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FRANKO 
Bir harp vulruunaa lspan• 
yanın tamanıen bitaraf 
kalacağını bildirdi 

lngiltere;~ Bütün l(uvvetlerini Hazırlıyor 

Moskova müzakerelerinin pek yakında biieceği söyleniyor 

Rusyanın istediği, daimi 
bir sulh cephesidir 

Alakadarlar, yalnız Rusya, lngiltere ve Fransa arasın. 
da bir ittifak akdedileceğini idd.ia e~iyorlar 

Italyanın 
Protestosu 

Moskova, 14 (Radyo) - Rus -ı 
İngiliz - Fransız müzakerelerinin; 
buaün, yarın tekrar başlaması kuv
vetle muhtemeldir. 

Alakadar mehafilde söylendiği-
Hamdi Nüzhet ÇANÇA.R ne göre, İngiliz ve Fransız sefirlerine 

Radyo haberlerine l'Öre Roma ha· yeni talimat değil, 16 sahifelik bir 
riciye nezareti Franaaya bir nota ve- mektup gönderilmiştir. Bu mektu
rerek Hatayın Türki)'•Y• iadeıini bun mündericatı malum olmakla be
Proteıto etmiftir. İtalya bu hareketi raber, son derece mühim olduğu zan-
1920 de San Remoda aktedilen itila- pediliyor. 
fa muhalif telikki etmekte ve bu Söylendiğine nazaran, umumi bir 
itibarla Hatayın Tilrki:yeye iadeaini pakttan ziyade Rusya, Jngiltere v~ 
ihtiyat kaydı ile kartılamakta Ye na- Fransa araıında bir ittifak akdoluna
J:arı cf.kkati celbetm.ektedir. cak ve bu ittifakın huıuaatını teabit 

~ H.!:.!!::..mus...:..:~ •i:•::i!:. ve ~üzakere e
0

tmek üzere, üç devlet 
•-- • çn-Ln _JL._ t L- 1 erkanı harplerı yakında toplanacak· .., •• mlJOraa. -u -1• ... ,... · 

DAN 
tar lığı Almanya yanaşıyor Londra, 24 (Radyo) - Pragdan 

buraya bildirildiiine göre Çekyada 
muhtelif şekillerde Almanya aleyhi- H• 
ne tezahürat yapılmaktadır. . ıtler, sulh cephesinden ayrılmasını 

Dahiliye nezaretinin neıretmıt ol-
duiu bir tebliide sinemalarda Al- Polonyaya teklif etmiş 
man filmleri ırösterilirken aleyhtar-
lık yapanlara karşı tedbirler. alındı
tını bildirmektedir. 

Bu aibi tezahürata sahne olan si
nemalarda filmin gösterilmesi derhal 
tatil edilecek, sinemalar kapatıla -
cak ve tezahürat yapanlar tevkif e
dilecektir. 

DDDDD 

Sofya - Roma 
Tayyare aelerleri 

ba,faclı 
Sofya, 14 (Radyo) - Roma ile 

Sofya arasındaki hava yolu bu1rOn 
açılml.§ ve Romadan ilk italyan tay
yeresi aelmiştir. Bu tayyare ile 1rene
ral Poleırriti ve Arnavutluk sekrete· 
ri Kont Suarde de ~elmiştir. Bunlar 
kral Boriı tarafından kabul olun-
mutlardır. • 

ltal1an tanrarfff aelds Bul&'al' ••· 
seteelılai alarak aqam Romaıa 

dönnao,t11r. ----······----
Alman aakerleri 

Londra, 14 (Radyo) - Almanla- Londra, 14 (Radyo) - Daui•' 

~' ,-Una1et.et1 ... de bile d....._ tır. Y • -ı • 
IJiJQ fi;:-iiıaJtyaveıızmın UC Dl'TD8 6 01 °'"""J .. U U I, rvlVU.)"a, 'Tu1h.l,7C VC unan ışçı erı 

ol11aa1ı lh1111 sellr. Bu nota, eier Ya· Romanya ar&1ında askeri bir ittifak ı b ı 

nn; Danzige 15-20 bin asker yerleş- ten haber veriliyor: Bir kaç &'On ev• 
tirdikleri ve Nogad nehri üzerindeki vel başhyan ailkQnet, ~ittikçe art • 
köprüleri tahkim ettikleri gibi, bir maktadır. Bu, her hafta iyi karp. 
çok yerlerde eh! i stihkamlar tesis ey- !anmakta ve hayra alamet tel~ 

ki iae, dema .. ojinin timdiye kadar akdolunmaaını ileri ıürdüğünü ve stan u u ziyaret 
b~linen hudutlannı da atmakta, hiç sulh cephesinin, daimi olması için M. Stra... •

1 
ccctt*»• 

!edikleri söyleniyor. - Den.mı S inci Nhlfecle -- "' 
b~r kelime ile tavıif edileniyecek esaslı tedbirler alınmasını istediği ri- Franıız müzakerelerinin IOn 1afha· ettı er 1 . 'd 
hır ~ci~ ~ahiyetini almaktadll'. vaye~ oh~nuyor. . . . ya girdiği ve pek yakında biteceği lıtanbul, 14 (Telefonla) - Elen zmır e 

Turkrye ile Franaa araıında Hata- Sıyası mehafıl, Rus - lngılız • kanaatindedir . · ·ıerind .. LL- 120 • kadın 
Yan anavatana iadeıiyle neticelenen *** ' lfÇI en mure-.-::p 11 

ınfizakereler haziranın 23 ünde pa- 1 ece >n olmak üzere 320 kiti bu sabah bir ==~~==~~~=~~~~ 

;afe edildi ve ·~i aiinde imzalandı. ngilterede intiha bat ~eu:h,;=~=n ~o'::~~1!: LJa va taarrıızlarına kar-
talyan notuı iae, l'•ne ayni Roma rı hareket ettiler. Elen ışçılen, Bal- rJ ~ 

l
1
aberjne göre, on temmuz tarihlidir. kanlan gezerek ziyaretlerde buluna- k h l · 
!:":~:::.!::::~t;~.:::: Vaziyet böyle giclers, intihabat caldardır. ...... şı orunma azır ığı 
lenıiıtir. Acaba neden? .. Hadiaeden seneye tehir edilecektir B. Atıf inan 
~-~t:·nde haberdar qJamadı iddiası L . A 

"•rıd olamaz, çUnkü yirmi aünden- ondra:. 14 (~~~) -: Sıyası mah- Gelecek haftalar içinde bu husus-
beri cleiiJ f ı.-t H t T" k' f ellerde soylendıgıne a-ore beynelmi- ta bir fikir edinilmesi kabil olaca"'ı , a- a aym ur aeye 1 1 . . . . • 
İade •dil i' . ld i b' b k e vazıyettekı gergınhk temamiyle muhafazakar mahfillerde söylenmek 

d ece 1 f&Jı 0 u u ar uçu zail olmadığı takdirde gelecek son- tedir. 
•y •nberi ltalyan gazeteleri bu nok- baharda umumi ı'ntihabat yapılmıya-
ta Bütün partililerin muhtemel umQ-. etrafında ateı p\Ukürmekte, da- caktır D 
- - evamı 5 inci sahifede -lr•rcılclarında ne kadar delil müa-
vadde~ Yarsa hepaini aarfetmekten 
Ceri durmamaktadl.l'lar. Şu halde Jıa. 
.. •rı.l'lbdaki ıüratle maruf Ye hatta 

bıanuaı. da matrur olan ltalyan ha-... . 
lei1eai proteatoıunu vermek irin 

----c c c***> > >---..;

Bira ucuzlatılacak 

Parti vilayet idare heyeti 
riyasetine seçi:dı 

Parti villyet idare heyeti, diln 

Komisyon faaliyettedir. Halka dü· 
şen birçok vazifel~r var! 

parti mOfettiti Bay Galip Bahtiya . Vilayet Pastif korunma komiı- ler bulunduracaktır. 
nn da ittirakiyle bir toplantı yapa- yonu, hava tehlikesine karşı pastif Ev halkının bu gibi ahvalde ayri 
rak, idare heyeti riyasetine ittifakla korunma talimatnamesi hükümleri- ayrı vazifeleri vardır. Bu vazifeleri 
esnaf ve ahali bankası müdOrO Bav ne göre İzmir şehrinin korunma pla- yerine getinniyenler ceza görecek· 
Atıl inanı aeçmiıtir. · nı hazırlanmıştır. Talimatnamenin ferdir. Tedbirler araamda şehir ile 

Atıl İaan, parti işlerinde uzun za- hazerclc ve seferde halka ve memur· beraber başlıca büyük binaların ko. 
man çal14m11, muvaffak olmuş, ~e· lara tahmil ettiği vazifelerin noksan- runmnsı mea'eleaine ehemmiyet ve
rek meaJek hayatında, •erekse parti- sız tatbiki için esaslı karar ve tedbir- rilmektedir . 

y' ' T 

.._ı li1n neden bekledi acaba?. 
~İlcrhnizce hakikat ıudur: ltalya 

daha ilk clatnkada prot .. to et

~~ karar vermifti. Fakat protea 

li olarak kendisini muhitinde sevdir- ler alınmıştır. Su, elektrik ve hava gazı gibi 
lnhisarla r Vekili yakınd h . . . miı temiz, dürüst, münevver bir ar- Herkes kendi evini hava tehlike- şehrin umumi hizmetlerine ait mü-a şe ll mıze kadaıtır. Tebrik eder, muvaffakıye- sine karşı hazırlıyacak, icabında ha- esseselerde hava tehlikelerine kal'fl 

gelerek tetkikatta bulunacaktır tini dileriz. rice ışık sızdırmıyacak siyah perde- - Devamı 4 DCÜ Sahifede -

lzmirdeki Fransızlar da bayramlarını kut/uladı/ar ~- İri kötil hukuki bir me111ed, 
~ lair •-ika llaımcb. Ortada böyle 

~ 10küa, blltiln hariciye memur
" lefvlaer ettiler, •ecell ailndUz. 
~dar, Kiria&l'in b&tiln 

::-~ bntbrdılar, nihayet ..... 
~.:::~• ~ H••n•D tozlu nıl
<a_.. &raamda tl 1920 Mne8İnde 
~ 'R4'fftıo) da imzalannııt olan hu 
"'- 11 Luldular. Mefhur nota ancak 
deti tattı b flzerüıe teniye edilerek gön-

e İldi. 

