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Almanlar, Italva'ya Al{.Ill 

Milli Şef 
lnönü llkteşrinde Hatayı 
teşrif buyuracaklardır 

Ediyorlar 
..1 
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8 i R ~.T Av s i y E Maksatları Ne Ola? 
Hitlere yapılacak sulh tekliflerinde dikkailı olmak ıazımı On iki adalarda hazırlık!. 

Mihver, mutlak surette 
ric'at edecek! 

Daily Herald gazetesinin bir haberi 

ltalyan adalarından halk, Türkiye 
sahillerine kaçışmağa başladı . 

Alman gemilerile nakliyat ·apılıyor: Mandraki liman~nHitleri~ eski bir arkadaşı (Peti Parizyen) gazetesine 
dikkate şayan bir makale neşredivor 

Paris, 11 (A.A) - Petit Parisien 
gazetesi evvelce Hitlerin samimi iş 

arkadaşı olan eski Dantzig ayan mec 
lisi reisi Hermann Rauschiniggin bir 
makalesini neşretmektedir. 

da da 16 ltalyan haro sı~m1s1 bulunnı~kt~ imis 

Beyhude 
Yoruluyorlar 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Hitlere yapılacak olan sulh teklif 
Proparanda buaiinün en korkunç ıi- lerinde müteyakkız bulunulmasını 

lüu halini aldı. Kendilerinden değil tavsiye eden Rauschnigg şöyle de -
ınisiniz, 11'.ze dünyada hatır ve haya- mektedir: 
linize ıetirmediiiniz, hatta rilyanız
da ~:ıe gönnediiiniz, fikir ve makaat 
ları atfetmekte ve bunu bütün cihane 

Halihazırdaki buhran bir çıkmaza 
sapmış gibi görünüyor. Çünkü Hitler 
geçen yazdan beri siyasi vaziyette 
hasıl olan büyük değiıııikliği henüz 

' Milli Şef 
Vekiller hey' etine ri· 

yaset buyurdular 
Ankara, 11 (Huıuıi muhabiri • 

nıizden) - Vekiller Heyeti buıün 
ıaat 11 de Cumhurreisimiz lımet 

lnönünün riyaaetinde toplanınıf, 
iki buçuk aaat aüren bir müzake-, 

rede bulunnauıtur. Yaymakta hiç bir mahzur ıörmezler. 
Bilhaaaa aon a-ünlerde bir taraftan 
denıokraıiler Sovyet Ruaya ile mi.i-

anlamabıştır. Bu anlamayışın neti- Moşanofun sev ahat. 
celeri feci olabilir. Demokra·silerin 

M. Hitler T k 'b il. M f a:a'lcerelerr.ni ilerletir, neticeye yak· beyanatı bazı ihtarları tazammun eL e ZI e ra5 men UŞano 

laıu·'lcen, diğer taraftan mihver dev· ~ikle:i . za.man bile şar:a muallak va istiyen bir eda. vardır: _Fakat beya p 14 Temmuz ş~nliklerinde 
leU • ü a·ı • M rih .u· le.aı\n ·dlerı ıhtıva etmektedır. Bu beyanat natın muhatabı kendısınden bekle - B l . t t ·ı d k 

•h n 'enn• e ın ı ta fnadcı bir parteneri ikna etmek -Ddi'mı 2 :nci Sahifede - wgarıs anı emsı e ece 
den bile müttefikler arıyacak kadai-

hummalı bir faaliyet ıöıterirken bu 
propaıanda •:lalu artık cauiiatimab 
kelimeaiyle bile tavıifi çok hafif ka
lan bir tiddet ve vüı'at peyda ettf. 
Bunun en garip ve en g\ilünç nümu
tıeaini Bulgar baıvekili Köae lvano
fun Berlin ziyareti mUnaaebetiyle 
ınihver matbuatında ıöriiyoruz. 

Tayyare piyangosu 

Bulıariıtanı.n Balkanlardaki vazi

Büyük ikramiye. bugünkü 
keşidede çıka.caktır · 

Yet:!ni biliyoruz. Balkan antantı dev- İsta~bul, 11 (Tele.~onla) .-. Tay
letleri Bulgarutanı da kendi arala- yare pıyangosu bu~u? . çekildı. Ka~ 

etmişt·r 

500 lira kazananlar 
rlrla alarak dahile ve harice kartı zanan numaraları bıldırıyorum: 

3 b · ı · numaralar nıüıterek bir Balkanlılar cepheai V:U- ın ıra 
· • M. Motonof 

C?de 1retirmek ve bu •u_retle dün~~ 1661 23128 numaraf;»r.a 19518 14284 27412 23827 2346337021 Paris, 11 (Radyo) - Sobranya 
•uzanımda en eaaılı amillerden bır.! ısı 23817 10527 15934 

d. ·· t•• reisi Moşonof, 14 temmuz şenliklerin haline ıetinnek için mümkün olan lişmuş ur 2029ı 
de Bulgaristanı temsil için bugün 

fedakarlıkların hepıini yaptıkları, Bin lir:ı. 200 Lira kazananlar: buraya gelmiştir. 
l'iöni muahedesinin bu Balkan mem- 1 b .1 t . b t ı 7327 23759 32387 3848 9422 Sofya 11 (A A) _ Bazı yabancı 
leketine tahnrl ettiii aiır külfetleri 4251 numara 1 l e e ısa e - Devamı 4 ncü Sahifede - gazetele~. meb~san meclisi reisi B. 
kendi rizalariyle kaldırdıkları halde 
1ıı • Moşanofun, yabancı meml~ketlere 
oulgariatan Balkan antantında hali E L 1 z A D A l>o yaptığı seyahatte, hususi bir vazife 

f durmakta olan tabii yerini bu- ·1e tavzif edilmiş olduğu hakkında 
lihıe kadar iısal etmekten İctı~nap haberler neşretmektedir. Bulgar a-
etti. Balkan antantma airmekle ken-
d jansı, bu haberleri, en kafi bir su-1 lllevcudiyet .,.. istiklalini korumak 
h J rette yalanlamağa mezundur. Refi-
11auıunda elde edeceii aonıuz fay- Harici ve Nazırı OrJ· Bo 1e, umumi kası ile birlikte seyahat etmekte olan cl.yı Pek ali müdrikolan Bulaarista- B M 

. oşonofun hu seyahati, tamamiy-
tııın bu ictinabı aırf bir iki Balkan dev- vazı"yetI• ,· z ah ett•l 1 h • l e ususı mahiyettedir. •ti ilzerindekı~ toprak mllddeiyatmı 
tlt\lhaf aza ı-tmek kaY&'••mdan ileri 
lelQıektedir. 
h. Maanıafih Bulgar devlet adamları 
'ite .. f ll'aat dilftükçe Bulauiatanın 
.;•ıcan antantma rirl!lemek!e bera-

.. Balkanhlarla müteaanid olduğu. 
~\a beyaıı •e ilin etmekten hali kal
..._l!ılflar •e timd0 ye kadar takip 
~dlı"lcleti harici .~yaaette bunu tekziD 
" e 't cel( herhanıi bir harekette bu-
c:~"lttalttan ictinap etnıiılerdir. Bu 
le tl'ıleden olarak bir iki aY evvel An. 
a ll•ayı ziyaret etmit ve de"let adam. 
lll'ıını~ı k d tltU •çok aam'mi ve ço o.tane 

zırlar meclisi, bugün Eliza sarayın. 

da toplanmıştır. Hariciye nazırı B. 

Bone, harici vaziyet ve Rusyanın son 

teklifi hakkında maJQmat vererek 

Danzig meselesinin inkişaf şekl"ni 

anlatmış, Fransa, İngiltere ve Polon 

Mısır hiikiimeti 
Donanmanın i'k partisini 
vücud~ getirme~e karar 

verdi 
Kahire, 11 (:A.A) - Nazırlar 

yanın Danzig meselesi hakkındaki meclisi, Mısır f :losunun altı muhrip, 
hattı hareketlerini bildirmiştir. Na- 4 mayn ıemisi ve ı sahil muhafızı 
zır, Suriye yüksek komiserinden ah- kruvazöründen ibaret olacak olan 
nan rapor hakkında malO.mat ver- ilk partisini vücude getirmeie karar 

. S . h lk . . " vermiştir. 
mış, urıye a ının yeni reJjmı su- -----------

kfinetle karşıladıklarını bildirmiş, B~ sın Birligv i 

Rodoatan bir manzara 
Londra, 11 (A.A) - cDaUy He- limos adasına götilrülmilştür. FaJrd 

rald> gazetesinin 12 adalardaki hu - sivil halktan bir çoğu, motörlerle A· 
susi muhabiri, bu adalarda yapılmak nadolu Türk sahillerine ilticaya mu. 
ta olan hazırlıklara germi verildiği- vaff ak olmuşlardır. 
ni gazetesine ·bildirmektedk. Nihayet general .Graziani, son i'iln 

Daily Heraldın hususi muhabiri , lerde, !talyan memurlarına sivil halk 
hu telgrafında diyor ki: ile her türlil müna.aebette bulunma. 

- Alman gemileri, Rodos adası- yı meneden bir ka;arname neşreyle. 
na mütemadi surette harb malzeme. miştir. 
si ibra~ etmektedir. '.Mandraki lima 
nında 16 İtalyan harb gemisi demir
lidir. Bu gemilerin arasında en son 
~istem yedi tane denizaltı gemisi de 
vardır. 

12 adalar umumi valisi general 
Grazianın emri ile, Patmos adaların 

------=--=--=--·---
Dikkat! 

Arkadaıımız Orhan Rahmi Gök· 
çenin bu mevzu üzerindeki bir yazı
ıı, üçüncü aabifemiziıı aon.unda ken
di aütunlarındadır. ' 

dakj sivil halk tahliye edilmiş ve Ka --------------

----~-~000*000--------

23 TEMMUZ 
Hatayın kurtuluş bayramına 

tan da iştirak edec~k 
ana va· 

Zaket'e),. .. de bulunmu, olan Bul-
ta .. baı k·ı· h 
t • • · "e ı ı Köae lvanof ıeçen af. 
il ıçınd Al . \," e rnan devl•t merke:une de 

Tokyoda başhyacak İngiliz - japon '-
görüşmeleri hakkında izahat vermiş- Ri,yasetİnin teb1ifi Hatay kardeılerimizin bayramı 
tir. Reis"cumhur, g eçenki umumi gerv Ankara, ıı (A.A) - Türk basın Ankara, 11 (A.A) - Temmuzun mi azası olmak üzere ikişerden on , .. zi 

tltel\ Yllt'et yaptı . Bul~ari'"tanın he. 
At heınen bütUn ihracatını 
.,.. 11\anya.yll w b' •w • • • : 
Qql Y1tr.tıgını ıld ıgnınz ıç n 

ıa .. haav k·ı· . b • • • l'et t l:ı:• • e ı ınıo u zıy~hnı ıa-
~İtek~ hır hadise telakkı: ettik. 

1•k!t_· •1~ h .. oi• lerden bizim but•
... lttıız 1 t 'd d' o\llg ey~ etmekte gecikme t , 

.::- [) l:ı 8V!'k·ıınin :z:iyaretine ve B. Jorj Bone 
e" nıı 2 nci Sahifede - Paris, 11 (Radyo) - Fransız na-

münasebetiyle mahkfim edilmiş olanw birliği reisliğinden: 28 üncü pazar günü tesid edilecek arkadaş, cbu arkadaşların harcırah-
ların umumt affa mazhar olmaları 351l numaralı basın birliği kanu- olan Hatay kurtuluş bayramına ana- ları parti merkezinden tesviye olu
hakkındaki kararnameyi imza etmiş- nu mucibince 10 temmuzda toplan - vatanın iştiraki programı tesbit edil- nacaktır.> 
tir. Maliye nazırı, devlet silahlanma mış olan kongre merkez ve mınta. miştir. 3 - C. H. P . umumi idare heyetin-
tahvililtının satıldtğını bildirmiş. ne- kalar idare heyetlerini ve haysiyet Bu pro&'l'ama ıöre: den iki arkadaş, 
t "cede vaziyetin ~Pr""İnliği sebebiyle divanlarını secm!ştir. 15 temmuzdan a - 3 - Tiiı kjye B. M. Mecli<1inden Uç 
nazırların mezunen veya sair suret- itilıaren mın+kalar faaliyete geçe - 1 - Gaziantep, Maraş, Seyhan, kişilik bir heyet, :ıntakynya. giderek 
lerlt> vazifrleri ha•nndan hiçbir yere I C"klerdir . Mcslekdaşların dikkatine İı!el ve Urla vilayetler 'nin bcherin- oradaki mernsime içt ir ak edecektir. 
ayrılmamaları kararlaştırılmıştır. arzolunur. den, biri parti ve biri de mecilisi umu - Devamı ·1 üncü sahihe-! -



Miüet keti 
BAHRi SAVCI 

19311aenettJü1 .. .,..,... ~ pd Mr ıeıecepa ...,., seWi
•i çe~or. Belki mesud bir dünya doiacak .. Yeryüzü oltwa Lir İnSJD 
bfU1Pın idrak ett"ti bir saat iklimine kavu,acak. Fakat belki dit •• 
Bu ...... • wlıe da •lır•e•ea ..... n.awi• ..a..i •tt .. Hi"i 
çizmeie ufraımayalun. lelnu iliklerine kadar du,.ayan W.- küme 

kalmadı. 
Siyasi nu •llllla a e9fn 3' -i ~•*1l en belli 

çizsileri ıunlar6rı la.a iP ... 4'if n, tnillttler, ·-ler• küa ve 

kinli. 
a..11. OA • .,.. .. ~""'Mir ....... ...,.ı ı..,.aı.,...... ı..v.ıarı 

patlayıp bofa - hazar bir HJJM• il!' elektr "Jdi.. ~ük bir terrat ~ 
manevi havam ..... •Wttft Wr fara.. halia9 pt~ ltili.. 

Mtldhit bir ctra. 4Wi•ı·• d.,_. d .... kü ali~ 
amcla iman otlu laer .... w1rma. ziyade llMı..nm. •• Mbn.U,... 
earılmak mecbaıfretlnde •• 

Halbuki sörii~ i, -deniyet ailesinin •tGn bir miuı oldu· 
tunu iddia eden... .... .... _...elP ne~ ......... 
lara bulayaa bit _..._. ........... w m.a.aaızlıt-a MIFeld ..... ..... 

fl&dİle ma)Um: ·~f IW Mm ..... 9l~i ............ D 

pçİnnemİfler •• Neden? •• Bu biclüenin bir fiil •e diier bir hldiae ha. 
imde lrir .... bi yoldur. bir hamlık, •ir medeni zihniyet ldrl1d fatctr
UiL. ~ ld.lft Jıalade Mr •Aket llllllanunyetl teklinde tecelli eden 
~-.. .............. . 

Bu •atan .. t•••• hem mebuatur, hem de ıazetecidir. Yani iki cep • 

...._ 4e T .. pae .Wuam111 bir lllMftidir. gwılliaüıiD )luaui '6-
81,.ti De ol ..... - ......... Ye ....... d tf lı•dİı9hllD 
~ topraklarda alelide İn1Anlar ..-melen çakMmaktaclır. Bu 
ltiMrla oaa kartı Japalan her banSi •w bWaian tesir dalsaları onan 
fer,& ..... • • ... ......... ......,. ................... 

•sanan çirkin bir teca.U. mahiyetini ahr • 
.......... ~kJ, ............... y ............ w.. ..... 

.......... brar ftND ital7an makamlara bu inceliji kawa1&11UJ•cak 
kadar .O ...... 'ı• .. ld ................. ltalpalarm Wr.1 
... .. •• w ...................................... . 

1 ............ _ .. , ._. ........ .. 
ala •Wıtl • ,....., .. Hlfl .. om-" ...... Ga. -- ......... _..., , ........... ..,.. .......... .. 

__ ,. ·-.......... A.rr, ......... . ................. __ ............... ,. ................. .., .... .... 
....... .... ı ............... ,.. ..... 

: ........ .,. ·--- .............. -..... .. _.,... '· 
Hazira 

(ANADOLU) 

ki 

-

IS 7 
H~,hıide yora-

1,,,..yorlar 

ı...ll taraflarma k•••nmek QmWin-
• beler beyhude bir qhmet thtl7&1' 
etmekte olcluldarmı .... 
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1 DIŞ POLlTiKA j 
-

Türkiyenin harici 
. 1 poJitikası 

(ANADOLV) 

, ,.. '"' .... 

so~ HABERLE ' R 

lngilterenin hattı hareketinden ar. 

(SAHlFE 3)' 

1 Düşündüklerim J 
On iki adalar ve 

ItaJyan donanma-
sının manevrası 

Hariciye Vekili muhterem Bay h d Orhan Rahmi GÖKÇE 

Şükrü Saraçotlu, dün, müstakil tık kı·mse' şu··p e e emez DeyliHerald~azetesininbirhabe-
crup reia vekili muhterem Bay Rini rini, dün Ankara radyoıu neıriyatı 
Tarhan tarafından harici politikamı- ııraıında dinledik: 
31n hedefleri hakkında sorulan bir İtalya, on iki adalardaki tahtidatı-
ıuale media küraüaiinden vazıh ve Jı •ı • C-. tb f ç b / b f b " .. k h • na hız vermif hem de Alman vapur-
ınukni cevap .. rıniıtir. Saraçoilu, ngı l% ve r. Tansız ma ua ı, em eT aynın eyana ına uyu e em Jariyle nakliyat yapıyormuf. Bazı 
Rana Tarhanın aualine cevap ver - • f • Al f l • • • • J • adalardaki halkı diier bir adaya nak 
tnelde beraber, hakikatte muhatabı, mzye Ver f )'Or • man gaze e erz lSe Sinir enıyOT !ediyoruz. Kaçan ailelerden bir kısmı 
bütün meclia azaları, daha doiruau Londra, J J (Radyo) - Bütün reket edeceklerini, böyle bir meydan,Fransız aarantisinin Polonya ile Al-! Gazeteler, bu beyanatı sinirli ya- Türkiye sahillerine ıiltica etmitler. 
büt~ Türk. mil~e~i. ve hatta dünya g~zet~~er, .. Başvekil B. Çcmberlay- oku~a hare~e~inin v~im avakip manya aruınd~ Danzig .mes'~lesi~i~ ı zılarla kar~ılamışlardır. Folkişe Beo- Rod~ıtan çıkmak yasakmıf vesaire 
eflcarıumumıyeaı ıdı. Muhterem ha. nın dunku beyanatı hakkında tak- tevlid edccegını kaydedıyor. müzakere yolıyle hallı mes elesını bahtcr açtıgı manşette şunu yazıyor: vesaıre .• 
riciye vekili, harid politikamızın he· dir dolu yazılar yazmaktadırlar. (Niyoz Kronik!) de, lngilterenin ortadan kaldırmış olduğunu, Çem- İngiltere, Polonyaya destek olu- Biz, ıunu da ilave edelim: 
defini, «7\lrlta aulb, cihanda sulh!) (Taymis) gazete•i bu beyanat- artık tereddüd ve ric'at göetermiyc- be l . utkunun sükunet ve dü- yor. Halkı kendi reyini istimale bı- İtalyan donanmasının ıarki Akde .. 

· · l if d • · T'" k · ' w • • ktad r aynın n k • f·ı k.l d vecıze11y e a e etmıttır. ur mıl· ta O . • l . . . 1 cegını yazma ır. .. . .. 1 l b' k t' . ra mıyor. nız ı oaunu teı ı e en kırk beı par-
1 • • . • • n sonra anzıg mes e esı ıçın n- F tb t rustu ı c a ınmış ır ararın ne ıcesı 
etınm tarihınden ve ihtıyaçlarmdan .1 . h h k . _ _ı k ranaız ma ua ı w (Alkemanya Çaytung) manşe- çahk br filo da Adalar denizine a• 

d h • • gı terenın attı are etıncıen artı . I J (R d ) F oldugunu yazıyor. . ı· s·· d . . oian ve cum urıyetm kurulutun - h' k' . .. h ed . w. • Parıs, a yo - ransız . tınde (Polonyava yardım ve yanlış ıyor. oz e manevra ha~katte ııe 
d be • b büku ( f d ıç ımsenın şup e emıyccegını. B Ç be l . (Popoler) gazetesı Çemberlay- ~ .. . , 
L~n -~~l erL lmhe ti~:-~ aTn .. t•k· Danzige bir tecavüzün Avrupa bün- gazeteleri de . em r aynın nut- . d h d 'ma ;akin kalmak ithamlar) yazıyor .. Gazeteler, Dan- numTakyıı .• d"' .... 
aıp .uı en uu "' po ıta&&aı, ur . . it'• t d w •• k t d kunu medh ve stayi•le karıılamıı:: nın e asının aı z'g mes"elesı'n'n A k d a ye uıtuğu ve kel göründüğü . . • . • • yeaını a u• e ecegını, uvve ar- ~ 'Jr- 1 .1 . ı ı vam amarasın a . . . 
mılletının kendı hudutlan ıçmde ça. be .. t' 1. l la k t k t fi lardır olduğunu, beyanatının, ngı terenın h il d'l . v. • l .1 • b •çın hakıkatleri biraz daha serbeıtçe 
1 • • sı ıa ıına ıy e yapı ca e ara ı · . . .. a e ı emıyecegını, ngı terenın u 
lfm~k _ve yilkaelmek un~~nını b~~- bir tC§ebbüsün kuvvetli karşılanaca- (Poti Pariziyen) diyor ki: hedefleri hakkında hıç bır şu~he hı- hattı hareketinin, Polonyalılar üze- konuımakta hiçbir mah.zur görmü· 
~bnift~. Muht~~m .h~ıcıye vek~ı. ğını yazmaktadır. B. Çemberlaynin kat'i ifadeli nut- rakmamakta bulunduğunu, Hıtlerin, rinde tesiri şedid olacağını, · fngilte- yoruz. t.talya, hal~ının bır kıı~ı Yu-
nan ~e lf~t.e~ıtı !ıbı, aulh dovrm· (Deyi Herald), Başvekilin açık ku, sulh yoliyle mea'elelerin halli bu kat'i sözler karşısında artık şüp- renin bütün arzusunun Almanya - nanlı, b,.r kıamı Turk ve Yahuda olan 
dekı meaaımızın plançoau karııaanda bir lisanla konuştuğunu şimdi Hit- için kapıları kapamııea da bu husus- h · kal w yo Polonya anlaşmazlığını artırmaktan adaları • hem de anavatana, epeyce 
bugün haklı bir gurur duymaktayız. lerin, Danzig yüzünden bir harbe se- ta bir çok güçlükleri de kabul etmek esıB l~ıyal clag(ıRnı dyazı) ~ s· "' ibaret bulunduğunu yazıyorlar. uzak olan bu adaları • İfgal ediP bu-
G . d JL .. ,_~- •• d l k d' H er ın, a yo ıyası rada aaker4 .. 1 k ki .k 
ayemız e au" ve ıuaun ıçın 8 ça- bebiyet verdiği takdirde bunu bile- lazım ge ıwe te ır. arp tehlikesini . . (Doyçe Ris) gazetesi, Polonya • ı us er urma a otomatı 

ht~kta devam etmekten ib~rettir. rek yapmış olacağını yazmaktadır. atlatmak için uzak bir sulha girmek- ~ehafıller, Baş~cki~ ~· O:mberla~- şu venizminde bu beyanatla takviye ve tabı! tekilde: lnailtere, Türkiye ve 
Cihan ıulbu milletler cemıyeti •e (Oeyli Telgraf), Danzigte bir tense doğrudan doğruya harbe gir- nın nutkunun ıımdıkı vazıyette hıç bulacağını, Polonyanın genişleme Akdenızde •ahildar diier yakın fark 

kollektif barıt ıiıtemi ile korundu. kuvvet darbesine karşı İngiltere, mek evladır. bir deği~iklik husule getirmediğini emellerine İngilterenin gayret verdi- d~vletlerine kartı hasmane niyetleri. 
iu zamanlarda Türkiye bu ıiatemin Fransa ve Polonyanın mÜ§terelt ha- ·(figaro) gazetesi, İngiliz ve bildiriyorlar. ğini yazıyor. nı açıfa vunnuı bulunmaktadır. Le-
aamimt Lir uzvu idi. Fakat bir takım roataki tahkimat ta malumdur, Ro. 

tazyikler altuıda kollektif bant aia.. 000*00 M •• h • t k • dostalı:i tahıidat ta .• 

temi zayıflamıttır. Ve busün ıulbwı M·ııA ş f u ımma sev l- Bizce, bu faaliyet, birinci derece-
korunmaaı için hatka çareler aran • ı 1 e de, lngjltereye müteveccihtir. Çünkü 
maktadır. Harici politikanın ana he- Akdenizde, Mııır ve Süveyti iıtihda-
defi sulhun korunmaaını teminden İ· t J d • fen vuku bulacak biitün harplerde 
baret olan Türkiyenin de ayni yol ya l aevam e ıyor on iki ada üılerinin b!r ehemmiyeti 
üzerinde yilriiyen devletlerle it bir. llkteşrinde Hatayı şereflendirecek- olmak iktiza eder. Bu adalarm, ln-
liii yapmaaı pek tabiidir. Bu bakım- giliz donanmaıını ve ln1rilterenin ya. 

d~, ~uhtere~. S~r~çoilunun .ç~k lerini vaid buyurdu~ar Hitlerin Danzig mes' eiesirıde fikir ~ı? ıark üılerini m~!gul e~esi tabi-
auzel ısalı ettıiı aıbı, aon aylar ıçm. ' ıdır. Bu ıuretle lngılız den z ve hava 
de harici politikamızda bir deiitik· Ankara, 11 (Telefonla) - Hata- Sökmene :.ebşir buyurmuşla~d~r .. ~· deg" iştirmedig" İ söyleniyor filoıu, biraz daha daiılmak ve di-
lik meydana celmit defildir. Bili.kia yın eski devlet reisi Antalya mebusu Tayfur Sokmen, Hatay reıslığının • ier ltalyan üalerinden epeyce uzakta 
ayni hedefe doiru yürümekte devam B. Tayfur Sökmen, bugün Reisicum- bayrağını ve reislik binasının an ahta Berlin, 1 O (A.A.) - Yabancı Londra, 11 (Radyo) - Bir Dan- ve Süveyte yakın bulunan bu üaaü de 
etmekteyiz. Fakat detiten tartlann hurumuz İsmet İnönü tarafından nnı hakiki sahibi Milli Şefe takdim gazetelerde çıkan bazı haberlerin ter- zig telgrafına göre silah ve cephane kontrol altında tutmak mecbur· t• 
tazyiki altında baıka bir rol &zerin· Çankaya köşkünde kabul edilmiş ve eylemiştir. s~ne ?larak, selah.iyettar Berlin mah- yüklü yeni Alman vapurları Danzi- dedir. İtalya, bunu böyle hesa ı~; ~:: 
.t•n yiiriimek mecburiyetinde kaldı. Hataylıların tazimlerrni Milli Şefe Milli Şefimizin, ay sonuna doğru fıllerı ~many~ ıle Polonya arasın- ge gelmişlerdir. du ve belki hali. da ayni eki~ey he-
iı--.za filphe yoktur. Acaba eski yol- arzeylemiştir. 1stanbulu şereflendirmeleri muhte • da Danzıg rnca elcsi hakkında hiç bir Bir hi.diae s 1 kt d F k t '.1 b ·· k d ap ama a ır. a at ngı tere, u-
dan ,.m ~ola ne saman seçtik? Da- Reiaicumhurumuz, ilk teşrinde Ha meldir. muza ere mevcu veya mutaaavver Varşova, 11 (A.A.) - Danzig- k ld .• d' • 
rup dUtUnUnc:e, dönüm noktaaının tayı ziyaret edeceklerini B. Tayfur , olmadığını ve Almanyanın bu hu- de Polonyalı bir posta müvezzii, ser- n~ avramlf 0 • ui~. ıçın 'lJ' kı, Akde. 
Arnavutluk hi.diaeai olduiu akla 1re- C)()O*ooo-. sustaki noktai nazarının B. Hitler best ıehrin mektuplarını tevzi eder· nızde Franaa ıle muıtereken mevcud 

lir. Fakat daha derin dilıünülürae, s R p B u L G A R tarafından vazıh bir surette ifade ken 4 nazinin hücumuna uğrayarak olan hakimiyetini 1rarantiye baila-
hakikatte bu hadiaeden çok evv•l, 1 ~~lmit olup bunda hiç bir değişik- ağır surette yaralamıştır. Polis, mü- mak istemiı ve Arnavutluğun i§&'alin-
yeni yol üzerinde yürümekte oldu • • lıgın m~vcud bulunmadıiını bildir- tec~vizleri bulmadığım beyan etmek- den sonra hadiselerin tab!i icban al-
iumuza fÜpbe yoktur. Bu yolun bat- mektedırler. tedır. . tında ve görünen köyün kılavuz iate-

lan~ıç .n ... oktaaı, belki dl e Habeıiata. s • d ooo*ooo memesine binaen, Türk - İngiliz 
nın ıati ası aıralarıdır. talyaya kar. Jk• h•• k " k 1 • ı • · d t • • • 
tı •anluiyonlara ittirak ettiiimiz za- 1 U Uffiet, OffiŞU.arı e iYi Ve 05 ane urıye e yenı rf~J.ım Türk· Fransız anlaıamaı tahakkuk 

ınaıı yeni bir yol üzerinde yilrümeie • k } .. k k J d J etmiıtir. 
baılamıttık. Sonra iapanya harbi do- geçınme uzumuna arar ~ ı ar Fevkala"'de k . ı·k .d . d b Aaıl mesele turadadır: 
la .......... &1-deDIS• ID• .......... bozuldu• ı d"l • ıA d omıser 1 1 aresın e eş y k k k ı ı ı -. ı.... Bel&'l'ad, (A.A) - Köse vanof sine devam e ı mesı azım ır. a m ıar ta i talyan deniz ma-
iu zaman Nyon kararlanna ittirak ile Markoviç arasında yapılan gö- 2 - Milmkünl olduğu kadar sıkı Uil,Uffi müdürlük ihdas Q~UndU nevralarının ve 12 adalarda aakeri 
ettik. Busün ifbirliii yaptıiımız bü- rüşmelerden sonra aşağıdaki tebliğ, iktisadi baiflarla bişleşmek iki mem tedbirler ıeklindeki nümayiıinin kıy-
tlin de•letlerle bu yollar üzerindedir matbuat mümessillerine tevdi edil. leketin menfaati iktizasındandır. Paris, 11 (Radyo) - Suriyede kalade komiserliğin idaresi altında meti de, bu aon anlaımalarla artık 
ki buluıtuk ve a-i volun arkadat· miştir. 3 - İstiklal ve bitaraflık siyaseti tatbik olunan yeni rejim mucibince bulunacaklardır. Suriyenin dahili 

