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1 Prens Pol 
Gelecek hafta resmen Lon· 

drayı z~yaret edecektir 
L 

~ltalya Almanya ya Triyesteyi l\.iraladı 

İT ALYA KİM OLUYOR? 
--------------:=----------------

Fuzuli ve yersiz müdahale işte buna derlerl 
-------------=-~--------------.. 

ita/ya, Hatay me 'el s do! yı 
F ransaya bir nota verm "ş! 

Flansa, Hata~n iadesinden evv;ı"'""-diğer devletlerle konuşup anlaşmalı 
imiş! ltalya, bu işte kendisini rle alakadar addediyormuş! · 

Anadolu 
29 yaşında 

Gazetemiz, bugün yirmi d 
kuz yaşına girmiş bulunuyor .• 

Anadolu, mücadeleler ve h~ 
diselerle dolu olan bu yirmi se
kiz yıl içinde, halkın, h&kikatin, 
memleketin ve idealin bir vasıta 
ve itadesi olarak gücü yettiii k~ 
dar çalıtmıı, okurlannın tevec
~Uhüne mazhar olmuı blr mQu-
1esedlr. Ne yaptıkıa mfllet ve 
memleket için yaptık. Onu sev
dik, ona güvendik .. 

Cumhuriyetin feyizli sahasın
da, biz gene davam1zm ışığı ai
tmd-. ayni 1olq çalqacafıj. Bu 
yeni yılı idrA.k ederken, sayı~ 
okurlarımızı hflrmetle aelimla
matı kendimize bir b~ biliyo
ruz. 

Ben eş 
Uluslar sosyelesine 
bir mahzer v~rP~"k 

Bitaraflık kanunu 
Ruzvelt, kongreye bir mesaj vere
cek, tadilin kabulünü istiyecektir 

B. Ruzvelt 
Vaşington, 13 (A.A) 

resi başlamadan evvel bitaraflık ka 
nu meselesi hakkında kararını ver
mesi için Ruzveltin kongreye bir me
saj göndereceği bildirilmektedir. 

Söylendiğine göre mesaj da şimdiki 
bitaraflık kanununun meriyette kal
ması keyfiyetinin doğuracatı vahim 
neticelere işaret edilecek ve bu ka
n un ile hükQmetin kollan bağlanmıt 
olduğu tebarilz ettirilecektir. 

Vaşington, 13 (Radyo) - Tadil 
layihasının mutlak surette kabultı 
hakkında Ruzveltin kongreye vere
ceği mesaj, alakadar mehafilde aa

-Tatil dev- hırsızlıkla beklenmektedir. 

- - - ---000* 00,u---- - --

Parti müfettişimiz 
vazifesine . başladı 

"Part ililerin, Halkevlerinin, bütün 
1Jatandaşların yardımlarına güve· 

nerek işe başlıyorum,, dedi 
-~ :ı 

Parti müfettiıimiz Calip Bahtiyar Cöker 
Evvelki gUn şehrimize gelen parti miş, idare heyeti ile de tamasa gel

müfettişimiz Bay Galip Bahtiyar miştir. 
Göker, diln partide vazifesine baş- Müfettişimiz, memleketin fikir. 
lamış, muhtelif ziyaretleri kabul et- - Devamı 2 nci Sahifede -

------~·~-...roo-kOO•u-~~~---

DeDiz mütarekesi 
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San'a ve Paradoks 
BAl-JRİ~~V~} 

Belki netice ıtıbar;yfe san'at ulvi bir pllrt).dokstl.tl:'. Belki san'atin en 
güze! işlemeleri; :;ahnesinde ulvi pradoks1ar haJkeclebilen geni§ ölçülü 
zck~ 1 arın l}!ahı.ulüdür. Belki «alelade» n · n dı1ında ve üstündeki «lı:ıri
kal: d~;.> yi yakalıyabilen en san'ntkar göz, görüş manzumesini, para -
dok l'I bir kaynaktan glen I§lk imtizaçları :çinde kurabilendir. 

fakat bütün terkiplerde ve bütün :imtizaçlarda bir nisbet q1m J.< 
gerek •.. Y t::ni bir kaliteniu başka cevherleri hıılinde karşımıza çfkan 
hu halitada muhakkak uygun bir tenasübün ahenkdar manzarasını 
gö~ürüz. Aksi takd'rde elimize yeni bir kalite ve başka cevherler değil, 
ıaptll b 'r nizamsızlığın manasızlıkları geçer. 

Bu hal snn'atta da aynidir. En engin ve kayıtsız ruh hummaları bile 
san'atin ani dığı rnfuıadfl «güzel» e :val"p)ak için mu ekkak öl~nün 
ıneıut in~oababna tabi olmağa mecburdur. Böyle olunca, eu sanat ~ -
zjbah, belki &an'atın n zengı'n kaynağı olan «paradokırna dahi zekenın 
ve 7.f!vkin tahditlerini tatbik edecektir. 

HaJhuki, çok pefa, bize aan'at di:y:e sunulan 'eylerde, paradoksu, 
kendi~ini hakiki güzele ulaştıran bir itidal ile tabdid edilmi~ göremeyiz. 

Çok defa, zevkimizn damağını artık gÜ:ı:el bir para dok~ oJnıak1an 

çıkmı~ acaipliklerin bunaltılı tadı ile ekşimi~ hissederiz. Neden? Çün
kü aan'atkar diye tanıdığımız insan, bedii manadaki güzele kofarken, 
:ıı:ekal).ın hain bir dağmıklığı ile kendi fikir ve tahasaüa inzibatını kay· 
bediyor; ve zavallı, aan'ata ko~arken gülünce vanyor. 

Tekrar edeyim: Belki paradoks, sanatın en renkli cilalarından b~rid.ir. 
Faktı.t bu cil~yı kullanabilmek gerek.. Yanla§ bir fırça darb?aİ <'YA• • 

rahr.a:ımın son noktalarma varmıt gözüken bir kimseyi abdal bir sah
tek~ı· veya zavallı bir acemi haline düşürür. San'at olabilen bir para

doksu, muayyen ölçülerin dııma çıkmadıkça, akıl halkaları azgın bir 
saldırışla kırıp dolu dizgin acaipliklere, garipliklere varmadıkça ae
ve im. Fal<at san'atin dıtında kalan estetiğin inzibatını çiğneyen para· 
doksa da düımanın ve onu ancak beteri haysiyetini kaybetmit bir aklın 
zı.waları telakki ederim. Çünkü zaten bu nevi paradoks «Yarat
ma>' ya varamıyan inaan zekasının adi bir tezahüründen baıka bir fe 
d -·ıd' y el'l ır • .. 

-------000*000'-------

Su, elektrik ve tramvay 
şirketleri mes' elesi 

(ANADOLU) ı :ı T.EMMUZ 1939 CUMA 
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~illi Şefimizin. 

Ôokt~rum uzun 
Köşesi 

Fıpdık dplının es., 

doğd,u~/arı 
tarihi ev 

hassısları annesinin kabri rarı 
Ebed'i Şef Atatürkün annesi v D ~ ..& 

ıCumhurreiı>imiz, l\.Iılli Şefimiz 
İ met lnönünün ehrir?}iZd~ Me
dine yokuşunda doğdukları tari
hi ev, belediyece tamir ettiril
mektedir. Evin asli ve tarihi va
ziyetinin bozulmadan tamiri iı;:in 

a~kıy:l alınması muvafık göril!
:n9ş ve tamiratı ona göre yapıl·· 
mıştır. Beledi)'e fen heyetin in 

hazı.rladığı projeye göre, bir müd 
det sonra tamirat bitmiş olacak 
ve bu tarihi bina için İsmet İnö
nünün hatıralarına ait eserler 
toplanacak ve zengin bir mUzr. 
v0cude getirilecektir. 

Ev, geniş bir meydan ortasın
da kalacaktır. Geniş bulvarlar 
ağzında bu eRer, halkın ziyaret 
edeceği kırmetli bir yer halini 
alacaktır. 

Bursa :ve Kocaeli mıntaJ,cası zey

ti~cilik mütehassıslığına tayin edil
m\ş olan B. Ferruh Barlas, bugün 

Bursaya gidecektir. İzmir ve Mani
sa mıntakası zeytincilik mütehassıs

lığına tayin olunan Bornova zeytin

cilik istasyonu teknigeri 8. Nazım 
Kılıç da yeni vazifesine başlamıştır. 

---00000---

Bir aygırıq hayatına 
v~rilen kıymet 

Vilayet Aygır deposunda bulu

nan Ceşar adlı İngiliz aygırı hasta

lanm~tır. Ziraat Vekaletinden şeh
rimizdeki alakadarlara b!ldirildiğine 

göre Veteriner fakültesi döçentle

rinden Doktor B. Tevfik Yaşar, ya
kında bu aygırı tedavi için §ehrimi

ze gelecektir. 

F narda ziyaretciler için 
suprizlcr hazırlanıyor 

Tazan: T· ~· ~· 
Bayan ~übeydenin Karşıyaka - Fındık dalının pek eski zamanlar-
da Soğukkuyııda SaJihpa1a ca- danberi iki büyük marifeti vardır: 
mii civarınd~ki kabirlerj beledi- Bu marifetlerden biri, bir nazar isa
yece tanzim edilmiş kabir burada bet etmeşiyle hastalık gelebileceiinc 
vücude getirilen geniş park içi- inanan eski t=aman hekimlerinin iş
ı e alınmıştır. Kabir, bir kaide- lerine yarardı. Bir hastada nazar değ
nin ::ıltrnda kalmış ve kai(i<ı üY.e- miş olduğundan şüph edilince fın
rine on tonluk bir granit yerleş- dık ağacından taze bir dal kopar 1 r. 
tiı:-ilmi.ştir. M:ütehassı~lar, peledi- Ate§te yakılarak pmıktıiı kül ,tlenir, 
ye fen heyeti ile bu eserin tnnzi- nazar isabetine uğramış hasta bu kül 
mi için çalışmaktadır. Graniti!! pzerine idrar ettirilirdi. 
üzerine şu yazı hakkedilecektir: Bu acayip mahlul ateş üzerinde 

cEbedi Şef Ata türkün anneıoi kaynattırılır ve duman çıkması bit· 
Bayan Zübeyde burada yatıyor.» tikten sonra kalan maddeni narasın-
Parkın tanzimi işi de ilerle- da saç telleri görülürse hastalığın n.ı 

miştir. Sonbaharda park, ba~tan zardan geldiğine şüphe kalmazdı. 
başa ağaçlandırılacaktır. Bura- Bu zamanda nazar isabetinden 
da bir de çocuk bahçesi vücude hastalık gelebileceğine inanan -hem 
getirilmiştir. Atatürküıt annele- de pek yenj fikirli hekimler bulnn
rinin mezarı, bayram günlerimiz- pıak beraber- bu türlü hastalık teşhi· 
de bir ziyaretgah halini alhcak si için fındık dalının külü ile idraı 
ve merasim günferinde heyetler, kullanıldığı artık hiç işitilmez .. Bu· 

1 
en büyüğümüzü yetiştiren ana-ı na karlnlık, ellerine bir fındık dalı 
aın mezarı. na şükran çelenkleri alarak yer altında su cereyanı keşfe
koyacaklardır. den çarıklı mühendisler hala vardır. 

J3u mühendislerin buldukları su ce· 
Merkez halinin in- reyanını gözle gördükten sonra on· 

ların kudretlerine in~llTQPmak müın 

Şası mes 'eJesi kün değilse de, fındık dalı ile yer al· 

S '"' ·• d V d• k l • tından akan u arasındaki münase 
llil l go, e ene \ gece erl yaşana· Belediyenin Basmahane civarın- bet şimdilik esrar halindedir. 

k • k • k da inşa ettireceği Merkez haline ta- Fakat fındığın yemişinde öğrt>ı~il 
C a , prOJ ~ tÖr ıer Zl ya saçaca İlf li~. çık~amaktadır-. Bazı mimar ve memiı esrar kalmallJı"tır, denilebilir 

Belediye, Fuar inşaatına hız ver- r miştir. · muhendısler,. Beledıy.e reisliğine mü- Fındığın en yeni keşfedilen büyük 
mi~tir. Geceleri de elektrik ziyası j Hatayı bütiln fuar :c.-. ıretçiler!ne racaatla keşıf h•~elı 40?.~00. lira- şırrı iki mühi ~vitamiı: hazinesi. ol
altında io§aata devam edi!diğinaen tanıtmak için fuarda Hataya aid bir nın pek .. az o~dugu.n~. hıldı:mış ve masıdır. Fındıgın tazesınde B l vıta
)mdi Kültürparkta bin kadar a'1lele çok büroşürler, kitaplar tevzi edile- ~uk~~~ yuk~~Jttmesını ıst~mışler, ?~ mininden, ba~ka hiç pir yemiş ve hi~ 
çahşmalctadır. Fuarda ,mühendis ve 1 cektiı'. Ha taydan, birçok büroşür ve ha b ır e m1;1n

1
a d~sayBa l gd~recek!e1~ı~1:1 bir sebze de bulunmıyan yüksek nis4 

. k't l . k •t . . ı·-· a er vermış er ır. e e ıye reıs ıgı b 
mımaıların faaliyetini ihtiyaca g'ire ı ap ar, 1 uar omı esı reıs ıgıne b ·· ti d"kk l ' ett~ yüzde 200 ölçü vardır. Bu vi-

D h•ı• V ~ " " • b 1 . . . . . ·~. u muracaa arı nazarı ı ate a a- • a ] Jile eha eti, ffill ayaa J•ç"ın fAt- teksif için lıir büro açılmıştır. Buı·a- gelm ş~~r. Fuar k.o'.11ıtesı re~slıgı, Nev- rak Merkez hali ke if bedelinin artı- tamin hatırlarşınız ki, sinirlerin mu· 
J ~ rı 6 .. . . vork dunya sergı:nnde 1zmır fuarının l h d ş . · · · .J 00 1 k 

k• k} J k Jd 'ta muhendı.s, 7 mımar, 12 deko-ı · . . . . T" k' rı ması ususun a tedkıkler yaptır- vazene11ını t.emı ne1Jer. nara uv 
1 er Yapı ma ta O Ug"' UDU b·ıd· d• .. . propagandası ıçın sergıdekı ur ıye m - b l t . F d _ b .. 1.. . . I ır rator, 23 desınatör çalışmaktadır . k ·ı . . 1._. ! .1. aga aş amış ır. yet verır. m ıgın u turu vıtamı 

· pavıyonu omı csı reıs ıgıne ngı ızce «««:U> . . 
İzmir su ve elektrik şirketlerinin verildiği ma11lmdur. Son zamanda vi Parklnrın tanz"mi için yüzlerce ame- · bastırılmış 30,000 prospektciz gön- nmden yenı çıkan bu haber, dahr 

hükQmetçe satın alınmasına karar !ayetle bu iki şirket arasında satış le faaliyettedir. dermiştir. Sovyet Rusya, bu seneki Orman tahdit eski zamandan beri kullanılan c:fııı 
meselesi üz.erinde görüşme ve bazı Kültürparkın 9 eylül kapısı inşaatı fuara geçen yıllara nazaran daha ge- komisyonu dıkçı> tabirinin pek isabetli olara\.: 

Parti müfettişimiz 
vazifesine başJadı 
- Baıtarafı Birinci aahifede -

terbiye ve siyaset hayatında büyük 
hizmetleri geçmiş, nazik, mütevazi, 
olgun ve faziletli bir şahsiyettir. 

Derhal mevcud işlerle yakın bir a
laka gösternıeğe başlamıştır. Kendi
H'.ni ziyaret eden gazetecileri, mü -
takbel mesaisi hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

- Büyük parti ,kurultayının ver
diği daimi müfettişlik kararmdan 
ı;onra, İzmir müfettişliği de bana tev
d edildi.. Vazifemin ağır olduğunu 
ınildrikim. Fakat münevver, siyasi 
ve içtimai terbiyesi yüksek olan lz
mirlilerin kıymetli yardımlariyle bu 
vazifeyi ifaya çalışacağım. 

Biliyorsunuz ki, partimizin, mem
leketin tealisi uğrunda büyük vazi
feleri :ve tarihi rolleri vardır. 

l\Iüfettişlikler, partimizin bütün 

tetkikler yapılmakta olduğu haber bir hafta zarfında ikmal ctlilece1<.tir. niş mikayst iştirak edeceğini bildir- I . A L_ lan kullanıldığını da gösterir. 
alınrn1ştır. :Su rnüznk r ler ne ·ce.'"- P. u~ zeri miı.ıtir. unu- VUi'-at nclan il Mu.ta- B b. t b .. b"ld·-· · 'bi b' 

!!h'"' ır. fa Sözer, 200 lira ücretle ız.ı ca ham u ta ır - a ıı ı ıgmız gı - ır 
nince Nafıa Vekaletine bildirilecek açılacaktır. Bu seneki fuarda bir ele Sirk bulu- 2 numaralı t hd"d h d d k _ taraftan işveli olmakla beraber, bir 
\ e sonra vekalet, satış fiyatı üzerin- Fuar ziyaretçileri için Fuar 3aha- nacaktır. Bir italyan Sirk kumpan.ra- ımı'syo h ~rrnkan a 

1 
l w u u ? taraftan kendilerine hakim olarak 

d 1 k · · d k ı 1 . . , ·-. .. nu UKU çu aza ıgına . tayın 
e an aşma ıçın iki şirketin seHihi- sın a ço güze sürpriz er hazırJan- sı, fuar komıte..sı re.slıgıne muracflat edilmiştir. yakayı ele vermiyenlcr hakkında 

yet sahibi direktörlerini Ankaraya makta.dır. Yer altında mağara ve tü- etmiştir. Komite, bu müracaatı tet- ---ooo kullanıldığına göre, fındıkçılar sinir-
davet edecektir. neller vücude get'rilmekte, bunl2:ın kik etmektedir. 

ı I'avı·nfer lerini kuvvetli tutmak hassasını BJ zmir b<!lediye reisliğine, vilayet içine girecek Fuar ziyaretçileri için Polonya paviyonu inşaatı bu ayın 
makamının delaletiyle Dahil"ye ve- birçok vasıtalar yerleştirilmektPdir. sonunda ikmal edilecektir. Polonya Kemalpaşa Tapu sicil memuru vitamininden alırlar demektir. B2 
kaletine müracaat etmi~. hük1lmetçe Sun'i göld~ Venedik geceleri tanzir paviyonunda 60 Polonya sanayi mü- B. Haydar Sayın Edirne grubu Ta- vitamininden de fındığın tazesinde 
satın alınacak İzmir su, elektrik \'e edilecek, mandolin ve kitaralerle essesesinin eserleri teşhir olunacağı pu tedkik memurluğuna, Manisa Ta- -gene başka hiç bir yemişte ve hiç 
tramvay şirketleri tesisatının beledi- prkestralar dolaşacak, renkli pro- anlaşılmıştır. pu sicil muhafızlığı ikinci muavini bir sebzede bulunmıyacak yüksek 
yeye devredilmesini, ve belediyece jöktörlerle havada ziya orunları vü- Fuar komitesi, dün akşam fuar B. Celal Uysal, birinci muavinliğe pisbette olarak- 270 ö!çü vardır. Bu 
·~ıetilmesini, ayni zamanda İzmir cude getirilecektir. Halen Mısırda sahasında B. Dr. Behçet Uzun reisli- tayin ve terfi edilmişlerdir. vitaminler de yediğimiz şekerlerin 
rıhtımının da bütün varidatiyle doğ- Jlulunan Romen Tanass revu heyeti ~inde toplanmış, muhtelif hazırlık- N· ooooo--- vücudda yarıyacak hale gelmesini 

ruda d _ b 1 a· .1 . ,Fuar mevsiminde 1zmire g-elmek için lar hakkında müzakerelerde bulnn- ışanlanma · ·-· d h 11 n ogruya e e ıyeye verı me:ıı- . . . ·-. . . temın ettıgın en amur tat ı arı ara-
Fuar komıtesı reıslıg ne müracaat et- muştur. 

ni istemiştir. Dahiliye vekaleti, çok ~ Tah . .1 . d C h . sında fmdı~n neden pek yakıştığını -------uoo*ooo'------- rır aı emız en ve um urı-

yedn de olan bu dileğe cevap verm·ş- V' • b yet Merkez Bankası memurlarından gösterir. 

tir. Vekaletten, dün vilayete gelen ı enı oto ti s servı· S• Faik Onural ile şehrimiz tüccarların- c vitamininden de fındıkta yüzde 
bir yazıda Nafıa vekaletinin İzmir su dan merhum Ahmed Hulusi 50 miligram -yani lin•ondaki kadar-
ve elektrik şirketlerini satm almak l • J l · Zülfikaroğlunun kızı Bayan Cevalin buluı:.duğu.ıdan bununla dişlerin çü-
·çin esas !tibariyle karar vermiş ol- erf mo S e esi nişanlandıklarını haber aldık. Tebrik rümemesin~ hizmet eder. Bundan 
du~u ve tetkikat yapıldığı bildiri!- -,, ederiz. d l l k ki · f d - k 

---~~«tt>l> o ayı o aca • , ınsan m ıgın a-
miştir. Bu tetkikatın bir kı.-;mı İzmir G J f Luğunu d.işıeriyle kırmaktan hiç yo· 

faaliyetini, halkevıeri ve en küçül) valiliği aeıalefyle yapılmış ve ya-' E f D 1 , k e en er rulmaz. 
parti teşekküllerine varıncaya kadar pılmaktadır. Vekd.let, tetkiklerin so- Şle pa a o,ap ) UYU as, . . , Beslemek bakımından fındık pek 
mazbut ye ahenkli bir surette tanzim nun<la mübnyea müzakere ine başla- faJt olacak Denızlı meb uslar~ndan BB. Yu- değerli bir gıdadır. Tazesinde bile su 
etmeğe çalışacaklardır. Şunu bilhas- nacağını, rıhtımın belediyeye devri suf Başkaya , ve Kazım Samanlı, nisbeti ancak yüzde 3,5 oldu~undan 
ı:ıa tebarüz ettirmek isterim ki, mil- meselesi için de münakalil.t vekfüeti Belediyenin Almanyaya sipariş et- yeniden inşa edilmekte olan cezaevi- Trabzon mebusu B. Sırrı Day lstan- geriye kalan yüzde 15,5 azotlu, 
letin lıünyesinden doğan parti hü- nezdinde teşebbüste buiunulduğu;nu tiği 27 otobüsten dört tanesi daha Karantina kısmının ikmali 18.zımgel- buldan şehrimize gelmişlerdir. 61.16 yağlı, 13.22 şeker olacak mad-
ki1met otoritesine büyük bir değer bild'rmiştir. Şirketlerin tesisat ve bir vapurla limanımıza getirilmiş ve mektedir. Cezaevi önünden Salhane- u«ooıtn deleri ile insana bol bol kalori verir. 
vermektedir ve parti, hükQmetin bli- vasıtalarının satın alınınca -1stanbul- dün vapurdan çıkarılmıştır. Evvelce ye kadar olan yol 4000 liraya inşa ' Terfi Yüzde 3.84 nisbetinde sellüloz mad~ 
tün faaliyetinde onun bir mütemmi- da olduğu gibi - İzmir belediyesine 10 otobüs getirilmiş, teslim edilmiş- edilmektedir. Oradan Karantinaya desi de pekliğe karşı hizmet eder. 
mid"r. devredileceği vekaletin cevabından ti, şimdi hepsi 14 olmuştur. On iiç kadar olan kısmın da derhal inşası- İzmir - Mersinli fidanlığı şefi B. Kurusunda hiç su olmadığından 

İşte lıu e<::a.s nokta dahilinde parti anlaşılmaktadır. tanesi de 20 temmuza kadar limanı- na başlanacaktır. Rafet Oktarın maaşı 40 liraya çıka- öteki maddelerin yüzde nisbeti bira:z 
te!=!kilatımızın, halkevlerinin ve bü- t• .1 kt' Ot b .. 1 t Bunun için evveli 20 000 liralık in- rılmıştır. artar. Azotlu maddeler 16.30, yağlı~ 

mıza ge ırı ece ır. o us er ama- · · k 
tUn vatandaşların yardımlarına gli- Tı 'd t· .1. b 1 d" t 1. d"l şaat yaptırılacak bu para kafi o-el- «««oo:u• ları 63.37, seken ve şeker olaca 

men ge ırı ıp e e ıyeye es ım e ı - . '. . . . . 6 
• d . - o .. •si 

venerek işe başlıyorum. anca a d"kt b 1 d. . . . 1 mezse şehır meclısının ıçtımaa çagı-_ Mezun t mad eıerl t 3.7 • seııuıoz madd ... 

* 
ı en sonra e e ıye ) enı servıs e- l ye d 4 b l b kı d d h .... r • • 1 kt E f t · 1 k tah · t .. k 1 . e es eme a mm an a, azJı .. 