'il 1.;.. it~kika (San Remo) da böyle 
d.ı... iltf •ktedllmiıti. Ve efer 1920 
~•az• 

•hae l1et nonu.ı olarak bugün de 
le'i L~ de•anı ebnif olsaydı muahede
İti,._d•r t.raflı kararlarla yırtmamak 

IJld- Je ._tte ._ __ . 0 n Franaa hükumeti el-
.,._ ... ~ r· --. • .._ct.n ıayet eder, niyet ve ka~ 
•-lı:it •• ~ lllUttefilci olan balyayı lnlJ:;.aarlar vekili B. Raif Karadeniz 

• ... & .. ...,._ lll!ıan11ıda haberdar eyler· ı t U.. --.ıa r. .. ., .. _ IU • stanbul, 14 (Telefonla) - nhi-
~ hu d -.a zum sörmemlf· -n:. • da )'erden röfe kadar sarlar Vekili B. R:ıü Karadeniz, bu-

&aaa a ıacl Sahifede - aün Anadolu eks1>re11ivle AnkaradMn 

fehrimize gelmiştir. 
Vekil, Haydarpaşa istagyonunda 

inhisarlar başmildürU ile daire şef· 
leri vesair zevat tarafından karşılan
mıştır. 

B. Raif Karadeniz, gazetecilere 
beyanatında, burada tetkiklerde bu. 
lunacatını ve müteakiben tzmire gi

derek, vekilete batlı müesseseleri 
gezeceğini ve bira fabrikasının Sl 

temmuzda inhisarlar vekaletine ~e
çeceğini söyliyerek şunlan ilave ey
lemiştir. 

- Tasavvurumuz, memleketimizin 
her tarafında bir fişe 20 kuruştan 
aşağı fiyatla satmak ve tevlid ettiti 
zarar dolayısiyle rakı istiblikini a
zaltmaktır. 

Vekil; Hatay gümrüklerinde ça
lışacak memurlann tayin edibniş bu
lunduğunu, Suriye hudutlannda ka
çakçılığa man( olmak i~in kuvvetli 
bir muhafaza teşkill\tı vilcude ~eti
rilece~ini beyan tıtmivtir, 

Dün F ranıız"ların Millt bayramı idi. Bu müna
aebetle aabahleyin ıehrimizdeki F ranıız koliniıi, 
Alaancaktaki Katolik lr.iliaeeinde toplanarak dini 
iyin Y&pmıf, müteakibeb fdırimiz Fransız k.onso
loaluiunda bir kabul remıi tertip edilmiftir. . 

F ranıız koloniai, konsoloahaneye giderek teb
rilderde bulurunuılar ve izaz edilmiılerdir. Konso
loıhane, milli bayram münasebetiyle aündüz F ran, 
sız bayraklar~yle donanmıı ve gece de elektriklerle 
tenvir edilmiıtir. 

14 Temmuz bayramı, sair .enelere nisbetle bu 
aene fevkaJade mutantan bir ıurette kutlan
DUflır. 

,,. Bu meruimde Vali B. Etem Aykut, ve Beledi
ye reiıi B. Dr. Behçet Uz ile tehrimizdeki muhtelif 
devletler konıoloıları ve maiyetleri, vilayet daire· 
ler müdürleri bulunmuılardır . 

Kabul reeminden evvel bir ziyafet verilmistir. 
Gece de Şehir aazinoıunda J 50 kişilik bir ziyafet 
verilmiı. vilayet, belediye erkanı ve protokola d::ı
hil :zevat ile lzmirdeki Franıızlar ziyafette bulun• 
ınutlardu. 

lngiliz 1<onıoloıu refikası ile beraber 
F raruı.z konıoloıhaneainde 
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FliKRA 
Üsluba dair 

8AHRI SAVCI 
Ötedeaberi bir anüteuif• olmuıtur: Oılup muharririn tahaiyetlni, 

ka ... kterini gÖ&terir; her muharririn kentli.m. mahauı '-ir üalubu var· 
dar ve IMe ti.lült onun .. haiyetinin bir aynaaMlır. Bu .. ıa.~ imzasını 
ıörmeden bir muharririn üslubu ile tanımak imkanı vardır. 

Filhakika bu noktai nazar doirudur. Uzaktan telee uğultul• reai 
ile, betımızı dincliire• derini kleri ile, l'Özı.rilııÜlli kamattıran wtif ... 
ları ile Hlm"tli iialiıbundan tanıyabiliri:a. Naaıla Kemali biraz bileni• 
bile çok defa onun erkek zc11ini yabancı hiıaetmezler. Sttleyman Naaif 
zamanına yetişenler, onun hakkında Ahmed Hatimin yazdığını ve çi~
diğl po!'treyl okamamıı ve seyretmemit bite otıafar", kulaklarına l'efen 
tok ve tannaa maıik"nia ondan ıeldiğiai anlarlar. Daha beri taraflata 
celelim: Bir teviye eksilaiyen bir trıltı halin41e, dUm az, fakat ber.,.k 
Ye renkli bir au a"bi akan Resad Nariyi; için muaik"eini, d pn tem .. l•ı 
ile en iyi anlatan Nazım H"kmef .taima kantıll ruh dehlizlerladen 99Ç· 

meic uira§an Necip Fazılı ii&Wblariyle taıwnak pek aüç değildir. 
Evet üslub muharririn kendisidir. Fakat sadece bu kadar 1111? Bira:a 

clüıünür•k ıetrllril:a ki lialılb bira~ ela vaka kahram&ıü1h• .. liaiy.ticlir. 
Daha doğru bir ifade ile aiJylemek lazım reliHe: U.titln nnıhal'Tirfft, 
yaka kahramanının aan'at dekoru içinde tekevvün eden ıahıiyetini ol
duiu sibi söstermek için kuJJanclıiı .bir ifa.le tarzıdır. 8u ifade tar•ı 
m.......Ve lıaila oldwju kadar vaka kahramanuaa da Whcbr. Daha 
batka bir tekilde aöyliyeliın: MW..rrir üılub dokumada aade ilendi me
yelanlarının ve keneli yaratma serlaawlaruun akıflD& tabi defidir. Bel· 
ki çok defa, kahramanının, tahkiye kalıplan içinde cereyan eden ha· 
yat fQtl. .. tiltNlir. K.....eli iillilN11, tek Ma, INaM ı.•Rım ... 
ın, k ili •••anı. w hayat lc&Manaa ıire .............. . 

O.ı laalllılduma1zı itte .. '-._4a• W. tetla .. tüı1 ...... . 
anlard Wr -li ...... no•talar ••• .. ı 
H~ ..... k.U...CDikte. tallar- wtW., ..,..._ ........ • 

yon ..... .._. sanretlerm•• brtanut adamMI•. il• ....... • 
~~ ... ı • .-1 .............. .ıtw ... 
~ ....... Çlalll Wllır •• •• .......... ........ clmle. 

......,_, ........................ 1 ..... .... 

.... 791 ........... IM7••• ı•Wt ......... .._ 
"" .......... 11 ............ .., .................... ... 

(ANADOLU) 
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1 Da ·nn ab De 1 1 Uoktorumuzun 
Dr 1 Köşesi 

• ...... E_g_e~P--&C",..~-m-u_k_r .... e_h_o_l __ t_e_İ __ _..Tiiiil=~l\ ..... as'-a-n-ın-i ... çi-n-de_n_. yemeklere nem ii 

120 bin balya 
çıkan tahvil soğan katarlar'( 

,., nas 
Soğ.ının tüe4i 1alatada yahud 

931 yılında 50 bin büsbütün çiğ olarak lezzetle yenir. 

f k k Kurusunu da ~iğ olarak yemeği se· 
ı ·1:1 Fı .U l'' d ve Bel ran aznnmıı Yealer varea da ade. onu başt.. y~ 
1Rgl ere, tan~, fi0 can Q • Bundan bir ay evvel İzmirin IIi- :aıekler• karıfbrmaktll'. 