1
-

1 d B 1 S · d b sıfıra inmit bulunmaktadır. Akdeniz-lıiuu J"&ptık. Bundan sonra Avrupa- clki devlet adamı, aşağıdaki hu - iki memleketin olduğu ka ar a - urıye e eş umum müdürlük ihdas ve milli müdafaa işleri Fransaca ida 
da tebarib eden her ihtilafı, ingilte- susları beyan etmekte mutabıktır - kan sulh ünün de menfaatlerine en edilmiştir. Umum müdürlükler, f ev- re olunacaktır. de üç devletin ayrı ayrı, karıılıklı 

· · b' k'ld t t b k t kt d'r anlaımaları vardır. Herhangi bir re, Franaa, 50V)"etler ve Türkiye ara. lar: ıyı ır şe ı e e a u e me e ı . oo*oou--------
••ndalci 1rCSrilt ve menfaat birliiini te- ı - Yugoslav - Bulgar teşriki me 4 - İki hükQmetin bütiln komşu maceraya teıebbüs takdir;.rıde, bu 
L_ k k 1 • • d t ·· b tl il • ~ k •t anlaımalaı• derhal, ltalya hesabına "'-rilz ettirdi.Montröde bu devletler sai politikasının daimi dostlu pa - lariy e ıyı ve as ane munase e er a rı c l om l e 
T'~-ıc h b' k'ld · 'd · · t' d tmeleri çok tehlikeli ve korkunç bir •ekilde '"' noktainazarını kabul ed~rken, tının ru una uygun ır şe ı e ın • ı amesı sıyase ıne evam e ,.. 
ı,· faaliyete gçecektir. ltalya bugün ne •zi yabancı bir devlet aaymadılar. kişaf ettirilmesine ve derinleştirilme lazımdır. 
N'h Tunuıa, ne Mı11ra, ne de Türkiye 1 •:Jet otoriter devletler bir kaç ay oo*oo IJ M k d } • k • Os Ova an ge en ı r,. porU sahillerine saldırabilir. Bu imkan 
e,,.el, orta ve J&l'ki A vrupada teca - F 1 l <1 

;:;::!e~~c=r!~:ı:~~~n=g~~!~~: :u~ ransız Mebus arı tetkik eylemiştir :.:.~~!~·k::~~:a:~y::~:;:nkv~~;~:~ 
~ konuıabiliriz. Garbi Anadolu sahil-
••ııu koymuıtur. Hariciye vekili bu Londra, 11 (Rad'-'O) - Başvekı'l fı'r Vilyam Stı't ile digw eri Vil'-•am St- l · de ı 1 ,J .J erınde emniyetimiz mutlaktır. Bun-

v et erle münasebetlerimizin her Nevil Çemberlayn, bugün harici ko- rang tarafından olmak üzere gönde- dan, bizim kadar İtalyan erkinıhar-
:- .ID•aafe almakta olduiunu ve··- A kamarasında U'9ak şark va· miteye riyaset etmiştir. Komite, Mos- rilen iki müstacel raporu tetkik ey- biyesi de emindir. Çünkü bu kadar 

bır el birlifinin hükümleri ;htiva vam ... kova müzakereleri etrafında uzun lemiı:ıtir. 
•decek k . lanm k .. b .. ~ uzak 'b,:r memleketin müstahkem ve 
l'Alld a orun ımza a uzere u • f • Ü k d ·ı • k muzakerelerde bulunmuş ve biri se- müdafaaaı hazırlanmıt u.hiline hU-

Uiunu aöylemittİr· Zl"e ı m za ere e ı lT en 
..&.•~ il • '.T ooo*oo cüm edebilmek için, ancak ve ancak, 

~~lia.t..!~ !t;1:;1 ;.::en•:!:~ hazır bulunacaklar Al h d f• Akdenizdetamamenaerbeatkalmak, 
d·~ ",•>"bn ki. bö."yle b'irkte. y •k .. lım.ız. Londra, l I (A.A.) _Fransız_ edilmicıtir. manyanın e e } hatta devlcı;tlerden birçoiunun da mu 
._. eçıne i)i T ";: vafaktini almıf olmak lazımdır. Kal-

ı-.., ild llUftir. B 
11 ~rkıye Çin komitesine mensup Fransız me- Fransız meb'usları Westmi~ste~- • V l dı ki, Türkiye bugün, Garbi Anadolu 

1a.~~~·•et1. de dottluk ~una-_e- buslarından mürekkep bir grubun de şereflerine verilecek olan bır zı- Bulgarıstanla ı ugos arJyayı birleş- •ahillerinde müteamz orduları eri-
P_..t ~ •clame etmek e~lındedır. yarın Londraya gelmesi beklenmek- yafette hazır bulunacaklar ve Uzak B /k / tebilecek ve düımanı, mutlaka Ak. 
llh-_ Ost• olmak İçin bar tarafın tedir. şark vaziyeti hakkında yapıJa.cak ıı•rmek ve a an arda b • 
~~--- ltlfı deiildir. Almanya ve i· Heyet bir İngiliz meb'us grubu ta- müzakerelere iştirak edcceklerdır. ır den:ze dökebilecek bir aıkeri kud-
ıııia a, tedafüi bir saye ile siriftiti.. f d' A kamarasına davet hareket yapmak . • f rettedir. Belki Balkan yarımadası, 

1.11 taabh&tlere cçemberleme• ta ın an vam 00*°° ım lŞ • muvakkaten bir tecrübe tahtaaı ola-
-cluaı Yerın•-ı. d. V L .• h k tl ... " . R d ) Alın B k'l' K·· . bilir. Fakat o da mahkum bir pllra 
'"İ~le ... r "'· e - are e e· 1 ı· J Parıs, J 1 ( a yo - anya- aşve 1 ı oseıvanof, prens Pol ta- . A • •• 

bi(Q.·L~~·Y•t aabamızda. batta kim ngı· iZ anon nın; Bulgaristanla Yugoslavyayı rafından kabul edildikten ve Harici- v~ hay~ldır. Anc.a~, ha~ıaeler goıte-
... Dd ele top ki d .. • . . k B Ik 1 rd b" h k y M k . rıyor kı Akdenızın mustakbel me-19i'İ old ra annUZ a soz • bırleıtırere , a ana a ır are et e nazırı ar ovıçle uzun müddet . ' . • • .• 

l .. -~ · .. utuı"ı itiraf tm" lerdir A• k . ted"W. . bu hareketı'n konuştukta Bl d'd b aelelerınde on ıkı adaların vazo:yetını 
~L--ı e lf · ı• yapma ıs ıgını ve , n sonra e en uraya 1 k.ld h b k k b 
l ... .-. Alına 'tal ıazete J . R l gelm · k I eıaa ı f P. ı e eaa a atma mec U• ~ al L• • il •• ı yaD • Mı:r. k ı . h L'.t t a en çok Yunanıstanla omanya a ey- ış ve arşı anmıştır. • . . 4 . 
t.d .,."llllizde n .. riyat yapmak. u.za ere erın arı a OT asın . w .. • • Köseivanof akam Sof a a ha- rıyetı de aııkardır. Yanı bu adaların, 

ll'lar. Son lilaıl • hıne olacagı soylenıyor. ' ş y y ilk fırsatta coğrafya tarih ve ırk 
~ta kiıfUrb 1 erde ıtalyaD mat- ba•laması muhtemeldir Alikadar mehafil, Bulgaristan rcket etmiştir. fartlan, a;İ zamand~ Akdeniz sta-
,_..., •lf a~ ata da 1tatlam1fbr. y k _ ..J • H Başvekili Köseivanofla Yugoslavya tükoıu bakımından aidiyet ve teıa-
dit-. Ye L __ ·~ .atta aciz aıaınetleri- Londra, 1 O (A.A.) -Tokyoda- doğru baılamaaı beklenme tegır. a Hariciye nazırı Markoviç a;aaında R d h b l • '-. .....dil.- . te1- k ı zak le . . . . 1 la tah a yo a er er hup cihetler: mutlak şekilde bir dava Qır C:.•a • ·-.• verecefiaıd a i nailiz • japon mü ere rı ve rıcıye nezaretme ge en rapor r • Bled'd la "zakerelerin b"- z• 

- p. Tiyençin vaziyeti hakkında Avam didatın bir müddettenberi daha gev- e ya~ı ~ m.u ld w • ~ • • d haline getirilmelidir. Meia adası ile 
d~ ih!.~an yürür kamarasında beyanatta bulunan tek olduğunu ve bazı Jngili~ tebaası- y~ e~emmıyetı haız o ugunu ıddıa m lZ ln e V Q m l Türk aahilinde karıılıkıl farkı aöyle-
- De ttır. TUrkiye ne yaptıiı- Buttler §Öyle demiştir: nın mıntakaya girip çıkmaga başla- edıyor ar. _ 10 NCU SAHiFEMiZDE _ mek imkanı vardır . 

...... 4 ncU Sahifede - Müzakerelerin hafta ortasına dıiını bildirmektedir. e~ı.arad, 11 (Radyo) - Bulgar - Devamı 4 ncü Sahifede -
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HlKA YE: Tayyare 1, Boırs~·Piyasa 11-............. R ..... A_DllllllllİlmY._.O ......... I 
12 Temmuz 1939 Çarıamba 

''A nne,, 
Piyangosu 

-Battarafı 1 inci salalfede -
7149 24905 34000 26625 10999 

OZOM BORSASI PARA BORSASJ Bugünkü p!ogram 
Bu küçük yaramazı dünyaya ge- - Tabii üıürsünf Hava öyle ao- 29565 19107 31519 37364 17017 I z 1\1 ı R A N K AR A lAe M. 

183 
Koe./l20 K!~ 

tirdiği gündenberi herke. ona tAn- ğuk ki.. Düıün bir kere bu soğukta 10673 1163 29434 21801 3108 49 jozef E. Kohen '.11 75 ıı 75 Sterlin 5.93 
ne» diye hitap etmeği adet edinmiş- çadır altında, şimdi jan ne haldedir?. 11917 14153 6693 38969 2658 28 Suphi Erkin 14 15 75 Dolar 126.675 
ti. Mari oğluna çılğıncaınna düşkün- Aman Allahım deli ~ıacağımJ. 3878 9 M. j. Taranto ~5 15 F. Frangı 3.355 
dü Ondan geri kalmıyan kocası da Senelerce umumi harpte açık ha.. 100 Lira kaaananlar: Liret 6.66 
memnuniyetini iyice örtemiyen sah- vada yatmış olan kocası onun bu 27548 9095 476 19183 7'38 693978 1/2 DOnkü yekQn İsViçı·e F. 28.56 
te bir öfke ile: telaşına gülümsüyor ve cevap ver- 33937 30559 27007 57202 14568 Florin 67.2625 
-Artık Mari İçin ben mevcud de miyor. (Anne) nin asabiyeti gitgi- ,23274 6989 27387 7361 20182 694064 1/2 u. yekıln Rayşmark 50 835 

ğilim, diyordu, bu küçük çapkın be. de artıyor. Saat kaç acaba'? Ah da- 19415 38975 6981 35082 280'16 N•. Fi. Belga ~1.5225 
nim yerimi de aldı. hA gece yarısı bile olmamış! Vakit 1171 23958 !0019 36529 20820 7 11 Drahmi 1.0825 

Küçük Jan yaramaz bir teYdi. amma da ağır geçiyor!.. Şimdi de bir 27120 24331 10983 13235 12059 8 '1l 50 Leva 1.56 
Onu beş yaşında meldebe koymak gecekuşu ötmeğe başladı .. Bir bu ek- 28188 21900 26929 34441 2m4 9 12:76 Çekoslovak kr. 4.3325 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 
Kw. 

T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./2~ 
Kw. 

'l'VRKIYE RADYO D?FÜZYON 
POSTALAR! 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Ç81'famba 12-7-939: 
12 80 Program. 

mecburiyetinde kaldılar. Bu. aile i- sikti.. 30164 23244 228 28335 37594 10 ı4,79 Peçeta 
14

.
035 çin müthiı bir hadiee oldu. :. 2541 36190 12363 11380 14661 it 17,15 12 85 Tork milzfği _ PJ. 

Janın mektebe gittiği ilk gün, ak- cAnne• uyuyamıyordu 1 Fakat 11636 28116 18150 18967 3581l Zahı"re borsası Zloti 2s.s45 18 00 Memleket saat ayarı, nj~ns 
şama kadar c:Annh tnektebin önün gece yarısından sonra sinirleri biraz 50 Lira kazananlar: Pengü 2-4.8425 ve meteoroloji hnbel"l~ri. 
de dolaştı, durdu. Ve eanki bir tesa- daha rahat etti. ikiye doğru bulutlar 916 4341 16580 2703 6698 1ZMIR Ley 0.905 18 15 14 Müzik (riyaseti cumhhur 
düf imiı gibi kocaıı tatilden yarım sıyrılmış ve ay ışıkları odaya dol- 3890 1864 31807 8673 509~ 74 Ton Buğday 5 125 9 625 Dinar 2.8925 bandosu • Şef: İhsan Kün -
saat evvel mektebin kap.sıı\cla idi. muştu .. Bunu gören Mari: 34254 30688 6070 2356 38350 30 Ton Arpa 8 75 3 75 Yen 34.62 çer). 
Mari kocasını görünce hllyr~le: - Ah işte ay 1 Bu iyi 1.. Diye hay- 35221 258 6244 l 6090 22960 4 Ton Bakla 3 625 S 6215 

80
.
5525 

_........_ __ _ 
- Ne, dedi. Sen de geldin mi~ kırdı. Kocası aabırsızlıkla: 11990 7696 34757 31911 19200 İsveç kr ı-. Meyerbeer _Le prophe· 
- Neden ıelmiyeyim sanki~ Kü· -Canım sus biraz .. Benim de uy- 35330 33818 4160 9149 37092 Nazi kongresi Ruble 23·9025 te operasının marşı 

çük timdi çıkacakf. kumu kaçırdın r. «CUU ESHAM ve TAHVİLAT 2 - Lincke - Mehtap (\'als) 

- Şimdi değil canım .. Daha çok DMti. cAnne> üç saat uyuyabil- 23 Tem mu... Nurenbergte toplanacak A N K A R A 8 - Safnt - Saens - Xahra -
erkeni Neden böyle erken teldin~ miştt. Şafakla beraber yatağından ~ Berlin, 11 (A.A) - Nasyonal sos· 1933 ikramiyeli Ergani 19.22 mnnlar marşı 

- Ya een? kalkıp pen1;erey~ k~tu. Şithdi dere- - Ba,tarafı ı nd Sahifede - ya)ist partisi, 2 ila 12 eyjuide Nu- Sisas-Erzurum hattı is. III. 19.89 4 ....._ P-0ccfni - Madame Bu~-
Ve biribirLrine bakarak gülüıtü- ce altıy& düttttUştü.. 4 - 'Yukarıdaki üç madde adı ge .. rembergte toplanacaktır. tfark değirmenleri 19.88 terfly operasından fantnzf. 

lcr.. -Aman Allahıttt mümkün mü) çen teşelı:kOHerden seçilec.ek on bef 
000

*°
00

._ ................ ......,. .............. _ 19 00 Progrftm . 
. :. Altı detece har.. arkadaı teıtımuzun yirınisinde Ada· k 19 OlS MfJıik (l\Iozrtın iki uverttı .. 

Bu mühim günü daha l>afka mü.. $imdi ltocaeı onl!l gUlilrnsiyerek nada birJeştj:Kten sonra tek bir heyet Mos ova mu·· zakerelerı· - ril - l>l.) 
İlim günler de takip etti. Kıletela büıyottlu: hal'nde ve B. M. Mecfüıini temsil 19 15 TOrk mü~fki (Ince saz fas-
janm birinci komünyonul O gün bü- - Mü•tetih öl cAnn~) .. Cadır- eden heyetin başında bulunacak olan 
tün aile efradı toplandılar. Neş'eli bir 0110tuk olrnat .. Hem kalktıkları t6~ zatın başkanlığında o1arak Antakya• nı• n gı•rdı•gv ı• saf ha lı). 
ziyafet verildi. man onlara jimnastik yaptırırlart ya hareket edeceklerdir. 20 00 Memleket saat ayarı, ajans 

Sonra da cAnne, için belki el\ Sen beyle kendini üzmekte devam b _ ve meteoroloji haberleri. 
mühim gün ieldi. KüçUk jan izci ol- edersen hasta olacaksın. ı _ 28 temmu2 gfinQ, partinin \'İ
mu§tü ! Bir gete, arkadaşlariyle jal\ - Doğru.. Cülünç oluyorum l layet başkan lan tarafından Haht\r 
annesinden bu müsaadeyi ı:>ek gü~ takat elimde değil.. Senelerce onu parti baskanhğına tebrik telgrafla~ Sovyet Rusya sulh iıtiyor. Fakat 

ne bahasına olursa olsun değit 

20 lö Konum~. 

20 30 Türk mOzfğf. 

ilikle alabildi. cAnne> ilk önce ken- soğuktan muhafaza için kendi elim- ~kilecekt·r. 
cliai Ribi ktiçUk iZdle~in annelerini le yor~anını ött~r~im. Bak timdi 2 - A~avatAn dahilindeki bütfin 
2iyaret et~i. Ônlnrıh fıkirlerini aldı. ~p~ hır asker ııbı çadırda toptek halkevJerirıde mevzml uygun hita- Paris, 11 (A.A) - Havas bildiri- Paris, 11 (A.A) - Bonnet , dün 
So r t b t h .. t .J kt ustunde yatıyor yor: Moslovaya """"nderi1en İn.,.iliz - F .. 
w n a a ı , us~.,. ao oruna çocu• .. · •w • • beler irad ve şenlikler tertip oluna- .~ "' 
gu muayene ettırdı. Doktor mua~ - Daha ıyı ya! Askerlıge şımdı caıc.ı .b. 2 ..,124 . h lk 1 ı. . 

1 
B. Bonnet, Hariciye Nezaretinin ransız tekliflerine karşı Sovyetlerin , d I "1 k . ıs gı ı .") gecesı a ev erıy e 1 netf,.n sonra gülümsıyerek · e.n a ıııyor, uenıe tır. a ti b 1 d' b" 1 d 1 t alakadar servis eri ~ilksek memar ı. 1aptıkları mukabil teklüleri tetkik · G"l P r ve e e ıYe ına arı av ın a ı-

- Bu delikan!ı~ın. çadırda bir - u me canım. . . . . .. lacnktır. · lan ile birlikte, dün B. l\1olotofun üç etmiştir 
gece ~irmesirıe hıçbır matı.i yok· - Sen de çılgın gıbı ltendını u- taraflı pakt bahsindeki son İngiliz - · . 
tur! Açık hava ciğerler için pek iyi· züp durma .. Bugiln çabucak ieçe- D p ı•t•k Fransız tekliflerine verdiği cevabı Nazınn dün bırkaç kere telefonla 
ılirl Dedi. t~k.. JŞ 0 1 1 a tetkik etmiş ve bu arada Fransanın Fransanın Londra sefiri ile görilş .. 

Niha.yet ltüçült jan arkasında çan.. :. -IJllıtaralı 3 ncU Sahifede- Londra büyük elçisi ile de mütead _ ttığ'll haber alınmıştır. 
tası, bir eahllh erkenden yola çıkmı§-' CUtıdelikçi kadı n geldiğini gö- tıı bilir. Ktmaenin nasillatına muh. d'd d f t 

1 
f örü 

1 
. Diplomatik mahfillerde söylendi· 

tı. Onun arlt&ıından l:.kan -Atıi'le:. ren cAnne> biraz m~n\ın 'Otlnut- ~~ cleilldir. DUn Saracoilunun da ı e a uzun e e on g şme erın ğine aöre birçok noktalarda itilaf ha 
l·r(nı· r.Jt:e-k·. tu. Hiç olm6tMl on'I! 'çin' dökebile.. lS::fledlft gtbi, yenl Almanyamn hı. "'- ~\lluatnu~u'l'. . . . . 
:r :r- ... ! s1J olmasına rağmen Sovyetler yeni· 

N L~.J . f 1 r D· cekti Hizmetci kadın konuşmasını cili olan kitapta İngiltere He itti. Fransız ve ngıl.z dıplomatık nıah_ 
..... e xaaar ınlll sıt ~ey er ıye · - den bazı talebleri ileri sürdükleri i-

ld d S tı Ukled"ltl . fe $even bir kadındı. Fak Alman harici politikaaının en fillerindeki kanaata göre, bir çok 
=lr~ an ı.h ır naky nd' ~ ~~ı ti Y· Bugün hava çok sıcaktı! Adeta esaıb umdeıi olarak gösterilmekte noktalarda anlaşma vukua gelmi~ ol- çin nihai anlaşmanın akdedilib edil. 
.. / em~n e~~ ek" ı a ~ gıfi~ insanı yakıyordu. -c:Anne> endişe ile iken, vaziyetia kötü idal"eıi yüaün. masına rağhıen, B. Molotofun yeni miyeceği henüz malQm değildir. k yoru una na ıın ya ını sordu: deftdir ki Almanya ~le ,.ahnzhlt teklifleri dolayisiyle, üç taraflı mıl- Ge~n haftalar zarfında Fransa ile 
ce 

1
:. . . _ Karolin acaba bütün gün gü- içine ahlmııtır. Saracotlu bunu Al· zakerelerde hlll. ciddi güçlükler İngilterenin pek bilyilk bir hüsnüni-

Cun <Anne» ıçın pek aıkmhlı ve bö' 1 k l· k'\ .:1_ ._.. d 1 k. mevcuddur. Fransa ve 1ngiltere, son vet gösterdikleri fakat yeni Sovyet ·· ·· t' K d' d ld • neş ye ya ıcı mı o aca r. ~ _,,..~ a am arının ten •t et• • • 
ı~ucu geç 1

• en ı e ne 0 Uiıunu B'l k' H r halde şimdi- • . • . . . . - haftalar zarfında , en samimi uzlaş- talebi erinin belki de kabul edilmi· 
ı.~lmedC birdşey rekliyld gibyi üzü .. ''k bayi~ ~:u ı~~n\=şıtletnnlb ko- mekd ıçındd;gıl, :~ı ıttıf~la yaptığı. ma zihnb eti göstermişlerdir. Fakat yeceğ'i ayni mahfe11erde ilAte edil-
uyor. =te ~h~ ena o u. umu- 11 k ına rdnn ~ek!. ~ıs an ° ayı ızı maa aae et?1~- müzakerelere yeni yeni meselelerin mektedir. Müzakerelerin faaliyetle 
şak. yata:f.n~ g~~~P Öo~nına tarı~tf\• layc;aA~:~7:e dorru gök bulutlan- :: lkal~ı:.anl~r; cevap v~nı;ek ıç~n "thali, anla~mayı akded~k devlet. devam olıunacatı Umid olunmaktadır 
ca Janı .u~un u. a~ız ~ter• B de cAnne> i sinirlen- Ye~.' ır. . ın~~Y~. V.:. ·~.•ya.~ .. lerin alacakları taahhütlerdeki mU Londra, 11 (A.A) - Cakston Hali. 
de çadır ıçmde Zlı~allıclk kımbilıt ne rtııştı. u şey y maz ıçındedır. Çunku kuçuk mıllet- tekabiliyet muvazenesıu· 'hl~l d d S t t . • . 1 
halde idiL Mutlaka soğuk alacaktıl dirdi. LL· y .. leriıı haklamaı inkar ediyorlar. Ve bilir Fakat Fransız \.' 

1 İ ı .7. \:- an OV)~e t1>.·~an~. ser~ıs~nın .. ~~ı ışı 
y bb· d' bö l b' .. _ Amafl yaraooı 1. agmur ya- b 1 .• • d •. ""d'"1' h · e ngı ız u - m nage e •.r e ır nu u soyııyen 21 10 

ara ı n~ _ıye Ye 1! şeye mu- w k aliba! u yo u~~rın e ~.r~ u çe, ~u. te: kurnetlerinin noktai na2arı tamamiy- Sovyetler birliği sefiri Maiski, ez _ 21 25 
ıaade etmışh t Acaba soiuk ne ka· gaca g : . B . l hah rem hal"ıcıye vekılının söyledığı gı. le sarih oldu~u İ"in mil k 1 . ü 1 d . t" k". 

0 J. ~ , Daha ıyı ya enım e çe- L. t 1 1 1 1 ... _1 _ h ıs ... , za ere erın c m e emış ır ı. 21 3 
aroır - .. u~ı• ırap aryeyanız-m&gama hAla 11 kt b 1 b' k ..•. 

A d k" sebzeler için mükemmel.. k6ıml 1 a mua a a u unan ır aç nok - Sovyetler bırlıgı sulh istiyor. Fa 

t E«1. ~nke~ ~~kva,cleak '.!81tt~nd_anl ç~~- e _ı Fakat Karolin, küçük kamp ur ar. ta üzerinde faal bir -surette devam kat her ne bahasına olursa olsun de· 22 00 
ı. m.. uçu e tı n:nerın am· b d A. Ş. ESMER ,,r ceııı.· ti 'd d'I kt d" - . 

k -Ll Cam tadır Hatta geceyi ile ota a ge- eJ ıye ısı mı e ı me e ır. gıb ta penceNye ya& aştı. ı açıp · 
dereceye bektı. çirdi. . . D •• .. d •• k l . 00*00 

- Aman yatabbil Sekiz c:Nre- - Neden geceyi orada geçırdı) UŞUn U _erım ç b 1 
~ef. .!'le de karanlık bir aet:e. ~n -. jan bb:dr~~~~ mi ~t~it:~adat- - Batta afı 3 ncü Sahifede- em er aynın 
omrumde bu bder karanlık bir ıec~ ları ıle ~1erda ek" ~ lg d k Rodoı, lıtanköy, Leroı, Kalimnoı 

.. · . Ba . h lı bir _ n a em ı ızcı o muş, eme . . . 
gormemııtım.. rı me tap ve· 'd' s· . d h vesaıre bızrm topraklaruna:m parça· 
c l yd f ki bu hoşuna gı ıyor.. ızın e oıu- l -- 1 '""' L- J •ıt p J d• • •• •• 

e o sa ı • . , itMeMİ Ol88ydı bırakıtıa%dJ• arıuıt'. ta.,aalb ~ralan elde bu. ngı ere 0 onya va ver ıg" J SOZU 
Acaba neden mehtaplı bıt ıeceyı nuza og h ld ~ B k d' h abıma hındurmaıı, Akdenızde oturan bütün ' " 

tercih ediy rd 1 B k nd' ·de b'l nız! a er. en en 1 es • ı ı-ıı • t• • • 
• o \,1 unu e ıeı 1. izci -~lup ta açık hava~a yattnak is- ... et 'l:alf eamlyet ve. ıtatüko bakı- yerıne ge ırmeğe azmetmıştır 

mıyo~du. . d' F kat herkes bir olmaz. mmdan her zaman bar mesele ola-

beyanatı 

1 - Selaheddin Pmar -
ltiizza m şarkı • Aşkınla 
sürünsem. 

2 - Selflheddin Pınar • 
Hüzzam şarkı _ Seviyor • 

dum onu. 
3 - Faiz Kapancı _ Huz .. 

zam şarkı - Büklüm bilk • ' 
lüm sırma saçın. 

4 - Halk türküsü - Karaı 
ftl oyhı moylam. 
5 - Keman taksimi. 
6 - Cemil bey • Muhay. 
yer peşrevi. 
7 - Tanburi Ali ef. - ı.ı. . 
hayyer şarkı • Feryada ne 
hacet. 
8 - Arif bey - Muhayyer 
9arkı .. İltimas etmeye 7&· 
re. 
9 - Şevki bey - Muhayyer 
şarkı - Hicran oku sinem 
deler. 
10 - Muhayyer saz sema 
isi. 
Haftalık ıPOsta kutusu. 
Neşeli plaklar • R. 
Müzik (Saksfon soloları -
Nihad Esengin) 
Müzik (küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 
1 - Valther Schrader -Ak.. 
şamı Uzeri (hazin parça) 
2 - Ganglberger - küçük tf- • lüt için konser parçası 
8 - Ganglberger • Benim 
küçilk ayım (saksfon parça- • 
sı). 

4 - Fritz Recktenvald - Gri-
zingde potpuri 

5 - Gerhard Vinkler - Don .. Bırdenbıre kocuı aksırdı. Son· tembe~ ım .. k a • I .1 nk diltündünnek iktiza eder. Yok- Londra, 10 (A.A) -Başvekil Çem te addeylediği takdirde, Polonyaya 
ra. Bu ır zev mes e esı . I b !ayn b il .. • ı -d A d - . . . · . . Muhakkak ki cAnne> derdini an- ıa, tal1an deniz nümayj4iniıı ve er ug n ogu: en sonra vam yar ım edecegımızı vadeyledik. Ve na şikita - ispanyol üvırt.ıi -

- Ne yapayonun caıum f Dalı. la k b' k" b 1 ıyacaktı adaluda rörülen hadiselerı~n kimse- kamarasında beyanatta bulunarak bu taahhUdi1müU yerine getirmefe rU. I< . f O .. yaca ır ımsc u am · • d . t' k' 
aga au =ccreyı ıy.ıorum. S l ·· l - çiyordu ki akşam tıltt ttlyUbU bile kımıldatnuyacaiı emış ır ı: azmetmiş bulunuyoruz Evvelce de 6 - Rich. Heuberger - Şark· 

ANA DO aateroyeagırge ı. Son D · hAd' l · b h } d'~ 'b" D . t 't" d R k d kı Lu bir türlü olamıyordu ı Nihayet orta- a4iltlrdn-. BUnasaa hiz, böyle jeıtlere . - anzıg . ıse erı, . u. te söy e ı •• m gı ı anziam bugün kil a silı ın en • a se en ı 
lık kararınca cAnne> dayanarn1ıdı. hiç kıymet •enwtiyen bir milletiz. Bu- rın musta~bel statüs~ meselesının el statüsü ne haksız ne de mantıksız ol lar. 
Şapkaılnı haşana geçirip sokağa fır- na mukabil, ltalyan asileri aakliyatı· ~ltından hır taraflı bır hareketle hal ~amakla ben:,ber bazı islahat ve ta 7- Adolf Grunov - BerliP 
ladı. am, Almaa •apurlıatı!De, ._doğru- lı ar~u~unun mevcut bulunduğu en.. dılit ıyapıl~aga müsaittir ve vazıh Viyan• valaı. 