Sayın parti müfettiQimiz. dün vi· r ecı bır yangın re baş ıyaca ır. • şre paşa sem ıne rı ara sısa muna a esı yapma- B z· k b ihetinden de fındık cevizden üs .. 
~ işliyecek otobüslerin Konak önün - sı istenecektir. ornova ıraat me te i muallim- c.. .. 

layet makamında vali B. Etem Ay- Tanca, 13 (A.A) - Meknes civa- . ı · d B Ek E- ·1 b" tundur 
k ntu, kışlada mu··stahkem mevkı· ko- d b" k .. 1 11 t den hareketle Fevzipaşa bulvarın- Beledıye, Avrupa şehirlerinde ol- erın en . .rlem gı meze ır ay F d. - eviz . b tl b'' "k bir 

'Y' nn a ır aç gun evve ça ı ar a eş . K . . . _ .b .. 1 . . mezunı"yet verı mı"ı:ıtı'r ın ıgın c e nıs e e uyu 
dan Mımar emaleddın caddesını dugu gı ı ı erıde elektrıkli tramvay- -s • • • •• • l · 

mutanı tümgeneral Rasim Aktoğuyu, almış ve yangın 10 kilomtere uzun- . . . . · 00000 ıyılıgı de alka en olmasıdır. Cevız: 
takıben tsmetpaşa bulvarına geçme- lar beledıyeye devredı1ınce bunları b'·t·· · ler d t k L--

111 
.. 