•k [.. h [ f JnM Kemaleddin eaddesiııde Türk ~eker yeyahut pekmez karıımı-
Çl aya a ıvre ma su sa ışı hava kurumu binasının yanıbaşında- yan yemeklerin hemen hepsine so-

J d • ki Kalfaotla B. Aptullaha ait arsa- ğan kstdır. Bunun sebebini bilmem aevam e ıyor da bina inşası ~Jn temel lı:azılırlı:e hiç düşlndünüz mü~ 
İzmir aeen Jet birftli uttd1arına Bu seneki pamtık nkoıt.ı 120.000 demir bir pata kasaıı meydana ~ık· Jlk hatıra ıelen, tabii soğanın ye-

göre son 1ıa a iffnde r:nıanımızdan balye tahmin edilmet.teclir. Bu rekol- tılım. bir he1et önünde açtmlan bu aıeklere ı.zet vermeaidir. Falıat ken 
dış memlelcetlere 300 ton kuru {fzifln tı, şimdiye kadar Ege bölgesinde Jrasadan 80 Tttrk altmı, S çeyrek al- di kendilerine 4.a!i derecede lezzti 
103 tott zeytin;ağı, 5'79 ton 1'2tamu!-, görülmemiş derecede yüksektir. Ge- ~ bir miktar elmaa ıatb yibült Ye olmr yemelder.eo de çok zaman so· 
278 ton palamut hulas~91, 280 ton çtn aene'ki pamuk dekoltesi 80 bm küpe bulunduğunu 7azmıştık. Gene ğan katarlar. Mesela et yemekleri .o
arpa, 200 ton ke)ell, 18t ton darı, balye idi ve o rekolte, Ege mıntakası- bu kasada11 bir çok Munr kredi fon- ğanstt olarak leu~li olduğu halde 
60 Min ml7ankokii, ıı toıi balmw.JDU, nin en yüksek rekoltesi addedilmek.. sey tahvilatı da çıkmıı ve kiff esi ma. aoianlı yahniye rağbet edilir. 
42 ton ôtiri ihraç edilıliftir. ta idi. Yeni yıl p&aıuk reaeltesi, bic liye vekiletine gönderil~ştir. Ha - Bir rivayete göre, yemeklere so-

...... illractlıli: rekor tefki} efieektir. l?aaak mab- be'r aldıi'imıza ~öre kasadan çıkan ian katmak, eaki Mıaulılar zaınanın-
Gene aceıüetn birliii listelerine suUlnün iu ndar bereketli olu11ı1, M'llll' kredi fonefye t'alıtilatılldan aa laaJ.nıı bir adettir. Ve soianm 

me'lıilll ipt.ittaıında• fimdiye ıı.-r niüstahsil ve tüccarlarımızı çok se. biflnı 1931 senesindeki keşidede göz yaşları dölatürmek hassasından 
76800 t6n kuu ibilm. 41800 MiJı JJi.ı yJndirmektedir. Zeytinyajı fiaU.ri 500.000 hank isabet etmiş buhwk gelmiıtir. lnsuı oğha gıdasını dnimt 
cir, ü bin klftr hl1a J)liıRk Jlr•t alidli 86 kuruştur. tadır. mihnetle ve mqaklrttle kazandığı j. 

ediUniJtir. Aline aatıtlar: uctt-u "" • tin, \ılaııu daima hatırda tutturmak 
Piyaaa yaziyetiı Piyasadan yaptığımız tahkikata K f t •• t •• ı· ftı~re, eaki Mısır raMpleri yemeklere 
1-lyuacia ••• MiM ntaholüır .. g&re üzüm, incir ve pamuk mahsul- a ~yı u su ıyen s~ğan kattırmağı halka emretmiıler. 

den ~ton kadar flzfim vardır. leri üzerinden tilccarlanmız, dlf mem kadın dır. 
v • lelretler• r.Jine sahflara devam et.- Fakat bir taraftan da bayram ve 

b~g mıntakalarındakı mahsur de bu mektedirler. Bu ıeneki alivre sat:ı.t şenlik i\inlerinde g~z yaşlannı ha 
mıktara c:tahitdir. satıı ve ihracaı tiatıeri iyidir . .Püıa satış ~ili 1A- B . k . 1 d" nrlatan •oianı ysn•klete katmal 
devam etrnektedu. Son hafta üzilm manya fiat kontrol dairesinirt Alman enı e.sıyor ar ıye doğru ofamıyacağından halka bay· 
fiatleri şöyleda: yaya 1apıJ~ak iu.Al&t i'in fiat ne~ batınyormuşf ram gllnlerinde de soğan yer, diye 

7 n•mara ll ıc.r.., 1 uaırnar:ı retmesi bekJeniJor. Aınr. aabfJar EVYelki gece saat fkfde HükOmet düşünerek mabedlerin bostanlann· 
11,5 kuruı, 9 numara 12,15 kurı.ş, Belç ka Hollanda l'ruu, iılsil1ere önUnde Atatttrk meydanında bir va- dan başka yerde soğan yetişfin1meaİ· 
10 nılrnata ı.t, 75 ltur11şı, ıı !IU'lrlara ve isvi~reJ• 18,.h....,. Ve 1apd- ka olmuştur. Genç bir kadının: ni yasak etmitler, Bu eured• halan 

........ 1'7,75 kuruştur, maktadır. ., • ._.. .un. - Beni kesiyorlar, yetişin r her yemekte y~tneğe nıecbur odluf1 •Mil• ......... Halle u._ ~alYaraa Mr ••dmr •s 4 İncir mahsulünden piyasada biç s•tıı yapıJmaJlltlbr. Tlccarlaıta AJ.. Diye bafırdıfı duynlmuı, pollsler soğam y.tlftirtnek nhirılerin elinde 
......... ••-• •••Wtlır ....... ._ ,...._., .... .ı kalmantt$ttr.--raıephre rağmen bu manya fiat kontrel daJnlıbıJn ftat derhal yeti§ntfşlet. Aslen Cermen ır- kirh bir mhisar t>lmUf .. Pek te lrolay 

lbel -.ı ..... ..a.taWllr. ıt ... ı a...I yüzden satış yapılamamnt<tadır. $011 ilanından Mal'a mtıhim sabflar r• kından, fakat Türk tebaasından o- ka~l ~flrttiyee~ bit rinyet .. l.ter• 
farlD ..... --• tlamadı• adla •lr Wlr.lyetıl YIWd "· ..... .-.ı tan hafta incir ve pamuk ihracatı olma- µarak ~itlere sireee.ıerı tafa- lan Yuvan kızı 29 yaşında jozefina- sen12 ınanırtınız .. 
lokan~ ......... a kö,lüler .ı. •elir,,. ..a... .......... pek mıştır. m·n ectnq . .btraeat~ılan •• allne nın yaygara yaptığı göralmOş, kendi- Her halde yemekl~re soğan bt· 
rahat ;ıa11• ~·ı... fakat ilacı lluı .... w.rı. .... am • .... _ .-. Patnuk atışları çok hararetlidir. satıta ,....keden ~), neılda • .,.., si, yanındaki iki erkekle karakola mak Adeti hiç de fena bir ter deiiJ. 
urileıtitl>•· KIJ'hll.r al'hk chik•a- .. hmy ..... Hae.,.a ...._ _. • Fiat Pı zır mallarda 56 kuruşa k.a- M l>eklenmeda ....,..,.. götürülmilştür. Kadının, fena halde dir. Soğan az çok baharlı oJduftin .. 
yorlar. lillahh-t •_.ıetW-a teMrli .......... • im~ dar rtrkselm ştir. ' adeti mallar, ya- az (1111 n•, JilHft ..ı..ı flla.I arhoı oldufu anlaşılmış, niçin ba- dan yeMeğe bir çeıtıi \'ererek iftiha· 
Bu haleti hikayeci ıöyle anlatıyor: •Nettin ülen hacı dükkana; b":ze ni yeni sene alivre9 mahsul satışları ynıc..ı...• ..... .._ a.t .. ğırdıiı ıoralunca, aaçmaaapan ce- Y1 attırdıktaft batka yüzde on nisbe-
aıcak bir çorbayı da haram ettla. ı ... n o aynaların, o kayaların, o 15 kartıştat. :Bu :tfatler aka ta nevHe- 1 §ane o. .. ı.·n aUtw ......... 'apJar vermiştir. Y apıJan tahkikat- tinde teker olacak maddeler buJ~ .. 
fdlt ,... edea ...._* yiyie..._ ara,.clii Jolane..m j'flclil*1dy'O•... ri fÇttldh". Pita:sada 1000' balye ka. t da allC8il fJM u ta jozefinanın yanındaki iki •Ofle dutondan bunlarla da ,.emeklerin 

lt•*tt ~ beNotmaa ••• lıiale» aA •~a..,._ct. Lit ı.. liııiJ. dar stok vardır. t kin gazino ve barlarda a"eç vakte kadar beeleme kudretim artırtr. Amtla 
11..ı.n lteiltl•un ...._..,OP. Ve 0n1ai'a tiltet•lli ayn•tnietfa t, ----«««1\tt•> dolaşarak rakı içtiii, sonra sarhoş- maddeleri, sannıaaktaki kadar ofma. 