ı---.. -.. -._--.. -8-a;_ın_a_h_&J"llh.l ___ _J Onların geleceği tarafa doğru su Alman kontrotu altında yapıldığı. dişesını zaruri olarak tevlit eylemi§ bir hava Jçınde bu islahatın mUza • 23 00 Son ajans haberleri, ziraat, 
RAYDAJt ft~U 'OXTEM ilerledi. Bu suretle janın gelişini u- nı tla öirenmit oluyoruz. ltalyan1D tir. Hadiseler bu faraziyeyi teyid ey keresi mümkündür. Fakat İngiliz bil eshaı:n, tahvilat, kambiyo • 

UtlWMf Mtrff9t w,.... fffHt %aktan trör.bilece'•'i! Çok bek.luıe- •u11ad..,.\ı •• .ı. ... ılninln l.a.tctı lediti takdirde mesele Danziglile. ktlmeti son hadiselerin halen makı.ıl nukut borsası( fiıt) 
WM di .. Kafile uzaktan görünmüştü. Hitlerin keyfine tabidir. Bu bu ka- tin hak ve hllriyetlerine tealluk eden tavsiyelerin faydalı olacağı bir hava 23 20 Müzik (ca~band - Pi.) 

HAMDI KO'tHIT tANÇAJt Marinin kal~ se~i~çle çarp~r~ dv.. . .. tamamen mevzii bir iş olarak telik- bulunmasını zotllftırdığı kanaatin. 23 55 24 Yarınkı program. 

IDA•••~x•sr 
ı .. w- ..,,... ........... 
C. lffllll P*rtW .._ .,..,. 
Teltraf: hınfr - AMAJ)()LU 

TELEFON.- ır1e. Po#c ""--:406 

AliONE ŞBBAlTt 
ralhba J.ıoo. Aıtı •rhlı ıoo 

~""'lfW. 

Yabıtıeı memletetlet tehi aeneJ~ 
aboM lel'!tt l'1 lfratltP. 

Gtınb ge;mit ntalaalar 215 htuthit. 
llNllOOLU llıt'l'BAASINDıl \ 

BA t:::/J.M/Sf'IR 

du. Onlara dogru iıttı. Kendısını Orhan Rahmı Gokçe ki edilmiyecek derhal Polonyanın . B . r 
alacak, beraber eve d5neceklerdi. milli mevcudiy~t ve iatik1'1ini müte - dedır. ~vazıyet ~a!11sında Polonya 
Halbukı" «Anne> yi gören J

0

an ona Eleksı·r Şahap . de d h h' ı-ı.... hnknmetı snknnetını muhafaza et. 
essır e n a a va ım mese ~r or. · · hı · · . 

eliyle ş8yle dostane bir selam verdi. taya (ıkaraca.kbı'. İstiklali sUih bir ~ıştır. V ı gılız hhilklme~ı dan· Kıtılfullu otoMit dUfü yfJl'i ~ 
Ve atkadaşlariyle beraber onun ö- Basa1 memelerini WYİ• tle te•db .. ı~ ... ..ıı k ı.ıı.ı&.. zıgf'Q 'lhuhtelif lllU)ıeUM'lhlıakıki men 

d O ı h e sure 111 • W11Ua a IUM& veya- fa tler' biri eı·t m ~ 'k" . o. lu eY u.Uhtttır. Mttracaat yerl: 
nün en geçip aitti. nardan e~ on ..ı • .,.,·r, Kuı1• ... t:, r, '-e '-. hut böyle bir tehdide ınnn kunetle a . ı e . ı ı za an rı ı ~esaı w-.... 1 ulluda bak 1 ALl 
dakika ewel aynhnak iatemiyordu ~5,. ~ & ~; R 11 . 1 k b 1 . h . edebıleceklerıni ))fr kere daha ısbat ..... _iiift.iııl""'-.ı••iıiiiiiiiiliıııiİİıİİİİıiiiim-ııiiiiı•~ · rıy e mu a e eyı ayatt ellemmıyet d . . · ..... 

Birden cAnne) nin yüreği sızla- fi/ti. istihtı'VI arttırtr. • .. • = - • • * • e ecıeimı Umıd eylemekteuır. Bu a· 
dı. Şimdi anlıyordu. Jan kendi arka- ra~a, biltOn allkadarların banzigt ... _..,. _________ ..-. 

daşlarına, kendi yaşındakilere aitti! latla evine dönüyt>rdu. Dudakların- Satı/ık tn'Ot6r-ailt/et müt,-Uik her hani\ bir hadisenin D ot 
GitP:fe bu şey daha kuvv!tli ola- da hayatın acılığının yorucu bir la- R•...a""""' k h ı....... , biltUn Avrupa batı~ı için bir tehlike M. ŞEVKf UuUR 
caktı. Ve sıünün birinde, cAnnt> nti vardı. Boğazı kurumuş gibi idi. • -s- 'Mat a . """' he~rlik te· te~kil edecek blr teşebbOs almasına Dabllt naatalıklar mUteha ... • 
1diş~sirıde hayal ile vakit ~eçiren tet- Artık erkek olmaia baflamıı1 ~tt kulh\rnlrllı§ bır ttıotosıklel .eah• nıant nlmak anu ve llzmitıf bfldire· lk>.nci Bey1er 80kalc No. &l 
kedilmif iht'yar bir kadın, bir anne- olan çocuğu, ifratlı bir muhabbetle 1lkhr. isteyenler Kar~ıyukada Hay· ceklerinf ve g6stel'ec~klerihi ~ann~t. T rJ,..fon "\.ı °'?~6 
cik olacaktı 1. karşılamamak için kendi kendini ha !ar E'..dene mürcıcaat etsin!er. O: 1() mck isterim.~ Ha.ıot 1 fa itibaren•• 

Satılık Ev 

Mari ti~ •lir ve yoraun adım- zırlıyord\• - Dev•tnı S inci ••hlfede -
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& 

1 UMANDAN, HAİNSİN! 
·~----..;....-------------------------------~-----Tertip eden: ANT SVOKU - ısı - Çeviren: KAl\11 ORAL 

Japonya 
Rusyayı protesto 

etmiş 
Tokyo, 11 (Radyo) - Sakalin ada 

sındaki petrol ve kömür ihracatların

Bitaraflık kanunu 
~--------~-------------------· 

Yeni dünya efkarı Ruzveltin sulh 
perverane siyaseti tasvip ediyor Casus kadın; Erkanıharbiyei umumıyede alınan bü

tün mahreın kararl~rın, kocası tarafından ken- da çalışan japon ameleşine 1ena mu- 'Vaşington, 11 (A.A) - Aynn Bitaraflık kanununıın tadili mesele 
amele yapıldığı h14berj üzerine japon mecli.:.inin hal'iciye encümeni lrna-ün siııin Roosevelt ile k ngre : rasın dı:ı . 

d • • b • ıd" "/d •., • • h d • J h "k .... f f • ı:;efiri, lrngün Kremlin sarayına b-it- toplans.rak bitaraflık kanunun tadi- bir ihtilaf şeklini t ldığı m şahede e-
lS lne fi. lTl lgtnl arp lVQntnua l aye e l ;miş \'c Rusya hariciye komberliği Ji hakkında tabil.: edilecek uamlü tct. dilmektedir. 

Reis - l\Iahkemeyi, sizin müte - Şahid - Beni tam bir alet hali!1- Casus kadın - Bi~ ! Maahuza, bu_ n~zdincle ;protestoda bulunmuştur. kik edecektir. Encümen mebusun Filhnkiku ayan mc>cl · ' Je olduk-
lrıadb•en ıuklanıağa çalıştığınız ha. de dılcdiii 1ribi kulandıtı ve safiye n'llnla :iktifa etmezdim. Kocam ev - ccc**u• meclisince kabul edilmiı olan Bloom ça mühim bir zümre RM evelt tara_ 
kikattnn başka bfr şeyf nl!ikadar et- timden istifade ettif'f şfiphesizdir. den nyrılır ayrılmaz, derhal koşar v sefiri ~·orys proje ini mi, yoksa tevdi adi. fından takib edilen lıar:cı 'yasetın 
rnemektedir. Rej~ - cç3su_ş knqına n:tab~n> a;; Alman casus teşkilatı reisine müHl.- .i. U g OS .a V) a len metlıılerhı ara:;ınclan bir tanesini heyeti um:.ımiyeslne hücum etmek. 

Maznun general - Her ne ise, a - keri esrarı çf.llar veyahut kocanızdıın ki Q]u ~ e her şeyi ayrıca mufassalan Ebedi Şef in kabrin~ mi ayan.~eclisine tavş~re etmek la. tedir ve asıl mucadele de bu sah dn 
radığınız u hakikat biran evvel mey anlamıya ~ah ırken, 'kendi düşQnce anlatırdım. Hele, .Alman casus teş - zımgcldıgi hakkında hır karar vere- dır. 
dana çıksın da bu sıkıntıdan kurlu - nizle mi Nıreket ediyordunuz, yok. kilatı reisini akrnbam diye kocama çelenk koydu cektir. Efkiinumumiyenin ekseriyeti, diln 
lalı ı · .. l" t l d ? '' h b' · Müzaker"leı·ı·ıı sonradan ·•1e ı::ek·.·1 '-'ll sulhilnu"n ı·.J 0 ...,e0ine ralıı::n1°kt0 n m. sa sıze ıi ıma veren ın var ı. e takdim ett:kten sonra ' işim büsbü- Ankara, l ı (Hususi mu a ırız - " • w .1 '"'-·· ., ,.. ~ .. .. • 

Reis - İyi amma, hak:kat halin aldığınız haberleri derhal mi yetiş- tün kola; ·laştı. den) _ Yugoslnvyanm Ankara se- alacağına dııir hariciye Jlezaretinin ibaret olan rcisjcumhurun umumi t•:-
rneydana çıkması için mahkemece tiriJ!Ordunuz? firi B. Şumenkoviç maiyetleriyle lıir etrafındakilerle siyasi mahfellerc Iakkilerini tasvib etmekle berabe1· 
iösterilen bunca gayretleri e.kim bı- Casus kadın - Derhal cuus te4kl- -Devam edecek- lilcte öğleclen ~onra Ebedi Şef Ata _ hiç bir şey söylemek istememekte - parlamentonun ekseriyeti, memlelı cı 
ra1ttırmağa çalışıyorsunuz 1 liitı şefine bildirirdim. O da, hemen --ccnu türkün Etnografya milzesindeJ<i kab dirler. ..,,, tin herşeydeıı evvel Amerikanın j1 -

Maznun general - Sayın reisi Si2 Atman erkanı harblyei umumiyesfne Amerika rini ziyaret ederek merasimle çe • . Roos~elt n~ l~ull tarafından tav- tiklfilini ve tam bitaraflığını tehlik"· 
bir ltik~m zıhniyetiyle hareket edi ~ malfımat verirdi. lenk koymuştur. Merasimde emniyet sı.ye edılen tedbırlerin ka?u.lü~e \·e ye düşürecek hareketlerden ictina~ 
Yor ve başka birşey düşünmüyorau - Reis - (Casus kadının kocasına Japonyayı protesto etti müdürü B. Şinasi Tolga hazır bu - ı bılhassa ambargo macldesının Jl~a - edilmesini i tediği kanaatine istimi 
nuz l hitnben) siz, zevcenize cephe hak- Vaşington, 11 (A.A) _ Hariciye lunmuş, bir poHs mü.frezesi; rasi- sına her çnrey7 lıaf \'Urarak m~~ı ~- etmektedir. 

Reis - Sizinle birlikte hOkmede - kında mfihjm bir haber verditinizi k' d k' A mei .seliimı ifa etm~tir. Jacnklarınn daır ayandan 34 kışının HükQınet, müsaid bir hal "ekli bul 
tek d • . . B , 'f . bT . h t l ., naıırı Hull, Chung lll,i e J meri- teııhhüdc g:rişmesi ke\'fiyeti, şim- :t 

egılız. en 'azı emı ı ırım. a ır ar mısınız. kan he'-'etinin J'apon ta.ı.·.vareleri ta- ooooo--- d'k' 1 ı· d . d . .. k 1 mıının imkanlsızlığını anlıyarak a "' 
Eier b k enin almdf11e kadar Şahid - Çok defa! t• 1 " ı ı Ç ımn evresın e, muza ere e- , . . . . 

' mu a em ~ J d d'l J · l~ • t } • · k t d"f~ b' h' t k ) an mecJısının muhaJefetn-le karcı sona · den mü,.. ki iseniz ReiQ - (Casus kadına) kocanı • rafından bom bar ıman e ı mesi ja- fı gı l z ayyar e t, r l re pe esa u ı ır ma ıye verme • • > -ermemesın 'i''e • ,. . ln§mamnk i i j ·ı b r . 
bunun meıuliyeti size racidir. (Ca - zın, ne gibi mühim haberler verdiği- ponya sefiri Horinuşi nezdinde pro- p , d I tedır. . . _ . . . ç n pro es ·~~ me: ı .e 
sus kadına dönerek) yaklaşınız ma- ni bize söyler misiniz 1 testo etmiştir. ı:ıris e var l ar Harıcıye encumen nde hükU~etın tevdi etmekten \'az geçtıgı takdırcl~ 
darn1 (Kadının kocasına hitaben) Casus .kadın - ErkAnı hnrbiyei u Horinu~i. bu protesto notasını al- Londra, 10 (A.A) - ö2 tayyare- tezine taraftar ~la~larla muhalı: .o- ekseriyet liderlerinin bitaraflık kn. 
siz de yaklaşınız! Suallerime silkti- muın!yede ne gibi kararlar alınır ve mak için HullU ziyaret etmiştir. den mü:·ekkep ;ki avcı ve ilç bombar- tanlar adedcfe bclırbkırlne t·mıüısavkıdır. nunu müzakerelerinin tehirini kabul 
hetıt cevab vermenizi rica ederim.> ne emirler veriliyorsa, hepsini ko ~ dıman :filosu, pariste yapılacak olan Her iki tara ın a ·uvve ı e ·ur- edecekleri söylenmektedir. 
Caşuı kadın ve kocası, yan yana re camdan anlar ''e derhal Alman ca. Tokyodaki Aı;ıerika maslahatgµ. 14 temmuz geçidine iştirak etmek il- şı 11 dir. . 

isin yanına geçtiler. Reis , tercüma- us teokilatına i}'etittirlrdim. zarı da l>un3 b~nzer bir protestoda zere Fransaya har~ket etmiştir. Encümen pek sarıh tale1'oler serdet 
nı davet ediyor ve: Reis - Demek ki kocflnız, erkinı bulunmu~tur, Le Bourget, 10 (A.A) - Paris ge- med(ğl takdirde hükumetin bu ışı 

Reis - Madam, suallerime ancak harbiyei "1mumirede olup bitenleri oooo çicline iştirak edecek olan İngıliz tay- ayan meclisine havale etmekten vaz_ 
A.ltttanc• cevab verebileceğini söyle- her gün rapor verirmiş gibi •ize bu- Görüşmeler yareıeri buraya varmışlardır. geçrneıi muhtemeldir. 
<litı için tercümanlık etmek üzere s: dirdi öyle mi? ouo*oo·o--------
ı· . Şahid - Sayın reia ! Bunu inkir T ekrctr bas'adı ı buraya davet ettık. Madam, şu t d' B. 1 h b t zdakı· .. 

e me ım. ınaena ey u ar L d ı o ( A A) p ı an- kııda.r dediğinde ısrar etmiyerek, on ra, · - o onya mn. 
h suallerinizle beni daha fazla ,.en· li h t• · · · Jb K ·11· ep Fransıı:ca ;kpnujtu. Olabilir ki, ,. eye mm ı eısı ı8 ay oc, mı ı 

buruıan Jonra da eski fikrjnde is - berJemeğe çalışmayınız! müdafaa kredisı hakkındaki g-örüş 
Siyasi mehafil 

Beyaz sarayın etrafındakilere gö. 

re reisicumhur, belki büyük okyanus 

sahillerine yapacağı seyahatin tari -

hini ileri alarak bu seyahati esnasın 
da harici siyasetini izah ve rnüdafna 

için şahsen mücadele etmeği tercfJ• 
edecektir. 

-..---ıaua ............. ---

Feci bir kaza rar etmek j_şter. OJıun için ~jz de su. Reis - Sizi çenberlemek şöyle dur melerine tekrar başlamıştır. 

aııeriıne dikkat edeceksiniz. sun, feci aklbetinizden teessür du - Ce mberlavnın be vana tını memnu- Moakova, 11 (A.A) - Sovyetler 
';rercUman -. Madamın, eski fik • yarım. Ç b l ' birlitinin Çin Hfiri Lueantez - Ore-

rinde ısrar edecei'ini zannetmiyo. Şahid - Defatla itiraf ettim ki, em e aynın niyet ve alaka ile karşıladılar l•ki ile ref•'kaaı ve fOförü, kuteai ile 
rulll. Bununla beraber, icabı halinde bu kadın beni esir ~fbi kullandı. Ve beyanatı A • • • • • aefirin tedavi &'Örmekte oldQfu Ta-

i D h 1 t f 1 ? Varşova, 11 (A.A) - Selahıyettar tıtıne ııaret eylemektedırler. kaltul• K:•- ı... d \'aıı•e-ı· :+-ava ı:.,.,a""'evı·ın. istismar ett . a a ne ~ ers n z ur .-aayonu arasın a 7 8 
R,. - 1+ r" ,., ..... " R ı- 'B f f ti f d ııı 8 f .. . • mahfiller, Çemberlaynin Danzi~ bak- Polonyada görillen sükOnetler t • k b 

1 
b" ' -•'- (C kadına hı'taben) eus - u sam m ye n z e · - - attara ı 4 uncu aahıfede - . . . .. . . emmuz geceaı vu u u an ır otomo. ~ - aşus .. .. . . . . kındaki beyanatını derın hır memnu- Çemberlaynın bUtun temenmlerıne b·ıı k t• • d .. 

1 
.. 

1 kocanı"ıl'I mu•·acehe ı"nde soruyo - mıdir ki sizı mesulıyetten kurtarı - 'l\1oskova mu"zakerelerı· hakkında- . . . .. azası ne ıceıın e o muş erdir. 
" ., • " .ı.' tevafuk ettıği sıyasi mahfıllerde soy- Kuteı" So ti t f d k·ı rum: ~·e vakı'ttcınb"rı· "endis!nAen yor? k' b' 1 b Ç b niyetle karsıla.maktadırlar. l kt d' ı vye er ara m an te• ı ,., .,. .,.. ,,.. ~~ ı ır sua e ce\'a veren em er - • enme e ır. ..ı .·ı k i " 0rdunun sırrını alıp casuslara yetiş- Şahid - Siz bizzat benim bigü • layn demiştir ki : Bu mahfillerde ingiliz ba§vekill . •~ en om ayonun yaptığı tahkikat· 

~· ~ b l d ' h ld ır. • 1 b' k f 1 tk ki Vaı,ıngton, 11 (A.A) - Çember- lan •--z d" k . d h l "'t'lne5e aş a ınız. na o U5umu '\'e msan arın, :rço cİngiliz ve Fnrn!!ız hükl\metleı·i tara ından söy enen nu un mseye aa anm ıre ııyon a ası o-
Casus kadın - (Fransızca konu- ahvalde bilmiyerek fenalığa kurban J.Ioskovadaki mümessillerine umu - yeni bir şey öğretmi§ olmamakla be.d laynjnknut(Jku:ddbi~lomak~ilkd mahfillert: lan bir bozukluktan ileri geldiği te~ 

Ce .. 

e pe m saı ır şe ı e ve sure J b•t d"l · t• larak) kendisiyle münasebet peyda olduklarını tasdik etmediniz mi? mı talimat vermişlerdir. Bu mllmes..
1 
raber ingilterenln hattı hareketini umumiyede demokrasilere karşı sem- ı e 1 mıt ır. 

!ttflim.den beri. Reis - Muhakkak .. Fakat asker- siller Molotofla yeniden iki mülakat teyid ve teksif ettiği söylenmektedir. ti .. t . i hf'll d d cccoouı. 
it ı k Jer müstesna! Zira bir askerin ordu- vapmıcılardır. A ... ·nı· mahfı'ller İngiltere baaveki- pa ~hosi ere

1
n bs~yas km'lda ı er e e it J K e 

8 
- (Casus kadının ocasına . " ~ " ' Y • pek ı t yat ı ır şe ı e karşılan- a ya r ctJı 

hitaben) siz, madamın maksadını o nun esrarını kımseye ifşa etmek Sovyet hükumeti halen tetkik e _ linin Danzig hakkında çıkacak hır 
ı,tnandanberi hiç arüıyamadınız husu'Sunda daima dikkatli olmaaı 11- dimekte olnn bir kaç yeni teklifte ihtiU\fta mütecavizi sarahatan tarif mısş~ır. c hf'l • . Tebdı·.11• kıya retle 
ı.. d . . . . ıyası ma ı ler, dahfü vazıyet ~ 1 r, '<.ıl? zım ır. bulunmuştur.> ettırtını bılhassa kaydetmekte ve k .k ld w • • A . 

1 
. 

.... . _ . . . pe nazı o ugu ıc;ın vrupa ı~ erı r..ova"a gı.ttı· '"ltld - (Caıuı kadının kocası) (Casu11 kadına hıtaben) erkilnı Çemberlayn, Baltık de•letlerlnin Danzıg statükosunda tek taraflı tadı- d . " • r 

~?l•tnıt olaaydım, bugün burad:ı harbiyej tırnumiyede olup bitenler· toprak bütUnlüğUne ve istikHl.llerine Hit yaparak Polonyanın tecavüz ad- hakkııı a tefsırlerde bulunmaktan Cenova, ıı (Radyo) _ Kral Vik-
ötlt bir dava ile meşgul olmıya - den haberdar olur olmaz, aldığıııız riayet meselesindeki İngiliz noktni dedilecek şekilde nkslllameller tevlld ictinab etmektedirler. tor Emanoel, bugün tebdilf kıyafetle 

eaktıl\ız t malt1matı derhal Alman casuslarına naz an hakkındaki ıuale şu cevabı etmekten !baret olan Alman planının Reisicumhurluğa namzed gösteril- buraya gelmiş ve biraz dolaştıktan 
a.1s - (Casuı kadına) bu adamı yet!ştlrdiA'inizi s6yledinfz; Kocanız vermiştir: Polonya hükQmetince suya düıürill- mesi ihtimali olan ayan meclisinin sonra otomobilUe Ri\•yeraya doğru 

taaıctıtınızdan beri istismar ettiniz evde bulunduğuna göre, bunu nasıl cFinlandiya ile Baltık devletleri düğünü htltırlatmaktadırlar. muhalif demokratlarından Clark, yoluna devam eylemiştir. 
"e ketıdiılnden pek çok esrar kopR- yapabiliyordunuz? istikliil ve bitraflıklarını muhafaza Bu mahfiller, sadece Danıig ve hali hazırdaki bitaraflık kanunu- u:connıt--
rarak casuslara yetiştlrmeğe mu _ Casus kadın - Bu çok kolaydı. arzusunda olduklarından lngj)iz hü- Pomeranyadan otomobil yolu hak- nun tadiline itiraz ederek bu kanu- LJenderson 
\'afta]( oldunuz. Kocam eve geldikten sonra, muay. kQmetini haberdnr etmişlerdir. İn - kındaki Alman talebine karşı Polon- nun tadili kapalı bir şekilde Fransa fl~ 
0 Caıuı kadın _İlk tanıttığımızda yen saatlerde evimizin etrafında .~l- gfliz hilkfimetinin de arzusu bu oldu yanın 26-3..SO da verdiği menfi ceva~ ve ing:ttere ile ittifak mahi~·etinde Tayyare ile Ber/ine 

derece mühim ıırlar almağa mu- man casusları dotaıırdı. Ben haber- tundan, timdlki müzakerelerde bu bın ve ingilterenin Polonyanı~ tama- olacağını ileri sUrmüetür. 
~'ffak olamadım. Asıl kendisiyle ev. leri alınca bir kaç dakika içiu odama mülahıı.Iıırı ehemmiyetle nazan iti - miyetini garanti ettiğine dair 30-3-39 Cumhurjyetçi muhalifler demok- döndü 
.. endikten sonra işimi tanzim ettim ~ekilir ve ufak bir kakıda bJze mah bara alact\flı. da neşrettiği beyannamenin tarihle· rat partisindeki ihtilaflardan istifa- Berlı' ı ı (R d ) B' k 
•ele . . B k'l JJ l'f k .. k l . n, a yo - ır ac d·a. OCanıı tam bir alet halinde iate- sus ifaretierle tifre halinde vazıyeti aşve ı , a ı a sm Moskovaya :rını arıı a§tırmak suretiyle Polonya de ederek reisicumhuru, ayan meclı- gün evvel hu·· t• k-
l•fnı k ~ d ·· d ·ı · .. . . . . me ıne rapor verme -le· ~ibi kullandım. tesbit ettikten sonra, o igı ı pençe gon erı ıp gondenlmiyeceği hakkın ııyasetının Almanyaya karşı istik· sinin hariciye encümeninde bitaraf- üzere Londraya gitmiş ı 1 .

1 1 h ıa - (Casus kadının kocHJ reden sokağa atardım. da muhafa~akar mebus Adams tara. lalini tasdik etmekle ingil'z ba§ve- tık kanununun tadilini taleb ettiti renin bura bü) ü elçis'oNn ·t~ te-
1:4 ide dönerek) casus kadının söy- Reis - Bu kağıtların, ba4ka yere tından sorulan suale •hayın eeva- kilinin L~h noktai naıanna tama- zaman yeni bir hezimete utratmağa derson, bugün tayyare 1 il eJ~. ~.n-
..., fltltrt dotru mudur! dfiştüiü vaki değil midir? bını vermiştir. miyle uygun bir eekild~ hareket et- hazırlanmaktadırlar. tür. e onmuş-
~ '~•& 131 z 
11-..-:: ' 

1 0 
udüf edeceği dütman denialtı gemi· du: k11ra suları civarında dola~mağa baı· derhal sağa doğru çevrildı' Gem· .. 

t!'SRARENG•ız DE Jerini batırmaktı - Amma bedbaht adammıı ha .. lamııtı. terilen hedefe doğ. sür~tle il~:ı~s: 
lı;. • y 3 Hiç şüphesiz, tahminen on metre Za\•allının &'özü görmüyor. MeıkQr semtW bir kaç saat evvel yordu. Hissikablelvukuun hevecan 
~ ........ , .......... _ •• ..-...... ,., ............ ,. ........ , ..... ;""" kııdar yükseklikte bulunan direğin Fakat o, efradın bu alaylı sözle. korkunç bir hidiıe cereyan etmiş- uyandıran tesirleri bir kaç sa~iye i· 

IZALTI GEMiSi en üstüne bağlanmıı bnlunım bir va. rini daha enteresaan cevaplarla kar- ti. çinde alıp vermi§ti. 
"'.. : rilin içinde, gece gündüz ayn}çta, dur şılıyordu: Çanak kaleye iitmek üzere Sene- Topqu efrad provadaki seri ateş. 
~ ............. " ..... ,,., ............ ,.............. ................ ma v.e görme lcudretini geniş deniz~ -- Merak etmeyin .. Acele ite ffY• gal aakerler'yle dolmut olan hir Fran li. t?pun başında toplanmış, ateş em-

lerin sathından ayırmamak, dfirbinle tan kanıır. Elbette sıra bana da ~e "ız posta gemisi o semtten geçerken rını bekliyordu. Diğer efrad da sUah-
4 yazan: mUtemadiyen düşman den~altı «emf lecek. bfrd~rı~ire top atefine maruz kalm1s larına sanlarak geminin gUvertesi 

b • "' ** lerinfn teleskoplarını aramak kadar - Vah vah, bizim ıaman saolı sa- ve büvUk haı.ııaratla yakın limanlar_ üzerinde yüzükoyun yatarak vaziyet 
ctıce U \~ÇÜk harp gemisinin .idare.i ~an denizaltı ı.emile:ınin çetin takt. kUlfetli ?ir iş tasavvur edilemezdi. bırlı bir adammtf. Maamafih, zaval- dan birine iltica etmişti. Gemi ~ilvarf- almışlardı. 
' 8rıaaiğe tevdi ediJmiştı. Sa - brne 1Mmur edılmlfti. Maamafıh çanaklık gibi bir varil için lının hl~ de talihi yok.. si cilce Rissok, bahriye baş kuman _ Fakat denizaltı gemisi nıevdanda 
ı--.~~çlı M?rvana gelince, o cia. t~- ~aman Hçlı Morvan yeni gemi~e deki bu tarassud n~ife15i saman sa~- Efrad Morabını asabını tahrik danlıJttndan aldığı bir telsiz üzerfoe 'Yoktu. Düşman gemisinin mev~udiye
~llı. . "azıfeaini deruhte etmı§tt. VAZıfe alıncıya kadar düfl!l&D denız. lı Moran için bir oyuncaktı. Nitekim etmeğe uğraşıyordu. hidfReyl tesbit etmek icin Mı~ırın ka- t'ni ispat edecek en kilçilk bir iz bile 
~ ~~iier mü~ettabtı esas s~- altı atm~lerinin torpillerinden ~ de. l\Joran bu ağır vazife.si başında da - Ben de sizi temin ederim ki, ne- ra sulnnndn dola~mağa ba~lamıştı. görilnmilyordu. Acaba Moran teles-
~'-1'rdan balıkçı!~gı ka~~l etmış fa ~akayı kurtarmı~tı-,Kaptan ole.rak zaman zaman efradla alay etmekten rede ise &!!!kert sa1Jp kıymetli nişanı- Ayni sabah s~at altı raddelerine kopu yanlış mı görmüştil. Aradan on 
~u ıtıd tctekkul etmıştı. tayın edllen Birfssıg ıse o gftne ka- geri kalmıyordu. Bilmukabele gemi nı götsilmüze takacağız. doğru. geminin varilinden ağır ve f'a- dakika geçti. Gemi 1500 metre l<adar 

dar lrı rettabat ba§tan nihayete ka- dar denizaltı gem.si detil, bu gemi- efradı da vakit geçirmek f~ln Morav- Geminin dümenini köprfiden idare kat telas uvand1rm1 b'r ses J!eldi. Sa- ilerlemişti. Gene meydanda bir sey
<le •en '~da adasının açık denizlerin- nin aynasını bile rüyasında görmemiı la meşgul olmaktan kendilerini ala- eden ihtiyar bir denizci de söze ka- man saçlı Moran ba~ırıyordu: ler yoktu. İntizar efradın asabı Oze-
~•larıae erce Çalışmış, korkunç dal- ti. mıyorlardı. rı~ıyordu: - Geminin ı:ınncak tarafından bir rindeıı müessir olmuş olacak ki, ne 
~arÇa1,:Ucadele etmiş, buzlu kaya Takip gemisi ertesi gün, üssü olan - Ey, varil içinde kısılmış saman - Bravo Moran, haydi göreyim teleı:ıkop gl:SrUndiL ferlerden biri: 
lt?s "erer ın tehlikeli akıntılarına gö- Malta adasından ayrılmış, müsait ha- saçlı adam!. Dflnyayı yükseklerden şeni! Deniz sakindi. Geminin milrettaba- - Ooo -dedi- sen v:ır'ldesin ha?. 
"Öı>tlc ba~~1hayatlarını kurtarmış, va ile tam yol alarak iki giln zarfın- nasıl görUyorsun? - Katiyen merak etme bey amca, tı saman sachnm feryadı il zerine gH- Saman saçlı bu ferynd üzerine va-
r:ttd'ba tehı~rın.dan daha korkunç da ke~di~ine faaliyet sahası olarak Bir başkası şöyle diyordu: madam ki senfn de arzun nişan tak- vertede ton lanmıştı. rilde doğruldu ve hiddetle ve aşağıya 

1. ı elı denizcilerden iba- göster1lmış bulunan Trablusıarp sa- - Rahat bırakın şu zavallıyı ca- maktır. fakire itimad ediniz. Cüce Birssok metanetini rnuha- doğru iğllerek: 
~ l'ehllıc, . hillerine varmııtı. nım .. BugUnü de varil içinde maale- Gros Meri takip gemisi. bir mayıs faza ederek vazifesı başında duru- - Ne oluyorsunuz yahu -dedi- b~. 