belediyede reis Dr. B. B·ehçet Uzu luğunda bir mesafeyi kaphyarak yer- ZABITADA u u nyemış arasın a e ~ "' 
ziyaret etmiştir. Ayni zamanda sa- lilere aid mühim miktarda hububatı leri ve oradan lkiçeşmelik caddesin- kaldı~~ağı tasavvur etmektedir. olarak, kana ekşilik verdiği halde fırı" 
bahtan akşam geç vakte kadar par- tahrip etmiştir. den Eşrefpaşaya çıkmaları tensip P.- Çünku Avrupa şehirlerinde radyo dık öteki yemişlerden ayrılmamışbf· 
tililerin ziyaretlerini kabul ey]emiş- Yangın esnasında 12 si kadın o]- dilmiştir. Bu otobüsler, DolapJıkuyu- paraziti ve seyrisefer intizamsızlığı Bıçak ta§ımak Hem de alkalenlik derecesi yüzde 
tir. mak üzere 17 kişi ölmüştür. ya ka~ar işliyecektir. Belediye, İ~i~ gibi sebeplerden tramvaylar tama- İkiçeşmelik caddesinde Giridli 7.35 olduğundan, ayni miktarda ek• 
~~~~~----~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~çqmelıkveD~la~~uyu~~delerınımen ~ldmlmahla, ooların ~rle~M~tafuo~uHManGü~~krinvemehlebhl~~~~lin~~me~nkr 

Incl•raltı banyo ve ga• asfalt olarak. ınşa etmegı kararlaş- ne ~sfal: yollar~a konforlu otobüı:ı- Altınparkta Giridli Mustafa Barba· na verdiği ekşiliğe tamam tamanıırııı 
tırmıştır. Bu ınşaata yakında başla- ler ışletılmektedır. rosun Üzerlerinde birer bıçak bulun- karıı koyar. 
nacak:ır. E~veıa ka?alizasyon vesa- Belediye, .z~manla İzmirde de bu- muştur. Madenler cihetinden, fındığın erı • ı ire tesısatı ıkmal edılecek, sonra as- nu yapmak ı~tıyor. Buna sebep tram- Sarhoıluk ziyade göze çarpan madeni 200 rııi" 

ZI DOSU açı ıyor falt yol inşa edilecektir. vay seferlerınin, seyrüseferi bir çok Karşıyakada Osman bey gazino- ligram kireçti. Bu bakımdan fındı1'· 
Belediye; Güzelyalı semtine de o- hallerde güçleştirmesidir. '3unda Hasan oğlu Ahmed, sarhoş tan üstün ancak incirle badem var• 

Vilayet üırafmdnn forinitı pla.jlarında yeni inşa edilmi~ olan kr.n- f 1 
f 

A •• .. k . .. .. tobüs işletecektir. Fakat bunun için Karantina yolunun tamamen inşa- olarak yere şişe atıp kırmış ve halkın dır. Şu kadar ki. fındıktaki fos o 
orlu, :0ıhhı ve buyuk banyolarla şı ' ucuz ve modern gazmo, onuII'liz- uzun yıllardanberi tamir yüzü gör- sından sonra belediye, bu hatta da huzurunu ihlal ettiğinden yakalan- yüzde 300 m"ligram olduğund8JJ 

deki rnzar günü halka açılacaktır. -ı meyen Karantina 1nönll cacid~sinin otobüs i~letecektir mııtır. - Devamı 7 nci Sahifede -
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~~y.!.~ 0·~- Rus-lngiliz-F ransız müzakerelerine ":""'"'=.~~~?;; 
zıgde bır emrıvakı yapması beklenı- rih ve medemyetin butün nuıplerin. 
Yordu. Serbe.t ıehir hududlan içi .. den, vatanclqlıjm, imanhim bütün 

ne silah ve harp malzemesi yığıldı. J v l k t haldanııdan mahrum olank bir )'a• 

~~=:~.:~~;:;ı.:: yarın ae am o unaca ır nmı!:-.:!::'!.':i.ıaç'oJduia 
Cöbbelı bir nutuk eöyliyerek ckur· ekmek kadar, ruhunun, bfuınm 

~1uı aününün> yak1attığım bil.. lngiltere ve Fransa hiJ:ktimetleri, Rusvanın son tekliflerini tet- r:ıaet,~bt!ürri'ilke~-~-
dırdi Alman propaganda tctkilitı.. 'eıT Y uuan o_nın ~UUA"· 

nın hedefi, Danziade bir darbenin ~ kikten SOnra miJ,f abık kalarak CeOap Verdiler ıe~ milletine aldq etmeie 
artık bir gün ve hatta saat meaeleıi I . ·-· .. b ··k 1 . . Raki 

0

R -..ı... • • maruf 
olduğunu dünyaya inandırmak nok- Londra, 13 (A.A. ) - ngiliz ka- Sovyetler Bırliaı muzakerelere de- ne aöre, Moekova Uyu e çıaı B. ve pazar günleri Moıkovada fngiliz oma mııı:ıııı;n:myetine, 
ta d t lan "b" .. .. .. bineai müzakerelere devam edilmek vam etmek iatediii takdirde lnailte- Seeda'e pek yabnda yeni talimat ve Fransız mümeaailleri ile Molotof ~oma. hukuk ve felaef~ine raimen, 

d 
sın a op mıt iP 1 ıorunuyor .. üzere yakında Seeda'e aönderilecek re ile F ransanan müzakerelerin ha,. gönderilecektir. ar da lan .. .. el .. . bu mıllet, asırlar ıeçtikçe ıatıfadan 
u. lan . ı · 'b . . la danbe . .. rc:likl . '-- B mahfille M k _ _ı_,_ . 1 aaın yapı gorupn er uzenne .__ veruetin • bir darl>es" r F o yena ta ımab taavı etmıttır. nl(ICln n aoate en uz_,- u r, Ol OVaua&l n- 1 T F h"'k" 1 . ~"' pnp ıy-

h ngiliz ve ra~aız nazı~lan, der- F ranaa hükumeti de Naggiar'a n:.' fikriyle hareket etmeleri lazım- giliz ve Franıız büyük elçileri ile B. ngı az ve ranıaz u umet en ar~~ ~ bü~ ruhi vuıflannc:lan ve kabi-
.al harekete geçtıler: İngiltere ha· yeniden talimat aöndermiıtir. geleceği ıiyui mahfellerde aöylen- Molotof arasında hatta bugün bir lanncla tamamen mutabık olarak mu liyetlerinden uzaklqlDlfbr. Onu ıe-
rıciye vekili, Danzig yüzünden Po- lnailiz ve Franıız cevaplarının mektedir. aörüıme yapılmaaım müsteb'ad aör- zakerelere devam edilmek üzere mü- çelim.. 
lonya bir harbe girerae, lngiltere - metni hakkında malumat edinmek Londra, 13 (A.A .) - lnailiz memektedir. meaaillerine mütemmim talimat ver- Fakat, Alman milletinin ilelebed, 
nin de harbe aireceğini bildirdi. kabil olmamııtır. Bununla beraber , diplomatik mahfillerinde aöylendiji- Paria, 12 (A.A) - Cumarteai miflerdir. bir kuanhk ıiyuet koridorunda, ha-
f ranıız hariciye vekili de ayni me- Kı c • l •ı • naız, ıdatık, yauklvla zincirJen. 
alde aözler söyledi. Avrupa bir har- t ı an o 1 ngı ı 9 a t l e mit, dünyayı ıörmekten mahrum, 

;:;..:"":bir~.:::y:~ on ~ &aze e erı ~~i:"*--=-...:: 
lıalde Danziadeki Alman darbeli Mitler buna kani İle, en Miyfik t.ta-

~ir türlüla~~irilem~i~~imcli f>a~~~a- o·· ·k· k d 1 F Dı·no Grandı.nin Londra sefaretı.nden ~n;etT:.:·.l.ı:m!n~::.m.~ ue yapı ca& emrlV1UUln pe11> O 1U1 • un 1 1 saat a ar genera ran- aatJna L..J!...!I ___ ._ _. _ _+ 1 • 
da _L_ ı __ _ı_w •• 1 _Lted' h ~ Ulll'll!.enn laJlll 

r y .... n owmmaı eoy enme.. ır. k •ı k l ı } d • J ? daima mahclud lcalaJk b -:11-a 
Daha aaribi, ~ve !taI~an ~a~- 0 1 e ODUŞ U a tnmaSIOI ney C am e IyOr ar. bir afin hfiviyetinin -:a ~;:;: 
buab, Danziadeki faaliyetın ıınır Bantlon, 12 ( A.A.) - Kon Cia-ı A. B. Ca ••zetelf: Londra, 13 (A.A.) - BOtOn ıa • Deyli Herald •azeteainin diploma matmdan t•lemeie bqhyarak mu· 
harbinden batka bir teY olmadığını no, saat 11,16 de bir italyan askeri cMillt ihtll&T ispanyası ile Duçenin bah gazeteleri infiklki umumiyetle tik muhabiri töyle diyor: hakbk ki, iayan edecekir. 
Yazıyor. Ve yaramaz çocuk gibi, tayyaresiyle Vittoriaya hareket et- italyası arasında pakt ve muahede teessür ıyandıran Grandi hakkında Grandinin Musaolini kabinesinde Hfirriyet, imanın doimuiyle .,.,_ 
sulh taraftan olan memleket efkl • mittir. Kendiline italyanın ispanya lizım deiildir.> uzun tefsirlerde bulunmaktadırlar. adliye nezaretine tayini timdi italya lar. Kafanmm içi, dünya orchıJan. 
n umumiyesinin seçen hafta tellta bOytık elçisi refakat etmekte ve ltal- Diyor. Taymis gazetesi ba§makalesinde da hüküm sürmek istiyen Ciano, St- nm fethedemeclilder Yeline kaledir. 
düımüı olmaaındandolay11eviniyor. yan heyeti azaaı diler dört italyan Vittoria, 12 (A.A.) _ Ko t c· _ töYle yazıyor: race ve Alfieri •ibi Oç italyan ricali- Hür doian iman yavrusu, hür yap-
. O~o.riter d~l~lerin takip ettikte- tayyaresinde bulun~aktadır: no, Serrano Suner ve maiyet~eri ~:- Lo~dra d~n R~madan ad!iye ne- nin yen.i bir muzafferi~eti addedil- yacak, hür ölec~. Bu kanunun 

~ı .podlıtaka tab?;~ı, dünyayı heyecan Ayni zamanda bar kaç ıspanyol at ı3-26 de burada karaya inmiıler zaretme tayın edılen Grandınin ay- mekte~ır. hB'u üb~ müfi!~te 
1 

naLozaradn ~~ :.~ilir~erlyqar, ne Mm
ıçın e yafBbna..tır. Gazeteleri bir ta- tayyaresiyle Serrano Suner ve diier ve otomobille :urauıa hareket d nlmasını teessürle kartılamakta ve Grandı mil ım ır vaz e o an n -~ _... • çtmai bln,_ı. 
raftan darbe ineceiinden bahaetme- bazı ispanyol phsiyetleri hareket et- rek saat 16 da bu küçük ıehre :.: ingilizlerin ıahsı hakkında besledik· ra sefirliii esnasında, teessOfe ıayan nm yansı komüniat olan buıflnldl 
ği hiç unutmazlar. Fakat bu darbe miftlr. mışlardır. Şehir italyan ve ispanyol leri dostluk ve takdir hislerini ken· bir itidal göstermiıtir. ~~ pa~ da hommdamyor, 
hangi taraftan gelecek) Ve ne za - Madrid, 12 (A.A.) _ Matbuat, bayraklariyle donatılmııtı. Misafir- dilinin de bu memlekete kal'fl duy- Ayni mevzu hakkiiida Manchester eeld btiJi:ik burJUva da.. 
ınan) Bunu aöylemiyorlar. Akılla - Kont Cianonun seyahati hakkında ler askert val· ile memurlar tarafın- dutunu teyid eylemektedir. Bu eski Guardia.P gazetesinin diplomatik ... Soeyaliat İtalyanın ıstıraba ela-. 
nnca, kartı tarafın ıinirlerini boza· hararetli tafsilitta bulunmakla be- dan kartılan~ışlar ve halkın alkış- h~ri~iye nazınnın kabineye avdeti- muhab~ italya~~ ı1~diki siy~e~i- IUmclur: •• • • 
rak Münib arefeainde olduğu aibi raber bu seyahatin umumt neticeleri lan ve cFranko, Duçe> sesleri ara- nın ınailtere için tamamiyle bir ziya ni tasvıp etmedıtı içın Grandının ~ ·"·~ biiyik M~ 
siyasi zafer kazanacaklardır. hakkında kayda deler bir ihtiyatlık sında hükOmet dairesine &'iderek ye- teıkil etmiyecefi Omid edilmektedir. Londradan geri çalırılacaiının bir solini resimlerine ve yaftalanna raı· 

Filhakika böyle bir ıinir mücade- göstermektedir . meli orada yemiılerdir. ~!nkO mumaileyh bizi tanımakta· kaç aydan:: aöylenmekte oldulu-~ . • 
leai ilk zamenlar otoriter devletlere Tahminlere •öre, Kont Clanonun Ciano bu alqam ayete Ul'ayına · nu yazma ır. b.tl-mlfbr• akaülameUer iM nihayet 
l'ardım eden bir tabiye idi. QinkO ikameti unafmda llyut Teya aakerf siderek Franko ile görtııecektir. ~ Alman • ••• 
~nya ve ftalya. harp için huır- malliyette her han•i bir anlqm~ :ya- Franko misafiri ıerefine bir dine k ıı• tl • halkı, :-ıc= = 
==~'.::!:..-: =·= =~ pılmıyacaktır. .~ecektir. acar e a ıye erı !:;~ffiı:w,~ -
kuvveti olmakla beraber , bu kuv - B lb h :-tutarJ~ •Dn il .. 
Vetler feçhiz edilmemwa. Bu mem- ı· ao a ·ı·nesı· Romanyada suikastlere başladılar caimı bilen rneı., bu ~--
leketlerin efkin umumiyeleri de ~ denen bir neenenin ~ 
ha~ yapma~ i.ıte~iyor~ı. Bir ai- Ve belediye reisini öldürdüler nutmut olaa prek.. 
Yaaı muharrır, ınaı*renın ıeçen ae- - Ben neyim, '-ıim haklarim 
nelti psikolojisini iyi tahlil etmifti: BOkreo, ı 2 (A.A) - Halmeu şeh- şehrin Macar papası ve Macar mual- .-ede, ben ne olacajun? 
deıniıtir ki, ingiliz milletinin en bü- Hakkındaki karar verildi. Altınlar rinin belediye reisi Teofil Rusu iki limi ile direr ıo kiti tevkif edilmi§- Sualinin doiduiu gün, cliktaton 
Yiik zaafı, beynelmilel ahlik kaide- • • &1ln evvel Macar ekalliyeti azası ta- tir. Şimdiye kadar bu işle alikadar ve clehfet, partiyi b,.bedecektir. Al-
lerine fazla riayetkar 01maaınc1ac1ır. F ranko h6ttkıl metıne ıade 0 ~unuyor rafından aı•r surette yara1anm11tı. olarak tevkif ~dilenlerin yekanu 2, e man milleti, bunu aonnaia bat1amıt-
ıngilizler Almanyaya L--· hakaız- . . . . . Ruau hastahanede 6lmUıtür. Bua1ln yUkaelmektedır. br. lmanhk aoiulclcanlılıld. bundan 
lıJt a ~ kadar...-~. . Pitiera. ı2 (A.A) - Poıtıers ıstı- ran bankalara, iadesine karar ver- 0....., bir netice beldiyebilir ' 
he.ry· P .. tan o ç_ekin':"ler ki, naf mahkemesinin birinci dairesi Bil- mişti. lnailtae hürri : 

illa:· aı,ze .~· F~~ ~- bao hazinesi davasına aid hükmünü İstinaf mahkemesi bu karan tas.- Mareş& alımız Aydında lan ile~ topr::.= -~ 
tifad~e~. ~:11r.e.!~k:!:1:~? .ı• vermiftir. dik etmiştir. uluak onlara inunhkJ.rmı .zer'~ 
de . lf . . . . Y. . ıçın- La rochelle mahkemesi 1937 ma- Karar mucibince, muhteviyatı ıs deha habrtattı. 
bi vazıyet çok deiifmıttır. Sınır har- yasında baak htıkQmetine aid olarak f k 

1 
k t h 1 dil Komlniatlerin • • • 

lekeaulh cepheabü ~ ~~n.mem- Fransaya •önderilmjf olan kıymetli milyar ran o ara a ~De .en Halk Mareşaiımızı hararetli cliiine devam ...l~yab ... alahil-
~· efkin ~~~eaı~ı •ınırl~ .. eşya dolu aandıklann bu undıklar 900~ sandık İspanyaya ıade edıle- ' •• • • • Ne hacet: - 7 • 

tek t~'!!.: Tabiidir~· kimae ae~e- rochellee ~eldifi vakit haciz koydu- cektır. \ tezahuratJa 1St1kba) etti Alman milletnin her • 
dir ~acaqı yapmalı ıatemekte dejil .. ~00 ferdi Geata-

. Fakat kaçınıJdıkça, harbin daha • Aydın, ıs (Hususi) - Genel kur- ponun muttumı ela aöriiyor, micleai-
~altın geleceği hakkında ~naat ha- B l . , lk b -'a ı la r may başk~nı Mareşal Fevzi Çakmak, M n?-~iDi da duyuyor ve nihayet, 
auıblınıya baflamıı~r. Bınaenaleyh ewne mııe Q aa~ 'Y refakatlerınde Orgeneral lzzeddln ısır girdigı macera yolunun bataklığı ve 
İa devletler de eakı chazır ol cenge 'J Çalı9lar, Korgeneral Mustafa Mut- korkunç dönemeçlerini de fark edi-
ll'l~n ıulh ve aalih> kaideaiyle &- lah ve Tümgeneral Avni Üner, h:ıva 1 •Jt d yor. 
lil olnuya karar Vermitlerdir. in- Ingiltereyi anlamadılarsa, uykularından mUtavirj ku.rmay Albay Şefik Çak- ngı ere en para Hürriyet bu, ideolo"i palavrui 
dır tere manen de maddeten de hazır- mak ve maıyetleri erkAnı oldukları • d• cleiil! J 
)~ F~ hazırdır. Teh~eye en aCİ bir surette uyanacaklardır halde saat ı2,80 da Aydına 8'elmiş. JSteme l . 
lıL~ lörunen Polonya, aoğuk kan- . . . ıehir medhalinde merasimle ve par- Kahire, ı3 (A.A.) - Alakadar M 
~l en .çok ~uh~faza. ed.en bir Londra, ı~ (A.A) - Ulstenn sıya- menbalan ımparatorluğun emrine lak bir şekilde kal'fllanmıştır. Halk, mahfeller, Mıa- hOkOınetinin inıril- j })i Şef 
IÜıirlee~ettir •. Filhaki~ hı_ç. bır ,ey, si katolik bır teoekktılü olan corab- Amade bulundurulacaktır. samlmt tezabOrat yapmıştır. Vali. tereden bir istikraz akdetmek iste-
~ ~~~ndı k~vvetme ıtimadı .o_I- geme~b nın senelik bayramı mUn~- belediye reisi, kumandan, parti ve diline dair verilen haberi tekzip et- Seyldp dolayısile Kral 
~.'4U1ar takvıye edemez. lngıbz sebetiyle dün down kontlujunda ka- R d Halkevi heyetleri, Maref&lı, şehrin mektedirler. Bo • . 
bit •Ye vekili, aeçenl~e eöylediği in :aan.orda bir nutuk söyleyen Şi- US)'a a dlflnda karplam11Jardır. Halkın te- Mısınn sadece İngiltere tarafınd rıaı taziye etti 
~ llUtuJtta, inaild denız, hava ve malt İrlanda bqvekfli lord Craia'a- S • • • zahüratı arasında Orduevjne inen verilen ailihlar bedelinin bir k an Ankara, 13 (A.A.) - Bulpria-
~~\rVledtl~rininbi~eJdr.an.d~Ba··f!De- von de Valera tarafından ileri sürü. !'lnayı Verımı Mareoal terefine Orduevlnde bir zl- nede ödeneceğine dair bir itilat~~e~ tandaki Sevlievo aer.labı dolayııiyle 
~ı Çe r o ugunu ımuı~_ı· .. §Ve len talepleri bir cküstah~ık> olarak Moskova, 12 (A.A) - Tas Ajansı yafet verilmfttir. ettiği tasrih olunmaktadır. Reisicumhur lımet nönü ile Bulgar 
1'littir ll'l~rlayn da pazar gunu de - tavıif ettikten sonra demıştir ki: bildiriyor: Kralı üçüncü Boria arasında apğıda-....._ k= . - Ulstre dokunmayınız. İnl'iliz Neıredilen istatistiklere göre, mi- ki telaraflar teati olunmuıtur: 
it~ vyle zannediyorum kı, hava hayratının dajma Ulster üzerinde haniki inşaat ve müdafaa aanayfinin Son Dakika: Majeate OçüncCr Boriı ' 
d~ll) etlerinıiz bir çok noktalarda? dall'alanması için son nefesimize ka- istihsalitı 1989 yılının ilk altı ayı SOFY A 

dır. llnın en mükemmel kuvvetlerı- dar mücadele edecektir. Biz dalma zarfında yüzde 27,& demirden ıayri Al Trı•yeste' de Bu derece insan zayiatına aebebi-
8unı. . . . mensup olmakla iftihar ettiğimiz bü- maden sanayii istlhsalAtı yüzde U,ı, manya yet veren aeylap haberini derin bir 

tclell)e, ~ •0tor~ter de\'letlen idare yük imparatorlutun vatanda§! ola- kimya sanayii istihsal Atı yüzde 15, 7 teeaaürle aldım. Dostane 8Cmpati hiı 
1-~ Poli ~hı ıniibale.~ya. alış!,ın .': rak kalmak istiyoruz: ve stok komiserliğine aid mOessese- aiyahmla en hararetli taziyetlerimirı 
Ç\ijil IÖz ~İ~ aözlen ddgıl,laol- Beynelmilel vaziyetten bahseden lerin verimi de yüzde 27,S artm11- ltaJyaDID Tn•yesteyı• 10 . . AJ ~bulünü Majeatelerinden rica ede-
ıt~~ ifacfe ~•ren devlet al~ n- baıvekil, şöyle demiştir: tır. ' Sene IÇID • rım. 
d'*rıy~ Jeridlı.. Eauen k81ltez: - Beynelmilel kabadayılann mu- Bütün diğer sanayi komiserlikleri k• J d v J.net lnönü 
olcl~alb·e~ .• büyük deniz .. k uvve~ hayyleainden çıkan talepler önünde veriminde de 1988 yılının ayni dev- manyaya ıra a ıgı bildiriliyor Ekaellnı ismet lnönü 

~~ cfa
1

F~anıı;;n md eB~n- daima boyun mu etecetlz! tnıiliz resine nazaran artma nıevcuddur. Parla, ıs (Radyo) - (Ekaelaiyor) lolar yapacak ve hava üsleri tesise- Reiaicumh~KARA 
... 1t hat~ hanı ~ uıu ur. da milleti bu suale burun alenen, hayır, razetesinin Zorih muhabiri, alika- decektir. ;ii: ~eaini .... ~ ede ve-':nin diye cevap vermiştir. Harp, her an R d h be ı • dar Alman mehafilinden aldığım id- Sevlievo mmtakasındaki felaket 
~ ~· Diier ~af:: Aımanya cıkabiljr. Diktatörler eter lnariltere a )'O a rıerı• dia ederek verditi bir haberde; tta1. Bu haber; siyasi mehafilde derin dolayısiyle Ebelinalan tarafından 
eL--'-'h. 1917 __ !_..J_L! harp nin kat't karannı anlamamı9lar ise • • ,j yanın, on sene için Triyesteyi Al- akisler yap.llllf ve Almanyanın Tri- bana kartı göaterilmiş olan ve beni 
:'Oll- -u-uıoCll>I mızın evamı derin ıurette mütehassiı eden doa-' -...ief ~ ----'-tad lar uykulanndan acı bir tekilde uyana manyaya kiraladıtını bildirmektedir. yesteye indıkten sonra Akdeniz mu- .1 • d d l • 
~~1-r -1tında Py~k ed~·k· caklardır. - 10 NCU SAHiFEMiZDE - Muhabirin iliveten bildirdiğine vazenesinin az zaman içinde bozu- tanet~'!'pa~~.~neden . 0 ayı samımt rovo e ~ - . ıure \~ ,e-r.ııı;~·u eram. 

7 acı Salalfecle _ Harp zuhurunda Ulsterln bQtOn --·- ıöre; Almanya, Tnyestede büyük si- lacaiı kanaatini vermiftir Boria 
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ÜZÜl\1 BORSASI PARA BORSASI Bugünkü program 

I Z 1\1 1 R A N K AR A 
30 çuval Al bayrak 16 17 50 ı Sterlin 5. 9 3 
11 » T. S. K. 15 50 15 50 Dolar J 26.6575 

1639 M. 183 Koı./120 Vw. 
Kw. 

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

:J'. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 F. Frangı 3.355 
Liret 6.66 
lsviçre F. 28.55 
Florin 67 .245 TORKIYE RADYO DlFOZYON 

F ransadaki büyük otomobil ya '.41 Yekun. 
694660 1,2 Dünkü yekun. 

K~. 

Rayşmark 50.835 POSTALARI 
Belga 2 J .5 225 TORKiYE RADYOSU 
Drahmi 1.0825 ANKARA RADYOSU 

bir Alman kazandı rışlarını U. l"ekfin. 

Tenis, yüzme, Futbol, erkekler ve kadınlar 
arasındaki atletizm musabakalarının neticeleri 

694701 1,2 

No. 

7 
8 

Fi 

11 
11,50 

9 12,75 

10 14,75 

Leva 1.56 1 2.30 Program 
Çekoslovak kr. 4.34 12.35 Türk muziği Pi. 
Peçeta 14.035 13.00 Memleket saat ayc.ı.rı, ajans, 
Zloti 23.8725 ve meteoroloji haberleri. 
Pengü 24.8425 13.15-14 Müzik (karışık program) 

Futbo!; 
INGILTERE- HOLLNDA 
Londra, (A.A) - İngiltere fut -

1101 federai!yonunun mutad son ba-
ar milli karşılaşmaları için davet 

Atiği İsveç milli takımından matla 
Hollanda milli takımını da davet et
miştir. Hollanda milli takımı 8 inci 
teşrin $alı günü şefild İngilter~ milli 
takımı Jle karşıla~acaktır. 

Hollanda federaayonunun 50 inci 
yıl dönümü: 

Kadınlar arasında, 

Gülle atma: 
1 inci 1\Lauer Mayer 46.76 metre, 
2 inci Hagemaun, 40.85 metre, 
200 metre sürat koşusu: 
1 inci Winkels 25.3 saniyede, 
Yüksek atlama: 
l inci Kontes Solms 
2 inci Kaun, 
Uzun atlama: 
1 inci Schulz, 5.92 

1.60 metre 
1.60 metre, 

2 inci Voss, 5.68 metre 
80 metre manialı koşu: 
1 inci Deppo 11, 7 uniye 
Erkekler arasında aırıkla atlama: 

Gülle: 
1 inci Mauermayer 13.53 metre 
Cirid: 
1 inci Gelins, 44.43 metre 
Yürüyilş şampiyonluğu: 

Lausanne, (A.A) - 200 kilometre 
Iik dünya yürüyüş şampiyonluğunu 
bu mesaferi 28 saat, 86 dakika ve 
~5 saniyede kateden Fransız Flori -
mond cornet kazanmışt1r. 

Fransız Husson, 10 adımdan Cor
netyi takib etmekte idi. 

Dünya yürüyüş şampiyonu ilk de 
fa olarak verilmektedir. 

Otomobi'ı: 

11 17,75 Ley 0.905 19.00 Program 
Dinar 2.8925 19.05 Müzik (Vagner meistersin-Zahire borsası 

1ZMİR 
125 ton buğday 

30 ton arpa 

193 ton bakla 

Yen , 34.62 ger operasının üvertürü - Pl.) 

7 75 6 625 
İsveç kr. •30.5525 .19.15 Türk rnuziği (fasıl heyeti) 
Ruble 23.9025 20.00 Memleket saat ayarı, ajan!', 

3 6875 4 ESHAM ve T AHViLA T ve meteoroloji haberleri. 
3 626 3 75 A N K A R A 20. 15 ~~nuşma (hFtftalık spor ser~ 

6 ton mısır dan 4. 50 4 50 vısı) 
1933 Tiı.'.rk borcu 1. 19.25 peşin 20.30 Türk muzı'gVı• (saz eserlerı' ve 4,5 ton kendir to. 6 25 525 
1933 '!'urk ~orc.u il. . 19.275 « muhtelif şarkılar) 

64 bal. pamuk 
43 5o 43 5o ) ?33 ıkramıyelı Er~anı 19.22 1 - Mahmud Celaleddin pa-

9847 kilo yapağ 53 53 Sıva~Erzurum hat. ıs. il. 19. 90 şa hüzzam şarkı kerem eyle 
------....J.Joo*oo mestane 

2 - Lemi suzinak şarkı ye
ter hicranlı sözler 

Amsterdam, (A.A) - Hollanda 
futbol federasyonu bu son baharda 
52 inci yıldönümünü kutlayacaktır. 

1 inci Haunzvvickel, 4.00 metre 
Bu münasebetle Hollanda milli ta -

2 inci Sutter, S.90 metre Franııa büyük müki.fatı: 
\ 

' 
3 - Lemi hicazkar sarkı son 
aşkımı canlandıran . 

kımının, Belçika ve Alman milli ta- Uzun atlama: 
kıınları ile karşılaşmaları mutasav - 1 inci Dr. Long 7. 4l metre 

Reyms, (A.A) - Burada ıyapıl -
makta olan enternasyonal otomobil B [ 4 - Rast şarkı yok mu cana 

a~ık.a hiç mürvetin 
verdir. İtalya milli takımı ile de bir 

Çekiç atma: 
maç yapılması çok muhtemeldir. 

1 inci Blask, 57.17 metre 
Futbol tatili: 

yarı~ları bilyük Fransa mükafatını Q ZQnO mıntakasındaki ecnebiler 
eski Alman şampiyonlarından Her- k .. b [ J 
mann Mililer kazanmıştır. QS eri Ve SlYQSf Se ep er en 

5 - Mehmed Nesip rast şar~ 
kı öyle yaktıki beni 
Konu~ma 2 İnci Storch 55. 73 metre 

Berlin, (A.A) - Alman be .. 3 üncü Hein, 55.57 metre 
den teı·bıyesi teşkilitı , 1 temumzdan 

Büyük mükafat FransR.nın 33 ün- h d / I 
cü büyük mükafatıdır. Herman Mü!- feC ir e l ivormuş. 

21.1 o 
21.25 
21.30 

Neşeli plaklar - R. 
Müzık (radyo orkestrası 
şef: Praetorius) 

4 üncü Lutg 54.92 metre 
15 ağustosa kadar tekmil Almanyaya 

5 inci Beyer 53.06 metre !er 400 kilometrelik bu büyük yarıştıı Roma, 12 (A.A.) - Yukarı Adic- 1 Deyli Herald gazetesi tebliğd.e 
pmil olmak Uzere hiç J:>ir futbol kar 6 ıncı Yancke 51.78 metre. 
şılaşması yapılmamas~ kararını ver-

3000 
metre : 

saatte vasati 169,380 kilometrelik d b .... ı h kk d l b h ı 't ı · ı ı· A e ya ancı yur Ltaş ar a ın a a ı- 1 a SD an ı a yan gız i po ıs teşkila-
bir sürat temin etme,ğe muvaffak nan tedbirlere dair aşağıdaki resmi 

1 

tının isnadlarını muhik gösterecek 
olmuştur. Kaza auto Union otomobili tebliğ neşredilmiştir: mahiyette bu mıntakada bir tevkif 