KM .. la .. fl'Whfll •11111•~--~~UılıılıiıırJıı-...;...;..ı:;..:L--1'-e.~r ... .....-ı ... ...,._ Hık sal_~~~i~!:.,,v ..... , ~~~~1i'eJ1a,W~J~~1m\i~ 
iti* öna maharrir lruhuftur Ye Ş&•r·mi» tlcuet ye 1161t81i etduı f Diye bağırdığı ~aşılmıştır. Ken- ğundan daha iyi besler demektir. 

blta eıtam tleh, ~ ... anam delrıt ınnutnt kAfibi B. turgut Türkoğlu - Do ur~urı zararı tes• dishıi idare edemiyecek derece sar- Ya~ hiç hesaba katı1mıyacak kadar 
Hill&aa: Oalub ve kahramanının r11b maeeramrı Y•ffY&n bir muhar· d 1.ı O 2 • be ı d- ıı.. nun, yarın Ankara)·a gideceği haber bit edi/Ji hoş olmak ve gQrUltU yapmak su- az, yüz e anca& . nıs t n eaır. 

riria bnkter aynuı olmalıdır. alınmıştır. B. Turgut Tltrkoğlu, An- ~undan meşhud cattttnler kanununa rabt madenler bakımından ~ 
ece***»> WrHa iepl&11aı1ak Tlliliiye \icaret ve leemal~ ·~. v.~ Eırtına tah: gör~ mahkemeye verilmiıse de hare- ğan, aarmıaaktan ve taze. sebzelerin 

ltalyanın 
Protestosu 

Tirede /; ir 01k' a s.abt o.l&lart 9eQ:rninin mihiake- ~ibat.ımn bu s~nekı uzum.~ ketınde suç görülMemiı, beraetfne bir çoaundn tlstündUr. Bır kere fo .. 
. · re edeJıleii DMVaa1'1" lzeriDde lrir Uzerınde yaptıgı ~rar t~.~.~~,. tatar nrllmiştir. fotu ile kirecinfn y{lzde 3' mlllgratn 

T~e JsasuıJKla Teniftftlik. WyAn- müdclti Aakarada çaJ:ıtaou n 87!11 tir. ~emal~şa 9agla~ın9an onumuz- •cc••• yani ayni niıbctte oltrtuı pek mtlhhn 
de bır vaka olmuıtur. Demır ofhl d \....., "' t .:ı. ı.. • .J .:ı.·ı clekı mnsvnsk:. yem ve bqb haea- l . p· l Jı __,,,, Bitlrshri2 ki bit temelıtte l>u 
B Lf d 'L. tı ~ Zalft&n • ıraD•Z 8Su!a V8 Jaae eal • 1 .l.::... Ld•_,.J_ LJ\ftn %mır• ıre• S en• -J• • ' 

tuafı 1 laci 1ahifede - ea '•.gece men a •<>Y.•n ° aıır memiş ol•ır iz.U. t"caı'et 1>d .. büt- rat .. 0 IM~ laa ı""' - vvvv .~on • iki maden &1yfti niıbete ne yakıft c>-
hakbdar. Çibıldl 1920 itilafı aktedil· ken hır palta~~n meselesı~den e~vel- Q•aitl taltiıd mneleai ~ tia te- üzum eksık olacaktır. Fakat dıger derıye ltırta ikıinden de i.tifd 0 kadir 
dili ..._. W...,. Ye Fr .... hal- ce kav~a ~tt gı ~u;tafa öglu A~ Öz~ 1Cbbüslerde bulunacaktır. rtıl adhs;;pere .ve ~~larıhn gelecekdolyıl- Bir Yunan vapur kumpanyasının tamam olur. lıo.i ayni niabette olun-

• can rem' •e • aneaaı111 çe eft ıtAAıW4 e • ar ası Y81El)"et1CJ"me ttına ve u !amir Ye :Pite littıanlan aı'asınd:ı ca en iyi demektir. Köylii anneler • 
7~ iti" ilik ~tuı.u;or1::: Umu· Bekire ateş etmiştir. Bekir, ağır su- ~n tesir etmi.t olmaaı, zarar nisbeti muntaam vapur seferleri tertip et- den bazılarının, çocuklarının bir eli· 
mı harpten salıp olarak•- t olaa rette randammştır. Suçlu vakadan Fuar h!7Ztr[ık/atı yukıelmektcdır. tiğini yazmşıtık. Bu tıntıpanyanın ne çii soğan, bir eline de ekmek ve· 
hu ~•r ıaalluplara kar• ıonra lcattıtından zalnbca aranı7or. Fuar sahasındaki elektrik ıesisa- 000 vapurlan, her hafta Jiauiriımızla Pi- rerek onları böylece beslemeleri, 
henlb yekpare bir cephe arzedly6f· tındmı mtthim kısmı, taltfelart 1ıa- Karıalara alef etti, re )imam aratında ıefer etmektedir. kimya tahliDerinden çok önce IO -

larclı. ltilifm billmeti ricacli de bi,Wr hareket y•tur. f ranaa Hata- line ifrağ edibnektedlr. Alm&ft1.adan ~ lı Haber aldıtıanza ıöre bu kumpan- ğandaki hastayı tecrübe i1e an1artııt 
itte bu ittifaka iatinad ediyordu. 71D Türklük mahiyetini busün delil, 20.000 liraya getirtilmif olan ~ • a at•• ya, seferlerini iskenderiyeye d• tt~ olnıalanndo ileri plmiı demek • 
Umumi harp salipleri alilalanam tam 1920 aenednde Frımlden Buy- direkler, kablolar, 1erleriR• le... Urla kazasının Gaz deresi mev- mil etmiştir. Vapurlan, İzmir, Pirı tir. 
_,..itle .W. ettldui s..u..tleri fon ftiWı De kabul etınft " tam- maktadır. F~ ~·n .k~U~m~ak U.. kiiMle.birheğ kulesi~e oturan Mus- ye iskenderiye arasında işliyecaktir. Sojanda çlııko rmıde~ yü:lde 
................. ldiJorlai' .. ...... d • le d • r 1 la zere fuar kOJll tesı reıaliiıae bll' pro. tafa oğlu Ahmed Binga, bağına sü- OOOOD 1.38 mili&rarxı olması da aoze çar· 
"tflt a. iM• .. pld 14...._ -...., ~tı: ~ eYır r • ... ta yanın u- jökiör teklü edilJntitiJ'. Dö:rt hüzıneli rü halinde gelerek mahsule mrar ve- ,,. paca]a bir hauaeıdır. Cene bilininiz 
.0.rWe wtw.~aklan 1Dall"9- ıun utinad etmete çalıttıiı San Re· ıiya neşredecek ba projöktör f1.1&r ren kaısaları avlarke• bir kaza .,. .1 ayin ki bu maden insan neslinin devamı 
lana .............. iade et.Mii t• mo itiWı heniis ilnzalaamamıt bulu- sabasuwı uzerinde zik~ ziya eymı- çirmiı e -.&ır aurette 1araı.n...,ur. Şehrimiz Jıluıleliet aaıtallaMsi için lüzumludur. Vücudunda buma 
tllleıkıı._ lrartı -.ı.ww -~--- nu~onlu. Türki)oe Halılı~ hakkmd&ki lan temin ey)b'ecektir. Vak• fÖ"9 olıttuttw: akQre ve asablJe S_,.i ınlt .. aıas- denden hulunmıyan erkelin çocuğu 
dL bitin ~ itte iN Ftaaldea a••• , • Aıtıtıet Binga, malısule zarar ve- lıfına Bakırköy hastahanesi asistan- Glinat. Çitıko mad~hım ıofanda bu 
.... ; ....... Wıri T~r !dip- Bu:non i~Ji.fma iatinad ..... T9 Ha,t1t1n ilt1'" Ctıtı ren kargalan beklemeğe b., •• ,. 1armdu dGkte. B, Kemal Osman ldtHluta 11ilbeta.llinden faa' 1 Zil 

ıMMilllıla aJtwl• ttaı,_ ~meeiiri Fr••rtma 1918 -•iilMM ...... et· l k t İ< b . kl rl bir müddet eonra ıürü halinde kar- Boakurt tayin edilmlftir. eebzeler ar.aMa •cısık lihna vem. 
~ ,e. ala •a1nra..ı. 1wlar titibir--~wtm11iitln_..,_. Jfem e ete i tır ve eşe e n gaların ~ ..ıc.IJiiai lfÜlnıa, • On•• bil\in y'1 balmak kola.Y cte. 
aulaf &Mi. lta'7• lll&tt.Hllitw cephe. Men ~iMh ....._.... milletler dış memteketlet~ ihra.cının yasa~ ol- çiftesi ile karga alayına ateı 9tmil" rocak vurJu sildir. Vakıa etleıGe oııMn pek çok 

d • ' • I k ... t dııiu hakkındaki vekiller heyeti ka- tir Si~ ~ t.P*iit k~ y~ ., fazlası bulWlurla da et yiyemeyen-
•ini par~ladı, ••

1
ki mütteflaiJdeclarin~~~ ce1~~tının~';: a -::.;em~~ ran, güm16k ve iahiarla:ı vekileiin- ~ıf, çıkan kurı~ ve 1~.!J:: 100 yoksul ve zayıf talebe i~ Bu. 1er için aoğan deierli bir gıda olur. 

ayrtlda. .. a~ .'a •• ~ ~ .. • ~ .__ aaı. • • ---r- ••• f'ltlni• -4ıattflteı1 ••traM•· .Ahınec:li aol kol ve eliaclo• : oada hllllllll ıaaU.IM ~ .. Ytizde O. 022 miligram ni•betfnde 
madı, tarihi tt"yadı "9hile müttefik- Franam mand&aınclakı Sunyeye a dt- lüiüne teltlii edibQ.ittir. ·-'-- v ___ ı, aa;u:, tın aı.-. eJa lanaOllt •ar•nı 1-... -ad 5 L~ .. ı-..... ,.. ..-..ı... 
( • ihanet tti, majl6plar eephe- ,....... W. lalfbir zamn ..... Hf ıetfe J8fCUG111Jfhr. 1..-.., • ..... l}'Vl fnaaf;öı ı:JUlvnlft&8, tr&n ~ 

.~::"; . ..._. .:ı. o ........ ..._ tak. NIMldla 1937 Ye 81 MI ..._. ZABITADA ~ettı et hutahaııeaine aetirilm~ ::.: ~ .. = :: =:.--::.·~==" 
yada .. (- .._,) "....ıı sfltl ...._~ milleti• cedd~I de tir. côm •büJ.,U. ,_. • .._ .. 1 Yü~ .. ~~" :..1........... 6 .. 19• 