Mttrnd~edır bflmiyen bu inaan Vazif~si d.e Mısıra kadar imf dad tre! boş geçirdi. sabahı Rossel:ızılr n:ııntakasına var- yordu. ni rahat bırakqanıza .. 
deniz canavarlan, Al- eden ıahıllerı tarMsud etm~k va te- Baıka btrısi dt t\lnlan slSyltıyor· mıı saatta on beı mıl sUr•tle Mısırın 1 Silvarinin emriyle geminin rotası 1 - Devam edecek _ 
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, . Eski Avusturya Başvekili · 5.:&:-~ · 
DoktorŞuşnig,hapishanede Aıma~~~~olonva ile harbe tutuşursa 

I 

mütemadiyen ağlıyormuş Berlin bir buçu}< saat içind~ 
Nöbetçilerin söylediklerine göre, eski başvekil hiç 

hava almıyan küçük bir odada mahpus imiş 
Fransızca Paris - Soir gazetesinin Bir zamanlar Hitlerin ellinci senei nin eski yerinde kalmasını muvafık 

Viyanaya gönderdiği hususi muha- devriyesi münasebetiyle sabık başve- gördüğünü söyleyince, sabık başve
b!ri Viyanadan ırazetesine yazdığı kiJe karısiyle birlikte Almanyanın bir kil kendisine malik olamamış ve ye
bır .rn.ektupta eski Avusturya memle- köşesinde daimi bir nezaret altında re düşerek bayılmıştı. 

bombalanıp mahvedilecektir 
Polonyanın coğrafi vaziyeti, tayyareciliği müessir 

kılacak emsalsiz şeraite maliktir 
ketının merkezi olan Viyana şehrin- serbest yaşamasına müsaade edeceği 0 t 'ht b . Ş . k d" .. 
deki hayatı ve sabık başvekil Şuşni- zannolunmuş ve bu ümid ile Şuşnig, arı en erı uşnıg en ısını Son zamanlarda Almanların Dan- bir kara ordusu vardır Bu ordu hu- caplarına tamamen karşılık verebil· 
ğin vaziyetini bildiriyor: bir müddet daha iyi yaşamış, bir kere tamamen toplıyamamıştır. Şuuru her zig serbe.~t şehri üzerinde fazla taz- dudlarını kolayca müdafaa edebilir. mektedir. Polonyalıların PZL 87 mo-

Garip bir tesadüf, meşhur beste- bile ışık görmediği odasında bir sene ne kadar yerine gelmiş ise de sıh- yik yapmaları ve biltiln hareketleri Fakat bilhassa Polonyanın hava kuv- deli bombardıman tayyaresi ıaatta 
kar Gohana Strausun cMavi Tuna> müddetle bu hayal ile teselli olmuş bati bir tilrlil dilzelememiştir. ile Danzigi işgale hazırlandıklarını vetleri böyle bir harpte en büyük ro- 430 kilometre süratle uçmakta ve bir 
isimli bestesini yapmış olduğu evi ile, idi. Nöbetçinin üadesine göre Şuşnig göstermeleri bütün nazarları Polonya lU oynıyacaktır. buçuk ton aiırlıiında bomba tap • 
Avusturyanın ilhakından sonra Al- Bilahare bir gün bir memur gelip hasta bir halde ve başı elleri arasın- üzerine çevirmiştir. Polonya Baltık Şu halde totaliter devletlerin yeni maktadır. PZL 38 modeli çift motör· 
man Gestapo merkezi olan Metropol te sabık başvekile, Hitlerin kendisi- da muttasıl ağlamaktadır. denizindeki m.ahreçlerinden asla vaz bir teşebbüsleri harbe sebebiyet ver- lü avcı tayyarelerinin dört bin m1l-
otelini karşı kaşıya getirmiştir. 0°*00 geçrniyeceğini bildirmişti. diii takdirde Polonya tayyareciliği re mesafede süratleri saatta ·1GO kilo-

Aylardanberi Metropol otelinde 1 Şu halde Almanya Danzig şehri müessir bir şekilde hareket edecek- metredir 
hususi bir kıymet atfedecek hiçbir Serbest sütun larl üzerinde bir harekette bulunursa tir. PZL 46 modeli keşif tayyareleri-
hidise cereyan etmiş değildir. Fakat • O t O r rPol?İıya der.hal harp ed~cek ve bu . Pol~nya ~oirafi vaziyeti dolayı - ı nin sUratleri 470 kilometreyi aomak.-
bu şekil evin daha Zi)•ade esrar taşı- Bı·r lranlı kardeşin B. Behçet uz vazıyet belkı de umumi bır harp do- sıyle boyle hır harpte mühim bir rol tadır. Bunlardan maada uatta aao 
masına vesile teşkil etmektedir. Ç O C U K ğuracak. oynıyacaktır. Çünkü Leh hava üsleri kilometre yapan diier harp tayyare-

Metrepol otelinin hemen karşısın- mektubu Danzig meselesinden dolayı Al - Almanlara her türlü harp malzemesi leri de kısa sürecek hücumlar için te-
daki johano Straus gazinosunun ta- Haatalaklan mütehaaaıaı manya ile Polonya arasında bir harp imal eden unayı mıntakalanna (Si- sirlidirler. 
raçasına oturup, gazete okuyor gibi A d l t • Hastalannı 11,30 dan bire kadar patladığı zaman Polonya ne şekilde lezya, Bohemya, Saks) yakın mesa- Silih kuvvetleri ve tesir sabalan 
yaparak karşıdaki Metropol otelini na O U gaze esıne Beyler sokağında Ahenk matbaası tesirini .hissettirebilir? Polonyanın fededir. Bu şekilde Leh tayyareleri maJQm olan bu tayyarelerin faaliyet 
tetkik etmek gizli faaliyet hakkın- Sayın bay yanında kabul eder. ı d.eniz kuvve~leri Alm~.nl~rla boy öl: bu fabrikala~ daimi _bombardı~ana sahalan~da müessir o~abilmeleri içln 
da kat'i bir fikir edinmeğe kafi ge- Gazetenizin 7879 sayılı ve 8-7-39 çilşecek vazıyette degıldır. Kuvvetlı tutarak faalıyetlerlnı ciddi b:r şe- en mühım mesele mıktarlannın ba 
lir.. günlü nUsh~ında çıkan İranda yeni <><>*oo kilde durdurabilir. Leh tayyareleri tesiri temine kafi gelmesidir. 

Viyanada gizli işler gören birçok demiryolu hakkındaki yazınızda ve L h • Al ayni zamanda Baltık denizindeki bil- Polonya için mevzuu bahis olan 
teşkilatların şubeleri vardır. makalenizin son cümlesinde İran im- e ıstan- manya tün Alman Jim~nlannı k~layca bom- tay:~relerinin keyfiyeti değil, kemi~ 

Viyanadaki Alman gizli polisi tam paratorluğunun terakki ve azameti- bardıman edebılecek vazıyette oldu- yetıdır. 
manasiyle faaliyettedir. Avusturya ne dair olan gayet samimi hissiyatı- ğu gibi, hatta tesir saha111nı daha a- En yeni hesaplara göre Pol°f oa 
ilhak olunduğundan beri Gestapola- nıza son derece teşekkürler ede- D c;ıklara da götürerek, bilhassa İskan- 1938 senesi başında sekiz yüz tan f. 
rın şarka doğru uzanmış kolları Vi- rim.. anzı•g yuHzuHn _Jen dinavya memleketlerinden demir al- rinci hat tayyeresine malikti. 
yanada tam bir milyon sekiz yüz Kardeşcesine olan bu duygunuz~ a~ mafa mecbur olan Almanyanın bu Tabii bu miktar, bir harp halinde 
bin dosya yapmışlardır. Bunlar A- dan cesaret alarak bir İranlı sıfatiy- h l münasebetlerini mütkülita düçar ede önüne açılacak olan geniş faaliyet sa-
vusturyadaki nefsi Avusturyalılara le kendi hisseme dil§en borcumu \ide- arp O ursa bilir. hasına nisbetle pek azdır. Vartova 
aiddir. mek yolunda büyOk Şahinşahımızın Nibayet Almanyanın merkezine yüksek kumandanlığı bu huıustald 

Bu rakam nüfusun dörtte birini biz İranlıların nazarında bu yüksek bir tazyik yapmak icap ettiği takdir- noksanı görüp tedbir almakta l'&ri 
gösterd iğine göre, Almanlar Hemen hizmetinin kadril kıymeti, bu mu az- 8 k b } 1 · ı t F de de bu da hududdan kırk beş da- kalmadı. Polonyanın kendi membala-
herkes hakkında gizli bir dosya tutu- zam teşebbüs ve muvaffakıyetin e- urası ay o unca, ngı ere ve ransa, kikalık bir uçuşla temin olunabilir. rı bu inkişafı bir dereceye kadar te-

yorBdemdektGir. t t k"IAtı hemmiyeti buauaunda bir nebze bah- Le.h.tstanı kaybedeceklerdı·r . Polonya hava kuvvetlerinin diğer min edebilir. Teknik servisleri mU. 
Urlf a es apo eş ı tl her ye- . . . d . b~ ~vaıı~~ıı da bu pal ovaların k,ıpı~eldlr. Galiçyada bulunan hiıa· 

re el atmış, her tarafa gizlice hakim setmeme milsaadenızı r:ca e. eceğım. Danzige yapılacak bir taarruz u- rafta ingiltere, öbür tarafta Fransa hıçbır tabıı arıza ile karşı laşmaması- lit rnerkezlerI emsalsiz bir şekilde 
Olmuştur. Vı·vana a"deta gı·zıı· polı"sJer Geçenlerde açılma torenı yapıla. n dır. Bu mıntakada ne Alpler. ne J·ura- t k"l"tl d l 

J t mumi bir ihtilaf için ilk işaret ola - bozguncu olarak araya girdi. Lehli- , eş ı a an ırı mıştır. Ancak Alman· 
le revrı"J ı"dı"r. ve ram baştan başa kateden ldern. ı.r- k Al 1 b" l lar, ne de VosJ"lar gibi tavvarecı·ıı·gw ı·n ~ ca tır. manya böy e ır umumi ih- erle mesai teşrikinde bulunmak te. JJ ~·anın yeni hududuna pek yakın bu-

K k d ' h" ~.. . ıyolu imparatorumuz Rıza Peh evının b bütün tekamillilne ragwmen içinde aı"z-apıcı, uşa ·, ıye ızmeı.e gıren . . . w . • A tilalden tevakki etmeyi el ki tercih şebbüsleri boşa çıktıktan sonra, in- • lunmaktadır Sonra fabrikaların fa-
birçok kimselerin Gestapo teşkilatı- vücude getırdıgı ~ınlerce fevkala~e eder. Fakat bu mevzu etrafında Ber- gilizler, önceleri yalnız Danzig ıle li taarruz tehlikleri saklıyan dağlar 
na m S ıd ki 

.. w .
1 

. ı· mühim işlerden bıri olup lalettayın kt aliyeti için elzem olan kömür, ~as v' 
en up o u arı ogrenı mış ır. . . w. . !inde hiç bir endişe yoktur. koridoru tamamiyle amorti etmekle yo ur. k 'h 
K t l

"kl M . f bır demıryolu degıldır. 
1 

L ömilr c ı etinden de zen~indir. F~ 
a o ı er ve onart• tara • t . . . ngiliz ve Fransızların Lehi:itan kalmadılar, ayni zamanda. bütün Le eh tayyareleri Krakovi, Kaliz ve- k t büt '" b , t 

1 
• 

1 
.. d 

1 
S. M. . Şahınşahının çelık ırade- a un u avantajlara raimp 

Ş. d" ak~ ahrıylde muca e e ~. . . siyle vücude getirilen bu hat, hatta için garantileri o kadar sağlam, oka- histnnla olan alakalarını sildiler. Fa. ya Posenden hareket ederek Braslav. maalesef Polonyada tayyare sana .. 
ım ı ·ı a e hOkOmet polıs\nın 1 d" d b"l . k dar katidir ki Almanlarla Lehliler a. kat o tarihlerde Fransa, Lehistanla Presde, Berlin veya Svinemilnde i yiine çalışacak sanatkarlar, u..tlıar 

Viyanadaki yegane meşgalesi kato- 0b~l~ .yak~anb~r nez. ın de ~ e ~a~:.ı a- rasında bir iki el silah atılmasiyle in- olan münasebetin büsbütün kesilme- . . Y .. ..,. 
l"kl . t ft 

1 
• 

1 
ı ı ın ar ır mucıze en aş a ırşey . k b" .. k b" h . t t bombardımana gıtmek ıçin azami üç azdır. İşte bu sebeple Polonya bPaöa 

ı er ve monarşı ara ar arıy e mü- d w "ld" giltere derhal donanmasını, Fransa mesıne ço uyu ır e emmıye a - kil vaziyeti ile kıaa bir zamanda taJ• 
cadeledir. Her gün bunlardan mü- esgı ır. .. k"")Atl 

1 
b h t ordusunu seferber edecek! Birlik o. fetti. Lakin, bunun üzerinden bir kaç yüz metre irtifaındaki tepelerin ü-

h im b" k t k"f 
1 

kt d onsuz muş u a a yapı an u a - . . zerinden uçmagw a mecburdur. yareciliiine çok seri bir inkişaf tema 
ır ısmı ev ı o unma a ır. t h k"kA h · · · lan bu iki kuvvet, müttefiklerınin yıl aeçtıkten F ı t k d H lb k" b U · · d b 1 İlhakt b . ld w ın a ı ı e emmıyet ve azametını e sonra, ransız ar, a ıp e emez. a u ı ug n ıçm e .a u 
an on eş ay geçmış 0 ugu k t "h b d b·ı· '-·ardımına hemen hazır olacaktır. t · ld kl k ı·t·k d k" Bu şekilde gökyüzü Polonya tay- dug-u vazi~·et ve kendisinden be'-'-• 

h ıd 1 
w 

0 
t d w .

1 
. anca arı eyan e e ı ır: J e mış o u arı şar po ı ı asın a ı J a.w 

a e aza maga y z tu muş egı dır. . _ . .. . _ . 
1 

w 
1 

d 
1 

B yarelerine açık bir yol oluyor demek- 1 p l t i".x.· .. 
B

"l"k" t k"f t k Büyuk Şahınşahın zuhurundan on- Danzıg yüzunden bır harp olursa, manasız ıgı an a ı ar. u manasız nen ro o onya ayyaree uaiıWı ~oa 
ı a ıs ev ı a artma ta \'e mevkuf- t - . . . . A t· M 1 k t' w f" i Leh k b" 

l b
. k A h . h ce ram oyle şımalden cenuba kate- bazı ıngılız ve Fransız efkarının par- h k t il dil ç k ..Sl ır em e e ın cogra ı vaz yeti ısa ır zamanda büyük :ıameleler 

ann ır ısmı umumı apıs anelere . . . . . . are e uzun s r amma, e o o 1 . k 
1 

kt d den bır demıryolunun ınşası keyfıye- çalanması Berlın tarafından teemmül tayyare erıne serbest hareket imkin- yapmasını icap ettirmektedir. 
sev 0 unma a ır. ti mevhum ve gayri kabili tatbik bir edilmektedir. Bu türlü hesaplar, in- vakya inhilal ettikten sonra, Ruslar lannı vermiştir. Polonya için hariçten yardım al• 

Bu mevkufların tabi oldukları re- ameliye telakki olunmakta ve mu- sanı yanlış kararlar vermeğe sevke- veya Lehliler için Almanya ile bo - Alman tayyrecilijine ve müdafa. mak mecburiyeti vardır. Bunu da ya 
jim, diğer mevkuflara tatbik olunan- hal görünmekte idi. Herkes böyle debilir. İngiliz ve Fransız umumi ef. ğuşmanın manasız bir şey olduğunu a sistemine ~elince, derhal şunu söy- Avrupadaki müttefiklerinden, yahud 
]ardan çok daha ağırdır. Bunlar aile- zannediyor, böyle tahayyül ve tasav- karına dayanan bu iki memleket hiı- Paris de anladı. Fakat, bu defa gene lemek icap eder ki, bir iki yüz kilo- Amerika birleşik devletlerinden tr 
lerine ·asla gösterilmemektedirler. vur ediyordu. Ve bir dereceye kadar kCımetleri, mihver tarafından yaplla-1 ingilizler araya girdiler. Zira, onla- metre uzunluğundaki böyle açık bir min edebilir. 
Yalnızca haftada bird emir parmak- haklı idiler de .. Çünkü bu hat :ışıl- cak her hangi yeni bir darbeye kar- rın yeni politikaları, her şeyden evel hududda Almanlar daimi ve mües- Polonyanın ilk hamlede ileri ata• 
lıklardan bir mektup ile bir pa~et ması gayet güç dağlık, kayalık yer- şı durmağa karar vermişlerdir. İsteri bir şark politikasıdır. sir bir mani teşkil edemewzler. cağı tayyare kuvvetlerini ~öz önün• 
çamaşır almak hakkına maliktir. Bil- !erden ve binlerce dere, tepeler ara- Danzige olsun ister başka bir tarafa, Frankfurter Sa~ Polonya doğrudan dogruya harbe alarak yapılan bir mukayesede, bit 
tün hücrelerde ışık sabaha kadar sından hullsa her tUrlU avanzı tabi- bir darbe indirilecek olursa, hUkO- Almanyaya söre Lehlilerin iştirak etmese bile, yine Polonya tay- harp halinde mukavemet kudretini 
söndürillmemektedir. Yüzleri bir bez iyenin buhınduğu araziden geçec~k- metler bu kararlarında sebat edecek Taaanurları yareciliğine esaslı bir vazife düşecek temin etmek için kee~isine buyuJc 
parçasiyle örterek uyumak ta kati- ti. Böyle bir yerden demiryolu geçir- !erdir. VUfOYadan yazılıyor: tir. Zaman zaman düşmanı tam kal- mikyasta mühimmat temini l&zımclJJ'-
yen memnudur. rnek hiç bir irade kuvvet ve kudre Fransa ile İngiltere buna sadece Leh milli partisi, (nasyonal de - binden vurarak müdafaa ve dayan- lıte bu cihetten de Sovyet Ru,.ya ~o~ 

Viyananın en kıymetli mahpusla- tince mümkün görünmüyordu. Likin karar vermekle kalmamışlardır. Ay- mokrat) partinin eski lideri miltevef. ma kuvvetlerini kırmak .. Bu da Po- mühim bir unsur vaziyeti arzetmek"' 
rından biri olan sabık başvekil Von büyük Şahinşahın büyük enerjisi her ni zamanda, bu iki devlet her hangi fa Roman Domovskinin yakın arka- lonya tayyareciliğinin içinde bulun- tedir. 
ŞuŞni~ te hali Metropol otelinde 1 şeyde olduğu gibi hakiki iradenin bir tehlike ihtimalini büyük bir so. daşlarından Bicleckiyi başkanlığa duğu mesafe ıeraiti ve şarktaki faa- Büttln tetkikler mevcud anlatın"' 
Bazı ecnebi gazetelerin ileri sür- muhalleri bile mümkün kıldıiını bir ğukkanlılıkla karşılıyacaklardır. seçtikten sonra, siyasi vaziyet etra- liyet sahasının coğrafik vaziyeti do- lann faaliyet ıekillerinin şahsi mef 

dükleri gibi zavallı mahpus Viyana- daha ispat etmek suretiyle Terans Almanya, Avrupa kıtasında hege- fmda bazı kararlar vermiştir. layısiyle malik olduiu mUateana fa- faal:yetlerinden ziyade umumi md 
dan aynlmış değildir. 1raniyen meydana geldi ve onu mil- monyasını bir kere daha yaymak için Lehistanın bu en kuvvetli nüfuz- allyet kolaylıklan ile mUmkUndür. faatlere uypn olması ve tnıulla "1 

Madam Şuıniiin sükutu teakıp memleketin hayat kaynakla- Lehistanı Çekoslovakyanın ikıbetine lu muhalefet partisi aldığı kararlar Polonya tayyareciliii bu vazifeyi alam ile, hakikt bir iş birliii teldfO" 
Madam Şuşniğe herkes arasında nnı biribirine bathyan, memle.ketin uğratmaia hazırlanacak olursa iyi arasında, bu &1lnlerde milletin en mü baprabilecek vaziyette midir? de tecellisi icap ettiiini aösteriyor. 

rastlamak mümkündür. Eğer istenir- bütün köşe bucaklanndaki efrad ve bilmelidir ki yolu üzerinde ingiltere him vazifesi her an mücadeleye ha- İçinde bulundutu ıeraftten ayni Bul'ilnkil vaziyet karoısmda rr 
ıe kendisine kocası hakkında sual milleti biribirine yaklaftıran, asil ile Fransayı bulacaktır. zır bir halde bulunmak bir harp tal. zamanda dilf!Danlan da istifade ede- lonya ile ınüttereken hareket etlll,J 
sorulabilir. Fakat hiç kimse ona za- medeniyeti lranın her noktasına aö. .Petit Pariaten diWnde de, Lehistan devletinin inki- rek Polonyayı daimi bir hava tarruıu vazifesi Franaa ve ingiltereye cıor 
vallı kocasından bahsetmemekte ve türen ve nihayet bizleri ilelebed Leh. Alman mllna•beti şafma hizmet edecek olan zaferi te- tehlikeıine maruz bırakamazlar mı? mektedir. Şarktaki müttefikleri il" 
daima bir casusun kendisini takip et- medyunu şükran eden öteki hatların Bu arada Lehistanda neler olup min olduiu keyfiyeti tebarüz ettiril- İtte bunlar bu&1ln için mevzuubahis vacıhk cıhetinden birinci dereced' 
mekte olmasından şüphelenmekte- inşasına emir buyurdu. bitti? mektedir. olan ve en büyük ehemmieytf haiz o- stratejik vaziyete maliktir. • _.ad 

dir. Trans lraniyen demiryolu öteki i~- Herkes b.ilir ki, oradaki vaziyetin Parti, Almanlann taleplerini z•· lan ~eseledir. PolonYanın hava ordusu kacırv"""", 
insanı daha ziyade hayrette öıra- !erden fazla olarak Şahinıahın ira- devam etmesine imkan yoktu. Orta la kabul ettirmek için )'apacaklan Polonya tayyareciliii kalite ba- mükemmeldir '!>flotlan f'msal"!ı~ 

kan Madam Şuşniğin herkesle gayet desinin sarsılmaz her bir mOtkülAta Avrupada başlıyan hareket bir Al- her teşebbüse, Lehistanın silahla mu- kımından 1988 Paris beynelmilel Ancak ~a~arecilerinin seri bir t"~' 
sakinane bir şekilde konuşması ve galebe çalan bir irade oldufunu bir man - Leh anlaşmasına fırsat ve im- kabele etmek mevkilnde oldufunu tayyare sergisinde teşhir ettiği fevka- de inkışafı için kendil2rine macl 
icap eden yerlerde iltifat edebilmesi daha meydana çıkardı. kin verebilirdi. Fakat, bunun yerine, tesbit etmiıtir. llde modelleri ile bOtOn tekimOIOnO imkinlar verilmelidir. ıP 
veya gülmesidir. Maamafih sesinin Esasen irnparatorumuzca en bil- yıllardan beri olup biten şeyler tekrar Son siyasi vaziyetler tetkik edilir- ve Leh tayyare aanayilnin çok ilerle- Milştcrek mt'.nfaatler, PolonY•l",,ı 
tonunda daima acı bir ahenk sezil- yllk saadet mill~~imi.zin .b~htiyarlı~- landı. Bir hal tarzı bulmak hususun- ken, pa~i ko?1~te.si, ~arp de~l~t!eri. n_ıiş oldufunu ispat etti. Bilhaua ke: içinde bul.un.du~u ."~ziye .. 'en. ~s•11,. 
mektedir. dır. İşte bunun ıçındır kı bız onu daı- da yardım edecekleri yerde, bir ta- le mesaı teşrıkının sebeplerını ızah şıf, avcı ve bombardıman tayyarelerı derer<'~e ı~tifad esını tem n ıçırı f~ 

Sabık başvekil Şuşnig hiçbir taraf- ma ve daima samimi bir kalple seve. etmiş ve bu münasebetle şu neticeye Ozerinden verdikleri modeller bazı rn kuvvetı~rinı bu avant:.t i'Rrd•11 d 
tan hava almıyan küçük boş bir oda- riz. le şunu da arzederim ki kardeş Türk varılmıştır: cihetlerden :ngiliz ve Alman tayyare- tifadfo ed1..l-:!:~· o:-k şekle S'>ku.ai1 fc;fl 
da mahpustur. Gece gündüz ışık ya- Mektubumun sonunda kardet TOrk ulusunun saadet ve azameti her bir Bir harp, ezeldenberi Leh olan ]erinden her ne kadar aşağı jqe)erde c •t :ı'm~hedir. VisUI! .~~a~· ·· dıı te~, 
nan hücresinde bir polis memuru nö- milletinin hakkımızda gösterdiği İranlının en yüksek bir emeli ve n:- toprakların Lehistana geri verilme- harp kabiliyeti ve te"ir bakımından 1 edilecek her yeni hava ti!osu s, 
bet bekler ve mahkum ile bir tek ke- kardeşanı hissiyata can ve gönUlden zusudur. • ı •ini, yukarı Silezya ve ıarki Prusya- bir kıymet arzetmektedirler. ı şanslarını artıracak bir amil oJ•C 
liır. ~ bile konupnaz 1 1 tcşel<kUrlerimi ıunar vı bilmukabe- lsmircle oh&ran bir lranb -De•amı 8 inci aahifecle - Lth tayyareleri buiilnltfl hart> J- t.1,.. 
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Seyahat notları: 2 

Manisa Muallimleri 
Hatay yolU.iıda 

Balıkesir öğretmenlerinin samimi karşı
layışları. Kafile Kütahya yolunda 

Saat OD üç buçukta aelecek h'en, Bunlardan kahkaha tablosu; bir 
ancak 14,30 da gelebildi. Balıkesir hayal ve bir diıçi dükkanını andıran 
tnaarif müdürü Nazım ve eap&kter- başlardan, kabus iae bir baım üzerin 
lel'4 kalabalık bir öiretmen kafilesi 1 de yılanlar, tırnaklar vesaire ile can• 
bizi kartıladı. Konuta konuta kulüp landırılmış. 
b->ıçe.ine eeldik. Ayranlar, ıuruplar izahat almadıkça manayı çıkar
•u ikra mediyordu. Bu aırada halkevi ınak biraz güç. Bunu reaaam da tak.. 
!'adyoıunun hoparlöründe; dir ederek kübizm, dinamizm üzerin 

- Manisa öiretmenleri, hoşceldi. de bir hayli izahat verdi. 
hİ2 bize aıcak bir samimiyet &'etirdi- Büyük haritada iae bu mektep mu. 
niz. Bu tetkiki müteakip yazılacak allimlerinin hanl'İ vilayetlerde ve ne 
eaerlerle bizi de aydınlatacabmn, kadar oldukları yeniden göriinüyor
aiLi iltif atkirane beyanı hO§amedi du. Ayaklarımız yoruldu; batımız 
yapıldı. döndü. Fakat muallim mektebi hali 

Bf.rız istirahatten sonra liaeye l'el- gezilemedi. Alt katta çamatır teıisa
dik. Hafif bir dinlenmeden sonra çı. tını gördükten sonra yemekhaneye 
kıyoruz. uirıyoruz. Yanan bairımızı orada 

(ANADOLU) (SAHiFE 7)' 

Söke belediye parkı havuzu 

Söke belediyesi· 
nin fa ali yeti 

Öbür -dünyadan gelen çiftçi 

''B en 
-- ------------------------------------

savdım, artık sıramı 

miyeceğim 1,, diyor 
öl-

Fransanın küçük bir nahiyesinde Karnetti olduğunda şüphe bırakmı- ve Amerikan vari bıyıkları ile işte 
çok garip bir vaka olmuş, bütün na- yordu. Polis komiseri meçhul bir ce~ ta kendisi ..... Yalnız biraz zayıfla. 
hiye halkı hayret ve dehşet içinde sedin hüviyetini meydana koymuş mıştı. 

kalmıştır. olduğundan tamamen memnun ola - Vaziyet hakikaten müthişti. Hort-
Gray, Saon ırmağı üzerinde küçük rak, ölünün evinde arama yapmağa lak izah etti: 

bir nahiyedir Bundan bir hafta ev- karar verdi. Karnettinin evinde iki - Merak etme, mezarlıktan gel -
vel ırmağın üzerinde bir cesedin yüz- tane biner franklık kağıt para ile miyorum ... 
mekte olduğu görülmüş ve polise ha- bir de zengin gardroptan başka bir Dedi. Civar şehirlerden birine git. 
her verilerek cesed derhal belediye şey bulunamadı. tiğini, fakat hiç kimseye haber ver. 
dairesine nakledilmişti. Bundan son Ailesine aid malO.matı havi ne mediğini.. .. Ancak vazifesini yapar. 
ra her yerde olduğu gibi cesedin hü mektup ne de başka bir evrak bulu- ken kendisinin ölmüş ve gömülmüş 
viyetini te!ıbit etmek işine başvuru! - namadı ... Yapılacak birşey kalma. olduğunu gazetelerde okuduktan 
muş, fakat bütün gayretlere rağmen mıştı. Polis komiseri: sonra derhal kalkıp geldiğini anlat. 
hüviyetini müsbit hiç bir vesika bu- - Artık bu ölüyü gömmekten baş tı .. 
lunamamıştı. ka bir iş kalmadı... Ve Karnetti bu sözlerini isbat için 

Polis komiseri cesedin karşısına Dedi. Fakat iki bin frangı olan bu de çantasından nüfus kağıdını ve sa. 
geçmiş düşünüyor, belki bir ilham ölüyü alelade bir merasim ile göme- ir vesikaları çıkararak belediye rei-
vaki olur diye saçlarını çekiyordu. cek değildiler ya... Derhal mezar - sine gösterdi. 