ile yanşa girmiş olan Avrupa moto- c:Siyasi ve askeri sebeplerle ve Bal hadisesi veya bir vak'a cereyan etti
siklet ıyarış şampiyonu Georg Meyer zano vilayetinde ikamet eden batı ğine dair ingiliz makamlarına şimdi
ikinciliği almıştır. milletlerine mensup bazı unsurların ye kadar bir haber gelmediğini kay

1 - Haydn senfoni sol ma
jör, No. 100 

mitştir:1 • ili" k 1 inci Kaid! 9 dakika 8,8 saniye 
ngı ız m ı ta ımı: 2. . S 'd Ch 9 d k'k 19 6 

2 - Adam operasından ü
vertür 

L (A A) _ C be Af i.k _ ıncı eı ens nur a ı a . ondra, . enu 1 r a . 
da büyük bir turneye çıkmış olan sa~~~J 

3 - jo. Straus kayzer val~i 
12.30 Müzik (opera aryaları pl.) 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat 1 'it '11' t la Ü iJ u e atma: ngı ere mı ı a mı cuma g n 

1 
. . T . 

16 21 
tr Talbot otomobili ile yarışa giren faaliyeti hakkında siyasi polis tara- deylemektedir. . . ıncı rıppe , me e 

Kaptan hareket etmıştır. 21 temmuz 2 inci Stock 16.19 metre Fransız Le Beuge, yarışın üçüncüsü fından verilen raporlar üzerine, da- Nevs Chronicle gazetesinin Bolza
turundan sonra, üçüncü yeri tut .. biliye nezareti aşağıdaki tedbirleri nodaki hususi muhabiri italya hükQ-

esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat) da Sutamptonda olacaktır. 3 üncü Wöllke 15.84 metre 

F. 1. F. A. nın kararları: 4 üncü 15.46 metre. muştur. almıştır: meti tarnfından verilen kararın bıı 73.20 Müzik (cazband - pi.) 
23.55-24 Yarınki program Paris, (A.A) - 3 ve 4 temmuzda 

toplanmış olan F. t. F. A. icra komi
te i bir çok müracaat ve talepleri 
tetkik etmiştir. 

Vaki olan taleb üzerine, eski Çe -
koslovakya ıederasyonu bundan böy 
le c:Cesky Svvaz footballovy> adıl)l 

alarak sadece Çe.kyayı temsil edecek 
tir. 

Komit eHelsinkide yapılacak o -
lan n1940 olimpiyadındaki futbol 

~ v 

turnovasının, 20 temmuz - 4 agustos 
1940 tarihi arasında icasına karar 
vermiştir. 

Dünya kupası talimatmın tadili 
hakkında, B. B. Mauro, Bauvvens , 
Chevallier ve Sehrickerden komisyon 
tarafından yapılan teklif komitenin 
gelecek toplantısında tetkik edile -
cektir. 

Komite tasavvur halinde olan u -
ıak şark kupası maçlarının kuvve -
den file çıkması için, esaslı bir su -
rette harekete geçilmesine karar ver 
nll yeni rekorlar kaydedilmektedir. 
miştir. 

Atletizm: 
Almanya ıampiyonları: 

Berlin, (A.A) - Olimpiyat sta -
dında yapılmakta olan Almanya at
letizm jampiyonlannın birinci gü -
na yeni rekorlar kaydedilmemiştir. 

Alınan neticeler funlardır: 

LU 

Sahip ...-. Bqm-.dıuriri 

BAYDAR ROŞTU ÖKT.BM v-.u•• ..,nrat" ~ ifı.rt 
•ild'frll 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

tDAK l!: H~lıfB Si 
lıtrıif' ~oC BqWr .ahı.t 
C. Halk Partift '""4n tfinü 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

rELEFON: t776. Poıta. JcutU3U:.ıo5 

ABONE ŞEB41TI 
Y,&14ım 1'00, Altı orla4ı BOO 

K un11tv. _,-.; 

YabanCl memleketler fçfn aenelllc 
abone ftcrdi 27 liradır. 

GQnQ geçmiş nQshalar 26 kuru~hı.r. 
ANADOLO M.~TBAASINDA 

BASILM!Şf'IR 

100 nıetre aüı-at koıuau: 
1 inci :Meckerman, 10.8 sani~e 
2 inci Scheuring ·10.5 saniye , 
10.000 metre mukavemet koşusu: 
1 inci Syıing, SO dakika 7 saniy~. 
Almanya. şampiyonları: 
Berlin, (A.A) - Yapılmakta olan 

AlmanyA atletizm şampiyonalarının 
ikinci günü fevkalil.de neticeler alın 

'Mecedes-benzin ~e~ üç otomobili Balzano vilayetinde muvakkaten mıntakada büyük bir memnuniyet-
de yarıştan çeldlmı tir. Ye.rıv başlaı- ikamet e mekte olan bütUn yabancı- · l'k t l d tt•• · · h b kt . . . sız ı ev i e ıgım a er verme e 
başlamaz , Auto-unıon otornobıllerı !arın derhal hudut dışına veyahud .. 
h k t d t · ı ·ı Mill .~ . A • ve şoyl~ yazmaktadır: are e e en azıo nuvo arı ı e - italyanın dıgre 93 vılayetıne gönde- A • 

!er yıldmm sürati ile hemen basıı tut ·ı · Şehirlerde bu plan hır dereceye 
~ rı mesı. 

muşlardır. Fakat Hermen arkaların Yukarı Adicde yerleşmiş olafı di- kadıw.· tatbik ed.lebilirse de dağlar-
dan yetişen Hcrman Langa cMerce - ğer bütün ecnebilerin, kendilerine daki Alınan köylüleri mukavemet.c 
des-benz> yerlerini terketrnişlerdir. işlerini tasfiye imkanı Yerilmek için, hazırlanmaktadırlar. 
Meşhur koşucu Caracciola c:Me - bir müddet sonra çıkarılması. 

ng ere 
Tayyareler icin 

• 
144 milyon daha 

ayırdı cedes-benz> bir evin dıvarına bindir Frans.a isvi,.re ve ingiltere gibi D d 
mıştır. . , 11' • y lar a 

50 O O . . .. il d k R mış, fakat sakatlanmam ıştır. Ancak bazı memleketlerin mümessilleri va- 0ffi1 n Ün 
. O seyırcı on n e, oşucu u- Londra, 13 (Radyo) - Bu sabah 

dol! Harbig, 800 metrede 1 d. 45.4 yarı.§~ d.evam ede~~-miştir. ziy~t .hakkında ~a~e~ler almak .için Beyaz ırkın mecburi asker· munzam büdce tahmini neşredilmiş-
saniye ile yeni bir dünya rekoru: Bırıncı turda hucu mederek başı harıcıye nezaretını zıyaret etmışler l'k h' t' t b' t t l tir. Bu tahminlere nazaran mühirn-

Te°'men Ho··ıı·ng, 400 metre manı·- tutan Lang, arkadaşlarını bir ..ıaki- h · · k d 1 1zme me a ı U U • 
o .J.L ve arıcıye müsteşarı en ilerini i.i- mat nezaretine 144 milvon, hava kuv 

alı koşuda 51,6 saniye He yeni bir ka açmağa muvaffak olmuştur. zumu veçhile tenvir etmiştir. ması istenecek vetlerine 40 milyon sterljng ayrılmak 
Avrupa rekoru tesis etmşitir. Dokuzuncu turdan sonra Alman Londra, 13 (A.A.) -1ngiliz mat- Paris, ı 3 (A.A.) - Siyasi Fran- tadır. 

El erlin 5000 metreyi, yeni Alman koşucuları gerek İtaly. anları gerek buatı bu sabah Balzano eyaletindeki sız mahfellerinde söylendig"' ine aöı-c 
k 1 b f kl -=- Mühimmat nezaretin~ ayırılan 144 ya rekoru olan 14 dakika 27,2 sani- Fra?sız oşucu arı ır tur ar a ecnebilerin ihracı meselesiyle uğraş- Londra hükumeti, dominyonlarn 

yede koşmuştur. gerıde bırakmışlardır. Geçen yıl makta devam etmektedir. Bu tedbiri müracaat ederek bu memleketlerde- m:lyondan 30 u bir istikraz akdi su-
Pazar günü yapılan müsabakalar Fransa büyü~ m?.kafatını k.a~anmış intaç eden sebepler hakkında sarih ki beyaz ırka mensup halkın lngilte- retile elde edilecektir. Hava kuvvet-

şampiyonları tesbit edilmiştir. olan Brauchtısch ın otomobılı c:Mer malün at elde edilmemesi ve iki gün rede olduğu gibi mecburi askerlik !erine ayrılan 40 milyondan 3 u gene 
200 metre koşu: cedes-benz> birdenbire ateş aldığın denberi biribirini nakzeden haberle- hizmetine tabi tutulmasını istiyecek- bir istikraz ile temin edil~ccktir. 
1 inci Schering, 21. 1 saniyede. dan, koşucu yarışı terketimiştir. rin dolaşması matbuatın endişesini tir. 
2inci Merckermann 21.2 saniyede Tenis: çoğaltmaktadır. 

400 metre: Londra, (A.A) _ Vimbledon te _ Taymis gazetesi bu hususta şöyle 
1 inci Hamann, 48.1 saniyede. nis müsabakalarında: yazıyor: 
800 metre koşu: Riggs _ Cooke çifti,, Hare _ Vilde Lisanı Almanca olan halkın Al-
ı inci Ha:big 1, dakika 49,4 sa - çiftini 6_313_616_3 9~7, Fabyan Marb manyaya veya huduttan uzak bulu-

niyede le çifti, jacobs _ Yorke çiftini 6_11 nan italyan eyaletlerine nakledilme-
2 inci Brandscheıd, 1 d. 51,8 sa. 6_0. si hususunda Berlin ile Roma arasın-
3 üncü Giesen, 1 d. 52 s. Riggs _ M:arble çifti, Vilde _ Brovn da bir itilaf hasıl olduğu muhakkak 

---Sl8118UH1t'8--~ 

Kayseride 
Belediye intihabatı 
hararetle devam 

ediyor 

Bu yeni tahsis~t ile bu sene hava 

kuvvetleri için ayrılan parnnın ye
kunu 260 milyon sterlinge baliğ ol
maktadır. 

Çukurovada mah· 
su] bereketi 

lSOO metre mukavemet koşuau: ,.ı'ftini 9•7, 6~1 yenmiştir. tır. Bu hususta niçin resmi tebligatta Kayseri, J 3 (Radyo) - Kayıııe-
::t b ı l ~ d B ı d' · 'h b ·k· ·· d Adana, 13 (A.A) - Bu sene çu .. 1 inci Mehlhose, 3 dakika, 524 sa- Yüzme: - u unu madıgını anlamak mümkiln ri e e e ıye ıntı a ına ı ı gun en-

niye .ıd · olamamıştır. Adigede asırlardanberi beri alaka ile devam edilmektedir. kurovada hububat mahsulü çok be-
5000 metre mukavemet kotuııu: Yüzme; yaşayan Alman cemaatının dağıtıl- Belediye namzedleri, bir misli fazla reketıi olmuştur. Pnmuk mahsulü de 
1 inci Elerlin, 14 dakika, 27,2 sa- Hamburg, 10 (A.A.) - Devam et- ması, Alman milli hissi için acı bir gösterilmek suretiyle Parti gcnyon ayni derecede iyi l>ir vaziyettedir. 

niyede mekte olan Almanya yüzme şampi- darbe teşkil edecektir. Almanya hU- kurulunca 120 ki§i olarak tesbit edil~ Bazı yerlerde az miktarda görünme1' 
2 inci Schaumlurg, 14, dakika yonlarının ilk günü alınan neticeler kfımetinin bu elim ameliyenin ses- miştir. Halk, bundan çok memnun- te ise de ziraat milcadcle heyeti 

28.4 saniye şunlard.ır: sizce yapılmasını ve bunun içinde dur. süratle tedbirler almış ve mücadele" 
3 üncü Fellermann, 14. d. 35 s. Erkekler arasında: bütün ecnebi müşahidlerin evvelden Be1ediye seçimi, bir haftada biti- ye başlnmışt1r. 
110 metre maniah koıu: 100 metre seı·best yüzme: uzaklaştırılmasını istemi~ olması rilccektir. Pamuk fiyatları daha şimdiden çift" 
1 inci Kumpmam, 14,7 saniye 1 - Fischer, 60,5 saniye. mümkü_ndür. \ • l'r muhasip İş arıyor çiyi sevindirecek bir s.eviyeyi bulmUŞ' 
400 metre manialı koşu: 100 metre sırt üstü: Deylı Herald gazetesinin diploma-

1 

- tur. 
1 inci Teğmen Höling, 51.6 sani- 1 - Schlauch, 1 dakika 10,2 sani- tik muharriri, ayni kanaati izhar et· ithalat, ihracat ve komüıyoncu-

ye 
2 inci Glavv, 52 saniye 
3 üncü Darr, 53 7 saniye 

Yükse katlama: 
1 inci Gehmert, 1. 95 metre 
Os: adım: 
ı inci Ziebe, 14.58 metre 
Dük: 
1 inci Lampert, 49.35 metre 
Cirid : 
1 inci Berg, 69.48 metre 
2 inci Stöck, 67.32 metre 
1000 metre sürat koıuıu: 
1 inci Külmel, 12.1 saniyede 

ye. ;;kte ve italya hükumeti tarafından luk itlerine vakıf, Fransızcaya işi- Satılık motörsiklet 
400 metre serbest yüzme: verilen kararın tatbiki esnasında ba- na, iyi referanslan bulunan bir 
1 - Köningeı: 4 dakika 56,3 sani- zı acıklı sahneler cereyan edeceğini muhasip İf anyor. 

Müracaat yeri: lnönü caddesi 
ye. b.elki de kan döküleceğini tahmin et- 392 numaralı hanenin üst kabnda. 

Artistlik atlama: ımektedir. 

1 - Veiss, 161,28 puanla Dünkü italyan tebliğinde bu mınta .. 
2 - Hester, 160,82 puanla, kada oturan ecnebilerin casusluk 
3 - Valter 153,82 puanla. yaptıkları a:ikredilm.ekte idi. 
X 100 metre kurbağalama: 

1 - Hallas Magdeburg Madkia. best yüzme: 
X 200 serbest yüzme: 1 - Scmitr, 5 dakika 41,9 sanl-

ı - Spor Foryn 9 dakika, 35,8 sa- ye. 
niyede. Kuleden atlama. 
Kadınlar arasında 400 metre ser- ı - Eckstein, 62,32 puanla. 

~--------------ıı Eleksir Şahap 
Basur memelerini gi· 
derir, Kuvveti, Erkek· 
fiili.. istihavı arttırır. 

Rudge markalı be§ l:ieygirlik tir' 

miz kullanılmıı b1r motosiklet satı' 
lıktır. isteyenler Karşıyakada Ha1~ 
dar Edene müracaat etsinler. D: 1 

Doktor 
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~UMA DAN, HAİNSİN!: 
Dahifiy·e 
Vekiıimiz Halayın teslimi 

Tertjj eden: ANT SVOKU -152- ~·eviren: KA:\Iİ OP.4L 
B:ısvekilimize Ba·szn 

sinde' ko~gresinin tazimle· Teslim mu~nıe)esi, j)U ayJn 22 
Ma nun general, ca,r.ıs kadının qğzım kapattırma- . rinf bi,dirdi .... olacak, Fransız ask~,~~ri çekiiec~ktir 

b •• "k h .. l • [ [ .. Ank,ıra, ı., (A.A:>. - Bıııncı Pa!'is, 13 (Radyo) - Hariciye na- daki pıuahedeyi ter.ti eylemişleııdir. &znz Ve OTCURUR en, U}'U ŞQ Sl)'e l 0 an ~en era '.ft~_rk b:fsı~ kongresınm .. topla~!ısı zırı jorj Bonp, bugün Türkiye büyük 1Ial6m olduiij üzere Hatay, pp. 

{ 
'.,.

0 
h J... t ll - ·ı • • -l t l ll • ı;nuı~~seb~tıyle kong.re reısı d~hıhye elçisi Suad Davazı kabul etmiş ve ayın ~2 sinde Türkiyeve tE'~lim edi-

,..., f.l'f'#78 e lTl flJ6'71f.?SlnJ re,S fi:n (lt€p lf! l vekılı Faık ôztrak ılc paşvekıl .. dok- uzun müddet konuş{l'luştur. İki dip- lecek ve J<Tan.sız kcılcr' çekilecek-
... B l ··yted·ği •. - ı. '\ . . 1 8 b' hk tor Rcf.k Snvdam arasında aşagıda- 1 t H t t' t 1. . h kk •. cıs ..._ öy e so ı nı ıyı t·a- mıştı r nız sayın reıs urası ır ma eme- ı.· 

1 
fl · . d'J . t' oma , a ayın sure ı es ımı a ın r1.ır. 

tırl C k d D h k l d. z b 1 8 · t k .,.ı te gra ar teati e ı mış ır: ıyor rnusunuz? asus a ın - a a ço evve. ır. a ıt tutu uyor. u vazıye ar- D kt R f'k S d oo*OOO------
Casus kadın - Hatarlamamış ,ol- General Jofr, kendisini erkanı har- şısmda benim de söz söylerr:_ekliğim 0 

or B e ,
1 '~:ty am T e • •• k ı • 

laydırn, tabii sÖy rnezdi11). biyede zİyJıre~ batladığım gündeq.- Ye sesimi duyurmaklığım lazımdır. SŞ\C 1 ıyençın muza ere erı 
Ca Reis - {General Jofre hitaben) beri benden~ir şey saklamamakta Ca,us kadın, burada ordunun en B . r·. . A~~ar: h 

sus kadının sözlerine karşı bir di- idi.:> yüksek şahsiyetini tahkir etti ve bu- . a.sı~ bır ıgı kongr~~ı ~u se 
1 
şa -

Jeceğiniz var mıdır~. Bu sırada maznun general (L) ye- na, siz müsaade ettiniz. O itibarla, s~yet~nıze karşı bes~e .1iı sars~ mazt 
r- ---' J-' n· ~· '-~ • d t. fk -'- . . 'b• b' • b" "k j' • .d. 5· S€Vg'l Ve Uf/llSlnl bıldırmefe rıyaşe 'apon lıabı•noaı•, 4ün tpplnnm.ıı •JO l ~en'"N:Y Uir r-- ıyecegım ıau, rın en ,..a m~ ıstıyor aı ı ır v~- &Jl 'IYU mesu ıyet sıze rac ır. ız, . . . t,/ ı ,... ,,,. '!!".,,. 

ilen nasıl saflıgımın kurbanı oldum- yet aldı. öyle bir tarzda hareket ediyorsunuz dıvanın~ ~~mur etmıştır. 
la, ıiz de, şu kadına bu sözleıi aöy- Re~ - ~nunl Bir şey mi IÖY· k;., karşın;?.dakilere general Jofrle Keyfıyeti yüksek ~uzul'Unuzla p/d 1 f d{k t •Rf • 
lerneğe müsaade etmekle öylece, lemek istiyorsunuz? aranızda bir husumet mevcud oldu- k.~np-eye. fe~ef vermenızden dojan n "'· e 11!'~ . ır .. . 
Fraıı.arun hakarete uiramasma alet Maznun general - Evet. Bir kaç ğu kanaatini veriyorsunuz. şukran hıslerıyle beraber arz ve ıah- Tokyo, 13 (Radyo) - Kabıne, ponya lngıltere ıle muzakerdere gı-
oluyorıunuz. dakika için bana müsaade etmenizi Reis - (Heyecanla) Oturunuz si tazimlerimi teyid ederi~ .. ~n Ba,vekil lratomamn riyase- rişmeği kabul etmekte aksi takdirde 

Reiı - (Muamn üzerine vura_ ri~ ederim. munun, oturunuz! Sizi aöz söyle - Türk b~n kon~e. re1sı tmde to~~ ve Tiyen-Ç~ ~ü- yanClJlllan).aktad.ır. 
rakflal Jolrf fl'IPJM aiz değil- R · Ca kadı d•w• . Jn4ten menediyo1wn. Dahılı;ve Vekilı zakerelennde Japonyuwı takıp ede- Tokyo, 13 (Radyo) - Talbbe, 
•iniJ« Fııuı~ın bir tek zabit- eıs - sus .. m~ ~er ıgı ~- MaJnun g.eııeral - (Yüksek ve Faik Öztrak cef! hatb hareket pllnııu m~re profesörler halktan pek ~k kimıe-
le ' ... J~WJ-di•eumz ~t etrafında mı aoz soyliy~ı- kati bir aesle) Siz, riyaset sandalya- Faik Öztrak ve kabul eylemiıtir. Hariciye nazırı ler, lnailtere aleyhine propaganda 
ço)c Ore1Mlfl• ' nız) ı~n?a bulunmaltla, kan~n~ selahiye- Basın birli~i.kon~re~i.baıJwu Aıtya, müteaki~n. imparator. tara- yapmaia dav.et ~iflerdir. Propa-
~tl 1o1, _.. ~ ~up aeııeral-Evet, evet. Sa- tinızi tecavüz ~emezaınız. Fransa Dabılıye Vekılı fınclan kabul edilmıt ve pllnı ımza- iit~ılM. duvarlara yaftalar yapıf-

~11- ..,,, )' ... ~ücumlap J\BZU'J yın h&kiıııler 1 Şu kadıncık, çevirdiii ~i.uıi tahkir için değil, beni mu- Kongrenin hakkımdaki duygulan- lamıştır. . tım»ımr1'#1. 
dıı.ı...tf JllııMl,"lluıaya ~ rolleri izah için laUZ111Unuza ııetirildi. lııılııome emıek için sizi o ııandolyaya na teşekkür eder ve mesaisinde mu, __ Al!k~dar mehafılde oöylendiğin~ • ~~8· J_3 __ {A.A.) -Tiy~~in 
fatı ile .Wpe lire, .. J-Wbuki fimdiY• ~r aöylediii aöz.. ptwtmuttur. Kendinize sel~ ve vaffakıyetler dilerim . gore, Çıne yardım etmemek ve Tı- had1!_Cıım 19r~ oi.Jl lnailiz • 
haldı old~ı URDederim. lede, ordwwa u ri~aek phaiyeti- bir 1!1'1~ ~ırun aizını bpattınp Başvekil yen-Çinde japonya ile siyasete ve ik- japon "°ifer~ı. ~i mııh~el .. 

lleia - ~izin size ...... ni bil&perva ~ etmekıe devam ~ harbiyei .uııwniyeyj tahkir Doktor Refik Saydam tıaaden beraber yürümek J&rtiyle ja- rak bu FJ.Unalieai tt>planaçğtJr, 
tı hııaumedsar &ır vpiyet aldıiı bak- etti. Hiç ıüı>he yok ki, bu kadmcıja ettirmeyin~. --00000 >oo*oo 
ltındaki kanaaıiniz yanhttır. Bizim ~yle bir ceıareti veren, bizzat reia- Reit - Mab~menin vazifesine Ameri 'ıan!n istikl4l ı •ı• ı 
}'eaane emelimiz, hakikat hali tesbit tır. . müdahale etmenize cevaz veremem. ngı ız manevra arı 
etmektir. Milletjn uğradıj1 fe!Aketin Reıs -Tevakkuf ediniz maznuııf Ben. muhakemeyi bildiğim gibi ida- bayramt.. 
fllctulleri meydana çıkacak ve onla- Susunuzf re lıbnekte muhtar ve selahiyettarım. M b ·ı Mir Ş fl 
~ın JıAnna biaünhların yanmasına Maznun ieneral - Miiaaade edi- - Devam edecek - ' ünase etı e ıİ e e J2 b • L l 
1llık4n btıakılmıyacaktır. o°*oo Ruzvelt arasında taati ofu". ın te1<nİ•yen fflQ.fJel)rq ar 
d Gl..ı Jafı - (Heyecan için- A •k nan te.graf!ar icin silaha ,.alft.ırıl'J, 
Ve) Ne duruyorsunuz sayın rejs! merı a ayanı • """ il Jl,t 

at h · d h kkı Ankara 13 (A.A.) - Amerikan R d ) A k ' . an aıni iye a mda takibat b' 1 .k d 
1 1 

. . 'klA 1 ha Londra, 13 ( a yo - vam a- ren ş mikyasta yap1lacatını ıö,.te-
Ya-nız Zat w b. b ır eşı ev et erı ıstı a yramı b .. k.. t 1 t d . t' -. ..,. · en, yapacagınız ır u .. b . l R . . h İ marasının ugun u op an ısın a, ıpış ır. 
ı~ ._I O d munase etıv e eısıcum ur smet . v • • w 

'ltll .rnıştır. nu a yapınız! l .. .. RJ . . h R l başvekıl Çenıberlayn, agustosta baş-4 Kral altıncı JOrJ, 9 aguatosta Port 
Re s· · hk k nonu ve eJsıcuın ur uzve t ara- . . 

ıneıc ıbes-:- ızı ~fa edm?.ıed.sevo et- Bı.tman, -va .,·.,eıı·n nezakeıı· dola· sında aşağıdaki telgraflar teati edil- lıyarak eylCıle ~~~r deva.m ede~ek aemuıa gıderek manevraya iftir•k e-
nım vazı em e~ı ıf. nu, 1.# ·~ • f olan manevralar ıçın 12 bın teknıs - 4ecy olan donanmayı teftı. ecleoek· 

alikadar makamlar yaNcaJtlardır. ·ı _ 1 • J d mış ır: yenin hizmete davet edildiğini, dQ- tir. 
Ceneral Jofr - Sizden baş}ta bir )'181 e cıerJPeftlft USf:Jf( maşını İşte İ Ekselans Bay Ruzvelt naııma hava ve lcar• manevralarının 

rnuaın ı L·-kı · d T Amerib birletik devletleri reiai ' O<ıA,.--a 
nu~ e e ~ e.rnJy?~ ~~· uttuğu- Vatiniton, 13 (Radyo) -Ayan tjma devresinin eylule kadar temdid Vatington °-"t-"""222.--•=----

1:ıı ~olda ılerlıyel?ılırsııuz. mecll.i J.ıl ... iciy~ •WUoÜJnenl reUi Bit• ~ilmaiJıi bir takrirle teklif eylomit- ka ·ıı · • ·11 p p l 
"'~ ~ -- ~ Aail Ameri n mı etinuı mı i rens o Cen - (C,pu9 WM h~q) .. an, el.,,_ ~-y.tiııia ıaesabt U... tjr. .. .. • 

. ere.ı Jofriip, ieneral (L) ile han- betmeaindea dolan Ayan mecliıi iç- bayramı gununde Ekselansınıza en t n~ktaaa itilaf e.tmediklerj hakkın- oo*oo hararetli tebriklerimle beraber şahsi 
lir ;~ ~t .... ~iijnj haurlıyabi- s k 1 saa8etleri ve Birleşik devletlerin re-

ısınız? u a A b. k f h h kkı d ki · .. ·ıe · Ca k d B d . . . Cl ır ayıp a ı a n a samımı ternennı rı-
~ey ~~si aedı':ı - una aır hıç hır mi bildirmekle haaeaten bahtiyarım. 
v • ~oy em ı. Yalnız taarruı emri K k J k İdare rnemurumuz B. Hüşa- J.met laönü 
;rıtır verilmez, ıiıJl~ cephesi ku - ara Ya Çl arJ J m a ~din Kocaçınarın baldızı Bn. Ekselans lsmet Jnönü 

Gelecek hqf ta rffsnıen Lonclrayı 
zi ·aret edecektir 

Belgrad, 13 (Radyo) - Yugoslav- Pol ile prenses Olga kral altıncı Jorj L ~ndamnın emre ittiba edeceğini :ve •• d. Kadriye, 21 y::uıında olduğu hal-
"•til&f k d·ı·· · d be ttzere r .,. Türkiye Reiaicumhuru • ın en ı ıgın en rtaraf ola- 1 de kısa bı'r hastalıktan sonra du··n aaı be ANKARA ya kral naibi prens Pol, zevcesi pren- ile kraliçe Elizabetin mişafiri olarak 

'l.tıı~ yan etmekle iktifa etti. 18 (R ölmü11 ve namazı Kemeraltı ca-
(Ca L d Vaşington, adyo) - Bundan :r Memleketimde kutlanan istiklal ses Olga ile birlikte gelecek hafta bir hafta Londrada kalacaklardır. 

· 'f - ıua Ka mm kocasına miinde kılındıktan ıonra Asri 
~~İt~q) tNrruz hakkındaki kararın, bir a~ evvel batan ~~ulaı. adındaki kabristana defnedilmiştir. günü münasebetiyle Ekselansınızın Londraya hareket edecektir. Prens Prens Polun ziyareti r.esmidir. 

ll. 1~r.lll .Jo. fr tarafından zevcenizc Amerıkan tahtelbahın yerınden oy- B H aönderdig~ iniz t_elgrafta bu derece 
IQ ld - . üsameddin Kocaçınar "" 
Şırh' ışıni ıiz anlamıı mı idiniz? natılml§tır. Tahtelbahirin, yilzdürül- arkadaşımızla ailesinin bu acı ka- hareketle ifade edilen hiseiyata mu-

ia a ıt - (Casus kadının kocası) mek suretiyle sahile çıkarılmak üze- yipten duyduğu teenüre i§tirak kabele eylemekle hassatan bahtiya-
·rr!~~ sayı~ reiı 1 Zevcem, buna dair re olduiu bildiriliyor. MalQm olduğu eder ve tazi etlerimizi sunarız. rım. 
ı.. ~ daha bulunm4dı. General Jofr 
~l\a ka,r111 bir ıey ö l . · : üzere Bemide kurtanlamıyarak ölen Birleşik devletler halkı adına 
•cndı . • ı Y ememesı ıçm . . H }J d 'd T k •ıne tenbih etrniş olabilir. 26 kışı vardır. o an a a ür iyenin devamlı terakkisi ve re-
~;a•us k~dın -Bu sözler yalandır. iahı hakkındaki temennilerimi yol-

Muhasebei hususiyei vilayete ait 
KUŞAJ)ASI 

İçme Suyu Açıldı 
~rı lleral Jofr, bana verdiği maluma- o· J h . }arken Ekaelansınıza en samimi ph-
·~ tnahrern olduiunu ;ve buna dair µlr apon eyetı Kabine buhranı si tazimlerimi de bildirmek iıterim. Müzmin mide, Karaciğer, Dalak,, Safra U..i Ye yQÜan iltihapla 
t~1.nrna bi~ geyw• s?ylern~1J1ekli~~mi A/man"a'va aidecek d _, Franklin D. Ruzvelt riyle Kum ve müzmin inkıbaz, ~ Şorid ve Maane yo8an Y 
bit uın etrnış deiJldır. Ben .kendısıne /" ,.3 J • ev 1maa ss buna mümuil her nevi hutal.&darda teri ve icil aifau prek -lo 
i~ tey söylememişsem, general Jofr Tokyo, 13 (Radyo) - Amiral Min Amsterdam, 13 (Radyo) _ Krali- Adana elektrik fİrketi mızın ve gerekae bütün halkımızın t~Imnt ~it olan İ(;Me'leri 
"1 ... ~"arnda hqsusi bir münasebet 'YO ile seııer~l Teror, maiyetlerinde v ı b 1 d. miz bu kere aç.Wı. 
:çi~ud olduğuna zahip olrnaması bir b,yet olduJu hafae1'bu a;vuı 17 çe i hel~i~a, kabine teş~iline tek- e e ıyeye devrpdi/dj Gelecek ~üıterimi~in yemek ve yfflp i)Miy ..... kain ediWiil 

1\ : sinde B"9ine lıareket edeceklerdir. raren Kolını memur etmiştır. Adana, 13 (A.A) _ Adana elekt- Iİlti Selçuktan iÇME ıuyu mahallin, kadar vesaiti nakliyenin de INr 
tıa~~· ~ General Jofrle olan mü- Bu heyet, !iur-enberl' ~ .. de golin, parlamento 9arici bir kabi- rik şirketi bugün belediyeye devre- sün mevcud bulunduğu ilin plunur. ' 
,,_zj•niz o zarııanlarda mı baıı!a- Japonyayı temsil eclocektir. ne tekilin~ çalışacaktır. ı!ilmişfü. 1 

1 
f: !JMIR J!p 

Aiı:: 1 
" 

1 
: t!i' 1 =, p,µlıyan dü§man ~cy>"elinin çelik ve yazmağa bqladı. saçlı meyus olmuıtu.. ti Y~ Jtiıiyi birden parçaladı. 