'-- ... blhıl ..a.-:.- ~- ~- __ L•- oaaoo ' m. Z«m 17V .. ı ı6 .. - ın.a.,.e 
müttefll id&flanaa --• • b- lr.sim •ıtL naz~~ ---. ı:.unaen r...-•ı, ;:, ,__ B_......da lllaW •• .... rudeıüyle ee aiMI .ücecbıa ede-
dar hanltet ...... ;.., .._ •• 7a Fn•=- l11r17edekı madaa ... At.ancakta Sadıft bey çayırında ~·a ""firma ..... mlfllrlflll ............... tini eoı... " ...... y ..... 
l.izzat -..w ...,..._ setlnll .,._ Hata,.. •rn ayrı 0!arak mUtalea et- Vehbi oi}u amele Ahmed Hazarhok, ÖdeDUf1!1 Acla•IH nalliyesmde eak, .... cnoblalerle BHa1a ,.. Vi&Mainleriae geliaee: A vi....r 
yahut da llısa e•ı.-. .asahent et .. aittir· Hiç .. pheaız yarın f&pa•t• bir kavp ~üzinden Mehmecl kazı Bademiye kiyüJMle bir kı• 11açmu ttlrlJeeetldlt. bclnlla7m buır· niaclea hit bir .. y varmec!iii itila 
mekten ... ._ ~ yapmada. illa lftimada ayni .WBeder cemlj'etl 24 yaııncla Fatma Genci çakı U. elin- vakası olmMttur. Hatice Mlmda lö hklMI t9P••la•JD1fbr. mikrep1-a kartı hiç bir faydua olılaa 
aütunlarm hacmi mleahl obaydı .... Hatayaa wyatana ltlhakı ı!le !Mftl- dea yaralamıttır. yaıında bir kız, çalışmak için tütün ludr .. kesi ile kasa Ti lılJJer .. sa da BI vitaıniniaden 40 ve B2 vv 
tan hqa ltalyaalana aWI .... ,laaL celı•• 1011 ltil&fnameyl dtt b.tııut Halmret tarlasına giderken yolda nişanlısı den .., ..... bi ff erkılı 100 co- tamininden 32 ölçü ile sinirlerin .., 
yetleriyle mal4l olaa '- •MiMlerhi '" ._... edecektir. Adliye biaaamda Ödemitli lımail Mehmed oğlu Aptullaha rastlamış, cuk, Jdnderh•,.•• Hkt4ır •• ifrat. kinJiiino ve yedijimiz fekerlerin .U-
hepaial Wnr •irer ..... e•ıA. Fa· F .... aealta ~yle ea met-:U• ea kızı Özbozdai ve anneai Numiye, üç senedenberi, kızı takip edea Ap· men Msaretinde bakılacak. lllıbat cuda yaramauna faydalı olur. C. ~ 
kat b-'ata .. llaeet!. ltalya ....... taMI Mtl11h•i bile hUldlmden ıakata eakidenberi muğber olduklan ~trli tulJah, mümanaatıne rağmen onu ka•awalanna itina edfleeekttr. Km tamininden 20 milillfam sıetirerd 
m&ttefllder cepheaindea .,.._...., çal..- haly. 1920 de nbe~.kendiai.- Oeman lazı Huriyeye hakaret ettik- kaçınP taarruzda bulunnwştur. Suç- daba,.., tatil IHftimlnee dnaa • ditlerin ve kemiklerin kuvvetine hiı-
kartı tarafa iltilaalı .._..,. ..... • ihtlpr " irtik&p ettıi• a1191z leriDdea abataca tutuhnuşlardıı. ıu yakalanııı~. adliyeye verilmiıtir. deeelRlr. - Onu.. 4 aei SAlllH• -
kendial ...... D ye ........ 111111 ............... ayni .. lml1de mazur, Sarbotluk CCCOO••• o 
lan, •• , •• hlk .......... t ............ .,. makbul söaterebilecek Ye- K.neralu ~iYal1nda &nat nanı Sevyahlar Terli rman yangtnı 
tir. B .... ..ı.t'yle Waat ._...... ... ı. .... delillere malik midir? ıokağında kahveci Necip sarhoı ola- J' . J)Qn ıal>ah Bayınm kasa...-
yırtmtt ...... h 1t11af1ana htdılm- • .._eler yana ltalyan notuma rak Halil oilu Ha•mn kahvesine Dlln iki italyan ••Ptıri71e Umanı. İzmir merkez pollt&bn11i vezne.o SanJarcl köyü aruiainde Şeai)llf 
lerine ....ı s.tiaad edet.lllr? htzkaW ,,. ahdi bütün luyaaeti ltu Iİ:bhif, yere iakemle vutmak ve ha- mııa 15 kadat Alman tebaab seyyah dan B. Kemal, bir deı;-ece terfi etti- llOJll ınHkiindtki dHleı orman-6' 

KaW. ki Hataym ~e iade. ...ı. ..U.C.k ceYapta mUndeıniçtir. jınnak autetiyle aüriiltü yapaiın· selmit. ıehri:n muhtelif 1erlerinl fa rilmiı ve maaşı SO liraya çıkanlmış- yaJtSIB ~kmı ... da sabıta ve Jul) 

aiach be,..a-n.ı alull.. •ı•al'f Hamdi Nbhet ÇANÇÜ 8" 7akeltnaalfbr mitlerdir. tıt Jat~lı ıOHlrilDJGt*. 

lı 
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~iŞ POLlTiKAı .. 

SON ~AB . E- RLE. R 
1 Düşündüklerim - J 

Danzig m~s' e!esi 
ve lngiltere 

Harp! 
Kalkın-göl mıntakasında kanlı ve a:;:~y~ 

Büyük harbin &millerini ~tı· cephelerinin ayn ayn ifade ve görii-

ran tarihçiler. bu harbin arefeaınde h e h b l l nuütleriyle binbir Çetid tahmin ve 

~~:::.:.::i::=::.::uh.:~ müt ış mu are e er o_ muştur ~ .. ~~~ 
maktadırlar. Harbi doiuran kriz di, hatları daha vazih bir çehre ile 

~;bia~~ıJ':kt ~~wtu~ı~ 8-12 temmuzda Kalkın nehrinin şarkında göğüs göğ6se muharebeler ~.:;.:ı-.:;::~ıictiyoruzda .. 
• 1908 Bo B t h • • iatinad • .. • delil ~~~:;~~.;~~:ptığı ıibi.': olmuş ve Japonlarla Mançu ordusu bfiyük zayiata uğramıştır 1en ~ =~ oıuraaı:~;,m: 

vuaturyaya yardım edeceği anlatıl· Moskova, 14 (A.A.) - Tass ajan- mıntaknsında kalkıngöJ nehrinin Mo muftur. Bu keyfiyet, 1919 da Pekin- diliyordu. ki en kiiçük nilcbinliiin bile çözülcll. 
mııtı. lhtiJAf bir harbe mü~er oldu· aı bıldiriyor: iolistan halk cumhuriyeti ile Man- de Çin posta idaresinin tabettirmiı Mançuı;·a ile Motollatan halk iiinü v .. ~ ~ ıu ~~er içinde bti
iu takdirde Franaanın da 1894 it· Sovyet aazeteleri, Buir-Nur aölü çurya arasında hududu teşkil ettiği- oldutu Çin atlasının 48 numaralı ha- cumhuriyeti arasındaki hududun hiç yen deiilae ~ile, ~m.olmanm ço~ 
tifakı icabı, Ruayaya yardım ede- civannı aösteren bir harita neıret- ni bildirmektedir. ritası ile de mUeyyeddir. bir vesika tarafından teyid edilmedi ~ız ve ıubetaız bir hale geldi-
ceği malumdu. Fakat bu kuvvetler mekte ve bu haritanın altında aşa- Hakikatte, resmi harjtalara Köre, Moiolistan halk cumhuriyetinin . . l1lll anlanz. 
muvazenesinde ingiJterenin vaziye- tıdaki maJQmatı vermektedir: Moiolistan halk cumhuriyeti ile kuruluşundan beri de hudud karakol- iı hakkında Japon • Mançu makam- Totab cephe, kartı saflarda 
ti ne idi) Filhakika İngiltere 1904 japon • Mançu makamları, Moğol Mançurya arasındaki hudud, bu mlll )arı, son Kilnlere kadar hep bu hat !arının iddialan, tahrikçi ve iı~alci muhtelif ittifaldann aktedildijini 
senesinde Franaa ile 1907 eenesinde halk cumhuriyetine karıı olan halk- takada, kalkın-aöl boyunca d~iril, üzerinde bulunmakta ve bu hat, son hareketlerini muhik aöstermek iç.in pekili aöriiyor ve biliyor.. Keza, 
de Rusya ile iki itillf imzalamı9tı. çı ve tahriçki hareketlerinı muhik fakat daima bunların şarkından Ku- hAdiselere kadar, ne japon - Mançu japon askeri makamlarının bir yala- bugün bir kuvvet darbesi inclinnek 
Fakat bu itilaflar ingiltereyi taah- göstermek maksadiyle, tebliğlerinde, lat-Ulyin Oba-Nomon Han-Gurd O- makamlan ne de her hangi diğer nıdır. ~~ün! kü~ ~ta pa-
hüde bağlamıyordu. Fransa ile im- Buir _ Nurun ıark ve cenubu şarki, ba hattı üzerinden geçmekte bulun- makam tarafından tanmmamazlık t>- - Devamı 4 üncü aahifed,. - tırtılı bar aıyuı polemıkle n~tıcelene-
zalanan 1904 anlatmaaiyle iki dev- cejiııi ve bundan öteye bir teY ya. 