Iıkta bir yer satın alındı ve icap etti- Belediye reisi derhal polise ha .. 
Bu sırada Grayye tabi bir köyden gwi şekı'lde merası'm yapılmak u"zere her verdi. Karnettinin ölümüne mü-

Karnetti isminde, elli iki yaşında ih- adamlar tutuldu. d d saa e e en komiser hayret etti ve ö-
tiyar bir İtalyan çiftçinin kaybolduğu Arkadaşları da bu cenaze alayını bür dünyadan gelen bu ölüyü, ölme-
nu bildirmiş oldukları hatırına gel - takip ett~ler. miş olduğu için tebrik etti. 
di. Bu cesed pek ala ona aid olabi - Karnettinin artan parasiyle, do- Şimdi ortada iki mesele vardır. 

1. d' B il . d h 1 K t labındaki elbiseleri de Grayın fakir Karnetti nüfusa cöldü> diye kavdo 
ır ı unun zerıne er a arne - ~ 

· fıkarasına tevzi olundu. Bu şekilde lunmuştur. Bunun tashihi lazımdır. 
tinin komşuları çağırıldı. Hepsi de zavallı o"Jüye dua toplamak ı'mka"n - Sonra Karnetti iki bin frank ile elbt. 
cesedin Karnettiye aid olduğunda it- ları temin edildi. selerini de istemektedir.. _ ---·--
tifak ettiler. Karnetti, köyün sakin mezarlığm- Adli ve idari bir çok merasimden 

Balıkeairin caddeleri, cidden inıa- içilen limonata söndürdü. Bu suret. 
ha büyük bir ıehirde olduiunu bir le etsiz olan bu muallim mektebinin 
anda göıterebiliyor. Parti binasmı gezisi hitama erdirildi. Mektep bah
eördüiümüz zaman Manisayı hatır· çeainde valiyi ziyaretten gelenlerin 
ladık. Kitapıarayı gördük. O da bi- mektebi eezmesini beklerken yoldan 
:ıinı Maniıanınki eibi henüz yarım.. bir aea geldi.Yatlı gittim ıen geldim, B h d 

Bu arada tanııtıiımız Gaziokulu aç koynunu ben geldim.. U Sene Şe . r e ye• 
Bilhassa öH.inün en iyi arkadaşı daki ebedi ıuyku~mna yattıktan bir sonra Karnettinin nüfus kaydını tas. 

dıvarcı Martini bu şişmiş ve yeşil_ kaç saat sonra daha üzerindeki top. hih ettirmesi mümkündür. Ancak iki 
leşmiş cesedin zavallı Karnettiye ait rağm suyu kurumadan Grayda bir fa. bin frank ile elbiselerini ödettirme-

baı öiretmeni izzet Tandan aldığı- Bana bir yudum ıu ver çok uzak •• 
IDız izaı..tten, Balıkeıirde sekiz ilk o yoldan geldim. nı ışlPr yapılacak 

olduğunu söyledikten sonra: ciadır koptu. si biraz müşkül olacaktır. 
_ zavallı, çok merd bir adamdı, Grayın belediye reisinin kapısı ça- Maamafih belediye reisi bu para.. 

kul, bır· muallun" mektebi, 1600 mev. Silahendaz delikp.nhlar mektebe S"k (h o e ususi) - Geçen sene 60 
cutlu hır· lı'- ~,-erkezde 75 ı"lk okul giriyorlar. Hepsinin yüzleri tunç l'ibi, b ' ı· t h · 

onun böyle ölmesi ne kadar acı diye lınd1. Belediye reisi kapıyı açar aç - yı ödemeğe mecbur edilecektir: 
hayıflanmıştı. maz bir adam içerj daldı. Belediye Bin miişkültla biriktirmiş olduğu 

ae. -nı ın ıra a mm ve 53 bin lira tah-
ö<ırretmenı" olup, bu...:=- vilayetin 530 göğüsleri ileride, baıları dik. Bu er· .1 l s ··k b l Boğulan adamın da üzerinde ma- reisi bir mucize olarak kurşunla YU - beş on kuruşunu ve elbiselerini bu 

• u1.u sı o unan o e e ediye büdcesi 
öı.retmenı• bulundu~m•u ve bunların ler mektebin aon sınıf talebesi olup 4 b" 1. vi renkte bir işçi elbisesi vardı. Bil • rulmuş gibi ye. re yuvarlandı. şekilde kaptıran ihtiyar çiftçi bir ci-

• .~ bu sene 6 ın ıra olarak yapılmış-
202 sinin bayan, 328 zinin de bay ol- kamptan geliyor. Bunlar yarının hassa bıyıkları ve kunduraları onun Bu mümkün müydü? Nasıl olur- hetten de memnundur: 
dul'"'unu ö~eniyoruz. genç subayları. Yeni nealin mefkUre. tır. k b 1 d' . 70 b' •• Sö e e e ıy~sı ın lira sarfiy-

Merkez ilk okullarında üç bini ci hocalarıdır. A d d 
du. KarşLo:ıında Karnetti duruyordu. «İnsan bir kere ölür .. Ben de sı. 
Biraz evvel gömülen ve şimdi de hort ramı savdım, artık ölmiyeceğim .. » 
lamış olan Karnetti ! Mavi Glbisesi Demektedir. ııxı.:!tecavı'z ve bUtün vilayette iıe Gelitlerini seyretmek çok hota gi- le şöehrin sıhhi suyunu temin etmiş- Y Jll a 

"' ti. tedenberi borçsuz yaşıyan Söke 

!!:O:s:~1~1:1~:1 ö~::.:! v::ı_~i:!~ ::ns;: :;:;z:i:• ~:~ r::.~t=e~~~ ~ı~~:~:~~~ı iç~~r~e~i~i~~~:~ı:an~a~ p aza f l Il Va z İye İt =.~.Ş'iüi"ini'd]'ft'fii";;:'"j[j"~"i'in}d'a" ....... A'i .. 
11\laıtardan batka 'bir çok vilayetle. - Tita, tita, tita tit. Aydın - Burada her salı günü bü.. ~ U U 

Y .. 1 . b' .. d taksitini de bu yıl büdcesinden ödi- . ........................................ ,,,,,. .... ,11, 1111111111111111111, .... 1111, 11111111, 111111, 11111U
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.,j 
l'ib.i.zde bulunmıyan yatı okulları 9 uz erce genem ır asız an: . yük bir pazar k•urulmakta y halk L d d 
llahiyede faaliyettedir. Ve lt'D~_.bir Korkma ıönmez bu tafaklarda YÜ· yecektı_r. . . bir haftalık yiyeceg'" ini - içeceg:in' c.bu Qfi ra a p01İ S Ve müthiş kundakçılar 

- Şehır şebekesı henüz tamamlan - • ı 
tane ele kay ebeai yetiftirme okUlu zen alaancak.... mad'ığından her yıl büdcesine konu- pazardan tedarik etmektedir. Londra zabıtası ve meşhur Skotland Yardın müfettişleri son gün. 
vardır Diye baılayııı çok heyecanlı oldu.. s b ht k k d ı d L d • lan tahsisatla su tesisatı genişletili- a a an a şama a ar hay buy er e on ra<la arka arkaya üç günde üç büyük yangın çıkaran mUt-

Balıkeıirin baicılık ve pamukçu· Balıkeıir denebilir ki bir havu:& ip~ yor. Belediyenin halen 430 abonesi içinde devam eden bu pazarda bazı hiş bir kundakçı çetesinin peşine düşmüşlerdir. 
luiu giinden eüne inkitaf etmekte· illi.ama uğramıf •. Mekteplerinde ha· vardır. Bunlardan yılda 3 bin lira gıda maddelerinin maalesef açıkta Son hafta içinde. biribirini takip eden üç günde, şehrin muhtelit 
dir. Çiftçilik bunların hepsinden ile- vuz, bahçelerinde havuz, parkların- gelir temin ediliyor. Şebeke tamam- satıldığı görülmekt~dir. yerlerinde, en büyük müessese veya mağazalarda ani yangın çıkmak-
:ridir Bur d i B Jık • ete da havuz ve nihayet Atatürk parkı. p k ld - h 1 h t • • • reım • eaır l'az ~ lanarak bütün şehre su verilince abo- azarın ur.u u~u ma a müt iş a ve itfaiye bunların büyük bir f el ak et halini almasına mani olmak 

• •inden bqka bir de l'ÜD4ielik Türk nın arkaımda bütün havuzları içine ne sayısı 500, gelir miktarı da 5 bin toz, toprak .içındedır. Etraftan sav- için büyük müşkülata uğramaktadır. 
Dili adl t k alabilecek büyük bir havuzun yapıl- rul t d l k b • l'•ze e çı ar. lira olacagvı tahmin olunuyor. an p~arazı · a l"n.sı, açı ta ulu - Son defa Londrada Taymis nehri kenarındaki büyük bir antrepoda 
' B • b ıl maıına batlanmıf. lzmirin uçsuz bu- - . 

ır uçuk milyon liraya yap an cakaız kültürparkı gibi Balıkeair de Evvelce milteahhid tarafından i- nan yaa-, peyn:r, yogurd ve emsali da rlurup dururken yangın çıkmış .ve derhal şehr~ sirayet etmek isti-
ve Tiirkiyede eıaiz bulunan 400 gıda maddelerıne konmaktadır. dadını gösteren ateşi söndürmek için bütün Londra itfaiye kuvvetleri 

bir Atatürk parkı hazırlıyor. Saat dare edilen Söke ~lektirik tesisatı da G b d b 
· -e\'cutlu Necaübey Muallim mekte. 

, ~hıi 1rezmeie gidiyoruz. Balıkesirli
. le., bunımla ne kadar öfünaeler yeri. 
di:r. 

ene u pazar a azı satıcıların sef~rber olmuı:ılardır 
8,30 da tehir kulübüne giriyoruz. Sa. belediye tarafından 13 bin liraya sa- önünd k' d t d ı · · · e ır en, oz an ve pis ikler- 1200 itfaiye efradı, 108 itfaiye arabası, mecmu uzunluğu 45 kilo. 
mimiyetle biten yemek sonunda, tı nalınmıştır. Hem bütün kasabanın den reng· a k~ 1 . . ı s rarmış came an arın metre tutan itfaiye tulumba hortumu bu yangını söndürmek üzere fa • 
Twiılupınar okulu bat öiretmeni ve ihtiyacını karşılamıyan ve hem de ~ç~ndeki yiyeceklerin de ayni şartlar aliyete geçmiştir. 
Türk Dili gazetesinin bat muharriri fenni olmıyan tesisat da su işi tama- ı çınkdte ~üzdüğünü de teessürle gör - Civardaki evler antrepoya pek yakın olduğundan, on binlerce Lon. 

Merkez vilayetin nüfuzu 47 bin o- Cevdet kıymetli birer nutukla öğ. men başarıldıktan sonra ele alınarak me eyız 
1 D·· .. . . dralı korkulu dakikalar yaşamışlar, fakat nihayet itfaiyenin bir buçuk 
up• bütün vilayet 482 bin nüfualu- retmenlerin gayelerinin zevklerinin Sökeye fenni ve ihtiyacı karşılıyacak u~un~elermdeki isabeti, enerji milyon İngiliz lirası kadar zarar verdikten sonra yangını söndür b ·ı. 
dıır. Bir memleket baıtahanesi, bir bir oluşundan ve iki komıu vilayetin tesisat yaptırılacaktır ve saıresı dolayi.siyle kendisini mu_ . t• e 1 

d d • • h't . mış ır. e ofum evı vardır. Bu arada bizı bu tekilde meıleki bir kaynafma mey Söke belediyesinin istasyon civa- ı e sevdıren , az zamanda çok fay- 1 . . v • 

Mithatpaıa okuluna götürdüler. Bu dana getirmelerinden memnuniyet rında geniş bir sahaya kurduğu park dalı işler gören belediye reisimiz _ h 
1~ .:'~~gı~~dafn kışınt bka~~ .? 1 d~gu sanıl1mışk, bıkr günb~onra, biraz· şilp

~İni anini teıniz ve sıhhi okulu l'ez. tetekkürlerini bildirmiıler ve hepi - cidden çok güzel ve mükemmel bir den bu hallerin de önüne geçmesini eye uşu muş, a a u uçuncu yangın a, or unç ır kundakçı çete-
dLt>d'l ku ala~ka ı'le b kl . sinin faaliyete geçtiği kat'i olarak meydana çıkmıştır. ı er. Bühaııa o lun kooperati • mizi ıelamlamıf sofrada yer alan va.. eser olmuştur. e erız 
f '· Şimdi gizli polisler, resmi polisler geceli gündüzlü suçluları aramak 
e ait tavuklariyle, kanaryaları her- tiye . tükranlarını söylemiştir. Buna Söke belediyesi zahire pazarı yap- Lütfiye Nusret 

ke · 'kk · • f ı t d ~ k b .1 tadırlar .. •ın nazarı dı atanı celbetti. Bu- kültür direktörümüz Rua nan mu- ır ıgı asap, se zeci ve meyvecı er-
ra.datı çıkınca bet kiıilik bir heyetle allimlik vasıflariyle kardeşlik ve sa- le yağ ve yoğurtçuları toplamış hal da gezdik. Meşhur agno.apaşa türbe. PonS Vinek kuyruklu yıldızl 
lllaarif müdürü Nazım bütün öğret· mimiyet duygularını kalplerimizde üzerine yapılan binaya da şimdilik siyle camii ile Yıldırım camii görül
ntenler namına valiyi ziyarete gitti. yafayan heyecan ve sevgilerin r.e ka. belediye yerleşmiştir. dü. Yolumuz Üzerindeki itfaiye de 
ler. Okulda öğretrnen İffet lazımge- dar derin olduğunu etrafiyle tebarüz Söke ilçebayının yakın alaka ve tetkik edildi. 

1939, heyet için bir rekor senesidir. Bir kuyruklu yıldız tarafınd~ .. 
takip olunan iki yeni yıldızın ayn i zamanda parlamağa başladığı 20 
kanunu!'lani akşamındanberi, hiç bir hafta geçmiyor ki '-'e · b' • 1•n • h N • k l 1 . he ıza atı verdikten sonra, ecatr. ettirdikten sonra, aramıza atı an yardımı ile ve şuurlu ve program ı Gazi okulundayız. 22 öğretmenli ~ . .

1 
. .- nı ır semavı 

900 1 hadıse kaydedı mesın. Zaman zaman görülen döı·t ku'-""Uklu '"ldızın Y tnuallim mektebine gitmek üze· ve sofrada yer alan kültürcü valiye çalışmaları ile Söke beled:yesi cid
t'~. hUtün arkadaılariyle önümüze de minnetlerini ve bu emsalsiz gece- den muvaffak olmaktadır. 

ta ebeli 926 yılında yapılmış 84 '" • '"• 
b" 1. d .. • avdetiy.~e beraber semamızda dolaşan kuyruklu yıldızların adedı' yedı'· 

d\ltt;~ b 1 b' b' •· ·· k k b 1 d" h Ik . -.. oüyük göz a ıcı ır ma onun ye zev atan e e ıye ve a evı re-
deyi:ı:. Kapıda elinde boruau ile du- isine teıekkürlerini sunarak hepsini 
t'&r\ hir nefer. Mani.aya davet etti. Bunu müteakıp 
b Y aaak, airileme:z. vali ıöz alarak bahtiyarlığını a.nlat-

ecU. ..- tı. Ve bizi halkevine davet etti. Hal. 
M .. t.f el'er mektepte kamp varmıf. kevinde tarih öğretmeni Rauf kıaa 

't~~tebi l'eziyoruz. Bilhaasa reaim bir ıöylevle hoıgeldiniz dedi ve bu • 
ı,. 0 ~•İnde duralıyorUZ· Yüzlerce na Rauf İnan gene cevap verdi. 
l'\t)'~etli 'Ve her biri taheıer tablola. Oç arkadaşın harmandalı oyunu 
l. toterek reaim muallimi Sımdan ve orkestranın klaaik parçaları ara
,::tı tablolar hakkında izahat isti- ımda yenen dondurmalar sıhhatin 

t'\a:ı. Anlatıyor. sıcajiyle erim ittir. Kafilemizde ol. 
..._ 8 . H t,1kt e~ nıevzularımı halktan ve dukça hünerliler varmış. ayatinin 

l.!I-k n. •~etlerinden alırım. Kendi güzel zeybeğini Nazime ve Meleğin 
b.,t kı~ıze •öre kübizim, fonorizm, zeybek oyunları takip etti ve biraz 

oralıznı .. • ti • • k b' l~t uzerınde haya erımi lf - sonra ortaya çı an ır genç mando-
ere1ıt bu t .._ ld 1 ~ il' . •oloları yap~r:ıın· Mesela linle orijinal parçalar ça ı ar Bu a • 

.\Hm U: ınsa.n tabloıunu düıündüm. ~ada 6 eylul okulu bat öğretmeni 
•danı denı~k Önünde kitap okuyan Suadın bizi eğlendirmek için &fağı 
itte h ernektir. Bunu berkea yapar. yukarı kotttığu görülüyordu. Gene 

e:ıı ll~-· le )titnl .... ı afaaının içinde kitap bizim kafileden Allah diyen şarkısını 
.._ arı, kit 
QQ •e'-"ld ap rafları dolu olarak söylediler. Vali hayırlı gece ve seya-•u e .. 
1 lll'ho, k e-oııterdirn. Buna benzer hat dileyerek veda etti. 
"'

0 h 0 
, a.hlı:aha ··ı·· 1-~b B d 1 d k ,.ı ı ta.hı 

1 
• o um, dahi, ~ us u sıra a Rauf nanın yanın a a 

ta.. 0 a.ı- hi .. d" · b' l · 1 b' d • zda. id' • ç l'Orıne tğirnız ır saç ı şıımanca orta boy u ır a am 
ı. 

belirdi. Rauf İnan bunu bize takdim 

ın ll'a egerındeki muazzam mek· -
b . ye balıg olmuştur. Bu kuyruklu yıldızların en me h 1 d te ın orta okullarda olduğu ıibi bir . Ş ur arı meyanın 3 

etti. Türkiyede eserleriyle birden de yarbaı öğretmeni var. Topluca ia- Pons Vıneke kuyru klu yıldızı vardır ki üç gün evvel 16.090.000 kilo
fÖhret ıahikasına yükselen ve gene taıyona geldik. Liae müdür muavini metre mesafeden biiz ziyaret etmiştir. 
bizden olan eaki öğretmen ve roman· maarif miidUrü, iıpekterler, muallim. Bu kuyruk!~ yıldız heyetşinaslar için pek kıymetlidir. Yüz yirmi se-

l h ne evvel Marsılya rasathan -· k 
cı, hikayeci Sabaheddin Alinin gece· er epıi bizi uiurlamağa gelmiıler. Miit k b k b 

1 
eııı apıcısı Pons tarafından keşfedilmiştir. 

aramıza katıldığını müjdeledi. Rauf inanın mezuniyeti geJmediğm- t fea d·ı ent kay 0 muş ve 1858 senesinde heyet alimi Alman Dineke 
arıı ın an e -rar g·· ·· ı .. 

Halkevi neşriyat kolunda sinema- den Bandırma treniyle Mani.saya 
0 

oru muş olmakla her ikisinin ismini taşımaktadır 
toğrafı cördükten sonra Jiaeye gel • gitti ve kafile öksüz kaldı. Bütün te- z;mandanberi bu yıldız, jüpiter ailesinin 24 kuyruklu yıldızı ıne~ 
mit ve yataklarımıza uzanmıf bulu· ıebbüslere raimen açık bir salonda yamn a sayılmaktadır. 
nuyoruz. Bu anda ve bu yataklarda balık iatifiyiz. Bugü.n namütenahi fezalardan zuhur eden bu kuyruklu yıldız tav. 

K f ·1 d b' .. k ld' yarelerın en bu" .. v •• • talebeliiini hatırlam.ıyan var ını a- a ı e en ır sea yu se ı: t . yugu olan jüpiterin o kadar yakınından geçmiştir ki 
caba? Ah; bu yıllar ne olur geri dön. -Bize büyük miaafirperverlik gös o~u~ esır ve nüfuzuna esir olarak kalmış ve artık manzumei şems!ye-
selerdi. Halkevinde gördüklerimizi teren Balıkesirli kardeılerimiz ıere. mız en kaçıp kurtulmak imkanını bulamamıştır. Bu kuyruklu yıldızın 
bir daha düıünüyorum. En güzel fine üç defa hep birden: arasıra avdeti bazı tesirler ikaından hali kalmıyor .. 
kıaını 5620 cildlik kütüphanesi ve - Sai,ol, sağ ol, sağ ol. .s.aatlerin değişmesi, manzara tahavvülatı haAd1'..,atı · 'l::l 

b 
" cevv1ye ve ı ıı .. 

müze ihtiyacını karıılamağa ınahauı Ve arkaıından çıktık açık alınla gı ı. 

antikitelerle dolu dolapları, eski on yılda her savattan. Hnt~a heyet alimlerimiz tarafından her altı senede bir kendisine 
paraları.. Mendiller, tapkalar sallandı. Ni - ~e:il en randevülerde bile :ki, üç defa görülmemiştir. Bunun sebepleri 

Uykumuz gelmiyor. Hala gecenin hayet Balıkesir de gözden kayboldu. alımlerimizi şaşkın bir hale getirmiştir. 
nefesi Ozerimizde ıu içtiğimiz halde Hepimiz kalplerimizde ölmez ve u- l!J08 S"nesinde bu küçük kuyruklu yıldızın .zira ni.ivPsinin ebadı 500 
zevkle ıarhoı ıibiyiz .. Halkevinden nutulmaz zevkle, nete ile geçmiş b;r metreyi geçmed iğ"nden kuyruklu yıldızın en ktiçüğüdilr_ yaklaşması 
hediye edilen kaynak mecuıuaııiyle gün ve l'ecenin hatırasını içimize üzerine geceleyin gökyüzü kıpkırmızı olmuş ve parlak beyaz bulutlar 
Balıkesir madenleri kitaplarını ka • aindire ıindire ve biribirimze nnlata gökyüzünü o derece aydınlatmıştır ki en ufak matbaa hurufatı giin
rıttırıyoruz. Seuiz ve ıakin bir gece- anlata bu sammiyet diyarından Kü. düzmüş g ibi kolaylıkla okunabilmiştir. Bununla beraber kuyruk!u vıldız 
den sonra kahvaltı ediyoruz bizi ali l tahyaya doğru uzaklaşıyoruz. [o v:ıkit bizden b ir çok m" ]yon kilometr e me~:ıfede bıtılunuyor, fakat 
kadar eden Soma öğrenci yurdunu AVNi ALTINER arz cnun m:ıhrek"nden inen düğüm n eı i t :ısından geçiyordu . 



R HARP ZUHURUNDA Hava bombardı· 
than! ından sak· 
lanmak için Kulia· 

nllan ışıklar 

uvv 
tın ez trattJ k, D!p omatik, Politik, Askeri kuvvet, 

lktısa<li vaziyet bakımından Oeff•lercle; inailterede ıeee19)1n '" • • "J • " • ·• • •• • 
yapılan hava ma ... ~lannda.. bir Yazan: 1-lenıi Lemery 

h .. d r h . . :t:~:=a~=~~~11:!aı!:. ' t 1 • I' .. ~~· \. , ' ~ • lJ e m U Q T Q Q Cep e S l n l n rık.,. buım• ....,.., verilmiştir. Çekosıovakayan.ın !stiklaı.rne. ~a' ı~~in ~~esı ve cııaia~ sahası. de~ 
Bu iteyi alan tayyare, tlan bu~randanbeı ı aı.lletla-ıa zilıiıı. diiı tarif ed.lmu fayın kendisine • k d • d • ? f ab 'fi ...-,.ı .. Jerini bır tek mesek! itgal etmekte- tem ·n edilmtsindeıı başka hi~bit )lal 

Vazıyet Ve U 'W90tı ne ı ~ rin o 1ıall' a, 4ir: Entemasyonal vUfyff ırrultad- taresiee yaıtafnlıneiğıtu ıldlti)'Ol' • • ~ J • nte a "ae ·df~~ ıtif er ola~ harbe doğru mu inkişaf et- Filhrer 191i'Cle silahları terk et-
160 metredett. ~,ı ele tı~ktedır. Yahud, daha dolrtı&ll, Al- baekle Alldan1'•ın eıun'tnarre&ı Vil-

Ullll ,....,....._. let fh dııtha ftrid.den A lrnan tAhRk- etı afalt 8'r lpk bllı tHpit tMememif uyanın kadiri mutlak la~, aıa.k sonun davetine ica9tt etıai.f elclı&iuıuı 
QtıtU lıaftaOltMuileSI ~harp etp. atan: k" M h n att!'lıitnı h·!!!etmeğe baş. tir. .Wnı baıka türiü tahakkuk ettire- ve bu makul Ja~etine s~a pif • 

he•Hlı ~ kWıılatt tcılll eeP1litb n . l n gitt:kçe 'fthehbizlite Bu muamma nedır, bıtıyor muıu. ftıeue yeniden bir cihaıı harbi açmloo maıı ecliWiiini söylemijti.r. Doktoı-
9lfliti U. ~ıııaa :likt f'*-dat dtlt\. Ali Riza Erem d z ttrt•ne ve t d~ceffne fşt'tet. nuz? Fabrikanın pencereleri maviye ya karar vırmif midir? Göbbela de pek qı.rı tabirlerle ~a· 

ya71 JfaM~tqı~ :.teoafll telt ~ y k et diı'. ÇOhktl ftalyanlat' boyanmıı •e ~erde de turuncu bir Şimdil k bu muammayı halletmek r :P tezi ilt.ri ~Ur. Alman •ı.ze-
likeal k~da •ı.ılh ve müdafaa ce:r; Çoruh ....... pek •ıı biU~·oıtlkt ti «-Trf~ e!te er.J ı91k firen amptller 7akılm11tır. Jıta- mUfkiildil~ Hicliielem. deiifen te • teleri i.Qgilteru.ip mak~ ~eriai .il-
Jıellidh '1iril~8-ı;. ti~ aaız, halkı yiyeceksiz"' tiyeffk'!i~ lmanyanın chay::ıt saba11.- M ltrndur ki. tuuea U. lt&Vi. birib.irı- ~illeri, devlet adamlamıın nutuklan tiltza ile karıll~akta~ Bö;l., 
Cu...,,. ..,.~ -'11Mtfta ~fiftatlan, Jtarbı bir atr enel b ir. d h ldir. ni eUll ıw~ p,il it Ulhenı ın&tbu•ba poleınild.-i (PZ~· •e Almanyanııı ~~ ~at'i o,lduju va 
taa ...... w-.....t»ll~• ft\·~ -en e8aslı bit utnde olacaktır. Bu nheple iı c·dd·ye b"nene. yam mı.u '-....... ada beyhude yere buna bir cevap lli~bj.ıo tqia onq 7olaıı4aP döncllre-
iıliclU; cumhuriyet T8rki;tifnfft .bt BunaB lçM ee cdahılt ha~ ınste- harp patl , Almanyanıu 191' d.ı gibi, 1 laftl hmmıya ç~lıplıyor. miyecet. ~m mukadder oı.ı.qu 
ceJillte btıt"'*1 llt, hltMl~ -t mlnl 'tullattıf ki ba ıi!teınin Inr tele eUlu v u gib: ita 'yanın kenJı safından ren Sulhçu JDAkaatlan ,Uph.e aötQrmi- JıiNiııi Yermek ilti,yorlar 
ZUI' ft dkliata ~ ıelllantali\ıl dtii- va'tdtr, o kutatmış olan tara- • :'fıld ~ nı görmesi çt>k galip bir ih- kı dn~tler eD köU1 ihtimallere ~ Şu hıalde ko.rkunç harbe dojn 
yeali _,,. Wt ..._,,.....cfMtl bj\. fa nisbetle kendi kıuvntterinj th!ıa thhald!r. A1ntilnHlt tta bii11tt bfldlk!e- ti!k haw- glmak iç n muaıı:Z&ll\ bh llAY- mu 81.woruz? Ben, kendi Ae&•bım-. 
aetetplkJ bjW1 :fe 11~ ~ib'ak, d!plıftltt ıst~ ri ·çın olH&I le Mlt•l• 11an'1 ltaötır re~ aarietmektedid•r. Fakat u•I~ Ahnan devlet damlarının ifadelerfıı.. 