RARENGl•z Ds E par"'ları, makine ile metaul efradın cFranllZ donanma11 bahriaefit -Kaptan, her ıey nafile, mermi- ij1ı1 hidişe üzerine geminin aüva-
~~c.~.. • y 3 vücucllerine ~landı. Makinenin ba- Jtumandanhğı: !erimiz bet milden fazla müeaaiı ol- qai Ciice Brissik dehıetli bir aaahi-
• ~ 1

"••
11

• 1111m ................................ ,....................... 2',l ~nunı pe,rip,n etti. Ve yaralı- Sollumun cenubi iarbisinde kara- muyor. • yete kapıldı. Bir anda .çahffll mak~ 

l,ALTI GEMi. s·ı .· ların !eryadları geµıiyj baştan başa dan tahrninen on mil uzakta iki düş- Kaptan kahrından köpürüyordu. nelere stop iw~tini verdi.Soma ... 
~~· ~ladı. Bir~' dakika ~nr~ Fran- JnaJl denizaltı gemiai ile harp ediyo- Mürettebat iae: Jefonla makini.ate emretti· 
~ -.........._·-····-·•""'" .. '' .......... r•• ..... , .... ,.......... .Slft tala)t jemi,i yavaı yavaı şaACak ruı. llüımanm bir gemiaini batır - - Morav biraz gayret göster. - Makiney· t 1 h ·, 

tar f ·ı . ı. ...... 1 d d·ı- a· de div . . lım . al D. ı.._:::. d ı ers ça ıı r . a ma meyı et,mege ~ a ı. •· ız gennın yay atep - ıye wcwUJYOJ \J. Fak t ol k del"k d 'k ,,,,,.. y • Düaı;Qcm qepiultı aemisi altı .mil tıAda Y&VAf yavq babyoruz.> Saman MÇb kai.uuu 111lldı: a cevap ara 1 eşı 
. ....., • 0 • azan• tt uza~ta,n. *°.jphir (;#fini yaidırmak Gros Mari tt\kip gemiai aüvariai - C.yret ~ ne dem~l .. M~~- olmuş kazanlann yarmalarından ka-
ikJ '1fı~"1kat -diye baglJ'dı- Mı:saie nın derinl"wine bir ~ ~lwıamak ta de~am ediy?rdu. !lü,~ ~- . Bripi.k leri kQll~~ .• oÜIJNll) aernıaıne çan buharı~ fıs.ıltısını. d~rdu. . 
~fır sı~r derece kırk beş. üzere ~öm1jj. v~r~~gu m~rm~~· ~U~ft h~rp g:- . B~ .teli vermeden evvel tehlike u~ dejilım ya .. Topumuzun kud Bunun uzer.ın: Br~'~ik lJle,d.iven S:: \'erdı. . Süvari cüce, hadiseyi dürbin.le mısımn karineaını delik dqik edi- ıpretinı venneği unutma.. retı o kadar~: . . basamaklarını ıkışer ıkşer athyarak 
't> saçlı Moran: takjp ediyofdu. ~tan aemi •ularııı Y,orlardı. Brissik telgrafçıyı vazif~i b,§ın• - ~akat.::a. birdenbıre •on lllakine cli,a,esine aifdi. F~t Riamiş 
~~e:: kırk beı :ıvi? . . Üstünde evvela beyu ~~leı çı- Süvari Cüce Brissik §ayanı hay- yolladıktan sonra sanıan ~hnın l;>u- d~: 1 l ır.) jnsanluııı ederinin boiucu kokuşu 
': nca kaptan aea}>ıleıtı. ~rdı. Sonra, Qökül'Jl heıııin ve~- ret bir §ekilde metanetini muhafaza lunduğu ta,afa kafaşuıı ,.~virdi. Ve -

8 
hne. yabll'.8 ~k. k. . ile beraber aon basamakta u:a:anmıı 

........_ t'.- kine w ı ·· .. d de · · --•L. _..ı• d .. d' . ıı-r unu azın ır su ut ta ıp etti b..=:- Evet H Y~ 811 yuzun ~n nı,;ın ~ caıyor u. 111utema ıyen nışan alm~ m,eıgul L_ B · 'k · bir insan cesedi ilerlemesine mani ol-
t~ ·· ayvan bekleme, boın- muhtelıf renklerde boyW,a,4 iömiU- Bahriye neferlerinden birini rA- olan Morana. Fakat &aptan rıssı meyus olma- d O d k l k . . '.ı bow k 
"IQ lla dev d.. :r-- _. • Dü .. d.. b. u. an a aranı ıçınaen ıu 

dı. l"İıli teha~ w b kal UF ak c·· B . . . . 1- .rclı: B - Scµpan saçlı n.e dııruyorswı mı§b.Öyl ~n ubeveh ıraz sonra: bir leS kulağına kadar geldi: 
f:' aga mec ur - .. a~ uce .. rı~ııiıp ~feSJ çq~ - uraya gel r. -dedi- sen de yaylım ateşe ba,Ltsana.. - e ıse Y ude yere mühim- _ Kaptan r. 
,,~ lanı • . .. . surmedı. Gen1ismı san~ ı.fN•J1.· - Emret kaptanım. F.akat küçü,k geminin uıe.mıileri mat s'rfetrniyelirn. - Ne var ar.lamm. 
~ ~il .ıın~ •a~lı, f~~dı .. guneşı d~n bornba~~ı~an. eden d~§!11~ de- - T elgraf~ıyı çağır!. oldu~?' yza~laşm\§ olan deı\izaltı Mürettebat emre itaat ederek ;.e- - ilerleme r. 
~ hl;ibirirıi ftı .. Bır • _ıkı, uç rner- nı~ltı. gemı~ının bır mer~ısı ıuve~- Telırafçı bır }caç saniye içinde Remısınde hedefini J>ulamıyordu. nara çekildi. Ve düşman Bemişim;len - Neden) 
l\l~Uetden ~k.ıp et~. Ahlan .b~ tem? ınce .lamarına,ına ısabet e~I§ kaptanın yanında gözüktü: Püıman gemisi deniz ıulan üzerin- gelen ~ileri saymağa baflc:Wı. 47 .mi- - Neferlerden, benden maada 
-~~~~ılc ltö 1~~ .~enı~lh gemısı- v~ !am~r~nayı delerek makine daıre- - Kaptanım emre~in. c\e büyücek siyah bir leke ~ibi J{Örü- limetrelik bir düflllan mermi-1 aemi- kimse kurtulmadı. 
~ •nın rrtelti:~sune ısa~et ederek sının dıbıne d~J.rrıüştü.. . . - Telsiz makinesi çalışıyor ınu? nüy?r~u. Bununla beraber d?s~~~ ni? ~ncak tarafın~ işabet ederek ge- Fakat bu zavalh nefer de aldığı 
~ .. ti. laıinc· b~are teşk!IAtı~ı tah- O and~ gerpının n;ıakıne daıresı fe- - Fvet kaptanım. gemısı kuvvetli ve uzun men~ıllı ku- mının mukavemet~i oldl.Jıkça sar.et>- YıUaların ıstırabı altında çok geçm~-
~ ~.1' ~ermı, . duıman caatın hır canlı aal].n~ini andırdı. - Öyle ise not al.. çük .topu He Fransız semisini bom- Derakap ikinci h;, ~ımi provarun den öldü. 

ealdn c:lenız ıulan- Parçalanan llm~nalarla beraber Telarafçı lcaiıt kalemi eline aldı bardımancla qev~ eısliyord~. Saman tam üzerinde patladı ve mürettebAt- - Devam edecek _ 
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Hitlerin önünde dans eden 
Amerikalı dansöz 

,.., . 

Marian Daİıyel ismindeki bu yıldız, Hitlerin kendisini 
tayyare ile ~a~!l _d~~~ e~tiği~i. anla~!yor 

'Alman devlet reisi Hitlerin Ame- ,; . "' · · · ""~ ~ · 
r ~ . 
~ . ~ 

Yarının 
Kat'i zafer, gene piyadenin 

Bir 

süngüsü ucundadır 
milleti, bir gün içinde yok edebilecek vası· 

taları henüz yaratılmamıştır 



Seyahat notları: 4 

Manisa Muallimleri 
~ Hatay yolunda 

.. 
• , ,. t ' 

> ' 

tANADOLU} (SAHiFE '1) 

Çalda. ,.. .. .,. ,,.., 
Gazeteler postada 

kayboluyor 
Üçkuyu muhtarının 

bir mektubu 

Cüzamlılar şehrinde 
insanlardan uzak yaşamağa mah
kum edilen zavallıların hayatları 

Nfyuz Kronik! gazetesi l\f oskova muhabiri bildiriyor : 
Sovyet bahriye komiser muavini Amiral lvan lsakof son defa \'erdi. 

ği beyanatta dimyada hiç bir lıarb donanmasının sürat ve tezayüt ba., 
kımından bugünkil So,·yet donanmasiyle boy ölçilşemiyeceğini s5yle-



,.. 
ne var. 

-Baf erffı 1 inci f 'fede -
... 

,;eyi mü::terek s'ya:ıetierirlin e!B." 

larak bir ke:-re daha teyid edj.yor B k ·ı J'fı .. l Gazete seria vha-
·~: :..::::!<t,anm dördil de ik hü unan aşve l l l e mu- 1.arı arasınci~ 
tiimet &r"&smda zate:ı ıne:vcud uvt h b • .C, d 
'lerkesin malfımu olan e:ıaslardır; acir er ır SOTTa a l"an - Turhan Tan - Plajların il-, 
çlerirule yeni h:ç bU- ş Y Y01 tur. hamı! ı 
Yugoılavya ile Bulgaristıımn ara- - Yeni moda bir mayo içinde ne-

•arındaki clo:ıtluk ve :ıamimiyeti gün M k b .. b. } . , yen 
1
• den fis bir vücudun. köpilrmÜf dalgalartn 

ceçtikçe sıklaştırmakta oldukla~ı ve e ta sa s J t1 g~n lT Leş tı K' üstünde uçması, edepsiz erkeklerin 

14 TEMMUZ l 939 CUMA 

Av.rupa siyaseti değişmiştir 

Almanların h r teşeb
büsü karşısında 

Baltık devletlerini de düşünüp mü' 
dafaa etmek zarureti vardır ~atta i>u ıd,ogtluju yar n • i hükume· d .... d L k • d • kadınlara sarkıntılık etmesi, bir aşk 

ti filen hii"leştirip hakiki bir cenup ocr UK, yaşa Sl n ... r a ' c e ı Vf! İh4MC,t :v~sınııı hazırlanması- İngiliz - Rus müzakereleri mev- tek _çare kalıyordu. Milletier cemi 
Slavyası meydana get"reoek bir isti- PayUıht mıur:='tarafmdan tertip e· tek 'wıanistana .geldim. dır deiil mi? zuubahi solunca üç küçük Baltık dev yetine ümid bağlamak! Mm etler ce 
kamette inkişaf ettirmekte bulun· dilen bir ziyafette, B. Metaksas ile Düny~ nepdar f ... Aketler :var- . Tan - Şeker iti devJetlettirilme- !eti, yani Litvanya, Leumya ve Es - miyeti, zayıf devletlerin hamisi va 
aukları kimseye meçhui bir şey de- birUkte beş bin muhacir müme,ssili ~P~l!tldnn ,geçti. lı 7 tonya devletleri, birdenbire mili.et- Avrupa statükosunun 'bekçisi idi. Bi-
fildir. Yugodavyanın gerek dahili yemek yiyerek bütün mJ.thacirlerin Ukm alevi anQ,ran zekam saye- - Şeker gibi ol&un diye galiba! Jer arası siyaset perdesinde görünii- naenaleyh bunların bütün siyasetle~ 
vaziyeti yüzünden ve gerek mihver Metaksas kubinesine karsı besledik- sinde bir kay.a gibi kaldım! Hakkını:z var, çünkü ~ker ~leri, ba- verdiler. ri Cenevreye teveccüh etti. 
devletleriyle olan tehlikeli komşulu- ]eri sadakat ve minnett~rlığa ter _ Artık muhacir değilim! Ben de zan :zehirl! olabilir. Bu devletlerden Litvanya Lehistan Fakat, ltalyaya karşı zecri ted • 
fu münasebetiyle şimdilik bitaraf cüman olmuslardır. diğerleri gibi bir Yunanım. Yeni Sabah-Hüseyin Cahit. Bul- la olan karışık işlerinden ve 1\femel birler almakta milletler cemiyeti if· 
bir aiyaset takibine mecbur olduğu Bu miting_ ziyafette bir cok hatip Hekiml~r namına D.r. A. Kritik.as gariatan dört yol ağzında! yüzünden bir an için dünyanın naza- His edince, bu ağır darbe ilk defa ve 
da herkesce bilinen bir şeydir. Her ler nutuklar vermişJer ve muhacirler· verdiği nutukta şöyle demi~tir: - Dört rahmetten biri deyiverse- rını kendi üzerine çekti. Rusya ile doğrudan doğruya Baltık devletleri
tarafmdan Balkan antantı devletle- le yerlilerin ötedenberi yekvücud ol- « 191 5 seJıesinin ilk günlerinde, nize ıuna! .. F~kat o bu yolun tam hem hudud olan bu üç küçük devlet nin beynine indi. Cenevı·enin neva;dş 
riyle mUhat bulunan Bulgariatanın dukları.nı tebarüz ettirmişlerdir. Pay- Çanakkale seferinde Yunanistanın ortasında hala ve hala çakılmış gibi ,şimdiye kadar Avrupa siyasetine en leri yanında Almanyanın yıldırım gi. 
iae bira:z da yarınki hareket serbes- tahta bakanı B. Kocyas, ezcüın]e şun da istiraki mevzuubahis olduğu sıra- duruyor. !küçük bir endişe vermemiştir. bi silahlanması bu küçük devletleı 
tiaini. muhafaza etmek end~iyle farı s-öylemistir: larda lstanbula iki mühim mektup Cumhuriyet - Nadır Nadi. Ba.:ıın Bununla beraber, Baltık devletle- için müthiş bir tehlike idi. 
Balkanlartfa ancak bitaraf kalmafa « Bu saf ve faal vatanperverler gelmi~tir. birFği kongresi münasebetiyle! rinin .siyasetleri ve stratejik vaziyet;.. Litvanya, Letonya ve Estony~ dev-
mil.ftldlm olduğunu geçenlerde gene size minnettarlıklarını arzetmiye get- Birisi ate~emiliterirnize, diğeri de - Jianöyle yahıı! .. Birlik, dirlik teri çok mi1hi11.1dir. !etleri, tehlikenin vehametini gö · 
bu ..aütunlarda izah etmiştik. lki hü- ımi~erdir. Bunl;ır diğerleri gibi Yu- Patrikhane meclisi azasından bir za- diye diye az kalsın sesimiz kısılıyor- L:tvanya, Letonya ve Estonya dev- rünce, gene ümidsiz olmakla beraber 
ldlmet aiyaaetlerinin bu müşterek nanlıdırlar, Kendileri ile alakadar ol- ta hitap eden bu mektupların imza- du. Biz de canız, biz de aiJe ve hak letJeri eski Çarlık Rusyası toprakla- selameti mutlak bir bitaraflıkta ara-
ııoktaaını da tebarüz ettiriyorlar ki duğum için, ruhlarından coşan his- sı Yani Metaksash. • aahibiy'z, bizim de bu memlekette rı üzerinde te~ekkül etmiştir. İstik- dılar, oraya sığındılar. 
bundan daha tabii bir §ey olamaz. teri bilirim.> Mektupların birinde Kostantin bir rolümüz, bir ıİfimiz vardır . .Elve- Iallerine harpten sonra kavuşmuş- Baltık antantı nihayet, ;milletler ce 
Nllaa7et iki hükUm.et bütün kom~ula- Bay Koçyastan sonra, muhacir Paleologun meşhur bir sözünü hatır- a-ir ki, sonunu getirebilelim.. (ardır. miyetinden tamamen ayrılmakta be .. 
nyte mevcud 4loatluk münaaebetle- ·edın1ar namına söz söyliyen Bn. !atıyordu. Cumhuriyet - Peyami Safa • işte Bunlardan Litvanya, iktisaden di raber kararlarını ·cradan serbest ol 
r.inde baııcian böyle de devam ede· Klio Themenaki şunlan söylemiş - Bu mektuplard-ki sözler. bugün ·asanı ğerlerinden daha az inkişaf etmiştir. m ya karar verdi. Çilnkil bu devlet -
ceklerini kaydediyorlar ki Bulgaris- tir: hakikat olmuştur. Metaksas Türkiye _ Hani, nerede bu zümrüdüanka Fakat nüfusça hepsinden kalabalık- !erden hiç birinde, hiç bir kimse bi ~ 
ian Balkan antantına dahil olmadı- «Bütün muhacir kadınlar size şük- Rumluğunun meselesini çok iyi bili. ku~u?. tır. Letonya 1.800.000 , Estonya taraf kalmanın tehlikeyi önliyebile-
ğ'ına göre bu hükumetin antanta kar, ran borçludurlar. Yeni devlet kızları- yordu.. Son Posta - iki anah çocuk.. 1.200.000 olduğu halde, Litvanya ceğini ümid etmiyordu. Münihden 
ıı olan vaziyetinde bir deiitiklik ol- mızı himaye etmiştir. Ev1atlarımıza . Biz hekimler, sefaletle herkesten _ Bahtiyar yavrucuk doğrusu .. 2.000.000 dur. <>onra, bu üç küçük devlet istiklalleri 

d v L-d d 1 v • • 1 p zıyai:le temas ederiz. B. Metaksasın B · tehl"k ye g"rdı"O.ı'nı· azap ı'çı"nde :na J.&'ı ve - ema a o amıyacagı neşe vermıştır. Anado.u, ontos ve:: .. l . d f l l B' . Bazı çocuklar vardır, yetimdirler, u üç küçük devlet, Baltık denizi- nm 1 e 1 6 

ounuan aua aıka tur u ı a e ı- T rakyanın Yunan adını seni can- ·· ki · · · t t · t" • bazılarının anaları da sözüm yabana • .ı_ d L b .. l" ·f de d' k gun erın e se a et aza mıstır. ıı:ım nin şark sahillerininlmühim bir kıs- hissettiler. 
. k d" yure erımızı zap e mış ır. mını işgal ederler. 1\ emelden Lenin- İşin kötüsü, Baltık devletlerind~ 

lemezdı. • dan sevme te ır.> BaJ:ıımızda büyük bir önderin bu- anadırlar. Her çocuk, doğru dürüat 
(E k t "$ grad kapılarına kadar uzanırlar . Alman azlığı bulunuyordu. Letonya 

Görülüyor ki Bulgari.tan, Yuaos· Şair Angelos Simiryotis, s i s- lunması Allahın yardımıdır. Onun bir anaya aahip olamazken, onun iki L b" 3onra, bu dedetlerin elinde Baltık dahilinde 70.000, itvanyada 35 ın, 
la~a münue&ab cepheainde de te- tattbul gazetecilerinden) şu şiirj o- eayesinde istikbalimizden emin ola anası var. Talihli değil mi? denizi üzerinde Riga, Liepaja Tal_ Estorıyada 20.000 Alman vardı. 
be.idille uğramı, hiç bir ıey yok, ıha- kumuştur: biliriz.:. Son Posta - Muhidd,~n Birgen • lin gibi cihan harbinden evvel Rus Her ne kadar bu Almanların mik-
mam •ene eaki hanıam, taa 1rene eski Hameri hatırlatan bir tarzda; Fabtikatörler namına Sinyosoğlu Sinir harbi! 
taatır. Yalnız ortada deiİfmİfe ben- Aswlardanheri terennüm eden şunları söylemiştir: 
:ıiren bir teY varsa o da milınr mat- lyonyaaan; o yedi tepeli tehir- <Muhacirlerin yerleşmesi bir mu-
lııuatuuıı telakkileridir. Bir zaman• den cize addolunabilir. Yunan milleti 

- Hay §U tabiri icad edenin canı 

çıkaydı. Harp yapsınlar da kurtula-

lar f ula iddiakir ve çok talepki.r Ve Pontoaun esir olmaz inlerin- büyük bir felaketi bir refah kaynağı- lım bari, çünkü ainirlerin tahammü-

olü mUıver l'&zeteleri ıimdi aulh . • den; na çevirmi,Ştir.> lü kalmadı. 
cepheai buoiinkü reaanetini peyda et- Velhasıl yüreklerı Yunan darbe- M··h d" l B y 'd • Aktam - Fazıl Ahmed - Mahalle • 1 • l b'nl d u en ıs er naınına . enı un-
t • .ı_ 1. --'- L-- ..ı-~- .. •• i erıy e çarpan ı erce yur um- ~ d k. k k ki 'b'! 
ı eu. ı ..- KADaa~ aoruıune e bı \lie . a.· Qııgfr .ıtı.. yfs aşagı a ı nut u o umuştur: çocu arı ıı ı 

bqlac:blarf 1tir Jıü.1• hile ~"1" S ~ •'lıı ,ı 1!ı_' -nc_'I•• t cMilli önderimizi Siz de bir mü- -;- ltalyanlard&n bahMtın'yonu-
k 1 L •• 1 lar - ımaa -«a11ın 7 ... mu pos um» d . S l . . .. 1 .. I .. .. 

o aymı - uyor • ~x. d t k d hm ·ı hen issinız. öz erınız o çu muştur. nu:z galiba! .. 
D.. lh · • • te'-~-!!1 ve ayagıın a « e ıan a » ı e 

unya au :vazıyetının K&1J1Uı <<<**>>> 'fam betonarme bir bina yaptınız. Ak y ıam ( i. - Nu) bir edebiyat de-
iatikametinde bunu da dikkate layık D • ••t k • Bütün millet bu binanın direğidiı. dikoduL1u •. 
ltir nokta olarak kaydede9iliriz. enız mu are esz Türkiyeli mimar ve mühendisler, se-

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR - Yani, dostum Vala, sen, bir ede-
-Baotarafı 1 inci sahifede - nin sadtk çocuklanndır. 

---«««>>>--- ı d b k · · l biyat var da onun dedikoduıu mu 
Amele partisi mebuslarından :Alek Baş a ığınız üyü ışı tamam a-

lngiliz tay
yareleri .... 

san'Cir, japonyada kruvazör inşaatı- manızı temAenni ederiz.» 
na dair dolaşan bazı haberlere tel • Sanatkarlar namına Kontoğlu 
mih etmiş ve Skakespeare Jnebusa şu şunları· söylemiştir: 
cevabı vermi§tir: .:~nadolu Yu~~nlılığını~ sa~at~.nı 

yapılıyor sanıyorsun!. Yok canım, 

bizde edebiyat, eaaa itib.r.yle bir 

dedikodudur . 

Ulua - Toplu fğne ·Gönül rnezar. 
--Bq tarafı 1 inci Mlıifede - - Bu sınıf gemilerin inşaatında temsıl etmek talıhı bana du~mu tur. 
Hava nezar•ti, evvelki sabah yapı- o·· b"" '"k tkA 1 k'" lığı!. · pir zaman görülen rekabet ortadan unyanın en ııyu Sail,f,\ e.r arı u 

lan gö&teıtı u9uşlarından da çok mem 
1 

l 'k d 
1 

çük Asyada yetismişlerdir. Şair Ho- - Bana kalırsa, bu kadar a!lklar 
nundur. İngiliz hava kuvvetlerinin' kalkmı~ .ve b~, hf a •da 

4

1 
~ ar tilJ.eJUSP.· miros ile tarihci lrodotos ve ilk filo· geçiren bir delikanlının gönlü me-

14 te l'kl . d 'kin . . ketler ıçm pe,n. a) a ı oı.muş ur. e- l d" 
.. ~muz een ı erm e ı . cı b.ır habet maddesini tatbik ve k.ryvazör roflar. Anadoluda ~etişmiş P.~ ır. zarlık değ-il, üstünde •inekler dal&a-

gosten uç~u yapmaları tesbıt edıl- t d k" .. kıl t• "h!Al 't k . Militoslı.ı Pecmıos, Dafnıs, lppo-
. t• 14 t F ınşaa ın a ı su ne ı ı a e me ı- . . . . 

mış ır. emmuz uçu_şuna, ransız . k •. h. b 1 damos, Efososlu Peonı.çıs gıbı mımar 
h k ti . h .. d . .1. çın ortada pe mu ım se ep er mev-

1 
d l Ef k' A ava uvve erı arıcın e, ıngı ız !ar Anadolu u ur ar. · ososta ı r-

hava. ku-vvetl~ine mensup olarak bin cu
3
d olkm.alıdır.> .. 

1 
.. 

1
A t temis mabedi 120 senede yapılabil-

k d t . . . . . ha espeare şu soz erı ı ave e~ -
a ar ayyarecı ıştırak eylıyecektır. . . ' pıistir. 

Fransız hava kuvvetlerinin de in- mıştırA.: 
1 

h"'kA t• h d -Anadoluda en büyk heykelciler 
'lt ü · d . . - manya u ume ı, mua e e- . . .. . .. .. 

gı ere zerın e uÇPşlar yapmJl.ıtı ıçm . . A • • ~·eti~mıştır. Dunyanın yedı buyuk e-
proJ· eler ha:zırlanmaktadır Rransrz mn evsafa aıt hadlermı kabul etmek . d b . . l A d I "" · · . . . . serın en eşını yapan ar na o u 
tayyareleri, ingiltere üzerinde evve- istediğini bıldırmıştır. Bu, 8 pusluk sanatkarlarıdır. 
la gündil:z, bilihare de gece uçuşları kruvazör inşaatındaki deniz mü ta- Anadolu eserlerinin tesiri Avrupa 
yapacaktır. rekesinin devam etmesi demektir.> sanat.karlarında da göz çarpmakta -

İngiliz tayyare filolan, Fransa üze- ccctt>n dır. 
rinde yapacakları uçu1larda, hiç ye- B k • J • • Anadoluda yetişen ressam ve mu-
re inmeden muhtelif istikametlere aş ve 1 tm iZ sikişinaslar da meşhurdur. Periklese 
doğru seferler yapacaktır. - Ba§tarafı Birinci sahifede - ilham veren ailesi Aspasya Anado-

Londra, l3 (A.A) _ cStar> gaze- ve parti idare heyetleri ve kalabalık lulu idi. Atinanın altın devrinde As-

lanan muazzaqı bir çöplük o!µr. 

Ulus - Köse lvanofµn seyaht-.ti .. 

- Peı-hizlerle turşuları telif etmek 

maksadına matuftur. Hakfkat bu-
l:lur, kelime oyunu yappıyalım ! 

ÇİMDiK 

-- Operatör -
C0 v'iet Gön~n-le~ 

Memleket hastanesi baştabibi 
2 inci Beyler sokak furun karşısı 

No. 25 
Her giin öğleden sonra saat 3 ten 

itibaren hasta kabul eder. 
Telefon No. 3125 

tesinin bildirdiğine göre 18 ingiliz bir halk kütlesi tarafından karşılan- pasyanın evi münevverler ocağı al-

mışlardır. muştu. T raş Meraklılarına hava filosunun Fransa ve Akdeniz 

üzerinde bir uçuş yapması için bir 
plan hazırlanmaktadır. 

Başvekilimiz Pendik istasyonun- B. Metaksasın kuvvetli ruhu, bu ü . d 

Birkaç gün içinde yapılacak olan 
pu uçuş esnasında katedilecek me
safenin yekO.nu 3.200 kilometredir. 
Uçu~a bin pilot vesair mürettebat 
iştirak edecektir. 

DOOGO 

·· k'" y k"' ı d Acun zerın e Mevcud Traş bıçak. dan vapur iskelesine kadar halkın gun u unan sanat ar arını a can- .. .. 
. 1 d maktadır !arından ustun olan Sahara Gold 

hararetli tezahüratı arasında gelmış an ~r 1 l d . d d A d 1 traş bıçaklarını mutlak tecrübe edi-
ve saat 11,25 te Pendik iskelesinden oma 1 akr .

1 
ev

1
rm. e. Ae nafyo u- niz 

S t l l Yalovayı hareket da sanat ço ı er emıştı. yaso ayı · 
uva vapur Y e · A i ·ı l 'd 

eylemiştir. yAapadn 1m1ımdar ntem os ı e zı oros 
na o u u ur. 

Başvekilimiz hareketi esnasında B b b' · Ali h b"l' d t . unun se e ını a ı ırse e, a-
iskeleyi dolduran kalabalık hır halk rih te birer birer meydana çıkarmak. 
kütlesi tarafından şiddetle alkıştan- d 

/ta/ya kim oluyor mıştır. ta ~·u büvük toplantıda B. Metak -
Hariciye vekilimiz Şükrü Saraç- sas asağıdaki nutku okumuştur. - Baıtarafı 1 nci Sahifede -

oğlu Pendikten Çifte havuzlardaki « Yirmi yıldanberi Yunan milleti 
ikametgli.hına gitmiştir. müthis bir buhran geçirmektedir. 

Uzun müddet uçurumun ağzında 
olunması iktiza ettiğini bildirmiştir. vasadık. Her şeyimiz sarsıldı. O müt

dentz ticaret.inde mühim rol oynamış 
büyük limanlar vardır. 

Ru8ya ile Almanya gibi iki büyük 
devletin arasında, sık1şmış kalmış o
lan bu devletler, blzzat kendi kuvvet
lerine güvenerek kendi emniyetleri
ni koruyamazlardı. Bundan başka, 

diğer komşuyu kızdırmadan, bu dev 
letlerden biri.sine de Y"aklaşmı,ıarrlı. 

Ayni sebebler dahilinde Baltık dev -
l~tleri, Lehistanla ittihat etmekten 
çekiniyorlardı. Çekinmelerine sebep, 
Lehistan büyük Avrupa ~iyasetinde 
·ok teahhüde girişmişti. Hatta ge -
çen sene Kolonel Bekin Talline yap
tığı ziyaret muvaff akiyctsizlikle ni
hayete ermişti. 

Onun için, Baltık devletleri için hir 

tarı pek azsa da, heı· an için Alman
ya, bunları bahane ederek Baltık 

devletlerine bir 'kuvet darbesi indi
rebilirdi. 
Ru~ya Avrupa siyasetinden ayrı, 

Lehistan Baltıkta üçüncü derecede 
bir devlet olduğundan, bu üç küçük 
devlet. Alrnanyamn i~inden yürüyor 
Onunla sıkı dostluk münasebetlerin{ 
girişiyo,rdu. Fakat güvenebilecek biı 
himayeden mahrum olduğundan f e\ 
kalade endişede idi. 

O zaman, ümidsizlik içinde bir te. 
ınayül belirdi. O temayül şu idi: Al· 
nanyanın etrafına sıralanma}<, yıl

dırımdan koruyan bir paratoner gi
bi. .. 

- Devamı 10 nuncu sahifede -

ihtarlar artıyor 
Evvela Lort Halifaks, sonra maliye nazırı Sir Con Simon, d'1Jıa son· 

ra maadin nazırı G. Loyd birer nutuk aöyl~diler. Şimdi ~e ba§vekil 
Çemberlayn J;Öylüyor. 

Bu nutuk seferberlii?i de njçin? 
Niçin olacak, tabii Hitlere bir ~e~ler anlatmak mak&adi)•ie ... 
iki ihtar, birden, üç ihtar da iki ihtardan her halde daha faydalı· 

dır. 
Fakat AJmany,a ıimd·ye kD.dar l>u tenbihleri anlamamış gibi görünü .. 

yor. Anla~ılan Almanya bunlara, «fevkalade harpçilil<» tahriklerini 
çoğaltarak cevab veriyor. 

Lakin, asıl ondan istenen ıey o değil. 
Danzigde fiyevri düşmedi. Bakalım oradaki gizli yara ne ıekil ala· 

cak. «Dan9iger Vorpoab gazeleainin ıu sözleri yarattlmak istenen rulı 
haletini belki açıkça gösterir: «Danziğin Almanya ile biı: olması bun