letıimaliAfrikayınufuzmıntaka- u•tl . J d., Mühim bir haber pdaımyacajı iae ula fanedemez. 
lanna ayırmıılar ve buralarda yer - cı l e rı n a er ı. ~ıı:=ü=~~ ~= 
leşmck için biribirine aiyaat yardım ve baklan ve nihayet Avrupa ve Ak. 
vadetmiılercli. 1907 İngiliz • rus an· M h b l ı • deniz muvazenesi gibi mühim alaka 
laşmaaı da Asya kıtaaını nufuz AA k u" t ,·, ı•r ngı• f z to menulan vardır. Bu bir akıl ve man 
mıntakaaına ayırmııtı. Binaenaleyh Rusya ile anlaşmaktır! ırıOS ovaya • 'k hidiaeaidir. Bunlar birer realite-
1914 yazında düoyayı felakete sü- • 1 dir ve hiç tüpheaiz ki, Berlin ve Ro. 
r~kliyen ~uhr~ .. ~ çı.k~ıiı zaman in· yeniden adam göndermış. punun esrarı ma tarafından da görülüp biaedil. 
gıltere ıstedıııı aıbı. harekette ı~r- Moskova, 14 (Radyo) _ Skova tehlike te§kil etmemek üzere, Al- mekteclir. 
bcsti. Avusturya veliahtı 28 hazı - kt A ada harek t Mih b .. faali 

d katledildi Kriz bütün tem _ fabrikası müdürlerinden bir zat. bu- manya~ın oar vrup e ver, una ragmen yette-
ran a · . . • ııerbestısl. y k d J k d dir. Böyle olduğuna göre de mukacf. 
muz ayı içinde devam etti .. Fr~n~ gün ~ur~ya aelmşıtı: .. Bu ~atın,. d~~~ 2 _ Polonyanın taksimi. 8 10 a yapı 8Ca tayyare Ve O• det- suali. mihver bazırhklannm kar. 
ve Rusya, ingiltereden kendılerı ıle let rıcalıyle temas ıçın gonderıldıgı 3 _ Almanyanın da yardımiyle J J k aar dikmek ~ md 
birlikte olduğuna dair vait almak söyleniyor. Sovyetlerin Asya ve Uzak şarkta h:ı nanma manevra arı geniş o aca tır f Mçin?.ZI ır: 
istediler. İngiltere reddetti. Alman- Hitler, bu senenin baılanaıcındıın reket aerbestiai. Londra, 14 (A.A.) - Heyecanlı larmdaki kombine manevralanndan Evet, bütün bu bazırhldara sebep 
ya • inıilterenin bi~ kalmasını beri UçUii°cfl defa olarak, Sovyetlere 4 - Alman - japon işbirliğinden bir bat!ık altında cStar> a-azetes! azamt fatüade temin etmek ve filo- nedir? 
temıne çah§b. lngıJVer .bunu da siyasi bir anlatma teklifinde bulun- vazaeçmek. yeni tipte 94 milimetrelik bir in&"iliz nun milessirliği derecesini arttırmak Cevap, hicliaelerin içinde münde-
vadetmekten kaçındılar. lngiliz dış muştur. 5 - Bu esaslar üzerinde bir Al - tayyare dafi topunun csırlarım> öğ- için ihtiyat gemilerJı de bu manev- miçtir: 
politikası 3 ağuatoaa kadar böyle Yapılan teklifler şunlardır: man - Sovyet siyası anlaşmasının ak- renditini bildirmektedir. Dördil bir ralara Iıtirak edeceğini bildirmiıtir. Mihver, bir karar vermiftir. Da. 
müphem kaldı. Ve Avrupa kıtaaın· ı - Rusya ve Ukranyaya kar,ı ti. araya &"etirilmek suretiyle bir grup Manevralar ıimdiden bfltün Akdeniz ha doiruau Almanya, kati karannı 
da askeri harekat ba,ladıktan sonra ece***>» teşkil edilen bu toplardan her biri filosunu ihtiva etmektedir. hazırlamıt ve bunu, ltalyaya da dik. 
dır ki, ingiltere. Franaa ve Rusya ld e tayyarenin teıkil etti~i mflt~harrik Başvekil ihtiyat filo emilerlnln t~ ettirmiftir. Damig vuiyeti, belki 
ile beraber yürüyeceiini bildirdi. T. • vazı yet hedefe elektrikle tevcıh edılmekte . ~ hır formüle bailanacaktır. Yaıll hem 
Almanlar iddia ebnitlerdi ki, inai - ı ı ro a ve namlı hedefi otomatik bir surette S-8 tarıhfnde Veymouthda kralın ö· Ahnanya, hem de Polon,.a tatmin 
1- diplomuiainin hedefteri daha va- takip eylemektedir. nünde &"ec;id yapacaklarını illve ey- edilebilir. Fakat Almanya, bunu ta-

- • • ' ..... , , -
1 

, • u luplaı, lu:p beraner faaliyete lem\şt\r. klben silahlan 'ndirecek m1dir? 
Büyük harbin arefesinde ingilte- 1 J AJ h ı• • • h • • • • geçerek 7000 metre yilkseklfğe, da- Londra.13 (A.A.) -İyi malOmat Biz, zannetmiyoruz. Eier buna 

renin mukadderabnı idare eden ta ya, man a a ısının te cırı ıçı n kikada 50 hesabiyle, 66 ıar librelik alan mahfiller ihtiyat filodan yalnı7. imkin bulunsaydı, daha doiruau AJ.. 
devlet adamlan hakkında söylenen k •• d .., b k J k obüsler atabilmektedirler. 60 kadar Jıeminin yaz manevralarına manyamn üatünde durduju nokta, 
bu sözler, herhalde bugünk~ İngiliz 35 er gon ermege meC Ur a aca Londra, 14 (A.A.) -Bapekil bu- iftirak edeceğini tasrih ediyorlar. udece Danzis meselesi olsaydı, bu. 
devlet adamlan hakkında aoylene - Londra, U (A.A) - ltalya - ls-

1 

Diier cihetten cNevvs Charon!cle> gün öğleden sonra avam kamarasın- Buna binaen Çemberlaynin bahset na ihtimal verilebilirdi. Fakat gene 
1?ez. ~iki .de büyük harbin ar~~e- viçre hududunda bulunan cDaily E- gazetesinin Bolzano muhabiri bu da yaptığı beyanatta deniz ve tay- tiği 130 gemi yalnız Veymouthdaki biliyoruz ki, Almanyamn makul 
sındekı vazıyetten ders alan bugun- ksprea> aazetesi muhabirinin bildir- mıntakayı dolaştıktan sonra yazdığı yare filolarının ağustos ve ey!Ql ny- geçide iştirak edeceklerdir. hadleri çok &fail bir takım ..;üddeiya. 
kü ingiliz politikacıları, ingiltere - diiine ~öre sözlerine itimad edlebi- bir yazıda halkın şimdiki haleti ru- ece***»> h vardır. Ve bunlar, bir plina tabi-
nin müstakbel bir harpte takip ede- lir in~iliz ve Hollandalı yolcular, Ti biyesi sükOnet bulmadığı takdirde l •ı • b clı dir. O Almanya ki, kendi aiyaaeti-
ceği ı.areket hatb hakkında en u- rollu kadınların ve ~ene; kızlann Ti- alman ahalinin tehciri için jandarma- ngı ız u·· cesı· nin karakterini muhtelif hidiaelerle 
fak bir ıüpheye mahal buakmamak rol halk prkıJannı söylediklri için lara yardım etmek üzere italyanlann cihan efkin umumiyesine g&ter. 
için hiç bir fınab kaçırmamakta- Chuiaada hepaedildiklerini beyan et- ukert kıtlar göndermek mecburiye- mittir. Bu aiyuet, miitecaviz, mau 
dırlar. Belki ele bu hareketleri ile miflerdir. tinde kalacaklarını kaydetmektedir. bqmcla eli tabancabchr. Bu aiyaaet 
sulhun devamına yardım edecekle- ece***>» s· ı 400 toleramtan, luJôlcatleri brtıhkh bir 
rine kanidirler. ır mi yar, milyon sterlin hilrmet ve akh selim çerçevesi içinde 't l t lronupnak kabiliyetinden mahnun. o~;;~e~~y~ı:sd:~~ l~ ayan no ası üzerinden kabul edildi ~~udecekuvveteiatinad 
adanılan, ingilterenin bu noktada Londra, 14 (A.A.) - Maliye ka- yeniden istikraz tahvilleri çıkanla- Binaenaleyh, Alman D 
giriştiği taahhüdleri izahla mqgul- nunu dün öfleden sonra 141 reye cağını beyam etmiştir. • lan yanm an-
dürler. Böyle mükerrer tefsire ne - f b t l k.. kal'fı 206 rey ile kabul edil mi§- Milli müdafaa için ayni an tahsi- ::en .. ıonn. çamepr ~YIP im-
den lüzum hasıl okluğunu anlamak ransa, U 00 ayJ IDUame e meV Jıne tir. İngiliz bütçesinin yekOnu satın yekOnu 730 milyondur .~ ~;::nn v_a ere yerle-
. · 1 400 000 000 t ı· d' B · · --... - •--•z ermıyor. ıçın Alman gazetelerinin yazılanna b•J k .., J.. .. •• · · · ser ıng ır. unun Sır Con Simon, şunları söylemittir: Alman zaferden • "dir 
~kafidir. Almanya. ingiltereı. l C ODmaga UZUm gormuyor 900 milyonu kazanç vergisi, 500 m!l- - Milletimiz ne olursa olsun menı de;il rmJ:"bu ciheti d ~.mı ' 
nın c Bir Danzig meselesi için > Roma, 13 (A.A.) - İtalyan hü- net arasında teati edilmiftir. yonu istikrazlar ve hazine bonolari- leketin hürriyetini, emniyetini ve Belki evet,' belki ha ~ FU:0

':: 

haz.be sürükleneceğine bir türlü İ· kWııeti,Franaızhükumctine lOtem- Paris, 13 (A.A.)-Havaaajan- le t~ınin edi!mekte~ir. . . kuvvetini temin etmek için lizımge- halde, bir noldai na:;· ..... ! ki, 
llanmıyor. Avuaturya meselesi için muz tarihinde bir nota vermiftir. Bu· aı tebliö ediyor: Sır Con Sımon, ıcap ettıfı zaman len her şeyi bulmağa azmetmittir > ltaJ-11 ine katarak iptir .. 

