

renı Balsamin 

Postada olan 1rKila..eler k8W edilmez. 
28, S, '8, 14 .2U4 (1311) 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğiinden: 

HUDUDU 

Ünaka at vekaleti 
elektrik işleri umum 

2220 {1296) 

lstanbul 
müdürlü-

ğünden: 
t - Muhammen bedeli l 7972 on yedi ~in dokuz yüz ycbniı iki 

lira tutan 211 adet muhtelif cins cereyan redıldörü ve on adet tevettür 
tnmsfttrmatörii kap b urf usUlile satın ahnaca'ktır. 

2 - Muvakkat teminat 1347.90 liradır. 
3-Eksiltme 27. 7. 39 peT§embe günü saat 15 de metro han bina· 

smın ıf>eıinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyo· 
nunda toplanacak olan amnna ve eksiltme lmmiayonunda yapılacak-
tır. 

4 - Bu iıe ait ıartname1er idare vazımından paraatz olarak teda-
rik edilebi .. 

5 - Teklif mektuplannın tattnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak uat 14 e kadar 7 inci kattaki komisyon kitiptiiin imza muka-
bilinde veribnif bulunmuı mdır. 

inhisarlar umum müdürlüğün· 
den: 

1 - $artın-. ve •iinaınesi muci~· 20 XZS ..tt'.ı.- 17 llllily. ill 
rakı nlldlbıın ıpaurb1d. ..tın alınacaUtır. 

.2 -Muhammea ıbecleli beher bini aif 358 kun.11 h ·ıe .880 lira 
muvaldreıit teminatı 4564.50 liradlr. 

3-Pazutllt 10. 7 .. 939~ R\inü IS Kaba levuun 
ıve miih.y&atfU indeki alım komisyon yapt '.ldır. 

4 - ~ er ber gdn !evamn u'beıi veznesln-
··<rrlük1 rint! n M kutu tnl.tb.l>ilinde 

yİn olunan gün ve saatte yüzde 7 ,S 
•u•.:c.ı.n.u" r lrnm1syona ge'lrtıe!eri. 

2129 (1260) 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf İkr miye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 S t. l Mayıı, 26 Aius~oı, l Eylu~ 1 Urincite§rİn 

l a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 c e k t i r . 
• 

, ~ikramiyeleri: Ch'.z7-7ZZ7ZL).~rzzu:x:.ı,z' 
ı Adet 2000 liralık -- 2.000 Lira 
5 » ı lira1lk ••• 5.000 l.lra 
s n soo llraltk ••• 4-00D Lira 

16 » 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 n ıoo lirallk -· 6.000 Lira 
95 » 50 liralık ••• 4.750 Lira 

250 n 5 liralık ••• 6~50 Lira . ..... ••••••• 
435 

T. l~ Bankasına para ylltırmakla, yalna para biriktinn 
ayni umanda talihinizi de denemit oluraunuz. 
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Danzig meselesi tavsamak üzere mı 
Almanların B~rlinden gelen haberler 

mitiriglerini menettik/erini 
Danzigde nasyonal sosyalist 

bildiriyor. Dünkü gün hadisesiz • 
geçtı 

Mamafi Londra ve Paris 
Vaziyeti ciddiyetle görmekte ve 
tedbir almakta devam ediyorlar 

Paris 4 (Ö.R) - Berlinden gelen ba
:r.ı haberlere göre Almanya Danıigdeki 
Nasyonal sosyalist mitinglerini menet
miştir. Bu havadis vulyetl nikbin gö
renlere ümid verici bir mahiyettedir. 
Her halde bugünlerde Danzig işinin bi
rinci plfuıdaki ehcmmiyeÜni kaybedece
ii söylenmektedir. Fakat Alınan mat
buatı hfllA Ingiltereye karşı hilcuınları
na devam ediyor. Fransaya karşı ise da
ha ihtiraUı blr li.ııan kullanıyor. 