dan böyle mukarrerdir. Bu birletme ne zaman ve naaıl olacak? lıte 
bu, Hitlere kalmıttır.» 

Unutuluyor ki bu yalnıır: Hitlere kalmıı bir teY değildir. Baıkalan• 
nı da ali.kadar eder. Her geçe Danzige iki üç yüz genç .rirerken, bun• 
larm arkasından serbeat şehre cephaneler yığılırken heyecan duyan. • 

lar var. 

*** Keza Almanyada da hazırhklar artıyor. Sieıfriet hattındaki iıgal 
kuvvetleri takviye ediliyor. Üçüncü bir hattın inıaatı bitmek üzere. 
Almanyada, aivil kadınların seferber ediJmeai aibi fevkalade tedbirle
re bat vuruluyor. ı 

Bir Brema gazetesi fU fi.kıirde bulunuyor: Almanyada btitün kibar 
kadınları idarelerde kullanmak veya tarlalarda çalıştırmak daha iyi 
olur. 

Ayni zamanda ltalyada, demokrasilere fU iki şeyden birisini aeç• 
meli teklif edlliyor: Ya Dantig için boyun eğmek, yahut cihan har • 
bini kabul etmek. 

Ve Relazzioni lnternazionali gazetesi izah ediyor: 
- Danzigde atatüko müdafaa edilirken Süveyş, Cibuti ve Tunus mU· 

dafaa edilmiyor .... Evet, Süveyt, Cihuti Tunuau müdafaa etmiyorlar. 
ltalyan iatekleri topla halledilecektir. 
Halledilebllir mi? Belki .... 
Fakat belki de bu İstekler yerin dibine geçirilir. 

Hükftmet; veroiği bu notada, 
Türk • Fre.nsız muahedesinin met~ 
ninden yeni haberdar olduA-unu ve 
FraManın, mandater blr devlet ol -
ması hasebiyle Hatayı kendi kara
riyle Tilrkiyeye iade etmek sal!hi
yetini haiz bulunmadığını, 1920 de 
italyanın da iştirakiyle 1\fontroda 
imzalanan muahede mucibince itaJ
yanın, Türk • Fransız muahedesin
den haberdar edilmesi IR.zım.ge1diğı
ni, Hatayın Türldyeye iadesinden ev
vel, ınaballi halkın reyine ınüracaat 

(Jurnal Ditalya) gazetesi; hükO- hiş~ fırtına sizi de yurtlarınızdan sö
metin Fransaya verdiği notadan ba- kerek çırılçıplak buraya fırlatmış -
hisle yazdığı makalede, Fransaya tır. 
şiddetle hücum etmekte ve mandater Milli ülkümüz. dini hislerimiz, mi] 
bir devlet olduğu halde Suriye için )i kültürijmiiz, ahlak ve terbiyemiz, 
verdiği sözü unutan Fransaırfn, im- hu fırtınada birer birer çöktüler. Bu
zalan:ın muahedeleri kendi kendine gün belimi7.İ doğrultmam1z bir mu
anule edemiyeceğini ileri sürmekte- ~;7•dir. Milletin canlılığı onu kurtar-

Eter, aöz yerine top kullenacak olurlarsa~ Danzige :zorla yüklene" 
10 adedi 60 kuruştur. Her yerden ceklerdir. Fakat Çemberlayn fÖyle aöylüyor: 

arayınız. Danzige kartı yapılacak bir taarruz mahalli bir hadise gibi telakki 
Satış yeri: edilmiyecektir. lngilterenin kararı kat'idir. 
Kemeraltı karakolu karşısında Fransanın kararı da katidir. 

Mazhar Öngör S1hh1 ağızhl< 1rnlonya Hiç bir müzakereyi, hiç bir iş birliğini reddetmiyoruz. Fakat :zor• 

dir mıştır. 
ve Pipo Pazarı. 1 müracaat oldu nıu, , iıte biz bunu reddederiz, Paria • Soir 



" (ANADOLU) (SAHIFf ~ • 

BALBO s Çöl Yıldızı Mussolininin rakıbi 

Nakleden: ** ~ 1 Mareşalın, Mussolinive yao-
Nureddin artık köyde kalmadı. l "" k b•J h k t) 
Geniş sahraların iç taraf farına - ıgı mu a 1 a are er 

doğru başını aldı, gitti 
_

26
_ Bir gün Mussolini onu çağırttı. Odada sandalya bırakıl-

- Sen ne dersin, gideyim mi, lamladılar. ca anlarsınız. mamıştı. Ayakta kalınca Duçenin masasına çıkıp 
gitmeyeyim mi? Paşa da: Bedeviler başka bir şey •Öylcme-

- .~ayı.r •. ~id~:ksin fakat dilini -. Safa geldiniz. ~oş _geldi~izı . dileı: .. ~~1e~ini kalpleri ~erine götü- oturdu ve: "Ne istiyorsun! diye sordu l 

otuz ıkı dışının ıçınde hapsedecek- Dıyerek onlara dogru ılerledı. Eh- rerek ıgıldıler, paşayı selamlayıp çık- . . . " · y k k k"" w • • 1 F k 1 Balbo İtalo Ferrar vıla'-'etının param paı·ça ctt'ı<' te • l" · Id B t · tık sın. o sa onu eser, opegıme ye- nı on ara uzattı. a at paşanın uzat- tı a-. ' w .J ı n sonra masanın umumı va ısı o u. u ayın, ar 
diririm. tığı elini tutmamak için birisi kasden Paşa selamlık dairesinde bir müd- Kartesana kasabasında dogm~ştur. üzerine bıraktı ve odacıya şöyle hay- bütün gazetelerin ondan bahsetme-

- Sen, o cihetten katiyen kork- tesbihini yere düşürdü, öteki de el- det yalnız kaldı ve düşündü. Sonra, Tevellüdü 1896dır: Onun umumıharp kırdı: mesi demek olacaktı. Çünkü B~lbo, 
rna 1 Bana emanet edilen sır,, meza- biselerini düzeltiyormuş gibi görme- karısı Zekiye hanımı görmek üzere teki yararlıkları zıkre şayandı~.. - Bunu efendinize götürünüz! l\Iussolininin rakibi idi. Bilha~sa ma-
ta gömülecektir. Fakat Ahmedin kö- mezliğe geldi. harem kısmına geçti. Zekiye hanım Bugünkü ltalyada Mus~wlınıden Mareşal Bal boya gönderilen bu ev- reşalın veliahd prens Hum bert ile 
pekleri de havlamıyor. Ömer paşa, kararsız bir vazfy,.tte paşayı görünce merak ve heyec~n- sonra ismi endişeyle anılan adar:ı var- r~k'. Mussolini tarafından dikte etti- yakından aJakası, İtalya başvckilini 

- Onları da öldürdüm. durakladı. Nihayet divanına geçti ve la sordu: sa, o da Balbodur. Balbo, ~mumıhar~ ~ıl~ış, Balbonun hava nezaretinden çok kuşkulandırıyordu. 
- Latifeye tesadüf edersen onu karşılarında oturdu. Onlara da: - Misafirler niçin gelmişler? biter bitmez Floramıada tıcaret tahsı- ıstıfanam7si idi. Gene bu sebepten dolavıdır ki. 

da öldürebilir misin~ - Oturun L - Bunlar Bolad köyünden geli- line başlamıştır. Bu vazıyete şiddetle kızan mare- Hah s· t h b' d B lb t 

D 1 1 
· · k ld Ded" B d ·ı d b · 1 N edd" h k S ı· d"" h · ' t ı:ıal Mus ı· · · kil ı b' e~ıs an ar ın e a onun eş. e ikan ı içını çe ti ve mırı anır ı. e evı er en irı: yor ar. ur ın 88 raya açmış.. osya ızme uşman ve cum urı,1 e - ~. ' so ınıyı P ere ındirecek kilatçı v ku tr . f d M 

gibi cevap verdi: - Zatıalinizi fazla işgal etmek is- - Haydudluğa mı çıktı, dersin? çi olan mareşal, Po eyaletinde uzun hır cevap vermişti. Mussolini bir 1 • • h" e . ~ve ı e'.:sa ın .. an - us-

0 d 1
. 'b' · F t · ded" Es d" E k gü ha t' bild . .. . so mı ıç ıstıfade etmek Juzumunu - nu e ı gı ı sevıyorum. a- emıyoruz - ı- asen ye ı saat- - vet.. zamanlar siyasi mücadelelere a- n va nezare ı cesı uzerınde d d n•w . 

k Alı h d 
· "k da k t d t kl k Ö 1 · h t d k k · k d" · · "d t t k'dk- b ··1· uyma ı. ıger taraftan Cıano da at a onu a ıntı amım n !a - ren e o ura otura aya arımıza ara - ye ıse aya ın an or sun. rışmıştır. Bızzat en ısının ı are e - en ı ar azı mu ahazalar derme- d f t '{( . . . ' 

lasın. Fakat şimdi Latifeden bahse su indi. Sahra Kahireden çok uzaktır. tiii siyasi parti, halk tarafından be- yan etmek üzere sara},na davet et- cnl ~n n~ dre et~ı 1
, ıçkınk daıma mare-

h 
"\ H d" bak 1 d B l d k.. .. d . 1· Ok d d zak d ~ ·ı B· be f" şa uzerm e mute' a ız davranı-ne acetr. ay ı a ım, sen e - o a oyun en mı ge ıvorsu- - a ar a u egı .. ır - nimsenmiştir Balbonun bede ı, sos- · f B lb D · d · . · 

defol git; Ben de ıu vahşi ve kor - nuz~ - devi izzeti nefsini korumak için hiç yalizmi me~leket dahilinde yerleş- mış ı. a 
0

' uçenın ° asına gırın- yordu. 
kunç manzarayı iştahla, doya doya - Evet paşa hazretleri.. bir fedakArlıktan çekinmez. tirmemek ve şiddetli bir surette mil- ce, daima masanın önünde bulunan Hakikat şudur ki, Balbo, mıhvC'r 
seyir edeyim de yüreğim ferahlan· - Belediye reisi iyi mi, memnun - Oğlumuz Süleymandan haber liyetçilii'i müdafaa etmektir. iskemlenin ortadan kaldınlmış bu- taraftarı değildir. Hitler 1938 de Ro-
sın. musunuz? var mı? * lunduğunu gördü. maya geldiği vakit, Balbo, bir vesile 

Mehmed Ali biraz sonra mahud :- Arzı hürmet eder paşa hazret- - Evet .. Selahiddinin çiftliğinde- İyi bir teşkilatla ·~araşalın meyda- Bu, muha~kak ~i, kendisi. için ya- bularak Kenvaya d ~ b' · f 
hurma ağacının önünden geçiyor ve lerı.. dir. Bir kaç gün sonra gelecekmiş. na getirdiği faşist bölükleri, Musso- pılmış, ~anıdar bır hakaretı tazam- . • ~.gru . 

1

~ gezın ı 
kendi kendine: -: AUah daimi sıhhat ve afiyet - ikametine tahsis edilen saray lininin Roma üzerine yürüyüşünde mun edıyordu. w yapmış ve ~lm~n .Fuhrerı ıle karşı-

- Şu Nureddin amma da aptal versın. hazırlandı mı} çok işe yaramış ve bizzat Duçe ~r- M~reşal Bal~o, .a~akta ol~u~~ h~l- !aşmamak ıst1emıştı~. . 
adammış ha? .. Hiç altın yanar mı~ - Evet paşa hazretleri .. Fakat scın _ Evet, ha%lrlanıyor .. Yalnız bu kadaşlan Bono, Vekhi, Mişel Bian- de bır mekteplı gıbı Mussolınıyı dın- Balbo, taban şıddetlı ve heye. 
Şu mübarek ağacın dibinde yatırıl- günlerde köyün ba§lna öyle felaket- haberden sonra pencereleri ve kapı- şi ile olduğu kadar Balbo ile de ala- leyemezdi. Küçük bir tereddüd ge- canlı bir adamdır. Çenesinde küçük 
trıış olan servete her halde bir şey ol- ler geldi ki, zavallının rahatı bozul- ları değiıtirmek zarureti hasıl oldu. kadar olmuştur. çirdikten sonra Balbo, doğru Musso- bir sakalı olan mareşalın ismi demir 
rnıyacak.. du. Onun için İ§lerimizi yüz iistü Bunları demirden yapmalıyız .. Bir Mussolini, iktidar mevkiine gel- lininin geniş masasının üzerine çık- sakaldır. O, musikiyi, kadını, tayya-

Ve, yoluna devam etti. bıraktık ve zatıllinizi tacize aeldik. az sonra fahsen ben, bu itle uğrq- dikten sonra Bal boyu faşist fır kalan tı ve orada kurularak, . reyi yemeği, hülasa iYi yaşam ağı ~ok 
Ahmed Hayrin katlinden üç gün - Pekala sizi dinliyorum. mağa gideceğim. kumandanlığına tayin etti; ve 1926 - Ne istiyorsunu? 'Y~I~ sever. Son günlerde rejimle dost ge-

~onra bedevilerden beyaz sakallı iki - Biz Süleyman beyi ıörmeRe :; yılında millt iktısad sonra da hava Dedi. çindiii söyleniyorsa da bunun da 
ı~tiyar, Ömer patanın acllmlığına geldik. Fakat mumaileyhin Kahire- Süleyman bey Ahmedin kulübe- nezareti müateıarlıİına Q'eçti. ~ • ~ doğru olup olmadığını ancak Allaij 
Qıriyordu. de bulunmadığını duyunca zaruri o- ıine firip Latifenin kollarına kaldı- o 1929 dan 1988 yılma kadar ha- 1983 yılında Balti'o Trablusl'arp bilir .. 

Bizzat pa§ayı görmek için Kahire- larak zatıalinizi taciz ettik. Nured- rarak abna bindirdikten ıonra ağzını va n~zaretini de idare etti. İtalyanın B l • • -~:......ı 
}'e gelen bu babacanlar, 1eJAmlık o- din dün öğl~denberi aahralar~n .iç ta- bir mendille bağlamı§ ve bu suretle bUi'ilnkil hava kuvvetini tekAmüle U gar &ıyasefl : 
~sına girince, harem ağası Mahmu- raflarına ~~~u batını aldı, gı!tı·. köyden .geçerken bağırmasına mani sevkeden mareşal Balbodur. 
det haber verildi. Mahmud giyinerek - Bu sozlerle ne demek ııtıyor- olmuştu. Süleyman bey arkadaşlan zıoiaalFaols-ınöbeti fıh ty ty thbm 
ne iatediklerini ıormağa gitti. Fakat sun uz) ile köyden uzunca bir mesafe katet- * 
selamlık kapısına varınca Boland kö- - Yani Nureddin artık eıkıyalığa tikten sonra arkadan kotanlara ve B lb · ,.. ık* • d k" 1 ü 
y" · .... k çıkmıştır ·Hı. lar k lak a onun ua arasın a ı ası m -

une gıttıgı zaman ısrağını vemıiş · sıuuı atan a u asmıyarak iler- him şöhr~ti onun 1980 da otuz beş 
olan bedeviyi gördü. Şaşkınlığından - Bana yalnız bunu haber ver - ledi ve silah menzili haricine çıktık- d . t ' . 1 Od t x.. 

b. · · k · · · ld" · h · · · Al , ,, . . . enız ayyaresıy e esaya yap ı5 • 
ıran ıçın durakladı. Sonra: me ıçın mı ge ıruz; epınızın - tan sonra L..atıfenın yüzünü kapadı- h f . 1 b 1 l h y d J ı ~ dT ka d kı b' ava se erıy e aş ar . 
. - Safa geldiniz -dedi- hoş geldi- a ap ımc~sı 0 :rn. bed .

1 
• ,.. ~ m~n. ı 1 .çıl r 1 ve ~genç .. zı. ~- Mareşalın ikinci hava seferi, 1980 

nız. Bolad köyünden mi geldiniz? - aşa azre erı evı erın a- tun ı tırasıy e sarmaga ve opmege d k b 1 t 0 .k. d . t 
- Evet bizzat a hazretlerini dertlerini bizim kadar bilirsiniz. Bi- başladı. a vu. u umuş ur. n ı ı e~ız ay-

BÖrme w 'ld"k D pah şl .. b" . . naenaleyh gelişimizin sebebini kolay _Devam edecek_ yaresıyle Orbetellodan cenubı Ame-
y~ ge ge 1 • er a gore ılır .m:- rikadaki Rio de janyraya uçan Ba1-

' yoksa saatlarca beklemek mı la- e· d f. t h . . d bo, üçüncü defa yaptığı hava sefe-
2.ırn~ ., . .. .. .. ır e ıne a arrısın e riyle Orbetellodan Groenlanda ve 

arem agası bıraz duşundukten oradan Asora ve Romaya yeni dört 
•onra: 1 • deniz tayyaresiyle muntazam bir su-

rn~laz~ıumh~kkak kendisini mi ~ör - a ınan netıce r~tte uçmasıdır. 
r İşte bu muvaffakıyetlerden dola-

Dedi. • 1 yıdır ki Mussoljni, Balboyu hava ma-

.. - Evet, paşa hazretlerini şahsen iki buçuk asır evvele aı•t bı·r şeh .. l r reşalı rütbesiyle taltif etmiştir. ttaı-
g?rtrıek için tam yedi saat yol yü - yada Balbodan başka hiçbir zabit bu 
tlid .. k u • meydana çıkarıldı \ rütbeye malik deiildir. 
d - Şimdi saraydadır. Fakat biraz : * 
:rn~ rah~t~i~d~. ~lamlığa gelip gele- Nevyorktan yazılıyor: Antil ada- tir, henüz malum deiildir. Mussolininin eski bir arkadaşı olan 

Yeccgını bılmıyorum. larına gitmek üzere yüz kişilik bir Jameatovn şehri, vaktiyle mühim mareşal Balbo, Duç.eyle senli benli 
i\iİ;f~kadaş, paşa ~.el~~zs~ bizi~ sefer heyeti vapura binmiştir. Heyet bir transit yeri idi. İspanyol sömür- konuşu: .. Bu senli benli konuşma, 
adanıl~aket olur.. Ç~n~u .hız fakır ] 680 da batmıı olan jamestov şehri- gelerinden gelen altın külçeleri bu Mussolınıyc hazan kafa tutmıya ka-
~u·· l rız. Kahıre aıbı bır yerde nı' meyd ka k '---d' 1 fehirde depo edilir ve ondan sonra dar varır. 
• n ere kalam 5 . I . . ana çı rma ma~ ıy e yo .. İt 1 ?,ide .. e .. .. ayız. onra, lf erımı- la çıkmaktadır. spanyaya aönderilirdi. Rivayete go- a yada Duçeye karşı icabında 

-Ypuzustu bıraktık. O f' . . l al re bu tehir halkı altınla oynıyacak bağıran tek bir adam, Balbodur. 
aru.y "yliyecekl · · · b e ıne arama mevsımı bat ıy ı d . . . H 1•. M l"' . . . . 'Öyle . r-- a so erınızı ana . erecede zengın ımış. Kaptan a ın a umdur kı Mussolını, ekserıyet-- YB~··· ?l~az ~~} . . ., bu yıl da .epey oluyor. Bır çok yer- iddiasına bakılacak olursa, buradaki le nazırlarını değiştirmekle şöhret 

Bitaraflık tecerrüd 
. demek değildir 

• - ''' c t ' ' rı:;:t ""' . 
Bulgar muharriri, Alman siyasetine 

doğru temayül gösteriyor! 

doifu ız ıoylıyecegım~zı d~~dan lerde denıze dalınmakta, arattırma- bazı evleri bile altından kurmuılar - almıftır. Herhangi bir nazır, vazife Sofyadan hır eörünüı 
~ii2.. YV paşa h~etlerme ıoylıy~ - lar yapılmaktadır. Hedef, vaktiyle mıf. b.aıında meş&'ul iken odacısı daire- 2 temmuz 1939 tarihli c:Zora:ı;, hndan fazl .. .. .. . . 
bilh asıtaya luzum yoktur. Bız, batmıı veya çökmüı olan defineleri Heyetin yanında götürdüğü dal- sınden içeriye girerek kendisine bir B" fi k ··d d - ·ıd· b 1 k ası bu buyuk endustrı dı-Aı assa pa .. mek ·ç· ld'k . . . . c: ıtara ı tecerru egı ıu aşı - yarına yapılın kt d B d ·~i . şayı gor 1 ın ge .. 1 • meydana çıkarmaktır. Fakat bütün gıç aletlerı, sırf bu araştırma ıçın ı- mektup uzatır. l ha akalesinde bü ük devleti . a a ır. un an ma-
.1,,_ takdırde mektupta yazabılır - 1 d"l · · H dal d · · N 1 ım Y er ada Bulgarıstan Almanyadan ken-"laı:. bu arqtırmalar arasında en entere1- ma e ı mııtır. er ııç enızın azır, mektubu açar ve derhal arasında cereyan etmekte olan bu d' . . . - 1 k" . Lı ' dib" · k · b da k d " · · mak d k Ik k k 1 ısı ıçın zarurı o an ma melen ve 

l"lare ., bed ·ı . L • • • sanı kaptan Robert Hallin reisli.. ıne ıner en, ıca ın en ı11nı amın an a ara ıap asını a ıp mücadele karşısında şu veya bu ta- fa brik 1 . :t~la rn agaıı evı ~rın .~tı. ıh· il 36 saat yaşatacak oksijeni ele birlikte nezaretten çıkar Q'ider. Odacının na- rafın bir sürü dedikodular • . a ~vazımatını temın eylemek-
~&j ~ına karşı da)averenın sokmıye- altında yapılacak olan arqtırmadır. indirebilecektir Dalaıçla ıemi ara- zıra d"W• kt M 1• "d B l . ta h" b" ına rag - tedır. lkı memleket arasında hem 
h ~ rıı ani d l d ld B h t l S60 d ba . · e ver ııı me up, usso ını en men u garıs nın ıç ır cepheye dd- h d • .. ~İtA... a ı ve sa on an ayrı ı. u eye ' a tmıı ve şımdi sında telefon irtibatı da olacaktır. aelm kt d" ,.. ı· . h h . "lt'h- '- t ed·-. . . w •• ma ı ve em e manevı munase-
M! ""< son k'" .. k b. Ar v d . . l d l l O • e e ır. -usso ını, er angı se- ı ı BA e m ıgını ve etmıyecegını b tl d 8 . l h •"rtı·· ra uçu ır ap çocugu enızın atın a metre derinlikte Bu kadar derien inmekteki sıüç· bept 1 l "stif t- b la be be b"t El v e er var ır ınaena ey : .._ \lt bir t .. 

1 
ld" bed ·ı l en o ursa o sun nazın ı a e unun ra r ı ara ıgın tecer B l . t 1 . . k .1 h 

·1: le t. epsı ı e ge ı ve evı e- bulunan jamestovn ıehrine dalg ükler malumdur Dalgıç 30 metre .. d d k 1 v - - u garıs an, po ıtı ı caat a-
ttti rlJCt, çiçek ıuyu ve kahve ikram . . . . .. ıç- derinlikten . d dım meie davet etmekte ve hatta ona ev- r~. .. em~ o a~:ııyacagını; bu yolda sebiyle bitaraf kalmakla, büyük dev-

b . . lannı ındırıp defıne çıkarınaga çalı- • sonra, ancak a ım a velden tanzim edilmiş istifanamesini yurumesıne musaade edilmesi · · ı tl d t "d d"l B k ~ k aşagıya bırakılabilmekte ve bu suret- . . . b" .. k d 1 1 d ıçın e er en ecrı e ı emez. una a-
~ll b"eviler ellerini tepsiye uzatma- şaca tır. le gittikçe art 'k . fbak et- ımza etmesi emredılmektedır. uyu ev et .er en her hangi birine tiyen imkan yoktur. Bitaraflık tecer-
iee. 1ribirine baktılar. Küçük Arap Deniz altında ve çok derinde bu- f '.1 kt d" U~ ~~ e ın 1 

.. 1.. İstifa eden nazır, niçin istifa etti- bu yolda tavsıyelerde bulunmadığını rüd değildir. Tek başına kalan adam 
. lunan bu ıehirde araştırma yapmak d::nmkf e S~ a 100 arıza, d ~m rildiğini ve kabahatinin ne olduğu- yazmakta ve: ormanda kurtlar tarafından parça' ltah ~argileler hazır oluncaya ve kimesenin aklından geçmemiştir. liktee d ıl. ~eya ka metre e~=- nu kimseye sormamakla mükelleftir. «.Belki de bazı (hayrıhahlar) Bul- lanmağa mahkudur. -

tetl \>~nı~i içinceye kadar paşa haz- Zira, bu kadar derinliğe dalabilecek ne k ~·g~c~n ubr~u n~jışb"l? v~ Eğer kazara, böyle bir tetkike mey- garıstanı kendi emelleri uğrunda is- --------------
Drı de gelecek vasıtalar ancak aon iki yıl içinde icat ne den ıska u;a ır çare du a ı :' ek dan verilirse müstafi nazırın ikibeti tedikleri gibi istismar etmek ve top- "S d • "' • Ad 
-.:~ıti. Bede~lerden biri: eclileb~iftir. Fakat. yeni icadlara imka:;~a drı aKn ond~ ra; ~~ tle;yu- daha fazla fenalaşmış bulunur. rakkların~ daha kolay 1ahip olmak ev ıgım am,, 

' 

~- • ı,er ik" . . , • h . L---- . l r ır. en ısını ıura ma sadıyle b" "k d l ti d 
"""Cli- b· ırnız de ıiıara ıçıyoruz raamen, eyetin uarcu•caiı ıı er aon karı çekseler tazyikiı: ani deği,mesi .,,*. onu uyu eve er en R 

......._ c:e nargile getirme!. derece ıüçtür. yüzünden .. 1:. B 
1 kanaması Bir aun mareşal Balbo, hava ne- ~amamen ayırmak ve tecrid etmek oman j 

buıc. ltetj ~ı~, ben naraileleri çarça- Jamestovn ıehri, müthiı bir fırb- devam edi:c:de d~lun~Üıazında bir zareti sarayıntlaki makamında otu- bterler. F~~a~, Bulgaristan bir Ro-
.. .._ ı-ı;ırıtrı. ~ayı takip eden bir yer aarsıntııı ne· çok arızalar me;dan~:alir ki, bu da rurken dairesinden içeriye bir odacı enson degıl?ır.> y Az AN 

' 

t\in içiy Yır oalum. ıetirme .. Biz tü- tıceainde 1680 yılında batmıı ve ıu- ölümü intaç eder. airdi ve kendisine imzalanmak üze- DBemektedır. .. . . • ORHAN RAHMi GÖKÇE 
ı_. ~le. oruz. lara aömülmiiıtür. Sahilde kalan iki Maam f"h b'" '"k t hl"k l e rag'" w re b!r evrak uzattı. u yazıya gore, Bulgarıstanın hır oır ı..._ .st~ed Öm kli b' a ı • uyu e ı e er , ç k b'" ··k k'" ··k d 1 1 ı k Fiatı 50 kurus 
di_ ı~e\'' . en er paf8 ipe • ına, vaktiyle buralarda büyük bir men, bu derinlikte çalıMbilecek on - Bu nedir? . it•" ' o . uyu Ye uçu ev et er e e o- .. 
, ki be~ el?ıae.i içinde salona gir- şehir mevcud oldu~una phitlik et- iki dalaıç bulmak mü~kün olmuş- - !.... nomık rabıtal~rı .. vardır. Ve bunla- Yeni çıktı. Çok nefis, edebi bir 
l''h ~vı Patayı görünce cierhal mektedir. Bu faciada yüzlerce mi, tur. Mareşal bir hamlede Duçeden g _ rın batında c:buyuk. ve muazzam Al- eserdir. Bütün kütüphanderde 

tılar ve onu hürmetle ... yokta binlerce kiti mi kurban ıitmiı ·tsr~- fl:.11-!-er Beobahter len ki~ıdı okudu ve bir hamled e '"!1anya> g~Jmektedır: Unutulmamak bulunur 
------ --., e onu lazımdır kı, Bu!gnr ıhracatı'1ın nıA • -----------·---



<S HlFE 10 ) (ANADOLU) 
---------------------------------....::....-~--.;~------ - - - -

.14 TEMMUZ 1939 CUMA 

Fransa' da 14 Temmuz 
bayramı kutlanıyor 

lıEmir bel diye~inden: 
1 - Ydllı.ırın tam"rlnde kull nıl-

mak üzere 70 b"n grnni~ parke t,1 ı 

satın alu.ması baş mi.ıhendi.;ılikteki Londra. 13 (Radyo) (Del li Tirol havali inin dağlık kısmında 
'li'~rtname i veçhile knpalı zarflı ek· Ek p e ) gazete i; Tirol ve hav li- oturan Almanlar, şimdiden müselliih 
1ltm.eye kon.nlrnuştu:. M~h!mnıe:ı :ndc oturan iki ) üz bin Almanı'!l muknvemetc h zırlnnmağa başlnmış
bca~ı: 8575 !ıra olup ıha le ı 1 t-7-93 1 A1ma1 ) nyn tehciri hakkmdn 1taly::ı. lnrdır. 
Pa1.:ırl".:ıİ günü saat 17 dedir. 24~!0 He Alman hilldlmctlcri arasında ak- 1tal) an kültürünü kabul etmfa olan 
~zı: ılı kanunu~. tarif atı dahi~inde h~- dolunan mukavelen ·n tatbikinde ve Tiroldnki Almanlar, yalnız on bin ki~ 

Bugün, muazzam bir geçid resmı· yap"lacaktır. z:tlııunı Q teklıt m~ktupları ıhale gu- L~iyük miişkülUtn te.sadüf edildiğini şi tahmin olunuyor. 
n nJl uzar.·i saat 16) n kadar encilfuen- . . 

P 
• d •• d b d . t .1. l\l kk t . ) ıızmaktadır. N ı gaz tenin vcl"dı- V d . ı· k e rıyn.ııe e vcrı ır. ı uva a temı- arşo 

ar!S, UD gece en erJ şen J yapıyor natı G44 lira olup öğleden sonra kn- ği habere göre, Tiroldaki Almanlar, Va a 
Paris, 12 (A.A.) -Üç renkli Frnn bir geçid re mi yapılacaktır. binlerce halk hazır bulunacaktır. pah bulunmasına binaen öğleden av- Almanyayn gitmekten imtina etmiş- 3 Alman sirketi ile J 

! z bayrağının 150 inci yıldönümü Bu geçid ı·esminde; cumhurre!si Geçid resmi esnasında Fransız ve •in- vel i~ banknsına yatırılır. lcr ve icbar ed"ldikJeri takdirde isyan • 
bugün beledi5 c me~ danında tes'id Lebrun, başvekil Dal adiye, nazırlar, gil:z tan·are filo) an uçuşlar yapmak 2 - Bahribaba parkında. su sat- cd-ecek1erini bildirmişlerdir. Alman mecm!.lası 
edilmiştir .•. Iera imde cumhurrci i sefirler, mebusan ve ayan reisleri i!e ta devam edecekler ve halka çiçek mnk üzere bir metre murabbaı '.\'erin İtalya hükumeti, bu vazi.'et karşı- kap tıf dı 
Lebrun ile al dier, nazırlar, kordip mebu lar ve uyan azası, ingiliz ordu- buketleri atacaklardır. bir sene müddetle kirayn verilmesı sındn ne yapacağını şaşırmış ve aldı- .. 