-e • ı- ve onun aap 
Parmak kaldırmayan, Çekoslovak gün nqreclilen bu notanın metni şu- Türk - Fran11z anlaşmaları me· ccc***>u IOla yalpelemHına imkan lnraJmu_ 

~~l~inde. ~ek.ete ~~!yen in - dur: . .. .. . 1 fadı hakkında ihtirazi kayıtlar ileri A J;' d Bütünyarak buaünkü bazırhklan yapıyor. 
~lenn, ıımdi Danzıg ıçın harbe cKraJıyet hukumetı lskenderunısüren ltalyan notası Pariate laka\'t vam J"lt.amarasın a fU mülihazalar demokrat-
rnneleri manbhız görünüyor Fa- sancağının Türkiyeye verilmesi hu- bir tt ka la t B bi ~cephesinin de kati İcaranm ver-
qt bir kaç vesile ile de anla~ya auaunda 23 haziran tarıhinde Fran- suFre e ??hı "kn~ış ·~· kuna 

1
- IDlf bulunmaıına töre, dün)'UIUZID 

-•- .. T" k h"k.. 1 . d b' naen ranaız u umetı uvvet e M adun ad L--~•tıgımız gibi, Oanzig meselesi sız ve ur u umet erı arasın a ır • l S 1 f h/ • • h k ını, ....-., aabalanna doiru 
~tta Polonya ile Almanya ara: anlatma vukua gelmit olduğunu mat ~uht~mel olarak bu nota hakkıııd~ lTa a)' ıpears ln Q l)'eSl 0 • JÜriidüitinü ifade etmektedir. 
•ı~ münferit bir ihtiJif olmaktan buat vasıtasiyle öğrenmiştir. hıç hır muamele yapmıyacak, belkı k d r .. d •ı' J • !farp, kendisinin yaklapnakta ol-
~ ta tecavüz ve tecavüzü önl _ ltalya, - San Remo'da toplanan sadece mutat vcçl:ile notanın alın- ln Q Japo,,yaya muracaat e l Ul dugunu pekila hiaaettiriyor. 
:ek politikalan arasında bir mü:a- müttefik devletler yükıek ~o~seyi- dığını bildirecektir. Londra, 14 (Radyo) - Avam ka- hakkında baıvekflin malOmat alıp • Bir ~~Gn, bir aecenin her hanıi 

ele nıahiyetini almııtır. Alman tc- nin 25/ 4/ 1920 kararı ~ucıbınce : ccc**>n marasında Neil Maclean, miralay almadıfını ve ingiltere hilkOmetinin bır an~ •çİnde:. dün,r.aınızm ~iviainin 
'-\tGz ve emrivaki politikasını bir mand~ veren devlet sıfatıyle, ken~ı H· ti Spearsın yakında bir japon askert bu gibi hadiselerin tekerrür etme- fırlac:hiuu . ıorecesız. lngi)tere ve 
llolttada durdurmak lizımdı Bu habcrı ve muvafakatı olmadan mu- l er mahkemsine sevkedileceğine dair in- . d'w. . . mlttefilden bunu kavrlllll1' ve ona 
._.~···em t k•-- !L: tara.f zakere ve imza edilen ve mandanın giltere hükOmetine resmen haber ve- mesı Jizım aeı ıaını Japon makam- göre hanrlanmaia b.,lamı•larchr. 

..... e no -na l&l ara- --~- •~'- - dar Dan•ia halkına se 1 b'1d· · b'ıd· d·~· · ~ ~ d' 1 . Ü d 1 . . hedefleri ve ayni zamanıua aUUU1 ""' e • rilip verilmediğini ve İngiltere hUkO- arına ı ırıp ı ınne ıaını sormu1- Fikrimizce, Almanya, aeri ifliyen 
~li cephıp ?maadı ı milcabili~ e~~ın beı- ahalinin arzusu ile de bariz bir tezad /dm g6nclermı·s metinin Çine ilanı harp etmediklen' tur. bGyük kuvvetlerle ve ani darbeler 
th.L eaı a ver e r. 1.4er u h l' d .. .. b l b d vurmak . eti le h k 
._-141e kınlac:ak oluraa, ingiliz - Po- f:cıın U:e~:r:h:~ t~r~ Ü:t';:;ıb myı~ Berlin, 13 (A.A.) - F or:ter bu· için bu melekette kaza selihiyetleri ButlerdcHevaJ·fen emiştir ki: br $imdü'it .. :ı __ ılan,are beuclte kalkacak 
~h .. beti . bo L __ L 

1 l . -Lor a ı aksa gelen malUm ta • ...__, ur. hi;; .muna.ae erı zu~ ve lannı koymakla kesbi şeref eyler. gün Hitlerle Berchtcagaden'de ol- 0 mıyan Japonlar tarafından altı haf . . . a 
lletice b"'tü Dı h · t nazaran hıçbır ıngiliz rom kö ü N u n au cep eaı sanı- Matbuat bu münasebetle Fransa dukça uzun bir mükaleme yapmış- ayı mütecaviz bir zamandanberi . . or r - T kk•• 
~- Bunun içindir ki, inailtere Hariciye ~nnın yaptığı bazı tah- tır. mevkuf tutulan Spearsın tahliyesini ün üzerıne ateş edilmemiştir. eşe Ur 
~tilt cephesinde bir nevi diplo- rirt veya ıifahi deklarasyonları da Danziger Vorposten bu hususta isteyip istemiyeceğini sormuştur. Yalnız Taku Tug And Highter Büyilk bir hazakat ve ihtimamla 
' llley~~ muharebesi yapmıya nqrebnekte olduğundan ltaJyan hü- qağlda}ti tebliği neıretmektcdir: Butler, şu cevabı vermiıtir: Com~any ismindeki İngiliz firması- Gazi bulvanndaki kıliniğinde yaptığı 
~ Vernı~ftir. ~yanın bu kGmeti, bu dekJeraayonlar hakkında Golayter Forster, yanında şefler· - Suallerinizin ilk kısmına hayır na aıd mavnalara japonlar tarafın- ameliyat sayesinde çocuğumun haya-
~bh~· tehırcle emnvaki yapmıya da ayni ihtiraz kayıtlarını bildirir.> den Ganamt Zarıke ve ijea olduğu diye cevap veriyorum. dan atılan mermiler isabet etmiştir. tını kurtaran sayın operatör B. Mitat 
~ . '*•. edeceji haber verilir veril- Paria, 13 (A.A.) -Havas ajan- halde, perşembe günü Führerin mi- İkinci kısmına gelince, geçen çar- Vak'a, şu suretle cereyan etmiştir: Barana en derin ve kalbt teşekkür]t'-
!'İlli • lllaılizler de derhal vaziyetle- 11 bikliriyor: aafiri olarak Berchtesgaden"de kal- şamba günO bu hususta yaptığım be japonlar tarafından zaptedilen bir rimi arzederken kılinikdeki hastaba-
~~ ettiler. Bu defa • inıiliz .. lakenderun Sancaiı hakkın~"!ti mı~ ve Führerle oldukça uzun bir yanatı hatırlamanızı rica ederi~. sandalda bulunan Uç Çinli kaçmafa kıcılannın çocuğuma karşı gösterdik-
~Jti . ~berlayn, Danzıı hak- Turk - Fransız mukavelenameaının mülakatta bulunmuıtur. Nen Maclean, aeçen pazartesı i'Ü- muvaffak olarak mezkOr mavnalar Jeri hassasiyet veşefkatten son derece 
'~h lllRJl~ .noktai nazannı yeni· mueaddak nüahalan, bugün Pariste Hitler, Golayter'i Danzig halkı- nU Tientsinde japon askerleri tara- dan birine binmeğe teşebbüs etmiş- mOtehassis olduğumu beyan etmeti 

""'""l>e:tmııtir. Çem~rlayn diyor- Türkiye büyük elçisi B. Suad Davas na candan selamlarını bildinneğe fından Ozerine ateş açılan cSakson> !erdir. Bunun üzerine jap;nJar ateo vicdanı bir borç biliriın . 
._. 1 

DCU aalaifecle - ile Franaız Hariciye nazırı B. Boıı· memur etmiftir. ilmindeki ina'iliz romorköril meselesi açarak 3 Çinliyi yaralamıılardır. Antuvan Macar 
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esaslı korunma tertibatı alınmıştır. ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI B .. k .. 
Bunun için itfaiyeye mühim vazife- ugun 'U p~ogram 
ler tertip etmektedir. Her büyük Li- 1 Z M t R A N K AR A 
nada yangın söndürme tertibatı bu-