Londra 4 (ö .R) - Bugün Danz.igde 
Jrnyde şayan hiç bir hAdlse olmamıştır. 
&dece iki Polonya polis karakoluna te
cavüz niyeti ile yapılan nlimayiş akim 
kalmıştır. Bütün .kışlalar Danzige turist 
olarak gelmiş Almanlarla doludur. Bu 
Almanlar .şarkı Prilsyadnn gelmektedir
ler. 

Paris 4 (A.A) - Gazeteler bugün 
Danzigdekl vadyet hakkında nlkbince 
gözUlanektedir. 

Joumal gazetesi, nasyonal aosyalist 
dmamdarlarda göz.Uken kararsızlığın se
bebini Polonyanın ve bu memleketin 
garp rnUttcfiklerlnln azimkArlığında gö
rliyor ve diyor ki: 

Almanya, Polonyayı tecrlde çalışıyor. 

Lord Halifaks ve Henderson 
yet mümt"SSilleriyle yaptığı görüşme ri tedbirler üzerine Polonya hükümeti
hakkında gönderdiği raporu da tetkik nin Danzig ayan meclisine henüz bir no
etmiştlr. ta tevdi etmediği snlfıhiyettar bir ınen-
Akşam Kennard kral Ulrafından kn- hadan teyid edilmektedir. 

bul edilecektir. Eyi haber alan mahfillerde söylendiği-
Paris 4 (A.A) - Hariciye nazın Bon- ne göre Danzigin askerileştirilmesine 

ne dün Polonya sefiri Lukasieviczi kn- karşı Polonya hükümet.i ancak Paris ile 
bul etmiştir. Diplomatik mahfillerde Londra arasındaki diplomatik görüşme

ler lazımgelen bütün unsurların toplan
ması imkanını verdiği zaman müdahale 
edecektir. 

Hitlerin yakında Danzige geleceğine 
dair verilen haberler henüz resmen tc
eyyüd etmemiştir. Yalnız bir devlet re
isi tarafmdnn yapılacak bir ziyaretten 
Polonya hükümetinin haberdar edilme-

si lazımgekceğine işaret edilmekte ve 
H.itlerin Nazi Şefi Forstcrin daveti üze
rine Nazi partisinin reisi sıfatiyle serbest 
şehre gelebileceği ilave edilmektedir. 

Varşova 4 (A.A) - Polonya matbu
atı, Alman hUkümetinin mer'i ahkama 
tevfikan Königsberg kruvazörünün Dan-

Almanyanın en büyük limanı: Harnburg zigi ziyaret edeceğini haber vCTdiğini bil-
Almanyanın ümidJ, cFraruızlar ve Ingi- söylendiğine göre Polonya Danzig ayan clirmektedir. 
JWer Danzlg için ölmiyeoeklerinden> mecllsine henilz bir nota tevdi etmemiş- Gazete Polska bu hususta diyor ki: 
Polonyanın nihayet mutavaat edeceğin- tir. Serbest şehrin vaziyetinde bir deği- Bu suretle hareket etmekle Almanya 
4Jedir. Almanya, böyle bir chal sureti> şiklik yoktur. Polonyanın hariçte Danzigi temsil etti-
ile sulh cephesi müttefiklerinden, garp Varşova 4 (A.A) - Nazi makamları ğini ve serbest şehrin harici siyasetini 
4Jevletlerlle her türlU mütesanit hareket tarafından son zamanlarda alınan aske- idare e-ttiğini tanımış oluyor. 

ftrkini nezedeceğinl de dilşilnmektedir. - --'-------- - - ----------------
Bunun Uzerine vaı.iyet, mihverin Akde
niz ve Alrika cephelerinde başlıyacağı 
titeki bUyük teşebbüse hazır olacaktır. 
Almanyanın pUııları budur. Danıigden 
çok uzağız, Danzlg ancak bir hareket 
noktasıdır. 