atii tarafa kaydırmak imk&ına • ~ b•hımhıtmtLlnaautar. Bir 'fok O &!Tlulanıu her fırsatta iahar etmek- den h~lı aJimetler bal~tıma 
~ d8' ..,.. -~ Mr hlll l~·Oliıatı&f, kdrma, ve 1qı. H9ttlerfyle 'IMNber.. LJ teWrler. Hasmı taraf kendiaiH mu. inkımıaya müte;ı:ııqfüpı. lfadı fid4e-

ve ..,,,_ 11....-ı:t '*' e Ji&Wiet •tmtteritdn ~llaMo J3undaa ~afka.; totaliter rejimier, <U tf er· vafta)qyetler teınia etııllf olan~ ti ekseriya gizli bir tereddüdün all-
.aına k.aratta ~ hiiıom te 1'81Mliılıt de yajhbak iate4lklm py, .. siyaset bakımından da ciddt vp SÜ· vve . 1 va ı.aakın metocllarmdaa artık bir .. mi!tidi.r. Harekete sJritıniyen aöslıu-
kHlıltillü ~ ltllf'M Mt ~ 'ltielilt M 919\mti-} '8ı\f deiiltlerf rl• ftkli b!r harbe asla n1ütehaınmfl . de- 1000 yıllık bir tatih ifinda, d49UIS ey beldeoemiyeoejW anlaımt «ö • 1e kendini tatnıine ~alıf.ır. 
heye katılmaa "& *'M ~. 11t -bi yıldırım ıilratiyle hareket ~ l~dir!t!t'. narbının hedefi, de•izyoüarında ha- rtlıımemektedirler. Her ha14e tefı.- !4uhalreme tfilim.. 
ku*'- a-. *'eıkl• ~ ~. h~1 bW w ewef bftİi'rMk plltlnıı !III. - lki cephenin askeri lmnet~ kitniyeti ktııdftıe te.min etin4k ve bu ri• 'fad~ deii.emJt 4aiildir. V• D&Wrada J.ıaııp 1'ti1en. p.Up itin 
Jü, .... teca•'lt: ~Wl fbitN- ~•-attar. hlat tnalfafllloytt ~ok letiai ummnt lıfr nrette mub,_ae.. yallan hasını tarafa Jçapaınak için it•dı JaiQ teaküı ..cıiei ~et aneP. ~ile Jıarl,>itt f qfl,alan f eliketleriadeıı 
m• •ıs LlllSJ_... ......... ~ eö tuJtl.tiö-. :S.pne katlv Y«PUe1l ...,at n •~izlerde hükümran 4ı0lmaktan iba. mly..>r. trltıu..olduğuna in-.an lfir ~k millet 
ile_...u L-. iallipH&k, ••it ite o· ll•nlnıtar ti Almanlar, 191.& de, iriatistild maftıhat gtısterir tf selJI reUir. A'?ıc,.ı, deıtiıde bikiba olmak. Almanyanın MameJe ve it.laaıwa şdkt\U' • .Belki 'baat.a B. HiUer buııdaa 
lur? Kuvaffam,,.t liltUaau.tt l&lıa bUgUnkll kadar kuşatılmıo •atiy~ v~ müdafaa te))hesı aeTle\l*initt h~ denizlere tek ba~ına hükmetmek de- Atııavudluğa el koymaamdaa Mri erfıiUiı. Yoba. deınoltraaileria aı.. 
siyMe lımiaf tal'aftMIU-l .Bua• ınu.. dettllerka bile, ba sfltend taltfp ~t- zart ordtt!an mevcudu 3 milyon mek delildir. lk4eri)"A Uci tarat'ttın niııbt bir sükOnet hasıl olı111ıt'Sibi •'- Jeiı .. yeslnie mlahlanaıa oııiarön 
ca ara.-..ea r-1~•• ... is.. mlılet •e tık hkumu en kudretli en ,ıı. h U d "llh 1t 1 b·ı u; i~ birinin şartsız ve kaY.:ıtsız oluak rundl. Herke8 bunun muYakkat ol· oıtton ~ldtıf\.l Mr tlldakf fU'9atı ı .. '* seri hateket kaltiliyetiııe malik ö du- 1 :;"t 1~ n e stı b' a 

1~~ aila ıihe~~ denızlere hakim olmadığını, denizci- duidnu h"•ıHtft\ektedi!'. Herices ~111· ""tittndt 
• L ....... .,..,.ı ..., ıı.&.·1ı1.a.& -.... ~-" e,. a un ve er ~e a:,orm t ~ıı ru. t"' .h. d b" i... kt d' .... · 

-- mna 1 •• na llMap e"ı nm rnall'itl oı-u&• • la . I& Atl 1 e ıze Ö15ıetme e ır. mbfdekf aylar ~in DanZIJt etıiıfıhdll fttig1ln ••'Mafl ttfttln 't)~ıtfne , ... 
Matt•4v ki 6ltt Htt>ler utilc ~a yapmlfl&N1'. eratı 17 ınilyoa• arbe aok~~ee~k- t'Cl:orbett.) ~bir ~~inlik beki ıtı~~dir Me- lıjmafttad~. kirV!ll)atatı blllıtiil&'f" 

yalnız o~dula_nıı dOIClfMell defit, l"akat, 1813 eh Napolyonun başı. lett tay~are •J'lllt. 12.Wı .Rlt• tU.. Deniz harbında 1ıava silahının oy~ ler kı umulmadık tei1- ınl~8 etmek h•r tiln biraz cftlıt: 1talabihl 'Ve bir 
milı.tletın, ilıll1. liu.dt, Mal, fen- na ıılen felaket, "'1rada Almanların tarı 2 mill'on 770 bia tGa&j aw dıiı role buıün lıvmemlekette lii- . . · . ~ ·~ daha kuvvetli olıııakta.lht' 11 
nt Y• mum lıl'*n Juıdı-et ltanakla ba1111a ıeldf. f'ı-allslZ ordu1Unun lftft- d•dir. (Yugoslavya, Btılıaria&n, Sov z mu ~adar ehen:ı.miyet verilmekte. te ilstad olan Filhrer sessızce olıwı• . • · tttıa 
nnı ve varlıklarmı ortaya koyarak kanmıti önflncle Alman erdasttnuıı Y•t Rusya ve AllnW.ıta .h&\'iıf:) d . Hav-1 si)ahı, mevcud deniz kııv- t~DMş ~U- ~bilıü&IMI meydaaa tı ~.kab 1 A~ıııanyanın 1' vazıyett •. ,.ra .. 
'IH+nımı• _ _,..., • .._. bu ilk hım !&IMlk ~;itmem ha. Mukabil cephenin: Hazır ordu~ v~le~ne ~ni bir r,WJ'~ı vaşıı- o.. ka•n... F~"etUli7• lrir ürtiıuıa u ıUta~la:-ıua rataıea, ve .-beVfi bQ.

~· 1m' ~ bqla bjae euıa. v. '*- dlrt aeae il~ 1.6 miltü talhra ve terhfte ·~ arak 1c:atıldıiı içi11, 01l\lh \ıarbı .-u .. tdni~ri aeıep kadal' ltld9olılc rtk mUw.asta bu yüzden eıtaiQ• mııı 
dık Yıl CIA\- d~t e- dü.. e 1ietttedt_kl1atm11 'fa!iy6- tı.t!,rat efradı 18 milpa~ laarbe IHa dtmnne br.llanmaaı zaruı-ic:lir. Pa - ve bunun netice~ ae olaeaittırf kllle,...atecijı'. JkU,adl mes-- l;ti· 
vellhctın ledttiiiek 1m\1nazaar. Ve kt on\ular W"t ao• z erl !rr.sandı- · &ıltO • ~ t, buna ~a d~o.i yn Kardiftıa Almaa,. il' ,.._,_.. 111.U ın ~il* l#lf• enaa -~ ....... 
mak zuuri&-. tTmuai 1aarp, Tilrk Kuptm11 vaziyete J•len tarafa re• ti dedir. n memelidir. nıı mümkün gördüğünü tekrarlamış- resi iikıy&daki metodlarııı kökt@ 
!atiklAUıarbJ. Ç.ia Japa Jıarbt, .iıapan .. lince: Bu da dü.şmamn behenft'!hal Nei!ce: Sullı _cephesi, k4!mmiy-e1 Ticaret barl»nda, bu sililı, deniz- tıt. Ya hata .ma.-.. kutthklt I· dttt&M.esidir. Artan sefaletin h~ 
7a dahiU harbı buna şahittir. çemberi içine aıklftıra nkıfWa im. bakımından 4 mil.YoD 300.000 ilrti)'M ft.t "'emUeıüin taln ,ıdüıan autla..- ti~..ıa ..... i;blct. lbbaicent 4NMJ.i mlııakta •iatenn.ı v• .ani lNf tılam-* ~ harp tarihi ailteımiftir ba etmek Ta &arpi .UUk Ditirmek drack, 1910 tayyare.; :ı. allywa. t... 3 bailı~br. Hava silahı, tık lNlşma, mek ~ ...... iki .. büe na bta ..,-4-ıı v...,.i iMiın&Uı.Jok et.. 
ki, harplde. •wek cojraft ve •e. bter. Fakat baııa mu.allak olamaz- ııajlık filo ile, öeıeki cepı.e,. lılth • deniıletde h&ldm oı&biliF v• iM n aeaetlL ~--- .._. .qı. Ullıiı}aı-. t dJıır. Bum&DJ.a &ılera~ ._ ~al 
nk atırataji bakımmd&ll kuptılq ••• ıtu takdirde mevzilere 7erle,erelt v•zb'ettedir.. de böyİe bir hikıiniyet· mlllaatasa et maktulv . .:çllldl l••h ~itilıi• •ft- ~1•i.v0&11m. 
vaziyette döifitmek mecburiyetinde mevzi harbi usulüıHt, mida!aa üte (Bu rakamlar A. Groueta• lll08-' ıkıek kudretindedir. j .\!tieti tl\ıirı. l"alt !' ra1nıtln• air B9 şanlar iginde Wif pp~akta 
kalan ordular ve milı.tler •~et. iae aeçer, k.Uf&ttıiı. dDplaam di1n. tıfaqondaki yazıaıaclan haliaa .. tHI. Bundan dolayı, askeri deniı tay- tıftaaret "9lllek '#~ llıt!ıkt a4~1lter iıltar ediliyor. Usl&l o ~ d...a. 
le mailGp olm~lardır. ya ile hayat yollarını kesenle, harbi m~.). yarelerine dflıen vazlfe, esas itiba- riyetıai pnid•ıa ~•:1Ja.""*"'Hlal ieafJ ~vaffa1' oJmuftur k.i. hA'4 bundu 

19 wıcu arm bqiııda l?96 • 1114 uHJt a«rdflrerek dfleınanı aolıia ve Tahkimat: Frauzlarıll ,_k hu" r:rle, 4eniİ:4& hireltete feçmiş olan ete~ktil bbQ.~..fayda1'lr beklenmektec11r. 
ar•ııncta cereyan eden Napolyon se. mahrumiyete mahktm edip yıpratır dudu boruııca 4unetli ve 1118'1en kun~lere ketfl tf}nf ~k. dG'iian- 1 F~a~Milılla Mı 1-Wiftera ~ Metin davranalım. l'oker J>&~iai, 
ferleriıı.cı,.n t,,qtu~~ d-. ~O inci asrııı. .ve ınaJ:liP eder. \oksıtalada tahkim e4iilmit MaliM ına'1 dOtlftah ioft;l 8ttlt!t1Ml: taamua ••Wlt• •A•!lıleılb • .\la 01\tti&lllııt ~wteı1n "1ıdft~ itbı 
bapn- hedz 1'~n b,ıeıVetin Nitekbn umumt har.pw, deniz 7ol t•hkinaat ınıııt.kaaı \ı&rall'. 4\haaa- anket i9Jeri .a;e.mae aldl bOrtl a1aa7&: ,...peıf'alimninia it»h•• -.. 1• ftt~Mk, 'üutl •• ... 
tam ~ ~anıamıı dOnya harbi- Janna hlldm olan gatp .levletleri b:ı l•rın da bunun karfllUltla (Ziepied.) olarıaı emaqet altına ahaaldaıı i~ niık .._. ~WI -~ eı... • tNttiarmı ortafa '•*- Mılllta-
ne l'eliiıcer. kad,&r 10n bir aarııı içi- siatemi takip ettiler. Ve muvaffak ol,- t•hkimat llıattı Ya.rcbr. ret kahrıalıchr. BUHl.aa taqka,..,. e~etli kuvvetıerıien Urktflil 1aıui- kal şekli kalmadığını anladıkları.atla 
neıılft~"~.~fhifüce•ine bakınız, d.ular. IV. lctısadt vaziyet bakımın4u: naaa ...._ llu~ 'rll m•rm ~kimsenin kapılmasıaa mahal ver- stn& tl'DIİI olacaktu' 
hepli, tift• ~ ~1'. Asrt harplerde hlkim un•Uf• A - YiyH41k aıa48lft: Aim&Df'l *"ket 4a1mne 1rarp ıaaınaa seti- lllek .istemiyor. J;>anziabı ve aömO.rae- La T•-. .. Nnll m .. 

Onft •• Mç l>i'r nınfet, kendi ira mnit enerjiden sonra bol miktarcla claha tilBdfdea EaMtelialn ...... .ao rUebilecekleri gibi, haam tadltua 1 

t ··~· • o 

deli llhik ol~ müddetçe ne coj- ve yt1kaek vasıfta teknik malzeme ıve lftuı llariçt• teUrik etuıekte mi... ıtlıal&a da t.ııehdifl altına ahiıabHlr. Alm L L 
raft, 1M ele lthltl;ıt b•Jnaıtarmdan. teknik vuıbdır. Malbıdur ki allih· Her ula ıtar,pta ~" Ültipç. bit ~ flıqet allalan pek_, elcilliu itfa. ya ._ e ) 
baıkat.ft ~in ~•ttmift, çen· t1"'Ut .ateJ tuir ve kudreti 1~14 tek.n- ~i ..Ueaktlr; V • btl iltitaca da Jcefif tayyarelerine, pek rerlnde ola. 
berlenmJt vaziyete döfftld: tıtemez .. den .dısrt mtall artttıış oldUiWıu müte· Hariçten ıetirmek m.ctnal'l,.tiade l'\ık, cdonanmanın gözü. Hı ftriJ. -IWttaNf• •-.. _... - l*atejlk lflt mntidtlr. B1lrasr, IA • 
H~ btp1et1ı1 tınıı aGttlftiil hassıalar f> tdirmekteaıı--. dir .. Şa lw&Me Jtarp baılar başlamaz ~· ro ~ ediWHel•l 4n'9t e4eeektir. hilta1a wtnldaıuun .-.. "8tJ•• 

'H bu haıpleri idare için bol ve de - Şlmdiye ~ada.r, etek bir taburun rfüluka edilmil olacaiından ifa eli:- O.,.. Alaw:r• s.ıt-. R....,_ • ••••• dıit earaıy.a laildn'4Ur. 
••nmh 1i1ecekw•ıt tıü&biaauak, awı.ICJ, bir •ef4an •~besinin ıfıek ftsiAw veı'lllekle ltqlawak ••»9tlllia .uiJıMI O..ir tayMid• •· aıtat bfl .. 
tffhizatlıyacak llJDail•a maliki- taUhhli d~» denirdi. Bundan demeMir •• a. 4- • Jracl&t devem • de 11; A~a, ilah...,. tarkl Amıpe.. dor taldtfaa ~ek 1'lr ıı.ı. 
Jtt Wllla 1dt ~ tro dab .,.,. ~; de~irt "altla f4tk 4fllt•e.. fngiltel'e ve Frama,ra eemaa J'(l._ da ~ hatp ..... .._, .... vui· 
•heudWil;tıtll bir blft ._hinftlt.. ı'ilfıdtmı ~kıı)t hırp ltıa'IZe~ele- B - Sanayi sahasında: AlmallJ• de ı 7; Yeit ae oıaeattwt Onmı alaoatı va- SiHl'. AlmaJlfa f~, zaten ıattan. 

H&Jlııa~ ..nlt~ ~inf:n t'i U8ritldt; btr tek 11dlt mtd'denfo ıb•hta~ olduiu ham mad4el'~: :Amerikaya da }'U•ie 44; ~iyeti. hayati wf&aÜ«iaia kap ..,.. ıııalta olan ağacı sarsıp meyvalarmı 
nlh '"'-llıln1t td1'aaaf11e, daha ~harbin ıeknn1 ta!lıınıetı efe.. i.G zifaje .ba~ mal~li ifla • li>iiftiii aöriilür. tlreiii ka.nt taYin e«Mcekür. tbplamak Wi. 
timcH4hll Y_...ı..,,, BulraıiiM11 lftlltebilir> -cbıetesl c1e itln 't4t.ıe- *eJP Ql~ de~ Htrol ve .a.irıe Silili Ç-Altı.•kona •eliaee; 'bana IHa ki ıaüa &atiForu, Mit Allı 4l • l.el\ilt.ua, :a., • ..ua,_. bir~· 
,. S..rlt ...,. mte llAle akte Mllr '9 bttiMnüa da •ill>alata tı~ıt- •• ıok mubtq ~d.aiıa .-...ı.._ iıklet merkezi de ıulh ve mAdafaa ıbWimiai .... ıa.ıua ffirona, a.,a t•-·• fe~ bfr bale ... 
tam iti ııan,.lwk •ft nlfuıa maUk DUf obnas.. tea: ••>dl d•ı.tk<c'a ~41dlr.. n-. ..ntc• 41ıffWledla .Udaa c• 1"*1# ... aittlft'1tnlll, pnt1t .., 
olan ıulh ve müdafaa cephesi, an.. * De.u:m,7~ 80 _. • .,..laa * I•~ bl...aflllat IMldJ,orua. tar k i b d 4lfz 
eak lJI DlilJOlllllk tJtr •Una •Dk D. - Dlplematfk •e polhtk (1~1 frıea b~ bela~a1 1--=il*- ~l' W .nttlYI. 41»Jwa.. ÇlakU M •llılla e..-,., Jaarbıt a ' ıte 0 

zaman k&T /ıe ie • 

olan MI'> •• tweevfla eeoh&tnl lU - lal'bl ıd1uet l!a•ırla•az) bakiımn. ~ ı;ae~w._. 11«. .k....UC. liWı tıe wı ita. •• dlN1*' iti• _.. •worn. om 
pbnlf Y•ll1ftteü". c.Bi&i ~betti- .._: :a.•n7qa 1.apQiı ~VAia '6n yanlllrlillll: .Wh •• ldlıliaf• .... ~ elle rek'=nı• ... , T• aL JJoletor 
JRI .... .-.,... Mtalitıer cepıı.ta ko.. A) Sallı ve ınlüfaa ~leel, dtln. tıuı 4-.lMI pe&rol clerdbHIMtaW .. ı heli-tek OıM. ltit .....,........ tekal>ilJ~ rfllilaMta•er-
Pardlil fetnıi we lipnan tras •• ya eftlrt aıacıatyMlıll w lelılAe ~· u. dM& 80f v.n~JO Q. 'Bu wııifıtt ....... te..e. lilimiS 'lııt'IDI' ••'tattı· Jkıa1n r~ Bakt~oloa 
bu nziyet dalia kolay izah edebilir .. kazanllllf bir .a~lt. ..-• .-trol. kaq~ ı11amda U. ~il•;•"' -=•.•lll w alM raa ılleak..- Mr it w.ıtıa .at A. K....ı To,.., 
Yalnıa 161'Ufemdllllwi; aötl~ ti 8) 8u1la ft llıl*taa eepbeil tin- mflrUnfl bile dıtandan •t1im:aele re~---- •ve -.,.de ...... fap?ıl~ .ıuwa. Da•.._ ıelea ll*Jaıilo4 .... h"•h'Mif 
t.medikleri., bu telRHriA tam-. ı• .._ ndlletlRi, ıvd hndllerlrıfll mahkGmu. tiJeüa M&v "allr.laa ut2ır• ~ •ddlM elsaJr. mu.. 
nallfl• teeavl&e U. kvuknt btr w terek Milli f1111l'Da salı~ Mltfllt, C - .Buııa BiJ•teıı ~ 4ebaua lMIM ~ hada oek MtlraM .ttalln• ldmia y ~ 
aalh ve aGdafaa temMrt .wQa • btlJlt bClten aiDetltıfn, atili, atya. tekıdk arattrıra easütlıl •aa.A ~ lltıln ı.a Wld!Me ..., ... ,... ııaıırı { entm ve e) 
dur!.. si, lkbaldt lstitllllırhd, aa--.ı (Andre Labar:ta) • - telm• aup....., haJP ve .... .,.. ._ıı..ı ~ P1W.ası.. Jlı .. r polil ......... ,. 

Q6ıılıU,-or ki, eojraft Y• ~ik tecava.hn k .. bra-t libt DV· batlıldı bir ~a&ıaımiaa.al~ 111 D· IMciıflllll'JM .ı.a•a bUOlll' :ve h D'e. ....... T•I 
lmndan sulh cephesi, tecavtız cep vetli ve haklı, adaletli esaslara*- kı•a~ bakıltm; ,.. ... dılllfıa~ ıa... llldlt-.. ~ JiMUı. LN.lıltıam HmlMıWI Tı ~fM: 4115 

h.._ hr nretle (kemiye& ve :va.ı. F•1latı temeller Mimle lmı.lıa*ltur. 1 - Harp ve tecadz.,~cfıe !lellaluam. -.ffMW'et AlMla &-Mı Afi• tallu Wr .akeileö 'fazif~ı._.._ ..... _.. __ .._. .............. ..-ı 
79' .. lnmlarıJMl,u) Uatlıuiek\ Menfaat l8MlanıNab mttsr.. zer alllUf-.amJelr.etJ• .... Mlilı· fber bakımdan ve her halde 1U1ı il --elde ulm.,.._ O.. Nlial 

- Bm kart• katablnups~ OteJd cep1re" .,..._: Yabltllı sa- Ali 7ekbu (il) .milJ• $Mjal\ .a~afı .. .,..eti ...... --... ~ tkU1 INraai.MteIMlk .... ~r::~~~~~~~~~~ 
w·'• ...ı mukı•sle ecl.•illr • Fıf ve ld1flk devııat " .wı.tletin &lh ve sfWaiaa clfiMlilde ı• Aacila Mldttllr '4 ,._H dlllir et.moıeu.lr. ~MI'..,... efe! 

.... , WlJllder t&rafıHaa ,.,.... ...... abme olaalamı ile Amed&a.Ga - - Jmqlk. llllnhim - ...... o • • • • ,, -

K•Wmıe. cUlu.vasm ~dl JOI .. Ha ...WUp •••aıir..W ....... (lf) •llroa ton•r. ..,ll•i•cle. uSlıiı• iyi ft.u kuulaaıu ... ..-- metueUe Ye 
lan kudJai içJıı ketibaif vaafı'ete dtt.. meafaatıen tecavls ve bu a,..C. 2 - B4' •4ln1a .....,ı iatall• wn. ..,_. •e ~ı&a•ak i · vaktinde alan lllilll leftmiıli v• •ah. 
ten tanı ifiıı. .Uadeld .ııda madde-~· fikriade Wrlefld)lerdfr .. l&bni\a& llMllat.ıit •••}•ketlue 41. ifiaclea. mlUetimiz itJa re Ml11mnk lllrMIU-iwi -. .. ııı •lr kene dalıa ......... 
leri ve Ul'p ma1HJH&i bitmeden, Fakat .Aman • ~an itdtalaaıa de ıen payı ~-: llüı • t...ı.ı.ı klatl •• Mqı .a aamak ffUI, viedılu lauu vlfota 
ord"'u all&hm, uplaanllllı •• .... vııahbiı fok .-ıa.udlr, liaJraa mil- A.....,_ v• itAJr&J• ceman 1111 • i8iıN •• aMia k......-. tMb;r ve Wr bwftur. 
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f, Çöl Yıldızı 
1"~~ Nakl~den: ** 

(ANADOLU) (SAHiFE ıj"l 

Asya o~manları içinde 

Sihirbazların hakim bulun
dukları memleketler var! 

. 
1~~ Nureddi~ gözlerini yumuyor ve ka· 

_, ·.1 ~ f asına hucum eden kanı dağıtmak Doğum, ölüm ve e-ılenme merasimine Sihirbazlar ne-
~, için başını sallıyordu zaret ederler. Halk, ruha ve gizli kuvvete inanır 

-24- Annam, Malezya, Laos. Hindiçini 
- Nureddin, Ahmed Hayrla mü- verJileri arasında uzun müddet ya. 

nasebetinizin derecesini pek ali bi- onu arörilnce hafifçe kımıldadılar, çevrildi: , . 
d d · b k l l b Ah d H gelivordu şayan ve bu defa Muong yerlilerine liyorum. Aranızdaki hususiyet ve sa- ost, der aşma a ı" ar a ve aş- me ayr, • · 

mimiyete da vakıfım. Binaenaleyh lannı sallıyarak onu selamladılar. Domino oynıyanlardan biri; dair yaptığı tetkikattan avdet ~den 
kifi derecede deliilim olmasa iftira Buradakilerden bir çoğu onu sevi- - lııte -dedi- o zavallı da geldi matmazel jan Küiziniyeyj evinde zi-
etmek deJihğini aöstermezdim. yorlardı. Vo ~er göstererek Ahmed Hayra yaret ettiğimiz vakit, o.n.u gene kem-· 

- Söyle, söyle ne aibi delillerin Kenarda Ahmed Haynn arkadaş- hitap etti: disi gibi bir seyyah ve ılım kadını o-
var? ları dominoya tutulmuşlardı. - Gel, gel .. Kaderin alın yazısı lan madam Lusiyen Delm~ !le hara-

silinmez. Kendi kendine oturup ilel- retli bir münakaşa havası ıçınde bul-Nureddin dehşet içinde idi. inana- Ahmed Hayr yoktu. 
nııyordu. Kainpederinin bir suikasdı- Nureddin onlara doğru yürüdü. ebed ağlıyacak değilsin ya.. duk. . 

ıhtı···ar adam, Nureddine doğru Mevzu, ıüphe yok kı uzak beldele-
na kurban olması, kendisini hayrete Aj'ır, boi'uk bir sesle ; ' • d • 
dO•Urüyordu. - Ne o -dedi- dostunuz ielme - yürUdU v.a elini uzattı: rin, uzak denizlerin, insa? a.ya~ı Ci 

"I _ Nureddin, nasılsın oğlum? rnemiı ormanların ve en ıptıdaı kalk 
Fellih, dofruldu 4 ~· mi~İriıi cevap Vj!rdi: Nureddin sörmemezlikten aeldi yıiınlannın ahllk ve i~itına dair e-
- Şu halde iyi dinle k k h . dinilen müşterek malumatın tekrar v h dib. d O - Nasıl selsin zavallı .. Başına ge- ve ellerini çırpara a vecıye ses- . e, urmanın ın e, mer pa- . . . . aözden l'eçirilmesinden ıbarettı . 

şanın harem aJı.aaı ile oe"en muha,•e- len felikete kım tahammül edebılır lendı: . . . d 1 1 k 
• • Y • • • • • Bıraz bızımle e meşgu o ma ne 

reyi ideta kelimeleri n tef errüatı ki.. - Bıze iki naraıle, ıkı kahve yap. zaketini aösteren matmazel Küizini-
ile birer birer anlattı. Nureddin yum- Nureddin, başını manalı manalı Ve iki sandalye çekti, birisini ih- ye, seyahat intibaların& ait bize şun. 
rukl:ınnı sıkıyor, nefes alamıyor, iki- salladı: tiyann altına sürdü. Ahmed Hayr lan söyledi: 
d • · - Doğrudur, hakkınız var. Ya 

e oır; b 1 k d . b . st b ? heyecanlı &'ör0nüyordu: - Ben, yirmi bir aydan beri Mu -
- Alçaklık. Fakat aklın zor kabul en m e erım, ya enım ı ıra ı~ S 'nle görüşmeie gelmiştim ongda en iptidai yerliler arasında 

edebileceii derecede üstün bir alçak- - Allah büyüktür be Nureddın !. - ~nı ' a adım. Onlar, medeniyetin nimet-
hk Elbette unutursun. insan oğlu keder- Nureddın.. Y ~ • • 

. l ri f b k t D likanlı itidaline hikim arörOn- lerı ile nadıren temastadırlar. Bı-
Diye baj'ınyordu. e n ça u. unu u~. . e 

1 
d . · zfm oradaki vazifem iz, Muong hal-

Kör fellih sözünü bitirmişti Nureddın dişlennı gıcırdattı: meğe ça ışıyor u. k t f r . t a 
- Demek ki Ahmed Ha~-r kızını - Unutmak .. Tam bir intikamdan - Ben de farkına vardım. Böyle ınıintie niogrh a y~sına, d ı~an;yt~·ı:at 

. ' • , bi hadiseden sonra aelip domino ve ç ma aya anna aır e ı 
para ıle sattı ha? sonra.. . r k ü kU f1 ? yapmaktı. Arazinin iç taraflarına dil-

- Evet, evet.. Kahvehanenin kapı~ında bır ayak oynama m ~O:. m :: . k - ıen Ocra 7erlere ailnlerce yaya git - Aıya ormanlannda yazıda iami l'eçen evlerden biri 
- Peki niçin haber vermedin? sesi duyultlu. Baılar kapıya dofru am ece mek mecburiyetinde kaldık. Çünkü re ve ruha o kadar inanıyor ki, her kanlar içinde ve kısmen masaların 
- Neden mi? .. Ben, bir bedevinin °"*000 ormanlann içinde, hiç bir harici mil- yerde ve her köşede bunlann mevcu- üstünde kendisinin seyahatlerden 

böyle bir denaeti irt'kip edeceğin9 Dr. Go·· bbels nuebata sfrişmeden, tam bir Slldelik diyetini zannediyor ve her hangi bir getirdiği yüzlerce hatıralar vardı. 
katiyen kani deiildim. Ben zannet- le yqayan yerlilerin hayatı bizi çok felaket anında doğruca sihirbazlara Bunlar insana, Malezyanın Anna. 
miştim ki, Ahmed Hayr, parayı alı- alllidar ediyordu. koşarak onlardan necat bekliyor.> mm, Antillerin, Hindi Çini ormanla. 
Yor. Bu para ile kızma çetiz, öteberi , Bu memleketlerdeki ıklim göt!i- Madmazel Küiziniye susmuıtu. nnın ve Tibetin taptaze havalannı 
alacak ve Ömer papnın otlunu bu dtır. Yaimurlar ıiddetle yatar. tah- Onun küçük salonunda, hatti came.. içiriyorlardı. F. R. 
ıuretle atlatacak. Hatta kendi ken- Al P: JQ AT ripk&r tayfonlar nadiren vukubulsa 
dhne; man TOpagana~ lYQ• da. menim rüzc&rlan c;ok kuvvetle ç· 'd l b. } 

- Aferin; Ahmed Hayr -dedim- eHI'. Yatmur fırtınalannda yollar. 10 e 0 11p Jten er 
~r da yedJklerf marifetin Akıbeti- ı ? dan reçmek mümkün değildir. Çün-
nı ötrensinler. zırı ne er yazıyor. kü küçük köprüleri sell~r götürl\r. 
~ .... haber vermekUtin Kuona ormanlannda kaplan, ç • k h k 

seni beyhude bir flzQntUye ve hidde- para, aiyah ayı, yaban öküzleri ve l n a ram anının a-
te du,arebilecetinı de hesapladım. 8. N k 1 · d b.. ı k b köpekleri vardır. 
Ne ~ileyim, daha fena bir hidise çı- Jf azınn 8 eMID en OY C 8 aCa Kuoqlar kazıklann Ozeriue ku - b • t •ı 
kabılirdi. b. k h t d rulmuı olan iptidai tarzdaki evlerde rısı ve ecne ı gaze ecı er 

Nureddin dOtOnOyordu. Bir ara- Jf yazı ÇJ M8SI, ayre e şayan )f otururlar; kendileri aibi b uevler de • · f 

lık baıını kaldırdı ve sordu: lnailizler bize fena halde kızıyor- sında pantalonları çıkarılmış olan bir temizdirler. - ' ~ A .4 • 

- Acaba, bu parayı nerede sak- lar. Son aünlerde gerek gazetleriyle adam gülünç olur. Diğer taraftan Onlar, tab'an halj mve namuslu Cengiz H:ınla iki karısının mukad· 
lamıştır? gerek radyo neşriyatiyle Almanya- çıplak bir kimsenin, ancınacak bir durlar; pirinç zeriyatiyle ujTı?ştıkla-

- Zannediyorum ki, kulübesinin nın aQttüiü politikadan ve huauaiy- adam olduiu tesbit edilebilir Yok- naibi balıkçılık da yaparlar. Bu hal- deS külleri nereye gömüldü? 
bir kenannda •. Hasta, bu aeee, kızı le aaıetelerde Britanya aleyhindeki ıa o kitinin çıplak olufU, onun in•iliz kın aiaçlar üzerine yaptıktan oy - • 
kaçıranlardan birinin ona doğru bir polemikten dolayı acı acı tiklyet edi- oldutuna delilet etmez. malarla vücude getirdikleri eşyalar. 
altın keaeıi daha fırlattıtını bile aö- yorlar. Bizim hatin oluıumuza ifade- . _Kendileri de sö~le~ikleri -~bi, in- hakikaten nefistirler. Bilhassa Mu -
ror ~bi oldum. mizdeki 'kabalıta teeuüf ediyorlar. aılızler, Alman mılletıyle aorütnıek onrlann dini dansları görillmete şa 

Nureddin ikide bir gözlerini yu- . Al yolunu anyorlar. yandır. 
ınuyor ve kafuma hücum eden kanı Onlar, BOy(lk Bntan aya m~n: Bunun için bir tek yol vardır. O Yerli halkın davetine icabet et -
c!atıtmak istercMine bapm iki tara- yada itibar edilmiyor diye ell~nnı da Filhrerden aeçer. Diter bütün yol memek onlara bir nevi hakarettir. 
fa sallıyordu. bqlarma vurarak çırp~~y~rlar." ~:- lar kapalıdır. İkinci bir yol anyan Burada kadınla erkek arasındaki 

Fell&h il&ve etti: kat biz bu oyunlan bildıjimiz içm - ve bulacaklannı ümit eden hakikat mOnaaebat tam bir serbesti içinde 
- Kaympederfn olacak herif pa- tık faka basmıyoruz. . . . d . · 

r b kil' ç berlayn seven msflizler, hızım üzerimizde ceryan e er. Bılhaasa Muonglar aı-
aya kallJDJf olacak ki, HDelerden - Brftanya atve ı em . . . . . hirbazlan çok sayarlar. Sihirin bu 

ben benimle yaptıiı hurma atacı 8'eçenlerdit ıöylediii bir nutukta, ma- hır parça gerı ınsanlar ıntıbamı bıra- memlekette kanlı tezahürata sebe -
kavgaauıda hem de haklı bir mev- kul dll1Unen insanlarla tekrar ma- kıyorlar. biyet verdiii vakidir. 
kide bulunduju halde benimle sulh kul sörOpne anının gelmeaini bekle- Onlar, bize, bundan on yıl evvel L&lcin son zamanlarda böyle adet-
Oldu. diline ipret etti. mumyalanmış ve timdi de birdenbire ler ekailmiıtir. 