lomafk, Afrika ve Asyndaki Fraıı- f>U erkanı hnrbiyei umumiye reisi ge- Pnris şehri, bu geceden itibaren başkltip\ikteki şartnamesi veçhile ğı bir kararla, yalnız itnlynn kü'tti- Varşova, 13 (Rady~) - Hu-
sız topraklarının ba lıca reisleri ve neral Gork, harbb·e nazırı Horbeli- elektrik ışıklariyle bir nur parçası uçık artırmaya konulmuştur. Mu- rünü kabul etmiş olanların yerlerin- kfunet, aykırı hareketlerınden doln-
knlabalık b"r halk kütlesi hazır bu- sa, ha\•a kuvvetleri marcşalı ve yüz haline getirilmiştir. hammen bedeii 20 lira olup ihalesi de oturabileceğir.i, mütebak1sinin zor yı üç ~iman ~irketini faaliyetten 
lunmu tur. _ coo*oo 17-7-989 pazartesi günü saat 16 da- Ja Almanynya gönderileceğini bil- menetmış ve hır Alman mecmuası-

IIerriotnun beliğ bir nutkundan d!r. İştirak edecekler 150 kuruşluk dirmiştir. nı kapatmıştır. 
sonr.ıı, 14X20 ebadında muazzam l F s it teminatını, öğleden sonra kapalı bu-
bir Fransız ba~·rağı 1789 da ilk defa as u anı lunmnsına bianen öğleden evvel~ Izmir emrazı b 
çekildiği bu mcydann çekilmiş ve bu bankasına ~·atırarak makbuziyle en-

aş· 

e nada kıtaat ihtiram merasimi yap- V d cümene gelirler. hekim İgv İnden: 
mıştır. er un ve digv er Fransız istih· so s 10 14 2296 

Paris, 1
2 

(A.A.} _ İngiliz ordu- r , Y. Asır gazetesinin 4/7 /939 tarih ve 1O171 ve Anadolu gazetesi-

k" 1 t ft• tt• ., lennirı. 4/7 /939 tarih 7875 numaralarında açık eksiltme ile alma-
sıı erkanı harbiye reisi general Gort, am a-ını e iŞ e ı s 1 k E atı 1 v caklan ilan edilen cins miktar ve teminatı aşağıda yazılı üç kalem er-
d. un nkşa": tayyare ile Parise gelmiş- Pnris, 13 (Radyo) - Fas sultanı. nin mezarlarını ziyaret eyledikten zak Vt kok kömürü açık eksiltmelerinin bitiş tarihi olan 11 /7 /939 
t r :\1umaıleyh :·~rıu 14 temmuz b:ıy Verdun ve diğer istihkamları teftiş sonra, 14 temmuz şenliklerinde yn- Kmlçullu otobüs dı.irak yeri 20 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin her 
ramı munasebc.ıylc yapılacak olnn ettı"kten ht ı·r h 1 d .. N ı l k M p t · ·· 1 · E · h h · a t 11 d t 1 n k - .d . d h b 

1 
ve mu e ı cep e er e go- pılacak mernsime iştirak için akşam o. au ev sah ı tır. üracaat yeri: azar_esı gun erı mrazı sanye asta nnesın e saa e op anan 

erı geçı r sının e azır u una- müıu- b 1 ü lü k 1 . k · akk · kb l · l :L· l"k ·· t 
1 t 

- u unan m s man as er erı- buraya dönmilştilr. Kızıl uTiuda bakkal AIJ omısyona muv at temınat ma uz arıy c .oır ı te muracaa • 
ca ~ ır. ları. (2~78) 

General resmen Fransa hUkümetl ·Ellı· lı·ıo Olivier ve Cinıi • Miktari Tutarı 
tarafından kabul edilecektir. k·ı K 

Şur•• ek·r;. _ ı o uru§ 
500 ingiliz askeri dün öğleden 1:1111 

sonra d:eppede karaya çıkarak saat 1 .1. · llM!TE r Koyun eti 6500 266500 
s ıs d ngı ız tayyares·ı sabaha kadar mu··· Pirinç 3900 12000 

1 . e Parise gelmiş ve Pnrisin US· ,. apur acentası 
~eri kumandanı tarafındnn karşıla'l- d f 1 Sadeyağı J ;~~ 63000 
w•şhr. Bu nskcrJcr, yarın Fransız kı. a aa manevra art yaptı Birinci ~on REES b~ ~:kkkörnürü 70000 J~:~~g 

Tcminati 
Kuru§ 

20000 
4500 
4725 
2982 

12375 
1605 tnlnriyle b"rlikte geçid resmine ~ti- Londra, 18 {Radyo) - Bu akşam- nrn imnlinde ve İskoçya hnvalisin- LONDRA 2~TTI Sabun 600 J 7400 

rak edeceklerdir. dan başlıyarak yann sabaha kadar de yapılmaktadır. Manevra sahasın- '(2478) 
Pnri 13 (R d ) H devam edeccl< olan hava kuvvetlerı da bulunan bUtün şehir ve kasabalar cBELGRA V1AN> vapuru 

5 
tem- ____ _... .................. _--... _ _..... __ -----------------

r .
1 

Ş ' ı. a \'O - ava nazırı müdafaa mane'\ ralarına elli filo i~- erlvcndcn ıı::ıklnrı söndürmüşlerdir' muzda gelip yük çıknrncak ve ayni 
.. ı a mı.:ır. ~ arm !}enliklere i tirnk t:rak etmiştir. ianevrnlar, Britanyn- .. · zamanda Hull için yük alacaktır. 

edecek olan üç yüz Fran z ve 52 !n· cAdjuntanb vapuru 10 temmuz-

g"liz t.nyy:tre ini teftiş eylemiştir. Dı.ktato··rıer konfe dn gelip Londra için yük alacaktır. 
Pnrı , 13 (Radyo) - 14 temmuz r ansı LİVERPOL HATTt 

ş nlikleri, ;•arın muazzam bir şekil· M 
1

• • • • • ,ALGERİAN> vapuru 20 tem-

lzmir Muhasebei husus·ye 
müdürlüğünden: 

Bedeli Sabık. 
Lira Kr. No. 

f' 

Cinai Veri 
de olncaktır. Biiyilk caddelerde bu us son nı F ranko ıle bı r lıkte yakında muzda Livel'.J)oldan gelip yük çıka-
akşam balolar, festiivn!ler ve fener ' racak ve ayni zamanda Liverpol için 
ala)~ları başlamıştır. Hitlere müıaki olac<~kmış! yük alacaktır. s o 29 ıs dönüm tarla Emraz timarinda 

1' ann 1914 de mareşal Foşun ku- • 15. Dolap Bakır bed.eate-
mandasmda ·ngil;z ve Fransız orclu- Pnrıs, 13 (Radyo) - Mussolini il<.>'\rün, Hitlerin riyasetinde bir konfe- Ô:J.. • A tü 1::. ı_ _ JL.n v-~~1111Yd~,_~ tw=.,,_t S. 
!arının toplandığı mey<l'anda bilyllk veneral Frankonun, yakında tayyr.- rans akd de<:~ son aaki'kac!a a\ınan emış ta rR ney• 'OU 28 Ev ~ a&ll ı.-.-

re ıle o er Salberge giderek, Hitle- haberlerden anlaşılmaktadır. keli "~ lise kurma ce· 85/87 FD~!~~L lki,,,.~tı·e n_·!. 
• • re mülaki olacakları ve Oç diktatö- • • 29 349/1 ~~ ~ .ır. '-..aa Avrupa sıyasetı 000*000 mıyetı tüzütudür ldarei Husuşiye Vilayete ait olup yukanda yer ve cinsi yazıh 

F 1 Ç 
. . l - Ödemişte Bllyilk önderimiz akar muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üzere 1 / 7 /939 gününden 

degv işm~ştir İ İstinde ek Styastleri AtnUlrkiln bir heyk~lini kurmak ve '.~~haren m~şt~ri çıkı_ncaya k~dar açık artı:mağa .. ç.ı~;ıl~nr •. Şartlari 
mevcut orta okulun lisere çevrilmesi o~enmek ıstıyenlerın her gun M. Hususıye mudurıyetı Varıdat ka-

, - Baştarafı e nci Sahifede - Mansuri Yusef ya- Mah ~um rJe malların· için gerekli bulunan bina ve öğretim lemine ve pey ııürmek isti.Yenlerin Atıcümeni vilayetin toplandığı her 
Bu suıdle, Almanya, kendisi isin kalandı ~ .... fı-

11
.
1

. gereklerini sağlamak ve sonuçlan- pazartesi ve'1'er_embe günlri saat 11 de dep(>zito rnakbuzlariyle bir· 
b:ıinci derecede bir menfaat temin aan m_. · um e l ıyor dırmak maksadi le bir .cemi et ku- tikte Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

edkerledk holakn. mın1tknkla:a. hahkiki bir d K utdüdsh, . 1~ (1\~aclyo ~ " Yafhubdileur- Prag, 13 (Radyo) - Çekoslovak- rulmuştur. Y Y _llllllllllllllllUHHlllllllMtllllllllllllHIUfftllllUHllllllllllllllllHllllllllllllll ~llllllllllllll!m 
şe 1 (.' a ım o ma ıçın arp yap- en e ışçı .ı. ıensurı J. use • ug 'l va hnkr. t• d "ktid 2 c . t' a :1'\d . •ta = = • • • . • • ., u ume ı zamamn n ı ar mev- - enuye m a ı: v emış .a - - v = 
mu arl ~ ayılabı ec kti. ngılızlerce on beş avenesıyle bırlık- . • · · · · = B o z D A G' D A = 

F k 
f- ç k 

1 
k ·ı 11. 

1 
t k 

1 
·ı ht t "d a· kıinde !bulunanlarla siyasete karıcı UJrk he5l;:elı ve lıse 'kurma cem1yet1- = = 

n. ~·o o~e. ya ı e .ı,!eme in e ~·a a anmış ve sı a an ecrı e ı- .. . . . ...- dir. = 
i ga ı r "' AHupa ·ya etinde ierek hap e atılmıştır mış olnn!nrdan uç JUz kışı gıyaben . . . . . - = 

• • , • y 3 - Cemıyetın yöhkutulu ilyelerı- 5 = 
b,rd n e b.r tebeddul oldu ve Al- Kudfis, 12 (A.A.) - Beyaz kitn- ııgır cezalara mahkOm olmuşlardır . kl v • 1 ..._ .ld 1 b d = • • • = 

. . . . . . . . . . nın ço ugu ı e ııer 1 yı aşın a = T u R I s T I K o T E L I = 
man):an n k metını durdurdu. bın ne§rınden berı miltemadıyen gız- Bunlann menkul :\'C gayri menkul , pılacak ser· da d· ı,:.,:. = = 
Al ·1 L h" ı· h t t bbü l . . ) a ..,ım sonun y.e ı '"""'f = -

n:an) a ı e e stanın arası açıldı. ı mu acere eşe s ermın önüne mallan müsadere .edilerek hükUınet- d teşekkül d = Ô :E 
Lehistan garp devletlerine yaklaş- geç.mek üzere, teşrinievvel 1939dan re idare .n} 

8 
ktı e4n _ l'iönk e 1er. 1 d '-· 't- =: Sabah kahvep.f tııı, ğle yemeği, = 

t IR 
' hd 

1 
rt 

9 
k d f"l" . . r . ., un ca r. uru ara arın a 1uır re16, _ _ 

ı v a e) r ığından \az geç- ma 1 40 a a. ar ı stıne rnuhacır b k b" Y• b" k t = ( 1 \ = 
ti. Butun bunlar şarki Balt.ıktaki va- girmesi müsaadelerinin tamamen ke- Mandal"'lır aş an, ır sagışman ve ır se re er = all.şam yemeği ve yatması dahil 250 ,J = 
ziy ti alt il ett". silmesine fevkalade komiserlikçe ka- n scç6er. c · t ld b" 1. = Jk• •• }J' k t -

t ·ıt L . .
1 

. . ,v ,. - emıye e yı a en az ır ır:a = l yuz e 1 Uf UC Ur C:_ 
ngı ere eh tana garanti \•erin- rar verı mıştır. ~omısyonunun rapo•u b T·· k · ı· ü ·a· = Y • 
P 

• . veren er ur cemıye ın yesı ır. = S: 
ce olonyanın kuvveti \e mukaveme- K 1 Z k d hh .. d = B k d 
ti arttı. lBu garanti, !hali da tes~- ra 0gO yı:ı ın a neşrolunaca'k_ Bu taa u at yılda 24 lirayı geç- EE anyosu ve a ar suyu v.ar ır. -;;:;; 

rrı~nn~nartiLethrmaktadır!R. Baltı·kı de~letle- RigaJan Stokholme Londra, 12 (A.A.) - Bazı mebus- m~z._ İlçebay cemiyet.in onursal ~1111111111111111111tlll111Jf llllllllllllllllllllJllllllllHUllllllllllllllllllllllllllHIUllllllllHIHlll§ 
. an 'e u J a ı e munase- hır avam kamarasında Cenevre man- b k d betleıinde t adüf ettikleri mani- hareket etti d 1 k . aş anı ır.. . . At 9'l 

l b ilk b" . b a ar omısyonunun beyaz kitaba 7 -Her ıkı yılda bır !kurultay top- s· r· k·ı . M ..• d 
n n~ ;} r nı ette ortadan kalk Paris, 18 (Radyo) - Arnavudluk muhalü -oldukları hakkındaki ayia- lanır. Kurultayda üyenin yar-ısından ıgara ırya 1 erıne UJ e 
rnıLş •t: . d b k kralı Ahmed Zogo, kraHce jeraldin lardan bah etmeleri üzerine Makdo- fazlası bulunmak lazımdır. Birinci 

van) a or usu as umnndnm ld h 1 d y ~ . ile birlikte Stokholme hareket etmiş. na eyenatta bulunarak mezkur to,plantıda &okluk olmazsa toplantı 
geçaen erd ebd abrşo~·1ayı kazıyarct etmi~, t" K 

1 
d 

1 
T d komi yon tnrafmdan verilen ra-,Por bir hafta sonraya bırakılır. İkinci 

orn a e e e ı e rşılanm1ştır ır. ra, ora an vapura ıp !Lo-On ra- d"ld"Y• . t d M 
1 

E d S i 
1 

· . . neşre ı ıgı zaman bu şnyJaiann a- toplan ı a mevcı.ıt üye ,ile karar veri-

'fütün kUllananlar tüttinün Waıdleri üzerinde yaptığı tahribattan 
müıtekidirle,r. Doktorlar kendileriıJ,e er &ima sigarayı terk etmeyi 
tayaiye ettikleri ~alde terketmemektedirler. 

Halbuki D p 1 
Alman • er 

' ı son 
.. ara a. 5 ~ m g y Balbk mern ya gıdeeek ve bır hafta sonrn da Pa- sılsız olduğu sabit olnc.a v ın b ·ıd· _ lir. 
leketlerme bır sevahat edecektir · k v d 1.· 1 d v • g 

1 1 ır . · · nse geçere crsny a J\ıra a 1gı mJ.Ş ve cbu ı:ıı;porun ~ğustos biuayetin 8 - Kurultay önce bir urultay 

·c.adı l\r meld n onra, Baltık devletle kö kt h · 1 · .ıı ... • ı·k d ı · · k "k" . R ıhükt1 t" .
1 

.. . . ~ e emşıre er Y ıe uır ı te yel"le- en evvc .lle§redilec~ğmi ıza.n.netmi- baş anı \•e ı ı .sekreter seçer. 
1:· d us:nı 7e ~ 1 eş~orüş teatı - şecektir. yorum> demiştir. i - İki y,ılhk işler hakkında yön-
m e 11 unmu.ş ar ır. ımdj Rusya, p S K •• 1 f ~ur.ul :ve mür-akabe raporu okunur. 

l on ra ''e Parısten. Baltık de\•letle- arJ• Uar muha. ose 10 7 k" ·1·k ·· k l o k" · · · · nti ·,..4.~ va DO - ışı ı yon uru ve ç •§1-
rı ıçın gnrn l.:ıı.Jyor. lik murakabe heyetinin ve 1'ede.kle-

Fn1rnt An:upa siyasetinin değişme birİnİ S h . h Lk -*l dn seçimi yapılır. 
ıi. ) a1nız Ru«ıJ a için değil. Lehistan ey a att aK tnua ll - Muhasebe talimatnamesi 

·n de olmak Uzere, Baltık devletle- Hudut haricine ~·ön.kurulca al·rıcn yapılacakbr. .Sıbhi ağızlığı kWlanılclsğında tütünün kol.."U ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tiilün içebilirler. Çünkü bJJ ağwıSın içerisindeki 
y~dek Jnstmda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde suzer, ağız, ciğer ve 

rin"n h~r Alman teşebbüsüne kal"§ı çrkarmı~far kra~a r apOY verdi 12 - :Yönkuru1un süresi iki yıl~ 
kf)runmnsım ehemiyctli bir hale ge - Y 
t rm ir. Roma, l3 (Radyo) - Dahiltye Sofyn, 18 (RnB) o) - Başvekil 'Kö. dı~S ~Cem ·yet:in veznesi iz mir es-

Romnnra ve Lehistan büyUk de - nezare~i, .. (Pari uar) .. ,gazete inin se. lvnnof, bugtın kral 13oris tarafın- ıllttf ve ahali bankasıdır. mokr:ı ık-: tarafından garanti edil _ muhabırıru 'huiluCl harıcıne çıkarmış- C O Fiati her ve~e 150 kunuıtur. 
tı dan knbul edilmiştir. Köse lvanof, 14 - emiyetin toplantı yeri - Toptan, pcral<ende satış: Kcmeraltı Kara!·ol kar§ısı No. 74 

yürek temiz kalır. 

erk e "nden Alman kıtalnnna Rus r. demiş aıalkevidir "" A z 1cY A R ö N G ö R 

M d d 
Berlin ve Blcd müliıkatlanndaki in-' · ın n 

huautlnnnın kapısını açn~k olan a rı· yanlVOf 15-Cemfyetinr~mi~h~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tibaları hakkında kraln bir rapor ıı; mz bu Baltık devletleridir. • şağıya basrlm1ştır. dir. sının -0m bir ~i e ihtlya ını kar ı!n-

f 

1 1 n ktn üzerinde zerre kadar Sıcaktan 24 saatta \ermiştir. 16 - Cemıyete nit işler için cemi- 18 - Cemiyetin geliri cemiyet a- yacak şekilde gen·şıetilm "ne \ v3 

hr tm mck lil.zımdır.. Baltık dev- ~ lst apbulda yet namına ulu nl kurullara vuku - htiyle -başkan ve sağı~mnn imzala- yeniaen bir li e binası yaptıı ma ı-
·..,r·na n birisine yapılacak olan 30 'll şi ö! dii. bulacak müracaat ve mütalebatı baş- riyle alınır. na ve tesi atına nrfc·d lir. İdari ve 

t c vilz, Mosko\•a tarafından Madrid, 13 {Radyo) - Üç gün- ize le kan takip ve intnç edecektir. MASRAFLAR zaruri maqı-afiardnn başka yere snr· 
\ l. .. , ı yapılm1 doğrudan denberi cehennemi sıcaklar başla- ze GELiRLER 19 - Cemiyetin gelirleri sevgili !edilmez. 

ec ... vliz olarak telfıkki edilecek- mıştır. Hararet dereces· kıfk b"re ka· İstanbul, 13 (A.A) - Dün saat 16 l'i - Cemiyetin gcl,iri: 'Üye taah- AtatürkünmUzün d. edi hatırasını 20 - arfiynt rPmiyetin yönkıırul 

Pariı • Midi 

dar .çıktığından. dündenberi ıcakta yı 20 dnk kn 52 aniye geçe ş ddetlice hUda ı, mü amere konser ve piyan- canlandıracak minnet Ye Bilkran karnrh•le bn,irnn ve sağışman im ·o· 
atuz kı ö1mlletUr bır zeı?.tıle olmu§tur. ı go hasıllltıdır. Ve her tUrlU veritler- heykeline ve mevcut orta o tul binn- 1. rıs · ynplhr 245

6 

• 
t 

1. 
1 



14 TEMMUZ 1939 CUMA ~ •••• ~J •• """'~ l • ~~~~~--~~~~~~~(~A_N_A_~~~U~)~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• .. ...................................... ,............................................... f 

~· nnır levazım Amirli rti :}atl J A,m~ E lzmir levazım .....aiiii ..ım alma komi8yonw.dan: 

(51\ ... IFE 1 l) l 

1zmir levazım amirliji atm alma komisyoawı~~n: 
~ Kn.,..,.,i) On"'t Jf anf"r 

1 
E. - lzmir yollama memurluğunca muhtelif yerlere yaptırıla-

..,. cak tahmineı1 400 tOll bava kıtaatı.na ait ~yet açık ek-
~ •ÇJ'.a.ım;J .a.ırirlijıi aba alma komisyonamdaa: • siltme suretiyle münakasaya konmuttur. 
1 .L... İzm r tayyaıc alayı b"rlikleril)İn 5000 kilo zeytinyağı ihtiya- 2 - lhalecıi 21 temmuz 939 cuma günü saat on buçukta kış -

P. ·~~ eksilt:me ıureti}'te miinakaaya konmustur. 1ada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyoıwnda yapı-
2 '1ıaielu 2.1 .ııemmuz 939 cuma günü saat on 'be§te Kış • lacaktır. 

1-da hmır Levazım atnirliği aatın alma komisyonunda yapı- 3 - Tahmin edilen tutan t 600 liradır. 
l~,Jr. 4 - Teminatı muvakkate akçası 120 liradır. 

rJ _.. Tahmin edi.laı tutan 2300 liradır. 5 - Şartnamesi bt-.r gün komisyonda görülebilir. 
A ~ T.emiaatı muvakkate akçası 172 lira 50 kuruftur. 6 - fet:ekJiler Ticaret Odaeında kayıtlı olduklarına dair veıika 
S - Şartnameei he:- gün komisyonda görülebilir. g.östermek mecburiyetindedirlec. 
/J - l.atıeklaet" Ticaret Odaaında kayıtlı olduklarına dair :vesika 'l - Ekalibneye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu,nun iki ve Ü· 

~öat~k mecburiyetindedirler. çüncii maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
İ - .Eksü~.e ·,ıirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü- teminatı muvak:kateleri ile birlikte ihale aaattndan evvel ko· 

çün~ü maddderinde Y.e. ışar~n~ınesinde 1azılı v.esikaları ve misyona müracaatları 5 9 14 19 2376 
teın,iQa.tl ımı•ekkatdt.n"ı ile hırlıkte ihale ~tmdan .evvel ko- lzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 

"'' • ' m~Y.Ollf ~Ü;rllCBadan. 5 9 15 20 2385 Uşaktaki ~UDall lutaatın ihtiy.-cı olan 30 bin kilo sığır veya ke-
Jıır.ir Jıe11a:zan mııirlii Rtm aba komiıyonundan: çi etJ,,:.,iııden hangisinin fiati müaait olurea o cins et şeraitle ve evsafı 

.. 

1 - lzmk bı_Y>'~: alayı birliklerinin (6500) altı bin beşyüz kilo dahilinde atin ~nacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihalesi 21 temmuz 
ude yaaı ihb)'e..cı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmUJ- 939 .cuma ,g.ünü saat 16 daciır. Hepsinin tutarı 6900 liradır. İlk temi-
.tur. natı 517 lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan ve 

3. - İhal.i 2.~ temmuz 939 cuma aünü aa,t on alb.da Kıı • rilir. İsteJ..lilerin teminat makbuzu ve mektupları ile 2490 sayılı ka-
lada lzmır Levazım amirliği satın alma komisyo1'unda yapı- D3Jr 2, 3 iıncü maddelerinde yazılı vesikaları ile berabt-r i:1ale cünü 
la<:Akttr. ihale aa;.ıtu-..-fan Utl' .aat evveliJle kadar Manisa tüm satın alma k~s-

3 - Tahmin edilen tutarı 6500 liradır. ~onuua .verıncJeri. 4 9 1"4 19 2J6Z 
4 ~ T.~•tı ~vakbte ıakçuı 487 lira 50 l«Kuıtur. 
5 - Şartnamer& her gün komisyonda görül~ili.r. ı;;; Le~naı .Aoınii '~ Alma K.mniqcawbn: 

l> - J.,tekliler TM:ar.et Odaeında kayıtlı olduklarına dair vesi.lıa Mik.ten 
göstcrJnek ~c~iyetindedirler. Kilo Cinai 

1 - Ekslitmeye j4tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 
çüncü ~addelerinde yazılı vesikaları ve temiııw,tı ve: tekliE 
rnektµp)arııu ihale aaatiı:aden en az bir saat ,vvel ,kom~o
ı.ıa ver,m,İf l.ul.wı.caklardır. 5 9 14 19 2384 

8400 Taze fasulyo 
8400 Patlıcan 
3360 Bamya 

t:J/levam 1 amirijji utw aı...... lwmışyonJ.uıda11: 
1 ooeo Domates 

673 Taze biber 
Salihli istihklm taburu için ihtiyaç olan J 5 bin kilo .81.ğır .ve keçi 

~~I:-ri• ~İf*Atn liyatı mÜNİt olursa o cins et şeraitle ve evsafı da
nıJi.Q. .atııı al.rıacakbr. Açık eksiltme ile ihalesj 2] temll)UZ 9.39 cu
~J~\lij tıQt "'n birdedir. Heptini.9 tutarı 2450 liradır. llk .teminat 

1
.5 lira 7~ ltuı\lıtur. Şartnam~ puaeıız komisyondan verilir. fstek.
ılerın temtnat makbuz ve mektupları ile 2490 sayılı kanununun 2 ; 
~elerjo,de _yazılı veşikala? ile .. beraber ihale i\inü ihale aaa.tmdan 
~. taat evvelme kadar Manısa tum satın alma komisyonuna VCl'm~ 

l - İzmir Müs.tahkP.m Mevki Foça ve Söğütçük mıntakalarındaki 
6irl.iklerin açık ~ksiltme suretiyle münakaeada bulunan yu· 
karıda cins ve mikta?"lacı yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip 
çıkmadıV;mdan pazerhkla satın alınacaktır. 

2 - lhaleei 16/ Tanmuz/ 939 Salı aünü aaat 16 da Kışlada İzmir 
Levaz.ım Amiıliii Satmalma Komiayonw:Mla yapılacaktır. 

j - Tahmia edilen tutarı 1918 lira 62 kuruttur. 

:;n., 4 9 14 19 2364 
' 

0 ı;:& levazım .amirliji l&bn .ı... komityopa•aden: 
.1 - 1zmir yollama memurluğunca muhtelif yerlere yaptınla

caf tafuninen ~O ton kara ordusu kıtaatına ait nakliyat a~ık 
eksiltme suretiyle münakasaya konmUftw'. 

2 - ihalesi 21 / Temmuz/ 939 cuma günü -.at onda Kıt -
lada lzrnir Levazım amirliii satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 1200 liradır. 
4 - Teminatı muvaliate akçesi 90 lizadır. 
S - Şarlmuneel her a\in komisyonda görillebili.r. 
6 - ftteklder n.:.et Odasında ka;yıtlı oldı.ıklamıa dair vesika 

ailllb!lfte1t ıned>tltiyetindedirler. 
7 ...,. t:ktlitmcye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü mı.J•ılerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
~ineb ınuY"akkatderi ile birlikte ihale saatuıdan evvel ko-

..... . 5 1 , mipıp9! eiir.ac.Q~lan s 9 14 19 2'377 
•-- • -- - E IZIPll' le~ 8lllidiii •ba .-. komiayonuadım: 

1 ~ as, .... pıı~oa ei~inin yJ.lık ihtiyaçları olan 7300 
kilo JtvrJA .eo{ran açık eksiltmeye konmuftur. 

2 - T tbın~ edM&a bedeli 438 liradır. 
3 Muv.W.. te~ 32 lira 85 kuu,tur. 
.. - lliale .:iS/7 /939 sah günü ~ton dörtte Bergamada Uzun

ida •kert abm -.hm komieyonunda yaplacaktar. 
- Şartnameyj gi;rmek istiyenler salı "e perşembe günleri ... 

blhtt,ır llkt4ına kadar (muai eaatJ.rıada) komisyona ıııüm
cftt ~ebftirTet. 

- Eksiltmeye iştirak etmek istiymler eksiltme saatından ev
vel komisyona mlracatla m akkat teıniMt makbuzlan 
ile prtnanıenin dördüacü macldesinde 1Uıla vesaiki ibraz 
edeceklerdir. S 9 14 19 2379 

....,, 
\ini; levaNı ,..P,Jii.i Mba .qa kOIJlisYPAU»4 .. : 

1 1 

enemende buhman kımatın ibtiyhcı °'an 60 bin kilo sı~u veya 
'- t1~9, h~~İfl liyad ıııüaait plpt,. o inıt teraiı dahjlUıcle 
~alı~ tcJlliala ud ueulü ile w.ı.., 21 tell)ın»Z 939 cUQJa 
~t::_"lft ~t onda yapılacalctır. Hepsinin tutarı 13800 liradır. ilk temi
~5 liradır. Şartnaılleli pua•z olatak komiıyondan verilir. is

in teQJbat .. kbfız Ye m~lan ile 2490 •ıvıla konmıun 2. 3 
bi; · J*IJh ,,..;k•ı.n üe beraber ihale pini m..ıe l!Wltmdao 
~ eltne kadar tekllf mektuplarını Manisa tnm satın a!ma k~ 
l onu- ft119·· 7 9 14 19 2366 

~ levazım amirliii •bn alma komisyonundan: 
~ l<ırkağaçta bulunan kıtaatın ihtiyacı -olan 60 bin kilo sığır veya 
dai.~1~aaln hanglainin fiyab lllÜ•it oluua o cin• et tenit ve ev.ah 
9~ satın o...-ktar. Kapalı mrf usulü ile ihaleli 21 temmuz 

lt'i~ cGtıl 8Mt on altıdlldır. Hepsinin tutan 13800 liradır. ilk 
~1:", • 8'i liradır. Şaıtaasneri parU12 olarak komiryondaa ....... 
2, 3~ teminat miıldıuz 'le meknıp)ariyle 2490 ıa}'dı bnuun 
' ~alerinde yazılı veeiblan ile beraber ihaJe günü ihale eab& 
~ ı..= laat .neline kadar teklif mektuplannı Mani• tüm aatın al.. 
~onuna veıınderi. 4' 9 l.f 19 2lS8 
~~ Ullllijf •tın alma c;;;;yo~: 1 

' -

~ ~Juda buhman kıtaatın ihtiyacı olan 14 bin kilo sığır veya 
;-tı ~en hangisinin fiyab müsait olursa o cins et oeraitle ye ev· 
19 ~~ tahn ohnacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 21 temmuı: 
~ 24

1 
tı_ atlnü saat ondaclır. Hepsinin tutan J220 liradır. ilk temi

l'ilit. ~ara 50 kuruıtur. Şartnamesi parasız o1arak komisyondan ve-
1\~ 2 ltlllerin teminat makbuz ve mektuplan ile 2490 1ayılı bnu
~tı~ ll'l~ddel~in&e razılı vesikala!"' ite beraber ihale _günü ihale 
'll ~ biı aoat evveline kadar teklif mektuplarımMa11ıaa tüm ea--
~rnisyonuna vermeleri. 4 9 14 19 2365 

~ ~ . levaZ11D amirliği •tın alma komiayonundan: 
b~n n.ıaa tümen hastanesinin bir seenelik ihtiyacı olan 1 2 bin kilo 
~b~~tı terait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. ihalesi kapalı zari 
~~~ n~ ıl temmuz 939 cuma günü saat dokuzda yapılacaktır. Hep· 
~it \tarı 5400 liradır. ilk teminat 405 liradır. Şartnamesi parası2 
ij ~İıyondan verilir. isteklilerin teminat, makbuz ve mektup-