Epoqe gazetesi diyor ki: 
Şantaja mabk<im olmnmak, silahlı Al

manyanın tehdidi karşısında Danzigde 
en ufak bir fedakarlıkta dahi bulunma
mak, mukavemet, gene mukavemet et
mek lazımdır. Çünkü, Danzigde istikba
limizi, hür millet hayatımızı ve canımızı 
oynıyoruz. 

Popu1aire gazetesinde Blum diyor ki: 

Kılıncı kaldıranlar 
kılınçla ölecekler 

Amerikanın Paris sefirinin bir nutku 
~:l 

Amerikanın Paris sefiri B. Bulit 

Silih ambargosu kararı 
B. Ruzvelt bu kararın Avrupada harp 

ihtimalini arttırdığı kanaatindedir 
Nevyork, .f (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesinin Hydepark muhabirine 
göre Ruzvelt mebusan meclisinin Am
bargoyu kabul etmesi üzerine Avru:P.8-
da harp ihtimallerinin arttığı kanaatin
dedir. 

Muhabir pek aalfiltlyettar membalar 
zikrederek reisicümhurun mebusan 
meclisinin Bloom projesini reddetmekle 
Bitleri ve Mussoliniyi Avrupa demok
rasilerine karşı taleplerini (Detevle
mek) için kuvvet istimaline teşvik etti
ği kanaatinde bulunduğunu iddia et
mektedir: 

Muhabire göre rclsicUmhur mebusan 
meclisinin Amerikayı rnUhtemel bir 
harpten uzak tutmaktan ibaret olan va
zifesini iğlak ettiği mütalaasındaclır. 

Ncvyork Taymis şunlan ilave ediyor: 
Mebusan meclisinin verdiği kararın 

Avrupada Amerikanın manevi nüfuzu
nu demokrasiler lehinde kullanmak su
retiyle tecavüzlere mlini olmak yolun
da Amerika hükümetinin sarfettiği gay
rtıtlcri ekseriyetin tasvip etmediğinin bir 
delili olarak tefsir edilmesi reisicümhu-
ru bilhassa müteessir etmektedir. B. Ruzvclt 

Amerika halkının büyilk bir kısmının leri kabul ettiği esnnda tarzı hnreketini sair maddelerin ihracına mfuıi ol~ 
totaliter de~letlerle mUnnsebctlerindc pek açık bir şekilde izah etmesi beklen- ğını ve silah ihrnç edildiği takdirde IJ 
Fransa ile Ingilterenin vaziyetini kuv- mcldedir. Amerikanın hnrbc sUrUklenmek teııJ' 
vet1endirmeğc gayret ettiğine kani o1an Nevyork, 4 (A.A) - Silahlara wn- kesi artmış olmıyncnğım kaydeyleıııe*' 
reisicümhur dcmokrasiJere silah ve cep- bargo konmasına dair rnebusan meclisi- tedir. 
hnne gönderilmesini arzu etmektedir. nin verdiği knrnr birçok Amerikan mah- Bu gazete ayan meclisini bu meseli' 

Ayni gazeteye gi.ire mebusan meclisi- fcllcrinden yiikselen itirazlar gittikçe yi dilzcltmeğe davet etmekttı ve neU' 
nin kararma karşı Ruzveltin aldığı vazi- şiddetlenmektedir. Gazcleleı-, Daladiyc olarak şöyle demektedir : ·*' 
yet kongrenin knrarını değiştirmek üze- Çcmberlayn ve LQrd Halifaks tarnfın- - Yalnız harp zuhurunda bitaraftır 
re mumaileyhln gayretler sarfedcceğine dan geçenlerde gösterilen ve Hitleri te- mızı muhafaza etmek için değil, h~ 
bir delil addedilmektedir. reddüde sevkeden kat'iyet ile mebu- mfuıi olmak içip de süratle hareke~ .~ 