- Yaaa.. BaJcli una ajurlar ol- Ali Rfaht, bu da olabilir. Ancak, tekrar dirilerek bu arada cihanda ba- lıl11ons da aihirin emrettiii kaide, 
•uıı. biz buna biraz sert ve .yQ~~k ae~~ zı teYlerin deiftmif oldutunu bir tir- Allahm emri suretinde telikki edilir. 

- Allah kolaylık venin Nureddin. cevap verece~ oluı:sak, ınarı~ızler hızı lü kavnyamıyan insanlar teairini ya- Burada .b~yOcülük mertebeline 
lıtetin ol •• Sotukkanlı ol .• Birdenbire aff etainler Zıra, hız, ıssız bır orman-

1 
yükaelmek ıçın , fıtraten bOyQefl o • 

hiddetlenip yanlıf kararlar verme.. da karmanyola edilip çınlçıplak so- pıyor ar. larak dOnyaya selmek lizımdır. 
SQJtGnetıe aörfllen İf daima hayırlı - yolan ve soyulduktan sonra, ~e.ndi- . Biz çe.mb~rle~eye ç~mberlemek Sihirbazlann yanında talebeler 
dır. Daima muvatfakıyetlidir. sinden çalman saati bumu dıbınde dıyoruz dıye ıngılızler bıze &wyor- •ardır. Bunlar, aihirbazdan yeyecek 

Ve, kör Arap bu sözlerden sonra sallandınlmak suretiyle dostça has- lar. Geçenlerde onlann ileri gelen ve para mukabilinde sihirbazlık der Şan-Kay-Şekin ıs.an. 
dotruldu, atır adımlarla çıkıp aitti bihale davet edilen bir zavallının P~l· de~let adamlanndan biri bu korkunç ai alırlar. Japonlar, imtiyazlı mıntakalarda acil harekete mecbur kalmıştır. .ı 
t llfıoaz uzaklqtıktaD ıonra, Fell&h de gıptaya pyan olmıya~ vazi~etın- kelıme, Alman ~roparandası tarafın- Slhirbazl~r dolum, evlenme ve çemberleme hareketlerini aittikçe Hakikatte ise mesele böyle detfl. :'c •Yak Uzerinde keyifli keyifli bir de bulunuyoruz. Böyle bır vazıyette dan icad edilmı§t;ir.> diyordu. ölOnı merasımine neuret ederler. aıkış~rırken, Şan - Kay - Şek ile ka. dir. Gittikçe azalmakta olan Çin 

Çra1lt Japtı. umumiyet itibariyle adabı muaıere- •• ~ CAMI• Hastalık esnaımda, hastayı büyü mı, milli müdafaayı. tazammun e- harp bütçesinin yeni istikrazlar tak-
11: P11zı. muvaffak ollllUftu. Ahmed te 0 kadar ehemmiyet verilmez. FolWfer ._..hter vaaıtaaiyle tedavi eden aihirbazdır. den teıebbüsler Ozerınde hiç yılma viyesine çahıan mareşal Şan _ Kay-

'h'ııı bel kemftbıl kJrlll1lb. Hurma tn.llizler, kendilerine ahmaklık l l C l L lıt:floqda ıezdij'im bflyOcU evle - dan çalışmaktadırlar. Şek, kansını Hona_ Kongda ikamet 
~dibindeki paralar bndiaiııe izafe ettitimizi aöylOyorlar. Böyle Sfanba afa Of U rinde mumdan ve bronz~~n birçok Geçenlerde madam Şan _ Kay • eden T. V. Songun yanına gönder-

ll)Grd11. birpy bahis mevzuu olamaz. Zaten Sıhhat Yurdu heykeller ıördOm. itte aıhır bunlar Şek, gizlice Şunk _ Kingden :ıynl- mesi bir Amerikan istikrazının te _ 
re llel'f tarafta ile Nureddin, pence- karaktere böyle bir teıhla. koymay~ vasıtasiyle yap~lıyordu. dı. Bu ayrılış hususi bir tayyareyle mini' dolayısiyledir. 
~ dibinde ayakta duruyor ve al- nezaket bize menetm~kte~ır. ~endı Sahip ve mndnro Manisa Aıyanın ~akır orma~lannda ya - ve Hong - Kona-a müteveccihen VU- T. v. Song Çin bankası direktörO-
IUJo 1&raJını utırabı i~lnde kıvra- ıazeteleri haber verdıti l'ıbi, Tiyen- ı operatör Orhan Ünalan pyan bu iptidaı halk, ıızli kuvvetle- kub~l~u. . . dür. Bu zat eskiden Çin maliye naza. 

l'd11. ~inde kibar centilmenlerin ayaklann- d Çınlılerııı ıdare merkezleri heran riydi. T. V. Song Amerikalılann nez. 
ı. ;:amı,-ordu. Fakat bir hakikat- dan Qtf1lfl pantalonlan ~ıkanlclıiına latanklun tam ............ - "Sevdiğim A am" deiişme~edir. japonlann ileri ha. dinde olduğu için İngiliz maliyecile-

1'fUı karpya bulunuyordu. bizler aevinmedik. ~~·: .. ~ ~ Roman eke:ıerı. onları muhtelif merkez- r i arasında da çok ıöhret bulmu, bir 
•1et kararını verdi: Biz bu havadill a)'JleD vermekle ik- ler ıntihabına sevketmiştir. Şimdi simadır. 

Uı~el&, Ömer pqaya bir intikam tlfa ettik. Eter bu havadis hakikate kadınlara ald laer ....ı amellptlarla Çinlilerin merkezi Şunk - Kin8'dir. Temizleme ameliyesi 
Boıır 1•Pmalda ite başlıyacaktı. aypn detilae, buna da muttali ol - idrar yollan, baiu, ......._ kulak, y A z AN Madam Şank _ Kay - Şekin yanın- Kansını Hong - Konga gönderen 
tı. a Ahmed Hayrla karfllaşacak- muı oluruz. Halbuki, biz bunu lnrl- ıh hutaaklan •• amellptlan hu- ORHAN RAHMi GÖKÇE da meşhur müşaviri Vilyam Donad mareşal Şan - Kay- Şek, diğer taraf-

'O liz gazetlerinde okuduk. Kaldı ki, talann anu ettikleri yGluek mllte- r'. SO k ile erkanıharbiyeden bir zabit bulun- tan kendi idare merkezi dahilinde 
taldı.~ •dım ötede tiir evin kap111Dl sırf bize, ve baıka milletlere kendile- haM .. lara yaptınlll'. Hiç •lr vauta· r iatı UrUf maktadır. güzel bir temizleme ameliyesi yap. 
lf:rec.~uradakı bir arkadafllla ıö7- rint acındırmak için lnsflizlerin pan- •bat YUnll&clan Miruca mleueae- Yeni çıkb. Çok nefi., edebi bir Resmi bir tebliie aöre mareşalın mağa karar vermiştir. Filhakika son 
L..~::• aö1ledi ve ilerledi. talonlannı bizzat kendileri çıkanp :.is~:!~=~ ua e1erdir. Bütün kütüphanelerde kansı midesinden ~usktaridp olduğu zamanlarda Şunkb~ kKingin her tara-
--.\ ,__&neye l'frdiii vakit etra- çınlçıplak dolqtıklannı sanmıyoruz. l..a--L-• •-•-•ı ••ıes bulunur için Hon8' • Konr~ en isini bir fından casus şe e eleri türeme:3 

'-adı llfıttwilırden bir kamı latıne Jalr lnalll• olıun, ıokak orta- ...... _. • ..... ..., llıaillı doktoruna baktırmak için bu - De•amı 10 nuneıı u.hlfede -
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Alman askerleri l a y 
ya akın edi or 

(ANADOLU) 

- Fas Sultanı 
Strazburga gitti 

Paris, 11 (Radyo) - Fas Sultam, 
bugün Sitrazburga \'armış ı;e orada 
büyük merasimle kar~ılanmı~tır. Sul 
tan resmi selamı ifa eden askerleri 
teftişten sonra bir geçid resminde bu 
!unmuş, müteakiben umumi harbde 

Ecnebilerin, Bolçano mıııtakasından uzaklaştırıl- maktül düşen Faslıların mezarlarına 

12 Temmuz 1939 Çarşamba 

• 
rı 

• 
ngı ztayya 

Fransız toprakları üzerinde ma .. 
nevralar yaptıktan sonra 

Londraya döndüler 
çelenkler koymuştur. 

J fflQSlnln sebebi /ta/yadan SOrUluvor 000 Londra, 11 (Radyo) - Fransız rdaedrı.almpmekatseındı~r.müsaade edildiği kay-
J toprakları üzerinde manevra yapmak 

Paris, 11 (Radyo) - İtalyanın; ne giderek, verilen bu emir hakkında Boİçano mıntakasmda oturmalarına Cinde olup biten üzere 12 bombardıman filosu Fran- Londra, 11 (Radyo) - Fran:uz 
Bolçano mıntakasında bulunan ec- izahat istemişlerdir. müsaade edilemiyeceg~ ini cevaben ' B t f 9 S h'& de saya hareket etmiştir. Manevralara toprakları üzerinde manevra yap. 

Ö" 1 . . - aş ara ı ncu a ı:e - İ . 
nebilerin 48 saat Zarfında başka yer- gleden sonra talya Harıcıye bildirmistir. b 1 b 1 g·· .. gu··nu··ne çı·n 150 ngiliz tayyar.esi iştirak edecek- mak üzere Fransaya gıden 12 bom-

} ·-· . . H ll d f" . d • aş amış ve un ar unu . f" 
Jere taşınma arı hakkında verdıgı nezaretıne gıden o an a se ırı e, AIA,, d h f'l Al k A h k tl .. d.. a a bı'ldı"r tır. bardıman tayyare ılosu, bu akşe.:nı aKa ar me a ı ; manyanın, as en are e erını uşm n - . 
c mir, burada olduğu gibi Londra ve Bolçanodaki HoHanda tebaasının ne- İ l .. d' k .. d _ İlk defa olarak sulh zamanında bir avdet etmıştir. 
diğer Avrupa paytahtlarında derin den dolayı yerlerinden kaldırıldığını t~ !~ya mutema ıyen as er gon er- mege çalışmışlardır. . ecnebi kuvvetinin Fransada manev-
bir tesir uyandırmıştır. anlamak istemiştir. dıgını ve bunun anlaşılmaması ıçın Geçen haftalarda, mareşalın hır ooo*OOO•---'-----

Fransız sefiri Ponse, fngiliz mas- Son gelen haberlere göre, ltalya İtalya hükumetince bu gibi tedbirle- emriyle meydana çıkarılan beş yüze 
lahatgüzarı ve Jsviçrenin Roma se- Hariciye nezareti, ecnebi tebaalarını re lüzum görüldüğünü bildirmekte- yakın Çinli casusu, kısa bir muha
firi, bugün İtalya Hariciye nezareti- halyadan koğmadığını ve yalnız, dir. kemeden sonra derhal kurşuna dizil. 

mişl erdir. 

Çin milli kahramanının, gene son 

Ben eş Belçika 
Meb'usan ve ayan 

Londraya gidiyor meclislerinin y .z Abdülfettah paşa günlerde en çok kendilerinden şika- Nevyork, 11 (Radyo) - Şikago tatili 
yet ettiği ferdler de gazete muhabir- üniversitesinde profesörlük yapmak- Brüksel, 11 (Radyo) - Kral 

o 
. . k . . . ta olan sabık Çekoslovakya cumhur- L ld b' " l' lerıdır Bunlar, uvveı manevıyeyı eopo , me usan ve ayan mec ıs-

Dün Ati naya vasıl ol m nş ve samimi kıran bozgun havadisler neşrine ve- reisi doktor B.eneş, tatil zamanını ge- lerinin yaz tatili kararnamesini tın~ 
·ı ld kl · · 1 b" çirmek üzere bugün Londraye. hare- zalamıştır. sı e o u arı ıçın mareşa ın ır em-

t h•• t] k J t Berlin, 10 (A.A) - İspanya ile . . ket etmiştir. -----·eza ura a arşı anmış ır Al d 'kt' dA Ü k rıyle hepsı de merkezden dışarıya K b 1 d ıd· 
manya arasın a ı ısa l m za e- • Beneş; gazetecilere verdiği beya- a U. e İ ı 

Atina, 11 (Rafö.•o) - Mıs·r Ha - micıtir. Bavekil ile Mısır hariciye na- releri hazırlamak üzere bir kaç haf çıkarılmışlardır. 
~ natta, Çek milletinin, Almanyanın L d ıiciye Nazırı AbdUlfettah Yahya Pa_ zırı Mısır - Yunanistan arasındaki ta İspanyada kalmış olan Wohltat Koğulanlar arasında bir Çin muha v • • on ra, 11 (A.A) - Avam kama-

şa, bugün bUrayu gelmiş ve karşı - dostane mtinasebattan bahis nutuk- Berline dönmüştür. Bu müzakerele- biriyle Tas ajansına ve Amerikan boyundurugu altında sefıl hır halde ı·ası «imparatorluk hava yollarb ile 
lanmı,.tır. Abdülfettah Yahya paşa; lar teati eylemişlerdir. ı·in mlis.tid bir şekilde cereyan ettiği gazetelerine mensup gazeteciler de ~ulunduğun.u .· söylemiş ve şunları «İngiliz hava yolları> nın birleşme-

tasyondan 1\fıq•r sefarethenesine Kral ikiııcj jorjun Korfo adasında haber verilmektedir. bulunmaktadırlar. ılave eylemıştır. siyle teşekkül edecek olan «Britsch 
'nmiş ve müteakiben har:ciye nezare bulunması na abiyle Abdülfettah Alman sj~·asi mahfillerincle bu hn- Cengiz Hanın külleri - Çek milleti orta Avrupada böy- overseas aiways corporation» kum-
t ne giderek. başvekil ve h,•riciye na Yahya >aşa, yarın veliahd preıı!5 herle alflkadar olarak temin edildiği- Japonların gasbederek kendi mem- le perişan vaziyette bulundukça, panyasının tesisine dair olan kanun 
zırı general Metaksası ziyaret et - Pavlu tarafından kabul olunacak ve ne göre Frankonun Berchtesgadene Jeketlerine götürecekleri tahmin e- dünyanın bu parçasında sulh ve sü- layihasını ikinci okunuşta 130 reye 
miştir. yemeğe alıkonulacakt r. geyahati hakkında yabancı memleket dilen Cengiz Hanın ve iki karısının kün aramak abestir. karşı 209 rey ile kabul etmiştir • 

.rıı:ı.~ır sefarethaneııinde Abdülfet- Matbuat, Abdülfettah Yahya Pa- !erde çıkan şayiaların aslı yoktur. külleri, Çindeki Yulen Shensi civa- -~ 
tı:ıh Yahya Pa§a şeerfine bir öi;le zi- şanın Atinayı z'yareti milnasebetiy 00000--- r:nda mukaddes bir yere gömülmüş. Bir İstifa K.ı / f f d 
yafeti verilmiştir. le uz·un makaleler yazmaktadır. Polonya yenı· pa. tür. ova eçye ö ü 

Başvekil general ~ıetaksas, akşam Mur h:ır:ciye nazırı , yarın saat Bir zamanlar bütün Asyanın dört Londra, 11 (A.A.) - Ziraat ne- Sofya, 11 (Radyo) - Balkan har-
biıyük Britanya otelinde Mı.sır ha. 11 de meçhul asker abidesine mera- bastı te üçünü zapteden bu hükümdara, zaretinin Parlamento müsteşarı Lord binde Bulgar ordusuna kumanda e-
ı iciye nazırı şerefine .bir dine ver - simle çek,nk koyacaktır. ra Çinliler büyük bir ubudiyet göster- Feversham, bazı şahsi sebebler dola- denlerden general Kovaliçye bu .. 

- _rno*ooo Polonya, 11 (Radyo) - Hüku- mekte ve mezarım daha şimdiden yısiyle istifa etmiştir. gün ölmUştür. 

ye tahkika 
met, elli milyon zilot basmı.ı ve der- ziyaret etmeğe başlamışlardır. 
hal piyasaya çıkarmıştır. Vü den 
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Lüzumlu Notlar 
KASABA HATTI: 
l2mir • İatanl::ıul - Anke.rA yolcu treni her cün aaat 8,30 aa "8.reliet 

Ankarada bulanan tanınmış bazı 
kimseleri·ı ifa 1.e eri alındı eder. (Bu trende Pazar - Cuma • Çarşamba) günleri Ankara için bir 

ret'yJe alınarak, bugün dö:raüncü sor yatakla ve Eaki§ehir için hlr yemekli vagon vardır. t t:ınbu', lı (Radyo) - Sntre tnh 
kikatı devam ediyor. Görülcıı !üzüm 
uzerine Ankı:ı rnda bulunan tnnınmıŞ 
L zı kinı el~ •. 11 ifodeleri istinabe su 

gu hakimliğ'!ne gönderildi. İfadele!' İzmir • Alaşehir yolcu treni her gün ıaat 16,40 da Baamahaneden 
tetkik olunuyor. hareket eder. (Bu trenin M:ı.njıada aktarma edilmek suretiyle otoray. 

la Somaya devamı vardır.) 

- -- lOO"f(OOO-------

·· th:ş infilak 
Salamangada bir cephane berhava 

edildi. Yüz ölü var 
Sa.J:ımankn, 11 (A.A) - Salaman ı Zannedildiğine göre infilak bir pat 

ka civarındaki Pennrondo barutha - !ayıcı maddeler stokunun güneşin ha 
ne-ıi berharn olmu tur. 100 kişin"n raretine maruz bir yere konması yü 
öldi.iğli \'e 4ö0 ki ·n·n de yaralandıgı zünden vuku bulmuştur. 
söylenmektedir. 

____ ___...,__000*000•-------

Kont Cian 
Dün Taragonaya gitti ve akşam 

tekrar Barselonaya döndü 
Barselona. 11 (Radyo) - İtalya 

hariciye nazırı kont Ciyano. bugi.in 
muhtelif yerleri gezmiştir. İspanya -
başı:ek.l mua\·ini Ye hariciye na -
zırı general jo'rdani ile dahfüye na-

zırı Serano Suner, kont Ciyanoya re
fakat etmişlerdir. 

Kont Ciyano, sabah saat 10 da Ta._ 

ragona~·a gittnlş ve akşam saat 18 
de buhtya dôhmilŞtilr. 

\ 

Japon!arın zayiatı 
977 bin asker telef oldu ve 716 

tayyare düşürüldü 

l1:mir - Bandırma aUt-at tı-eni Pazartesi. Çartamba Cuma günleri sa· 
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek yolcular için 
lb.ndırmadan vapur Tardır.) 

bmir - Bandırma yolcu treni Salı • Perşembe - Cumarteai - Pazar 
a\inleri lltlat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lıtanbula gidetek 
~okular için yalnız Perıcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
vardır.) 

/ 

AYDIN HATTı 
İzmir - Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarşamba - Cuma 

-Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Kara\uyud.I\ 
Burdur - İsp3.rhı ve Eğirdire giden trene müli.ki olur.) 

lzmir • Nazilli yolcu treni her gÜn aaat 15 de hareket eder. 
lzmir - Nazilli otoray her gün saat 18 de hareket eder. 
İzmir - Denizli yolcu treni her gün saat 10 da hareket eder. '-
lzmir - Ödemiş yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. /ı 
İzmir - Tire - Ödemiı muhtelit yolcu treni her gUn aaat 5,45 de ha _ " 

reket eder. 
lzmir - Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. 

TELEFON NUMARALARI : 
Yangın ihban 2222 • 2532, Karşıyaka: 5055 imdadı aıhhi : 2046 

Müddeiumumilik : 24!ı5, Polis : 2463, tehir telefonu müracaat No. 
2200, ~ehirler arası telefon müraceat No. 21 SO, Elekttik ıirketi : 2091 
Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikaaı ı 2294, Kartıyaka au idaresi ı 
5106, Bamah:tne istasyonu : 3638, Alı.ancak iataayonu : ~134, Pa.a• 
p<'rt •apur iılteleai : 2864, Detıiz!tank acenteıi : 2674. İzmir au tirketi 
3015> Teksi iatetnek İçin ı 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Karşıyakaya ilk vapur aaat 5,30 da Paaaporttan ge1.:e son 

,..apur l 1,30 «fa Konalttan kalkar. Karııyakadan lzmire ilk vapur saat 
6 da, son vapt'lor da 24 tedir. Gündüzleri her yarım ıaatta bir karşıhkh 
vapurlar htırel•ıet eder. 

ŞEHİR Dl l-llLl NAKiL VASJ'jf ALARI : 
Tramvaylar \ Çabahleyin ilk tramvay Güzelyahdan 5 te, ikinci tram 

vay 6 da harek61 eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece son tramvay 
Güzelyalıdan 24,'-'5 te, Konaktan 1 Cie hareket eder. GündUz her beı 
dakikada bir tra~vay vardır. 

Otobüsle : Buo"', Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alaancak hat. 
tına her gün mun\<Qzam otobüsler iflemektedir. 

HAV ALI KATARLARI : 
l:zmir-Buca : S,25-7-8,m'i-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-19,1 O 
lzrrıir - Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,lS-12,40-13,12-14,40-16,15·17, 

15-18,50-20, 1 o. 
Sungin, 11 (Radyo) - ç·n hüku- lzmir - Karııyaka - Hacıhüseyinler : S,43·7,38-8,30-10,20·12,10.. 

meti hariciye nazırı; Avrupa matbu- M h d 13,03-14,50-16,50-17,47-19,30-21,25. 
at mümeso;illeı ine beyanatta bulun- a m U paşa lzmir • Menemen : S,48 (Yalnız Cumarteai v\inleri :13,03) 
m s ve japonların, bir sene içinde DENİZYOLL>qı ı 

77 bin ktıi kaybettiklerini , Çin f tafya sefirini kabul Çarşami>a günle~' saat 12 de Jııtanbula aür'at poataaı. Perfembe 20 
vynre toplarının 716 japon tayya- etti de arapoıtası. Çarşamba JO da Mersin sür'at postası. Pazar günü 12 

ı · lü i.irclüklerini ve bilyük ufak de W ~rsin postası (Radosa da uğrar.) Karaburun poıtaıı Pazarleai ve 
(j' • janon gemisi batırdıklarını. Çin Kahire, 11 (Radyo) _ İtalya Pert• ttbe günleri aaat 9 da. 
~ ı "·l<.''·~n!n eljne b"rç(.,k r.::;irle 586 . . .. . M )-~EMLEKET HARICl : 
t 

1
, 2200 mitralyöz, 232 tank ve 5 sefırı, bugun Ba~vekıl ahmud pa- ltal an vapurları muntazam postalar : Çarşamba- aaat 17 de Pire, 

~ .• : n fi~eğin da~tüğü nü söylem iş- ;:ü~~::1~~::11::;:u:~iımiş ve uzun , 1 iiilıiıiaıl11İliılliınlİlıımilüiıiİttiıfıülttiiim~ıi"mııittıtt"ıİııi"ttİi11İıuiılüli1111111111 

•n ı ıuı 1111111111111111111111111111111111111111111mnmı111111111111111111111111111111111 1111111111111111~ = = 
~ BOZDA G'DA ~ 
~ ~ 

; TURİSTiK OTELİ; 
:: Sabah kahvealtısı, Öğle yemeği, ~ - = ;;; akşam yemeği ve yatması dahil ( 250) 5 

~ iki yüz eİli kuruştur. ~ 
== = = Banyosu ve akar suyu vardır. § = 11111111111U111111111111111 111111111111111lf11111H111111lIJ111111111111111111111111111111111111111111111111 

Olivier ve Traş Meraklılarına 
~'ürekası Acun üzerinde :Mevcud Traş bıçak .. 
~ !arından üstün olan Sahara Golcl 

LlıvuTEr 

\ispdr acentası 
Birinci Kordon RE.ES binası 

TEL. 2443 
LONDRA HATI1 

«BELGRA VİAN » vapuru 5 tem
muzda gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Hull için yük alacaktır. 

cAdjuatanb vapuru 10 temmuz-
da gelip Londra için ytik alacaktır. 

LİVERPOL HA TT! 
cALGERİAN> vapuru 20 tem

muzda Liverpoldan gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda Liverpol için 
yük alacaktır. 

traş bıçaklarını mutlak tecrübe etli .. 
niz. 

10 adedi 60 kuı·uştur. Rer yerden 
İzmir Belediyesinden: arayınız. 

Eşref paşa 645 sayılı sokakta 754 Satış yeri: 
ve 743 sayılı sokak arasındaki kı - Kemeraltı karakolu karşısında 
sımda 120 metre boyda kanalizas - Mazhar Öngör Sıhhi agızlık kolonya 
yon yapılması başmühendislikteki ve pipa pazarı. 
keşif ve şartnamesi veçhile açık ek - ___________ .....__...._ ________ _ 

siltmiye konulmuştur. Muhammen be z h · 
deli 2150 lira olup ihalesi 19-7-939 ayi şa ade~nanie 
çarşamba günü saat 16 dadır. İşti - 1929 senesinde İzmir san'atlar 
rak edecekleı· 162 liralık teminatını, mektebi heşinci sınıfından aldığım 
eğleden sonra kapalı bulunmasına mezuniyet şahadetnamesini kaybet· 
binaen öğleden evvel iş bankasına tim. Yenisini alacağımdan eski!in!n 
yatırarak makbuziyle encümene ge- hükmü yoktur. 
lirle'l:·. 2-7-12-17- 2328 Karşıyaka Yemifçi paşa Sokak 

No. 25 Ali oğlu Muammer 

lzm1r sicili ticaret Din çınar 

memurluğundan: I~an 
Hamit tatarı ticaret unvaniyle İz- İzmir vilayetinin merkez kazasına 

mird.e mimar Kemalettin caddesinde bağlı Curnaovası nahiyesinin yeni kö-
51 numaralı mağaza.da Avrupa ve yündeki liğnıt m .. deninin işlet:ımesi 
yerli manifatura ticaretile uğraşan imtiyazı 99 yıl müddetlle İcra V8' 
Hamit tatarının işbu ticaret unvanı killeri Heyetinin 8-3-1939 tarihli ve 
ticaret kanunu hükümlerine göre si- 2/10.501 numaralı karnrnamcsiYle 
cilin 2537 numarasına kayt ve tescil Yusuf Z'~·a Nayman uhdesine ihale 
e.tlild · ii ilan olunur. 2455 kılınmıştır. 2411 
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·•mır Levazı n AmirJi&i ~atı . ı Atına 
Kornisyon·ı ilanları 

~ir levnzım amirl:gi .satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir Mst. Mv. birliklerinin 64800 1'ilo ayaktan sığır eti ih· 

tiyacı kapalı zarf usulii ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 14 temmuz 939 cuma günü aaat 16,30 da kıılada 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 1 2312 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 923 lira 40 kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
'1 - Eksıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı K. nun 2; 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat 
ve ceklif mektuplarını ihale saatmdan en az: bir saat evvel 

.., komisyona vermiş l{ulunacaklardır. 28 2 7 12 
bmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
- Jzmir Müstahkem Mevki Seferihisar mıntakasındaki Birlik

lerin kapalı zarfla eksiltmede bulunan ( 81000) kilo kesilmiş 
sığır etine verilen fiat komutanlıkça pahalı görüldüğünden 
paurhkla satın alınacaktır. 