'bet ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar tek· 
P•arını,n Manisa tüm satın alma komisyonuna vermeleri L 

4 9 ,14 19 2361 

ı4 - Teminatı muvallita akçaa 143 lira 90 kunlfhlr. 
5 - Smtıuuneri her sün konıi.yonda aöril)ebilir. 
6 - f1tekliler Ticaret odasında kayıth olduldarma dair veeib p 

termek mecburiyetindedirler. • 
7 - Puarhia iftirak edecekler 2490 sayıh kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve flll'bıame.inde yazılı ve.ikalan ve temimtı 
muvakketal.riy&e birllkte ihale eaabnd,ın evvel komiqoaa 
nıiincMtlan. 

7 200 Taze fasulye 
7 200 Patlıcan 
2880 Bamya 
1640 bODMlitee 

574 Taze biber 
1 - 1zmir Mii...ııbm Mevki Ada mıntalcutndald Birliklerin ~ 

eksiltme suretiyle münakaşada bulunan yukancla cins ve mik
tarJarı yazılı beı: kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından 
pazarlıkta satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 18/ Temmuz/ 93<) Salı günü saat 16 buçukta Kışlada 
İzmjr Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 1644 lira 37 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkata ak~sı 123 lira 33 kuruştur. 
5 - Sertnameri her gün konıisyon~ görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret od&sın~ kayıth olduklarına dair vesilç,a gös

termek mecburiye+indedicler. 
1 - Pazarlığa. ittirak edecekler 2~90 seyw kamınwı iki ve içüacil 

maddeknnde ve ıartnameemde yanlı vesikaları ve ~ 
m~..ldcaıalari,.le bidikte Jaale saah9d.,q evvel ~y~ 
m uracaat ları. 

lzmir Levazım Amirifii Satın Alma Komiıyonundan: 
1 5 

- fızmir Mi.istahkem Mevki Çetme mıntakasındaki Birliklerin 
k~palı ~;uf usul,lyle eksiltmede bulunan 27000 kilo kesilmiş 
tıgır t~tıne ~erilen f~t pahalı görüldüğü,.den pamrlılda satın 
alınacaktır, 

2 - ihal~si 18/T ennmız/9)9 ,Sah günü saat 1 S buçukta Kıtlasla 
zrnır Leva7PJ1 Amirlljj Satuıalına Komisyon.unda y-la-

caktır. -r-

3 - Tahmin edilen tutan 6486 liradır. 
4 - Teminatı ıııuvakkata akçılsı "'66 liradır. 
5 - $ertnaıueti her gön koıpjsyonda görülebilir. 
6 - f.teklilıtr Ticaret odQ1ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecbQriyeti.fedjrler. 
7 - Pazarlığa iştir.ak ed.-ıer 2490 sayılı kanunun iki 'ille üçiiacü 

maddelerinde va şutJ'lamesincle yazılı veeibları ve teminatı 
muvakkatalariyie biflikte ihale saatından evvel komisnm
müracaatları. 

IZlllir LevazJm t:z:li;f Satın XIJDa K.B.1on ... n: 
1 - lzmir Miiştahkem Mevki Birliklerinin açık eksiltmede bulu

nan.~5000 kile:> }q.ıru soğan ihtiyacına verilen fiat pahalı görül
dbğünden eksıltmo ı:ın gün uzatılarak ihalesi 21 / Temmuz/ 
939 Cuma günü saat 1 5 de Kışlada lzmir Levazım AmirliAt 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tut.n 2475 liradır. 
J - Muvakkat teminat akçası 195 lira 63 kuruştur. 
4 - Sartnemeai her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirleJ'. 
6 - Ekıiltnıeı•e ittita~ edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçül)

cü maddelerinde ve şart.nameıinde )'azılı vesikaları ve teminab 
muvakkatalariyie b!rlikte ihale saatından evvel komisyona mi 
racaatlart. 

lzmir Lcvamn Amirliği Sahn Alma Komisyonundan 
22 temmuz 939 cumartesi günü saat 11 buçukta kışlada tzmjr le-

vazım Aınirliti satın alma komisyonunda açık eksiltme suretiyle iha
lesi yapılacağı Anadolu gazetesinin 5, 7 temmuz 989 tarihJi nüshalarile 
ilin edilen (14000) on dört bin kilo kuru fasulye görülen lüzum üze
rine ıimdUik münakasadan kaldmldılı ilin olunur. 

2% tem.mu.z 939 cumartesi ,e'ilnü sa.at J.2 ele lutlada hmir le:v 
lmir! 'ği satın alm:ı komi;;yı--mda aç.ık eksiltme suret iyl" ıi.Aalesi yapı
lacagı Anadolu eazetesiaio 5. i temmıız 989 tarihli nüshalariyle ilin 
edilen l zmir tayyar~ ala}·• birl"klerine a id 1()000 kilo patates görülea 
lüzum iizer)ııe şimd "Jik müııakasadan kaldırıldığı ili n olllflur. 

İzmir levazım amirliği satın al111a komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem ımevki birlikleri !ihtiyacı için ( i.COOOO~ 

kilo iB1g1I' eti ık.apah zarf usuliyle &atın alınacaktıa·. 
2 - Stfıtr etinin beher kilosu 29 kuruş elli santimden 28500 lira ~ 
. miştir. 

3 - İhal esi 1-8-939 salı günü saat 11 de Çanakkale müstahkem mev. 
'ki satın alma komisyonunda :} apılacaktır. 

4 - 'Taiiplerin ihale kanununda gösterilen vesaik ve muvakkat te
minat akçaSJ oian 2187 lira eU kuruş He birlikte ihale saatındau 
bir sa.at evvel 'kom1syona möracaatlan. 

5 - P ostada vaki geci~meler komisy.onca kabul edilmez. 14-19-25·29 

lznair lev~ aın:rliği aatm alma kona.iay-0nunc1an: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki Gelibolu garn"zonu ihti~·acı içita 

kapalı zarfla eksiltmeye konulan 10000 kilo ıwı.deyağrn n 'hale 
tarihi Oıian 10-7-939 pazartesi ,günü saat ı 7 de tal;p ,çıkmadı
ğından 2490 ,sayılı kanuıwn 40 ;ına maddeıine g9re 95 87 939 
çarşamba günii saat 17 ye kadar ~ir ay mjadet~e uzatılarak 
pazarlıta bırakılmıştır. 

2 - Sadeyağının beher Jdiosu 169 kuruştan lOOQ~ lira ,kıymet biciA
ın :ştir. Muvakkat teminatı 750 Ura.dır. 

S - isteklilerin 10-7-939 t&rihin.de.u M-9.39 tarihine kadar ihale 
kanununun emre1tiii vae.ik !Ti teminat ~1-iyle birlikte her 
ciln temisyona milracaatlan. 

- lzıuir Lev.azım Amir&li_ Satm Aa.. IC.tz S J ........ : 
1 - İzmir Tayyare Alay: Birliklerinin 14000 kilo ...-ıes ihtiyaci 

açık eksiltme suretiy~ mfinakMaya kon..-.fbU'. 
2 - ihalesi 29/Temmuz/ 919 Cutnare.Iİ glnü IMt t 1 c!e Kışlada 

lzmir l.e-vazım Amirliği Satınalma Komiayonunaa yapıl; 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 9'0 liradır. 
4 - Terqinatı muvakkate akçaıı 68 lira 2S lturuşıtu.r. 
5 - Şartnamesi iter gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gÖ•· 

termek ınecbu:iyetindedider. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2'490 ayılı kanunun iki ve Ü\ Jn• 

cü maddelerinde ve şartnamesinde Pzalı veeikalan w teminata 
muvakkatalariyle birlikte ihale ...tından eYYel komisyaaa 
müracaatları. J 4 19 21 27 

İzmir Levazım Amirllği Satın Alma Komityonundan: 
1 - İzmir Tayyare alayı birliklerinin 10000 kilo kuru faaulye ihti· 

yacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuftur. 
2 - ihalesi 29 / T emmu:1,;/ 939 Cumarteei günü saat 12 de Kışlada 

lzmir Le..am Amirliji Sabnalma Komieyonttnda yapı1a
caktır. 

3 - Tahmin edilen wtan t 400 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 1 OS liradtr. 
S - Şartnam"si her gün komisyonda görülebilil'. 
6 - lsteklUer Ticaret odasında kayıtlı o\duk\arına dair vest\a ~ 

termek mechuriyetiödedirfer. 
7 - Ebiltmeye iftirak edecekler 2490 sayıla kanunun iki ve içGn

cü m.dd.lerinde ve f8l'blamerinde yazıb verikalan ve teminatı 
m~alariyle birlikte ilıaJe .. bnc:lan evvel komisyona 
müracaatlan. 14 19 23 27 

Akhi~a~ 'rd~I Hava"R:,;;-;,ı;,;;; 
şubesinden: 
ı - Yazlık ve kışlık kısımlan ve sigara salonlannı muhtevi •• t!N 

macılığın son tekemmülatına uygun §ekilde teçhiz ecjilmi~ .)Jıın 
(Akhisar tayyare sineması) (S) sene (8) ay müddetle ltiraya 

verilmek tızere açık artırmaya konulmuştur, 
! - Teklü edilece~ bedel had<Ji liyık görflldOH takdirde 3l-1-g;t9 

tan1ılnde saat 11 de Akhisarda TOrk hava kt1111mu ıubesinde 
kat'i ihalesi yapılacaktır . 

3 - Senelik muhammen kira bedeli (1800) liradır. Muvakkat temi-

-i>WNI (49i) Jira.Qlı'. 
4 - Şartnameyi görmek ve tafsilat almak isteyenler Ankarada TOrk 

ha.,,. kurumu genel DMN"kezine, lst.aAJ:>ul, İzmir, iekitthir, Bur
sa, l3akkuir, Kanlsa ve ;\khisaraa ı.rum şubelerine müracaat 
etmelidir. 14-19-23-28 2482 

· BüCii Lele7ıye rly8.se6ıi"deq 
629 lira 6t ~"'9 .... ...,.. bedel ile açak e~e ko111JI· 

muş oian 'Buca Medfye ~ katt kanalmın devatn eden a~k 
müaakHHI'~ ıoli~ tarafır~an vı-ril .. n fj~t;.., haddi layık görüle
ıvemesirıe binaen belediye encümeninin karan ile bu İn§Batın bu gün 
deıa it)pa,en On~ gtin m · :r.er\~a h' .. "\k• ld ığı ila olu-
nur. 1 5 9 14 ( 2 3 1 O) 

Köınür tahmil .. ve tah~li_y_e-si-
/l D. Yol/arı 8 ci işletme komis· 
yonıından: 

Dinar deposiy le, Ortaklar, Nazilli ve Denizli sundurmalarını!J f,,ir 
eenede ~l~ek k5mi.irlerin tahmil ve tahliyesj açık eksiltmeye k<>JJ~l
muştur. ihaleleri 31 / 7 / 939 tarihinde saat on beşte yekdiğerini mitten· 
kip Alsaneakta i şletmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. Mu
luıınJnen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda gösterilmiş
tir. Şartnameleri İşletme kaleminde ve mahalli istasyon şefliklerinde 
görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminat mak9uzlariyle muayyen Ya

kitte komisyona gelmel~ri Ia,umdır. 

Muvakkat 
teminat 

Ura Kr. --
112 so 
225 

J80 
45 

Bir ton kömÜrün Bir senede tahmil ve 
Muhammen tahliye olunacak 

bedeli tahmini kömür iş Yert 
Tahmil Tahliyesi MiktarJ 

Kr. S. Kr. S. Ton 
-- -- - 5 
15 15 5000 Dinar deposu 
17 5 12 50 10000 Orte.klar Sundur-

ma 

35 25 f()OO Nazilli < 

15 15 2000 D~11izli « 
J4 - 23 (1419) 
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Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39-40 

Mevsimlik en güzel kumaşltır gelmiştir 
Mii4terilerim.izin bil' kerre görmelerini tavsi7e ederiz.. 

(ANADOLU) 

il ~-----------------~ Lüks Mobilya Salonu -='""="""" __ _ 

Hüseyin Hüsnü - U ziş 

Yeni Kavaflar çarıısı No. 29-36 
l Z M l R --~ 

. ..,... .. ......,"""" 
14 TEMMUZ 1939 CUM A. 

Deutscbe Le- Fratelli Sperco 
vante Linie Vapur acentesi 
G. M. B. H ADRIA TICA. s. A. Dl 

H b NAVIGAZIONE · am Urg Zara motörü 17-7 tarihinde ,ielerek 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N!E l8-7 saat 17 de Pire, Korfo, Sranda, 

Brindizi, Valona, Draç, Gı-avoza, 

t ~zmfr 
, Satıt D: 

Def ter darlığından: 
Muhammen B. 

Mevaimin güzel baf..ar günle
rinde minimini yavrulannıza te
miz hava aldırmak ve hof vakit 
ıeçirtmek için dünyanın en bü· 
yük fabribu olan 

G.M.B.H. S l 
HAMBURG pa ato, Zara, Fiyume, Triyeste -ff 

«Adana> vap. 5 temmuzda bekle- Ven~di~e hareket eder. 
niyor, 8 temmuza kadar Anvers, Ro- Brıl!Jrl.ı motörü 24-7 tarihinde saat 
1erdam, Bremen ve Hamburg için 12 de gelerek ayni gün saat 19 da 
yük alacaktır. Patmo, Leros, Kalinınos, İstanköy Ye 

J 

. No. 
]99 

200 

201 

Karşıyaka Alaybey Y enigün - t Q91 sokak.ta 
425,50 M. M. 116 Tajlı arsadan müfrez 
198 Ada 140 Parsel sayıda Arsa 
K. Yaka Alaybey Yeni gün 1691 sokakta 
360 M. M. 116 T ajh arsadan müfrez 198 
Ada 137 Parsel sayılı Arsa 
K. Yaka Alaybey Y enigün f 69 f sokak 

~ 418,50 M.M. 116 tajlı arsadan müfrez 
198 Ada 139 Parsel sayılı Arsa 

2~2 ~ K. Yaka Alaybey Y enigün J 691 sokakta 
41 2 M. M. 1 16 T ajlı arsadan müfrez 198 

Lira Kr . 
Alman Phöniks 

J70 20 

144 00 

167 40 

164 80 

Markab ıon model ve kübik 
urif, fık · 1e sağlam kapalı ve a· 
çık çocuk arabası alınız. Fiyat
lar rekab~t kabul etme~ derece. 
de ehvendir. 

Maiazamda mevaimin en ıık 
zarif ve sağlam yerli ve Avrupa 

cMHos> vap. 20 temmuzda bekle- Ro~osa hareket eder. 
ı:iyor, 22 temmuza kadar Anvers , Iseo Vapuru 23-7 tarihinde gelerek 
Rotterdam Bremen ve Hamburg için ayni gün Midilli, Selanik, Dedeajaç, 
yük alacaktır. İstanbul, Bur,iaz, Varna, Köatence 

~ahliye: ve Batuma hareket eder. ~ 
Brıonı Motörü 24-7 tarihinde s{at 

cKreta> vap. 11 temmuzda bekle- 8 de gelerek 25-7 saat 17 de lPire, 
niyor, Hamburg Bremen ve Anvers- Korfo, Saranda, Brindizi, Valona, 
ten mal çıkaracakbr. Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, 
ARMEMENT DEPPE Triyeste, ve Ven,ediğe hareket eder. 

Ada 138 parseJ sayılı Arsa 
293 .. Bayraklı Menemen Cad. ) 595 ıokakta 

739 20 
Her çefid KARYOLA n SOM· cESP AGNE> vap. 20-25 temmuza ROY AL NEERLANDAIS KUMP AN-
Y ALARI cayet ucuz satılmak- doğru bekleniyor, Anvers (doğru) YASI ·: 1056 M. M. 75/3 tajlı arsa 

2Q9 K. Yaka Bahariy~ Karakol - 1869 No. tadır. Bir defa GÖRMEK kafi· için yük alacaktır. Agamemnon vapuru halen Jima.. 
. : sokakta 87,30 M. M. 29 Taj No. lu 17& ' d . DEN NORSKE MİDDELHA VSLİN- nımızda olup Amsterdam, Rottır· 

ır. 

1 ..J JE OSLA dam ve Hamburg limanlan için -yük 43 65 - .. 'Ada 5 Parsel sayılı Arsa 
204 • K. Yaka Bahariye Yeni - ) 865 sokakta 463 ~- cBalkis> mot. 28 temmuzda Dütı- alarak hareket edecektir. · 

T C Z • t b k kerk ve Norveç için hareket ed~cek- Titüs vapuru 24.-7 tari~inde gele· M. M. 31 tajlı Arsadan müfrez ) 80 Ada 
25 parsel saytlı Arsa 

~~5 K. Yaka Bahariye Ada - 1849 sokakta ' ~ 
231 50 ıraa an ası tir. rek Amsterdam, Rotterdam ve Ham 

• e AMERİCAN EXPORT LİNES tNC: burk limanları için yük alarak har. 
· 435 M. M. 31 Tajlı arsadan müfrez 1_80 Ada ?'· 

217 50 
KURULUŞ TA RlHl 1888 cEksermonb vap. 6 temmuza doğ- ket edecektir. 

22 Parael qyılı Ana 
'2{)6 · ~ K. Yaka Alaybey Gündoğdu - 1685 sokakta Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ;:c:~~~~niyor, Nevyork için yUk a- SVENSKA ORIENT LINlEN. · 

" 85 M. M. 2 tajlı 33 Ada 9 Parsel sayılı Arsa 34 00 
20Z. • K. Yaka Bahar ive Ada 18-49 Sokakta 504 

~ - - "' . _ ., : M. M. 31 Tajh arsadan müfrez 180 Ada 
· - - ..ı 24 P;usol saytlı Arsa 
~-~ ~ K. Yaka Bahariy~ Tasvir geçidi ) 868 so

- ~- ~ kakta 956 M. M. 27 tajlı 1 7 4 Ada J 5 
,_ : ~<·Parsel sayılı Bahçe ·· 

:2!Q: ')_llÇ... Yaka Donanmacı M. Nazlı 1735 sokakta 
.\121 M. M. 3 T ajlı 79 Ada 26 parsel sayılı 
·,.J\rsa 

211, Bornova 1 inci Tarlal:>a§i sokağınd<} 211,50 
M. M. 21 / 1 No .. Arsa 
Bornova Cami k~bir M. 1 inci yakada 2 J 6,76 212 
M. M. 1 5 tajlı Arsa 

213 Bornova Dağdibi Pınarlık mevkiinde Ahmet 

252 00 

119 50 

242 00 

21 02 

32 1 1 

· koyuncu ile hazinenin münasıfeten mutasarrıf 
• bulundukları 400 dönüm mer'adan hazineye 
" ait 200 dönüm meı 'a 160 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 14/ 7 / 939 tarihinden iti
llaren Yirmi bir gün müddetle- açık artırma ueuliyle müzayedeye ko
nulmuştur. ihaleleri 3/ 8/ 939 tarihinde Perşembe günü saat ( 15) de 
Milli Emlak müdürlüğünde yapılacakbr. Taliplerin muhammen he· 
clelleri üzerinden % 7 ,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurde 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. 14 27 

lstanbul belediyesinden: 
Atatürk köprüsünün iki yanındaki kaldırım ve trot~arların inşaati 

kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. Muhammen bedeli (27767) 
lira 9 5 kuru§ ve ilk teminatı 2082 lira 60 kuruştur. Proje ve şartna· 
me ile buna müteferri evrak ) 39 kuruş mukabilinde Fen işleri mü
dtirlUğünden alınabilir. 

ve ajan adedi 262 
Zirai ve Ticar1 her nevi Baı:..ka muameleleri 

Para biriktirenJP.ro 28.800 lira ikramiye verecek 
Zirrat ban.kaauuta kumbarh ve ihbaraı.z taaarruf heaaırlarında en ~ 

50 firası bulunanlara aenede 4 defa çekileC",.ek kur'a ile qaiıdaki pla.... 
söre ikraıni10 daiıtılaçaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 
4 c 500 

4 ' 
40 " 

100 • 

250 
100 

50 
40 

c 
c 

• 
• 
c 

4,000 Lira 
2,000 c 
1,000 • 
4,000 c 
&.ooo • 
4,SOO c 

İhale J 8/7 / 939 Salı günü saat 1 S de Daimi encümende yapıla
caktır. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğünden bu 
ip yapabileceklerine dair alacakları fenni ehliyet vesikası ve diğer ve
aaikle 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları zarflarını ihale 
atlnü tut 1 ~ de kadar Daimi encümene vermeleri. 

120 • 
160 • 20 • . • • 3,200 c 

· DIKKA T a Heaaplanndaki para lar bır aene lçmde 50 lıradan qaj1 
düpl< nleff UaamiJ• çıktıil taktirde ~ 20 fu:l .. iyle Yerilec:.ak.tia . 

2 5 8 14 (4666/ 2289) K.:~~ar eenede dört defa, 1 Eıl UJ. J. BiriAçi kiAua. 1 Mart v. J. H .. 

dran tarihlerinde çekilecektir. 

.......................................................................... . --------------------
T.iŞ 

. 
..... J 

Bankası'nın 
• 

1939 K. Tasarruf ikramiy e Plô:nı 

32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
--~--==:==::==:==:==:===:===::==:=a=:::===:==:===:::=====:==::---~-

Kur' ala 1 Şııbat, 1 Mayıs, 26 Aitastos, 1 Eylül, ' ı ikinci 
r: tepin tarihlerinde çekilecektir 

19111111r IKRA Mf YELER •ııı ııı ııımnmı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

§ l Adet 2000 liralık 2000 lir:ı ~ 
~ 5 .. 1000 .. 5000 .. = 
§ 8 • 500 4' 4000 " = 
55 16 • 250 • ~ 400[) • = = -= 60 • 100 • 600 {) fi = -

.... ; 
N 
tCS z 

~ 95 • 50 - 4750 = Mevsimin en yenilik· = ,, ,, - l . . b 
~ 250,, 25 ~' 6250 ,, = erını ay an kumaş-
= - farının erkek kumaş· 
~ 435 32000 § ları111n en eyisini 
~m 11ıuilııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111ın1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ımmm ~ 1 b r ahi m Kara k aş 

1 T. lş Bankasına para yabrmakla, yalnız para b1r~ktirmiş olmaz, ayni ı fa,~ alınız. 
l ................. za•ınmma•n•d .. a8t•a•l•ih•i•n•İ•zi_..d.e ... d•esrım.e•rn••i•ş•o•J•u•r•s•u•n~u•z .... -.ı .. 1111B1ımaıw m aea ı ________ o_d~u-n_p_a_7_a_rı_N_o=.:....~1-2 __ ___ 

cEksmoor> vap, 23 temmuza doi Vıngaland motöril 15--7 t~rihiıl~ 
ru bekleniyor, Navyork için yük a - gelerek Rotterdam, Bambu~ v• 
lacaktır. Skandinavya limanları için yUk al., 

D. T. R. T. rak hareket edecektir. 
cSZEGED> mot. 8 temmuza d·)ğ- Vasaland motörti 28-7 tarihlerinde 

ru bekleniyor, Tuna limanları için beklenmekte olup Rotterdam, Ham· 
yük alacaktır. burg ve Skandinavya limanlan iyiıı 

cTisza> mot. 27 temmuza doğru yük alarak hareket edecektir. , 
t ekleniyor, Tuna limanları için yilk • ' 
alacaktır. ZEGLUGA POLSKA LINIEN 

cKassa:. mot. 28 temmuza doğru Lechıstan Motörü 21-7 tarihlerin• 
bekleniyor, Beyrut, İskenderiye ve doğru beklenmekte olup A·~veÖ. 
Portsaid için yük alacaktır. Gdynıa ve Danzig limanları . içf.Jt 
c::ıERV!ÇE MARtT!ME ROUMAtN yük al:rak hareket edecektir. ~ 

cDuroston vap. 7 temmuza doğru SERVICE MARITIM:E ROUM.t\IN 
bekleniyor. Köstence Kalas ve Tuna Alb · ı· 3 8 9S9 t rihl . a JU ıa vapuru - - a ·e-
hman1an için yük alacaktır. · d b ki kt ı , .. ıt c 

rın e e enme e o up .w.a &.- .-
cDurostor> vap. 4 ağu'\tosa doğru M · ı ı· ı · · , ~ . .. nova ve arsı ya. ıman arı ıçın yo,,. 

beklenıyor, l<:ostnece Kalas ve Tu- ük 1 k h k t d ' kt ' . . cu ve y a ara are e e ece ır. 
·,a lımanları ıçin yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
1avlunlardaki değişikliklerden acen- ilandaki hareket tarihleri,.le n•-
·e mes'uliyet kabul etmez. lunlar daki defitik liklerden Aceata 

Daha fazla tafsilat almak için meauliye t kabul etmez. Dah• fas~a 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. taf•ilat için ilcfoci k or donda FRA· 
Henry Van der Zee vapur acentalı- TELLi SPERCO vapur acentalıtı.& 
'.~tna müracaat edilmesi rica olunur. müracaat ed ilmesi rica olunıır. · 

TELEFON: 2007/2008 Telefoa: 2004 _ 2005 l 

~llllllltlllf llJllHUHlllllllf lltlllllllUlllllllHllfllllllllllllllllllllllllllHllllllll-· - = 
§ Taze, Temiz, Ucuz 1 

~ iLAç 1 
~ Her t~rlü.!uvalet çeşitleri ı 
~ Hamdı Nuzhet Çançar ::; = s·- ı... ı.. t h · sı = uuıa ecza ane..sı 55i 
§ Başdurak BG.yft.k Salepçioğln ha111 ka11ııı.ıı11 ıb ·il 
_ . .. llllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 

lstanbul P. T. T~ müdürlüğün
den: 

Y eşilk<i,yde yeniden yapılacak olan telsiz istasyonu binası inşaab • 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26/7 /939 '· ı 
Çarşamba günü saat 15 de postane binası alt k~ta müfettişlik oda/ 
sında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 65946 lira 93 kuruş muvakkat teminat 4548 liradır. lı 
teklilerin mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proj keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrakı 330 
kuruş mukabilinde almak ve muvakkat teminabnı yatırmak ütere 
çalışma günlerinde rnezkfi.r müdürlük idare kalem levazım kısmına 
eksiltme gün ve saatinden bir saat evveline kadar en az 50000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alnı' 
mış ehliyet ve 939 sı-nesine ait ticaret odası vesikası ve muvakkat te
minat makbuz veya banka teminatlarını havi kanunun tarifine göre 
hazırlanmış mektuplarını sözü geçen komisyon başkanlığına No. Ju 
makbuz mukabilinde Levdi eylemeleri. 9 14 18 22 2429 

1 1 A 

a n 
M. M. Vekaletin derı: 
Muhtelif mahallerde benzin tankl arı yaptırılacağmdan bıı :şlf•rle 

iştiga l eden firmaların Hl.z ım gelen izahatı almak ve tekliflerin; yap· 
mak üzer e M. M. Vekaleti in ~aat şubesi miiclüdü~iin e mifracaatları 

l4 15 16 1 '.' rn 20 21 z~ .. 