Ayan meclisinin hariciye encümeni bu san meclisinin müzakere lehinde görülen mek lhundır. Ayan meclisi bu jesti r 
meseleyi çarşamba günü tetkik edt-eek- ve Hitlcre Amcriknnın Fransaya ve İn- pabiJir. Ambargoyu ilgn eden bir )ıf 
tir. Daha şimdiden Ruzvelt bu içtima gillereye yardım etmiyeccği zehabını nun teklif etmek.O zaman mebusan 111el 

esnasında ambargo maddesini uzaklaş- veren keşmekeş arasında bir mukayese lisinin kararından gt.?ri dönmesi iht~ 
tırmak için elinden geleni yapacağını yapmaktadırlar. Ii kuvvetlidir. Bu hnreket Amerik~ 
ilan etmiştir. Nevyork Vorld Telegram gazetesi me- sulhun idaıncsi yolunda kendi menf~ 

Reisicüinhurun bugün Vaşingtona nv- busan meclisi tarnfından kabul edilen namına yapacnğı hareketlerin asgaJV 
det etmeden evvel Hydcpnrkta gazeteci- metnin petrol, pamuk, çelik, yiyecek ve dir. 

-------------------------------------------------------------------:.-----......../-

Danzig &yan meclisinin 
dikkate şayan bir kararı 

Polonyanın gönderdiği mektuphenüı 
Danzig iyanına verilmiş değildir 

Varıova 3 (A.A) -- Polonyanın Dan· 
zig umumi komiseri B. Chodocki, bugün 
Danzige dönmüş, fakat henüz ayan rei
sinden mülakat talep ctmerniıtir. Demek 
oluyor ki bu ana kadar Danzig makamla
nna herhangi bir Polonya notası tevdi 
olunmuş değildir. 

Şarki Prusyadnn Danzige silah nakli· 
yatı devam etmektedir. 

Diğer tarf tan Danzig ayanı bir emirna· 
me neşretmiştir. Bu emirnameye göre, 
ziraat ve metalürji iııçilerinin bir kısmı, 
ayanın emri ile, cgayri muayyen bir müd
det için, huıuıt ehemiyette müstAcel bazı 
itlerin yapılması için• seferber olunabile
cektir. Bu emirname, bu suretle lyan 
meclisinin hizmetine alınacak ifçilerin 
Dan:zig arazisinin haricine götürülebile
ceğini de tasrih etmektedir. 

Danzigdeki yabancı mahfiller, ayan 
meclisinin aldığı bu tedbire büyük bir 
ehemiyet atfetmektedir. 

Kiyclde Alman itı§aatı 'i' 

Almanyaya karşı içimizde hiç bir hu
sumet yoktur. Almanyayı ne çenbcr al
tına almak ne de zebun bir hale getir
mek istemiyoruz. Yegane arzu ve eme
limiz, Nicholsonun Taymis gazetesine 
yazdığı son bir mektupta söylendiği gi
bi, Almanyanın da itimad, sulh ve dost
luk zihniyetile mil§terek vaz.üede kendi 
hissesini alması, bu suretle de Avrupa
nın hayatı üzerine bir kilbus gibi çöken 
güçliiklerin sulh yoliyle ve hakkaniyet 
üzere halline yardım etmesidir. Mil§tc
rek su1h, itimad ve dostluk azmi yeni
den t<>essiis eder etmez, blitün bu güç
lükler hemen kendiliğinden znil olacnk
tır. 

Londra 4 (A.A) - Polonyanın Lond
ra sefiri Kont Razynski dün akşam Lord 
Halifoks ile görüştükten sonra Polonya 
hariciye nazırı Bek ile buluşmak üzere 
bu sabah tayyare He Varşovaya hareket 
etmiştir. 

Paris 4 (ö.R) - Şalon Sürmarnda Halbuki onlar başlı başlarına bütün bir 
Amerikan meçhul asker abidesinin açı- beşeriyeti temsil ederler. Biz harp iste
lış töreninde bir nutuk irad eden Ame- miyoruz. Meçhul askerlerin cesaret ve 
riknnın Paris sefiri B. Vilyam Bulit de- knhrnmanlıklarını siyasi maksad ve ga
miştir ki: yclere vasıta kılmak hiç te doğru değil-

Dan:zig yabancı mahfillerinin fikrine 
göre, ayan emrine alınacak işçiler, muh
temel istihkô.m inşaatında, silah ve mü
himmatın tahliyesinde ve nihayet Alman 
ordusunda ve gönüllü kıtalarında kulla
nılacaktır. 