2 - lhc.lesi 17 Temmuz 939 Pazartesi günü saat on beşte Kış
lada lzmir Levazım Amirliii Satınalma Komisyonunda ya
pı ~acehır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 18630) liradır. 
4 - TenıinatJ muvakkata akçası ( 1397) lira (25) kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lıtek.liler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa İ§tİrak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve ~tnamesinc;- ya2ılı vesikaları ve temi
natı muvakkatalariyle birlikte ihaJ;- saatından evvel komis-o 

....._ yona müracaatları. (2464) 
lmnir Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan_: __ _ 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

9000 " Taze fasulye 
9000 Patlıcan 
3600 Bamya 

10800 ' Domates 
720 Taze biber 

...... J:unir Mü&tahleem Mevki Seferihisar rnıntakasındaki Birlik· 
lerin açık -eksiltme suretiyle münakasada bulunan vukarıda 
tins ve miktarı yazılı beş kalem sebzeye talip çıkmadığından 
pa?-arhk.le sıııtın ııılınacaktır. 

2 - ihalesi 17 / Temmuz 939 Pazartesi günü saat J 5 buçukta K,ş
lada İzmit Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda yapı

lacakhr. 
3 - Tahmin edilen tutan 1890 liradır. 
4 - Teminatı nıuvaklcata akçası 141 lira 75 kuruştur. 

- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

gö9tenriek mec'bunyetindedirler. 
7 -.. Pantlığa iftirilk edece\.ler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

~ü madd.el rinde e şertnamesind yazılı vesikaları ve temi
ııatı muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komis-
YOftfı ft!UNcaatfan. ( 2463) 

lzmir Levazım Amir'tiii Satın Alına Komisyonundan: 
Miktarı 
Kilo Cinsi 

4200 'Taze fasulye 
4200 Patlıcan 
1680 Batnya 
4940 Domates ''6 Taze bibe1 

1 - lzmir Müata\ıkt!lln Mevki Aptullaha~a alnın takaımdaki Birlik-
lerin ~k eksilune suretiyle münakası!da btthınan yuh.rı<:!a 
cins ve miktarı yazılı beş kalem eebze ihtiyacına talip çıkma
dığmdan pazarlıkla •tin alınacaktır. 

2 ....... lha!e~ı 5/ Temmuz/ 939 Cuma ~nü saat 1 S de Kıslada lzmir 
Levazım Arı:ıirliği Satınalma Komisyonunde yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 877 lira elli kuruı:ıtur. 
4 - ~rrıinatı muvakkata akçası 65 lira 82 kurU§tur. 
5 - Sartnameat her gün komisyonda gi;irülebiJir. 
6 ._ lsteklilP.r Ticaret Odasında kayıtlı olduklnrına dair vesika 

ştöitermek mecburiyetindedirJ,,.r. 
.'1 - Pazatlı~a istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cii mı.ddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkatalariyle birlikte ihale saatıJlrl '"" ,..vvel komis-

, yona ınüracatlan. (2462) 

lzınir levazım amirliii satm alma komisyonundan: 
1 - İzmir Mst. Mv. birliklerinin 49800 kilo ayaktan sığır eti ih-

tiyacı kapalı zaı-f usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - 1halesi 14 t~ır.muz 939 cuma günü saat 16 da kıslada İzmir 

3 
levazım amirliğ: satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

'4 - Tahmi nedilen tutarı .9462 liradır. 

5 
- ieminatı muvakkate akçası 709 lira 65 kuruştur. 

6 
- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
- istekliler ticaret odasında kayıtL olduklarına dair vesika 

7 
göstermek m~buriyetindedirler. .. 

- Eksiltmeye i~tırak edecekler 2490 sayılı kanunun 2. 3 cu 
ınnddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel 
~ komisyonn vermiş bulunacaklardır . 28 2 7 12 

lmıir Levamn Amirliği Sabn Alma Komisyonundan: ,. · .. -dil J'ii 
fzmi .. Müstahkem Mevki merkez birlikleri hayvanatının ka- zmzr C T man ÇeVlr ge mu T • 
palı zarfla eksihmede bulunan (30~ 500) kilo saman ihtiyacı- gv .. d k 
na verilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alına- un en : 
caktır. Kaçak olduklarındnn dolayı müsadere edilip orman deposunda DU· 

2 - lhales: 15 Tem muz 939 Cumartesi günü saat ] J de Kı~lada lunan beş kalemde ( 28349) kilo kömürün 15 gün müddetle 30/ 6/ 939 
lzrrıir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapı- tarih ine müsadit açık artırmasında talip zuhur etmemesinden 4/ 7 / 939 
lacaktı r. tarihinden itibaren on gün müddetle artırmanın temdidine karar ve-

3 - Tahmin edilen tutarı (5577) lira yetmiş kuruştur, ri]miştir. Beher kilosunun muhammen bedeli iki kuruş elli santim 
4 - Teminatı muvakkata akçası 418 lira 34 kuruştur. olup hey.eti umumiyesinin bu bedele nazaran muvakkat t inatı 58 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. lira 14 kuru tur. İhale İS 7 939 Cumartesi günü saat onda Orman 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika çe,·irge müdlirliiğünde yapılacağından taliplerin teminatı muvakka-

göstermek mecburiyetindedirler. telerinin Zinıat banka!!ına yatırmış oldukları halde makbuzları ile ko-
7 - Paznı lığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün- misyona müracaat lan ve daha fazla rnalumnt almak istiyenlerin Or-

cü maddeleıinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi- m~çevirgc mi.id~ğüne müracaatları ilan olunur. (2460) 

natı muvakkataıariyle birlikte ihale saatmdan evvel komis- Saıı·hıı· Beledı·ye rı·yasetı·n· 
__ -:yona müracaatları. (24_6_1..;.) __ 

lzmi_r Müstahkem Mevki Satın Alına Komisyonundan: de D: 
- Izmiı Müstahkem Mevki Birlikleri için pazarlık suretiyle 

10000 kilo patates satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin, nümuneleriyle birlikte, 14/ Temmuz/ 939 Cuma 

günü snat 1 O tla Kışlada lzrnir Levazım Amirliği Satınalma 
ı~omisyonuna müracaatları. (2465) 

Denız }·ofları lznıir şubesinden: 
Saym yolcularm nazarı dikkatine: 

Her hangj bır haftanın İstanbul sürat postası kalktıktan sonra günle 
mukayyet olmadan müteakip ekspres için kamara bileti verilmeğe ba~
~anacal:tır. Bundar. rnada ayr.ıca müteakip iki İstanbul ekspres postası 
ıçlnde arzu edenlere keza kamara biletleri verilecektir. Ancak lüks ka
ma:ral •u· bundan milstesnadır. 

'Bu !rnmara a ı için haftanın İstanbul postasının lzmire muvasalatını 
rnüteakjp bile+ vnilecektir. Yolcularımızın bu kolaylıktan istifade ede
cekler1 flÖzönünde tutularak daima karışıklığa sebebiyet veren angaj _ 
marılaı.-ın kaldırıldığını arz, telefonla yahut bizzat milracaat suretiyle bu 
yolda taleblerdP bulunmaları rica olunur. 12-13 2451 

lz mir Tramvay ve Elektrik T i.irk 
Anonz~m şirketinden: 

Tenzilatlı tarif eler: 

. Elektrik te isatları aşağıdaki şeraite uy~un olan, ve şirketimize yazı 
ılc dfllllŞAn abonelerimize aşağıda gösterildiği şekilde tenzilit yapıla
caktır. 

1 - Ev E>lektr"k cihazları bulunduran ve tesisat kudreti asgari 700 
v~.t o :m nboııeleı·e, puant harici saatlerde yapacakları safiyat için, 
kı.ovat ~r.Rt ~aşına l O k11ruştnn faturalanacaktır. 

2 - En R?. ve başlı başına 1 kilovat takatında bir ısıtma cihazı bu
lur.duran hususi ikametgah aboneleriyle, mesahai sathiyesi 60 metre 
mt.rıı.bLaı tecavüz etmiyen ticarethane abonelerine, ve meıahai sat_ 
hiyesi 50 metre murabbaını mütecaviz ticarethane aboneleri için, baş
lıbuşma 1 kilovattan dun olmamak şartiyle 4 kilovat takatında ısıtma 
dhuı hulundur~nlara: 

a - Aylık umumi sarfiyutları 55 kilovatı geçmediği takdirde, pu
ant har!ci satltlerde, yapacakları istihlakat için kilovat saat başına 10 
kuruJan fnturalanacktır. 

h - Aylık sarflyatlarının umumt tutan 55 kilovatı tecaVUz ettiği tak 
dir<le puant harici saatlerde yapacakları istihlakatın ilk 20 kilovatı 
7 1-2 kuruştan faburalanacaktır. Mütecaviz kısmı 8,25 kuruotan fatu
rnlanacAktır. 

Not- Puant saatlerj istilahının ifade ettiği mann şudur: 
a - 1 eylOlden 31 marta kadar olan müddet rı:arfında saat 16 dan 

23 e karlar olEm saatler. 
b - ı nisandı n 31 ağusto~a kadar olan milddet zarfında saat 18 

den 23 e kaıla>" olan s:ıatler. 
3 - Tesisatlnrının takatı askari 4 kilovat olan otellere, kontrat se

nesi!dn ilk 750 istihla k saatinden öte yapacakları istihlakat için, kilo. 
vllt sa:ıt başına 8,5 kuruştan faturalnnacaktır. 

4 - 2 kilornt ı d onanma olmak üzere aggari dört kilovat takatı ha
iz olan s·nctı'la !Rra kontrat senesinin ilk '150 istihlak saatinden öte, 
yapncı.kları Rl"tİ.\ at içın, kilovat !aat ba~ına 8 kuruştan faturalana. 
cnktı r. 

5 ~ a - Aı.srn.ıi dört k"Jovnt takatı haiz sınayi müesseselerine kon
trat sen ~s!nin ilk 1200 M ihlak _ant inden öte yapacakları sarfiyat, 
kilo•rnl saat başına 6,8 kurucıtan faturaJanacaktır. 

b - Asgari t•ıkatı 25 kilovata müsavi veya fazla olan sınayi abon::!
leri !cin kontrat ~cn e~inin ilk 800 ist"hlak ~natinden öte yapacakları 
sarfiyat kilovat f nat başına 6,3 kıwu t n faturnlanacaktır. 

6 - 1ö ila (>0 kilovat takatı ha:z olup arpa veya pirinç kabukları 
işl e ten müesseRe lere kontrat senesinin ilk 1000 istihlak saatinden öte 
ynpa.:akları 'SP.rfiyat, kilovat saat başına 4,8 kuruştan faturalanack
tır. 

7 - Y:ıkarıcta sözü reçer. tarif eler Buca ve Bornova için yüzde 5 zam 
la fsı turıılanaca\dır. 

8 - Yukarıda sözü geçen ~eraitin her hnngi birisinı haiz olan, ve şir
ketimize yazı il e dııms:m hii1!fımet ve belediyeye aid umumi hizmetler 
g-ören miiesse eler , d ini ve hayır müesseselerine, mekteb ve hastanele 
re mzkur tarif eler üzerinden yüzde 15 tenzilatlı yapılacaktır. 

12-14-16- 1'8-20-22 

Dev.e t den z yolları lzmir şu· 
besi Müdürlüğünden: 
İznıir körfez vapua"lannda geçen meccani pasoların !>39 senesi ağus

tos nihayefne kadar muteber olacağı ilan olunur. 2453 

• 

Belediyemizin aydc:> 90 lira ücretli Belediye hekimliği ile ayda 5(, 
lira ücretli Ye ayrıca da on lira vesaiti nakliye ücreti tediye edilmek 
şartiylc mezbaha bavtarhğ! açıktır. 

lst!'k!ilerin ellerinde diplomalariyle birlikte Belediyeye müra .. 
caat1'1rı ilan olunur. 7 12 18 22 (2407) 

Aydın Vilayeti Daimi encü
meninden 
Hastanenin 939 mali yılına aid 341 lira muhammen bedelli matbu 

evrakı 21-7-989 tarihli perşembe günü saat on beşte ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Taliplerin % 7,5 teminat akçalile sözü geçen gün encümene ve faz
la malUmat almak isteyenlerin her gün encümen kalemine müracaat
ları ilan olunur. 4-8 12-16 2853 

inhisarlar tüt iin fabrıkasın
da n: 
Fabrikamızın ihtiyacı olan 61 kilsur metre kUp sandıklık .çırasız çam 

kereste 30-6-939 cuma gününden itibaren 15 gUn mUddetle açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

15-7-939 sah gilnü saat 14 te ihale edilecektir. 
Taliplerin bedeli muhammeni üzerinden 195 lira depO'Zitosunun 

fabıika veznesine yatırarak fabrikada müteşekkil komisyona gel
mleeri ve her gün fabrika açık bulunduğu snatlerde şartnamesini gör
mek üıere levazıma müracaatları. 30 4 8 12 2295 

l zmir inhisarlar baş müdürlü
ğiinden 

lıtanbulda Kabataf inhiaarlar levazım ve mübayeat ıubeıi mil
dürJüğünce 75 bin aded 100 kiloluk üzüm çuvalı 14/7 /939 günü sa 
at 14 de kapalı z:arf usulü ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedel tutan 34f 500 muvakkat teminatı 2587 ,50 lira 
dır. Şartnamesi 172 kuruş mukabilinde baş müdürlüğümüz levaz:ım 
şubesinden verilir. İsteklilerin tayin olunan günde İstanbul Kabataş 
inhisar~ar levazım ve mübayeat şubesi müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 8 12 2422 

# ~ 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptıjı tahribattan 

mütlekidirler. Doktorlar kendilerine her daima aipn.yı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terket:memektedirler. 

Halbuki Dr p er 1 
Aman • 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bomıadan 
istedikleri miktarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızbjın içerisindeki 
yedek kısunda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
~yak gibi zehirlerin i yüzde 89 derecesinde ıfher, afi%, ciiet ft 
yürek temİ7 kalır. 

Fiati her yerde 150 kunı•tur . 
Toptan, perakende .. tıf: Kemeraltı Karakol karıııı No. 74 

M AZHAR Ö N GÖR 

lzmir iskan müdür lüğunden: 
- Urla kazuı merkezinde 100 göçmen evi inşaatının kepab 

zarfla yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 7 / 71 
939 gününden itibaren on beş gün müddetle pazarlığa konul 
rnuıtur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen keıif bedeli 476 lira 30 ku. 
ru~tur. 

3 - ihalesi 22/ 7 /939 günü saat onda lzmir iskan dairesinde mÜ·· 
teıekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husuıta prtname keşifname vesair evrak her gün lzmir 
iskan müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan tutarı olan 3572 lira 25 ku
ruş teminata ait vesaikle iskan dairesine müracaatları. 

; 8 11 15 2375 

1 lnunn &mtrliti .-nı alma komisyonundan: 
- 'QlnUkale mii ahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşajıcla cinı ve miktarlan yazılı sıiır etleri ka-

2 Palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Kabın 

Gümrült zmır Başmüdür üğünden: 
Sıklet 

- Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlarda Çanakkale müıtahkem mevki satın al-
3 illa komisyonunda yapılacaktır. 
-: 1ateklilerin ihaleden bir aaat evvel teminat akçaları ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddele-

1 tındeki vesaikle birlikte muayyen gün ve ıaatlarde komisyonum uza müracaatları. 
Muhammen Muvak-

bedel kat T. 
Kilo Cinsi Kuruı Lira Kr. 

-67200 Sığır eti 25 1260 
63000 c 27 1275 75 
119000 c 25 2231 25 
95500 c 25 1790 63 

Tutarı 
Lira 

16800 
17010 
29750 
23875 

Günü 

2217 /9~9 
24/ 7/ 9 39 
24/ 7 939 
22 7 939 

8 12 

ihale 
Saati 

Cumartesi 10 da 
Pazartesi 17 de 
Pazartesi 11 de 
Cıı mR,.tesi 11 de 

16 41 2421 

T.N Adet Nevi Marka No. Lira Kr. Kilo Gr. 

--
18 5 s L.Z 1004 175 00 268 

8 
15 3 s G.P. C 1345 250 00 888 

47 

6 s G.P.S. 1012 

R. N.R. 17 11 ; (, 

Yukarıda müfredatı yazılı e~a arın 21 17 cp 9 Cuma gHnü .cıı 
tılacağından Baıı müdiir1ü0 e ba~lı "dh::ı lnt iin i"w ü ynnmdaki )r 

yona maliye unvan teskerelerini hamilen , n gün ve 

00 

00 

1 ; cle rı c ık 

Cinsi 

Yumak halinde keten kun
dura ipliği. 

Mevaddı saire ile gayri mü
rettep renkli cam bar
dağı. 
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Mehmed Etiman 1 *·-----------· Deutscbe Le· Fratelli Sperco·· .' 

T 
Lüks Mobilya Salonu · e r z i h a n e s i Hüsey;n Hüsnü Uziş vante Linie vapur acentesi 

G. M. B. H ADRIATICA. s. A. Dl / 
Konak caddesi meserret oteli 39 -40 

Me l·simlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Müşterilerimizin bil' kerre görmelerini tavaiye ederiz •• 

ilin 
O tdu lıasta bakıcı hemşireler oku .. 
lu1~a ait bazı izahat ve okula kayıt 

ve kabul şartları 
1 - Ha~ta bakıcı hem§ire yeti§tirmek üzere Anlcarada M. M. Ve

ki.IP~İ iarafmdan (Ordu hastabakıcı hemtireler okulu) açılm1Jtır. 
2 ·-- 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

m~r.ıt:r olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini Ordu has· 

taha.n~lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerıe memleketteki 
biitl!n sıhhi te§ekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
aydd 5 lira harçlık verilecek ve İa§e ve ilbasları tamamen okula ai•. 
()1u~ !<tır. 

Yeni Kavaflar çarıııı No. 29-36 
IZMIR 

Mevaimin güzel bahar gijnle
rinde minimini yavrulanmza te
miz hava aldırmak ve hot vakit 
reçirtmek için dünyanın en bü
yük fabrika11 olan 

Alman Phöniks 

Markalı aon model ve kübik 
uru, tık . re sağlam kapalı ve a
çık çocuk arabaaı alınız. Fiyat
lu rekab~t kabul etme'Z derece
de ehvendir. 

Mağazamda mevaimin en ıık 

zarif ve u.i lam yerli •e Avrupa 

Her çetid KARYOLA ve SOM· 
YALARI sayet ucuz u.tıbııak· 
tadır . . Bir defa GÖRMEK kili-

NA VIGAZIONE Hamburg d LERo. 43- Motörü 6/7 tarihjD-
nEuTscHE LEV ANTE L1N1E e saat 12 de gelerek arni gün .ut 

G M B H 1 ?. da Patmo, Leros, Kalimnoı, lıtan-
HAM.BURG koy ve Rodosa hareket eder. 

VF.STA - İhtiyai 60.A. -Vapo
. cAdana> . vap. 5 temmuzda bekle- ru 6/7 tarihinde gelerek ayni gün 

nıyor, 8 temmuza kadar Anvers, Ro- saat 23 de Midilli Selanik Dedea-
1 erda B H b i · • ' ük m, remen ve am urg çın ğaç, latanbul, Burgaz, Varna, Köt-
Y alacaktır. tence ve Batuma hareket eder. 

. <MHos> vap. 20 temmuzda beki~ LERO 43 - Motörü 10/7. tari 
myor, 22 temmuza kadar Anvers , hinde saat 9 da gelerek 11 /7 saat 17 
Rotterdarn Bremen ve Hambura- için de Pire Korfo Saranda Bnndizi 

ilk 1 • • • 
Y a acaktır. Valona. Draç, Gravoza. Spalato. Za· 

Tahliye· r· T · V _.l! .. · ra, ıyume, rıyeste ve enewıt: 

--- hareket eder. 
. cKreta> vap. 11 temmuzda bekte- ADRIA • 54 B. - Vapuru 13/7, 

nıyor, Hamburg Bremen ve Anvers· tarihinde saat 12 de gelerek ayni 
ten mal çıkaracaktır. gün saat 21 de latanbul, Pire, Napo-ı 
ARMEMENT DEPPE li. Marsilya, ve Cenovaya harek~t 

eder. 

5 - Ol<uldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 asli 
m:ıastan baslamak üzere maaı alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala. 
cakf!r. Bu zaman dahi İafe, giydirme ve barındırma orduya ait ola

cESPAGNE> vap. 20-25 temmuza ZARA. 43- Motörü 13/7 tari· 
'.l~ğru. bekleniyor, Anvers (doğru) hinde saat 11 de gelerek ayni gün 
ıçın yük alacaktır. saat 19 da Patmo Ltros Kalimnoe. 
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİN- İsanköy ve Rado~ hareket eder. t 

1 .JIB~ , 
·---~--~-------mi!--------• cBalkis> mot. 28 temmuzd& Dün- ROYAL NEERLANDAIS. 

dir. 

caktır. 
6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata başlıyacalctır. 
7 - Okula kayıt ve kabul ıartları §Unlardır: 

T. C. Zı•raat ban kerk ve Norveç için hareket ed~cek- KUMPANYASI 
ası tir. AGAMEMNON .• Vapuru 12/, 

AMERİCAN EXPORT L!N.ES t.NC: 7 tarihinde gelerek Amsterdam, Rot-

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaaıından olmak ve Türk ırkından 
bulurmuık. 

b) Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde va7!ife görm('· 
ğe miWait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ile 
tevıik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) f. 

c) Ya,ı on altıdan aşağı ve yirmi ilciden yukarı olmamak. ' 
d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak {Bu vaziyet polis-, 1 

çe tevsik l"ttirilerek evraka bağlanacaktır.) ~' 
e) En az Orta okul tahsilini bitirmit olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü iabat etmek (Tasdikname suretleri muıaddak olarak 
eklenecektir.) 

f) EvJi veyı;. ni§anlı bulunmamak (Evvelce evlenip boıananlark 
kocası ölmüt olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.) 

g) Sıhhi ı.ebebler dıımda okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
evlen-rıek suretiyle veya diğer inzibati aebeblerle okı\1dan çıkanld1iJ 
yahut a1b ıenelik mecburi hizmetini yapmadıği veya. tamamlamadığı 
yahut sıhhi ıebebler dı§ında okuldan çıkarıldJğı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masraflannı tamamen ödeyeceğine ve -göıterdi.ği 
veaikalarm tamamen doğru olduiuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar bunlara Ankarada· 

kiler M. M. Vekileti Sıhhat i§leri dairesine, diğer viliyet merkez1,.rin
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat itleri dairesine yollanacaktır. Mü~ 
racutlann 25/ Ağustoı/939 da sonu ahnmıt olacakhr. 

1 O - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
e yni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 -- Kabul edileceklerin okulmı bulunduğu Ankaraya kadar 
Mlrf' edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat İtleri dairesi reilliii) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tas
rih edeceklerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 \1718) 

Dikili ·belediye riyasetinden: 
Dikili belediyesince şartnamesi mucibince 500 metre tulunde• ve 4 

inçe kutrunda demir su borusu açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
Dikiliye teslim beher metre boruya tahmin edilen bedel 250 kuruştur. 
İhalesi 19-7-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te Dikili bele
diyesinde yapılacaktır. Taliplerin İzmir, Bergama ve Dikili belediye-

Sermayesi: 
KURULUŞ TA RlHl 1888 

100,000·,ooo Tiırk lirası Şub. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari h•r neYl Bu.ka muameleleri 

Para Liriktirenl~re ikramiya 
Zü-rat lianıı,;ıında kuıilbuh Y• ihbarıız tuarruf heaaplarında en as 

$0 lira•• bulunanlara senede 4 defa çekile~k kur'a ile ataiıdaki p~ 
söre ikramİJe daiıtılac&ktırı 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 c soo c 2,000 • 
4 c ~o • ı,ooo • 

40 c 100 c 4,000 • 
100 c so c 5,000 c 
120 6 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DİKKAT : Heaapl&rtnda.ki paralar bir •ne içinde 60 liradaıı ~il 

d" enleff İkraıniye çıkttjt taktirde ro 20 fa:11Juiyle Yerileçektİıo 
ur.:.~alar senede dört defa. ı E7l w. ı Birinci üııwa. 1 Mut VO 1 H .. 

.ıı:iran tarihlerinde çekilecektir. lerinde şartnameyi görebilecekleri ilAn olunur. 4-8-12-16 2350 .... i ____ .... ______________________________________ ımı·---------------

Bankası'nın T.iŞ 
• • 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

Kur'ala 1 Şa.bat, 1 Mayıs, 25 Ağustos, 1 Eylül, · ı ikinci 
r: teşrin tarihlerinde çekilecektir 

~111111" lKRA Mf YELER '• 1111111111111111 11111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111" 

<Eksermonb vap. 6 temmuza doğ- terdam ve Hamburi limanları İflD 
'"il bekleniyor, Nevyork için yUk a - yük al~rak hareket edecektir. 
lacaktır. 

<Eksmoor> vap, 23 temmuza doğ SVENSKA ORIENT UNIEN 
ru bekleniyor, Nevyork için yük a- VINGALAND •• Motörü 1317 
lacaktır. tarihinde gelerek Rotterdam. Ham· 

D. T. R. T. burg, ve Skandinavya limanları ıçin 
cSZEGED> mot. 8 temmuza d~ğ- yük alarak hareket edecektir. · 

ru bekleniyor, Tuna limanları için V ASALAND •• Motörü 27 /7 ta. 
yük alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 

<Tisza> mot. 27 temnıuza doğru Rotterdam, Hamburg limanlan lcin 
!·ekleniyor, Tuna limanları için yük yük alarak hareket edecektir. 
alacaktır. · 

cKassa> mot. 28 temmuza doğru ZEGLUGA POLSKA LINIEN 
1e.kleniyor, Beyrut, !skenderiye ve LECHIST AN - Motörü 21 /7 ta· 
Portsaid için yUk alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte o!up 
~ERVİÇE MARİTİME ROUMAtN Anvers, Gdynia, ve Danzig J.ima.ıı~ 

cDuro.stor. vap. 7 temmuza doğru rı için yük a~ak hareket eciec:ek~i.f~ 
.ekleniyor. Köstence Kalas ve Tur.~ 
·manlan için yllk alacaktır. )ERVICE MARITIME ROUMAIN 

cDurostor> vap. 4 ağustosa ·doğru ALBA JUUA •. Vapuru 3/ A~ 
ıekleniyor, Köstnece Kalas ve Tu- ğustos 939 tarihlerine doğru gelerek 
.a. limanlan için yUk alacaktır. Malta, Cenova ve Marsilya için yo~ 

Vapurlann hareket tarihleriyle tü7t'e yük alarak hareket eclecektir. 
ıavlunlardaki değişikliklerden acen- ilandaki hareket tarihleritl• na.,.. 
e mes'uliyet kabul etmez. lunlardaki deiitikliklerden Aeeaia 

Daha fazla tafsilat almak için meauliyet kabul etmez. Daha fula 
t:Jirinci Kordoncla 150 No. da W. F. turilit için ikı:nci kordonda ~ • 
Lfenry Van der Zee vapur acentalı· TELLİ SPERCO vapur acentalıima 
~ına müracaat edilmesi rica olunur. müracaat edilmeıi rica olunur. 

TELEFON: 2007/2008 Telefoaı 2004 200İ .1 

~OllllllllllllfllllllHUllllllllHlltlUllUlllllllll111111111111111111111111HlllllllllH_. 

! Taze, Temiz, Ucuz 1 
i iLAç ·.I 
~ Her· türlü tuvalet çeşitleri • 1 
~ Hamdi Nüzhet Çançar 1 = Sılıhat eczahaneıi ~ = Başdnrak Btlyftk Sal.epçio~hı hanı ka111Auıclı S . 
... llllllHIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllll ... 
lstanbul belediyesinden: . _ 

Halkalı Ziraat mektebini T opkapı # Küçük çekmece yoluna bağ
lıyan iltisak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf eksiltmesine konul· 
muştur. İhalesi 19/ 7 /939 çarşamba günü saat 15 de Daimi encümen· 
de yapılacakhr. Muhammen bedeli 22421 lira 69 kuruş ve ilk teminatı r 
1681 lira 63 kuruştur. Proje şartname ve buna müteferri evrak 120 J 
kuruş mukabilinde Nafia müdürlüğünden alınabilir. / 

Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Nafia müdürlüğüne müracaat- · 
la buna benzer en az 1 0000 liralık iş yaptıklarına dair alacaklan ehli
yet vesikası ve 939 malt yılına ait Ticaret odasJ vesikalariyle beraber 
2490 numaralı kanuna göre hazırhyacakları zarflarını ihale günü 
olan 19/7 /939 çarşamba günü saat 14 de kadar Daimi encümene ver• 
meleri. 2 7 12 15 (4701/2320) ;s 1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 

! 5 .. ıooo " sooo .. ~ lzmir Telefon 
- 8 • 500 4' 4000 " ~ 

müdürlüğôn· · 
~ 16 • 2so .. · 4000 • ~ den: ;; .. = 1 - idare ihtiyacı için muhtelif cins telefon kabloları kapalı 
~ 60 " 100 • 6000 ~ zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. · 
= 95 • 50 4750 ;;;; Mevsimin en yenilik· 2 - Bu kabloların cif lzmir olarak muhammen bedell (5960) he! 
;;;;; ,, . il §!S bin dokuz yüz altmış lira, muvakkat teminatı (447) dört yüz 
~ 250 ,, 25 ~ı _ 625 O 

11 
=: ferini bayan kumaş- kırk yedi lira olup, eksiltmesi 14 Ternmuz 1,9'.39 Cuma günü 

~ = /arının er kek kuma.e· saat 1 O da, lzmir Telefon Müdürlüğü bilUisında müteşekkil 
=: 435 32000 § r Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:::: . :: /arının en eyisini 3 - Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 

§1111111111111111111111f1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mım111111111111111111111111111m111 mmmı;; lbrahi m Karakaş ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı Z?ırflarinı o gün saat do-

alnı b 1 
kuza kadar mezkiir komi11yomı. "~rec:ekl;rdir. 

T. }ş Bankasına para yatırmakla, y z para irıktirmiş olmaz. ayni tan alınız.. 4 - Şartnameler her gün İzmir telP.i-bn r:1üdijrlüğü ile lstanbd 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz telefon müdürli; (:f~ " levazım Qr!· irli ~i ·~·fon parasız verile : 

_ _Jl9__________ !!!!!l!!!!~~~~~~~~~-~~~~~~~l'!~"!·..:~!!!!!!!!!!!!~O;d;uo~r-;a7.~.a;;r~ı ;;N;o-~l~ı=~==L__.:.:...._~c:_ek~-t~ir~. ,_....;:.__..;........,_ .·. :-; 
11 

_2~1 9 7.i P -· l 717 
1 