Varııova 4 (A.A) - Salt.laiyettar 
menbalardan teyit edildiğine göre, Dan
zig ıerbeııt ıehrinin nasyonal sosyalist 

caktır. Bu vaziyetle alakadar olarak §U· Dnnzig mnkamlnrı tarafından arzu ed 
nu da kaydetmek icabeder ki Polonyanın ıe böyle bir. veto hakkını kullnnabil~ 
Londra ve Vnşington büyük elçilerile, Berlinde ayni mahfilleıde eöylencl ,,. 
Fransanın Varıova büyük elçisi Vaı§o- göre, cKönigsberg> kruvazöründe bıJ 

111
1 

vaya yarın gelmiş olncaklardır. Diğer ta· yahat esnasında ancak normal mürette 
raftan B. Hitlerin yakında Danzigi ziyaret bulunacaktır. 
edeceği haberi de teyit edilmemektedir. -----111· ------F. P a peo Berlin 4 (AA) -- «Königsberg> kru· 
vazörü, 26 ila 31 Ağustos tarihlerinde 
prki Baltıkda ve Danzigde bulunacaktır. 
Varıova, keyfiyetten haberdar edilmiş-

Kont Raczynski Cumn günü Londra
yn avdet etmiş bulunncn~ın· ümit etmek
tedir. 

Londra 4 (A.A) - Ingilterenin Var
§OVa sefiri Konnard bu sabah bnşvekrı
lette hariciye komitesinin içUmaımı işti
rAk etmiştir. 

Içtima esnasında Danzigdeki vaziyet 
tetkik cdilmişlir. Komite aynı zamanda 
Ingilt r nin Mo kov fıri S~cdsin Sov-

- Bu meçhul askerlerden çok defo dir. Mukaddes kitap diyor ki kılıncını 
fena ve harp gayeleri için bahsedilir. kaldıran kılınçla ölecektir. 

Japonya arasındaki 
yakında başlıyor 

lngiltere -
görüşmeler 

Faris 4 (ö.R) - Japon gazetecilerini kabul eden Ingilterenin Tokyo sefiri 
iki hükümet arasında Tiyençin meselesine ait yapılacak mUz.akerelere yakın
da başlanncnğını söylemiştir. Yüksek rütbeli iki Japon subayı Tiyençinden 
Tokyoya avdet etmiştir. 

Moskovaya 
makamları tarafından alınan nıkeri ted· tir. • 
birler hakkında Polonya hükümetinin Alman mahfillerinde tebarüz ettiril· git mı yor ııil' 
mektubu henüz Danzig !yanına tevdi diğine göre, Almanyanın bu iş için esasen Berlin, 3 (A.A) _ B. Von J'D~dt' 
edilmemiıtir. Polonyadan her hangi müsaade istemeğe hususi bir vazife ile Moskovaya g Jtş'ıı1 

Pek muhtemel olarak Varııova hükil· ihtiyacı yoktur. Danzig ıerbeıt ıehrinin rileceği hakkindaki haberler, bu 
9 

meti, ancak Varıova - Paris ve Londra ıtatülerine göre, Polonyanın vazifesi, yal- resmen tekzip edilmiştir. . $0"' 
. . Salahiyettar Alman mnhfcllcrı. 1~ arasında yapılmıı olan diplomatik görüı- nız Almanyanın bu ıhbannı Danzıg aya· Al k 'k :: .. nkercict yet - man e onomı m ,_.. . 

melerin bütün )üzümlu unsurlan bir ara- nma bildirmektir. Polonyanın her hangi halen mer'i anlaşmalar çerçivesl 
ya toplaması ilzerine remıen vaziyet ala- bir Yeto yoktur. Polonya, ancak linde kalmakta oldujunu iJlve 