Ya zan: Münif e Baran ıunacakğ böylece itfaiyenin güç olan 

S ı. b. ·· lk d k · k"" d. 1 - . . b" k . vazifesi mümkün olduğu nisbette ha-
1447 Albayrak 

315 jozef Kohen 

55 Alıoti 

10 16 75 Sterlin 
Dolar 

5.39 
126.6475 

ıcaa. n· u e, urşqn rengı u- ırayette o madıgı ıçın ır açı bır f.fl t·ı kt" ltf · d t · l 
· k kl · · · b. - d .1 ı e ı ece ır. aıye e evsı o una-

cu yapra - ı ısım ız ır agaç vaı· ı. araya toplanarak ı k fırsatta inti - kt İtf · · ht ı·f k l · . . . _ ca ır. aıyenın mu e ı mas e erı 
O yt.!rın sakınlerı uzun mü<ldet bu a- kam almagı kararlaştırdılar. t t · 1 t ----

11 12 
12 5Q 14 

. . . 1 . amamen emın o unmuş ur. 
ğacın mevvesını merak ettıler. Fa- O sen emevsım bahara y~klaşı ~ D h·ı· y 'k"' t' . t 'b' 1 1817 Yekun • . a ı ıye e aıe mm ensı ıy e 
kat seneler çlaıma onu kış ve tvaz yordu. kurşun rengi küçQk y;ıP,rııklı D h'l" l h lk t" . k 694701 1/2 Dünkü yekQn 

• y a ı ıye memur arı, a ıpı mas e-
solmıyan yapraklarıyle buldu o ka - agaç o yıl ilk meyvesini vermişti. l . t 7 t . 1 d' o·- ----. _ . erı emm e mış er ır. ıger memur-
dar... Be~k~ bu ro:yve ı;:ok .. r:ı.:51.ı bayagı bır lar da maskelerini yakında alacak- 696518 1/2 U. Yekun 
Sıcak ülkelerin, top:rakla yıldızlnrı şe) dı. Belkı bazı k•ıç:ıl: kuşların , lardır. Kızılay kurumu tarafından No. 

biribirine bnflıyan iri gövdeli çı- havai keleb~klerin ve mu~ır bÇ>cek- Ankaradaki maske fabrikasında imal 7 
narları. yayvan yapraklı, kalın dallı 1<?rm tadını 41lamıy.:ıc::ıki·a·? birşey ... ettirilen bu maskeler çok kullanıslı
ağaçlar1 arasında kökil bir başkr. Fakat her halde meyva idi. Muzır bö- dır. Yalnız memurlar değil, bütÜn 
iilkedeu koparılarak oraya getiril- cek1cr düşündüler: Şak, cı ağacı mey halk, bu maskelerden edinecektir. 
miş olan kurşun rengi küçük yap - vesiyl~ incitelim. aaaaasınıoaı11~1...,....,..~-
rakh ağaç, renginin değişikliği cüs- Gözledikleri fırsat onları çok bek 

8 
9 

10 
11 

Fi 
11,50 
12,00 
13,25 
15,00 
18,00 

isınen 
sesinin küçüklüğü ile diğerlerinden !etmedi... 
ayrılıyo!', hatta biraz da dikkat ve Müthiş .bir bora çıkmıştı. H~r hal-

Evinde ölmüş 
Ödemiş kazaşının Beydağ nahiyesi 

ne bağlı Aktepe köyünde oturan 

Zahire borsası 
tzMIR 

merak uyandınyo.rdu. de gene ağaçlarıdan biri yer değişti-
Renkli küçük kuşlara, mazlum ke- rece.kti. Fakat bu rüzkar s'lik bir a

lebeklere, hatta muzır böcekle.re, gü- ğacı yabancı ülkelere atacak bir fır
neşin dokunduğu yeri dağlıyan hail\ tınaya benziyordu. Ormandaki ağaç 
alevlerinden korunmağı ve karşıla- lann kökleri sarBılıyor ve sızlıyordu. 
şacakları zorluklan yenmeği ö2're1) Hepsi derin bir kederle fıS1ldaştı1ar: 
mek bütün ağaçların omuzlanna yük Ormanın en kıymetli ağacı gidecek. 
lenmiş birer vazife idi. Renkli kü - Hakikaten bu çok yüksekten ~c ~ 
çilk kuşlar, mazlunl kelebekler ve ten siklon ormanın en çok s_eyilen, 
muzır böcekler kafile kafile, ağaçla- en kıymetli ağacını kökünden ko -
rın dallarına konar, onların usare - pardı ve yükseltti. BUtiln ağaçlar 
sinden, gölgesinden, rayihasından kendj gövdelerfoden birer damarın 
doyar, serinler ve mestolurlardı. koptuğunu ve bütün uzuvlarının tfı 

Mustafa oğlu İsmail Önçier evinde 1312 Ton Buğday 4 375 5 75 
ölü bulunmuştur. Adliyece hadise 171 Çuval Bakla 3 6575 3 6575 
tahkikatına başlanmıştır. 3380 Kilo yapağı 53 53 50 

Gösterdiği dirayet ve kabiliyete yaprak uçalarına kadar sızladığını 

göre en az altı sene, dallarda güne - hissettiler. Ellerinden uçurduklar: 
şin alevlerine karşı silfihlanan kuşlar, ve kendilerinden koparak ayrılan en 
kelebekler ve muzır böcekler. bir giln kıymetli ağaca, en güzel temennileri 
mutlaka oradan aynlmağa ve yerini ni söylemek için , dallar başbaşa ver 
başka kuşlara, başka keiebeklere, diler. Renkli küçük kuşlar, nazlı ke
başkn böceklere terketmeğe mec - lebekler ve muzır lıöce~ler toplaştı
burdu. Bu küçük rnahlQklar kafile lar. Yapraklar birer gii_ı YtlŞ) olup 
kafile gelirler ve böylece, kafile kafi nktı. Ve ay.rıhk acısı ta der:nlcre k11 
le gene giderlerdi. dar çöktü, işledi. 

Usaresini, gölgesini ve rayihasını Muzır böceklerden birkaçı bu ha-
bol bol dağıtan ağaçların yapraklan zin hava içinde intikam almanın tam 
git?ikçe solnr ve artık işe yaramıynn- sırası geldiğine hükmettil-0r ve tarla
lar birer birer aradan çekilir, onlar lardan topladıkları çöre otlanndaı\, 
da yerlerini gürbüz, yeni genç ağaç mini minj mai tohumlardan ördükle
lara bırakırlardı. Bazan küçük bir ri bfr na;arlığı kuJ;şun rengi küçük 
siklon bu ağ&çlaın içinden llirislni yapraklı. şa\rncı a~acı:ç. yegane mey
yahud birkaçını başka illkelerln or- vesi üzerine, alay olsun diye asttlaı;-. 
manlanna götürür, boşal'ıln yeı;:leri Ağaç, yapraklarında en kilçük biT 
yabancı ağaçlarla doldururdu. 1h ızaz r • 

tşte kurşun rengi küçUk yaprak\ı nazarlığı o muzır böcekler:n zerafet 
tı.~aç bir başka ülkeden bu orman~ ve dirayetine takılmak üzere iadC' 

b!Syle gelmiş bulunuyordu. edebilirdi. Fakat bu acı ayrılık ha -
Kuşlardan, b~ceklerden, hatta ke- vası içinde bu hareket, belki de on -

lebeklerden ağaçlara ih:\net edenler larınki kadar manasız ve yakışıksız 
d~ oluyordu. Bazan bir kuşun, göl_ olacaktı. Böylece, kendisine takılan 
gesine sığındığı yapra arı gagalad\- nazarlığı kabul etmiş görllndU . .. 
ğı, bir böceğin en xı~zik bir filizi ze- • • 

Aradan seneler, enele:r geçti. bu 
birli iğne~'yle yaraladıiı batttı bir satırların muharriri kunşun rengi kü 
kelebeğin Qst olması icab eden ra - çükyaprakh ağacın başka meyve 

yihaları istihfaf ettiği oluyordu. Ff\- verip vermediğini bilmiyor. Belki 
kat ağaçlar bu hareketleri vakur bir üstü, tadı ve kokusu yeni meyvelerJe 
müsamaha ile karşılıyor ve yolunu donandı. Belki bu meyveler onu kıy
ıaşıranlan mülAyim hareketlerle iyi- metlendirdi; belki de istihfaf edil· 
re ve güzele doğru götürmeğe çalı- mesine sebeb oldu. 
ııyorlardı. Fakat her: fani gibi bir gün ağacı 
Kurşun rengi küçük yapraklı a - da ölmüş buldular. yaprakları ara -

ğaç ıcak iklimin ve içinde bulundu sındn bambaşka, yepyeni küçücük 
ğu ormaı;un havasına, ahengine uya- l;)ir meyve salçlan~ış gil;>\ydi. İçini me 
rak yaşıyordu. Kuşlar, kelebekler ve rakla açtılar: .Meyve.nin tam orta -
böcekler zaman zaman onun ~a göJ- Slnda vaktiyl~ muzır böceklerin, 
gcsinden, usaresinden ve rayıhasın, - tarlalardan topladıkları çöre otların 
dan istüad ye koşar, daUarında saat dan ve mai tohumlardan hazırladık
lerinl geç•rirlerdi. Ağaç, dallarına ko ları napdık bir mütehase halinde 
nırnları yapraklarının küçük hare - dµry.yordu. 
ketleri, rayihasının tenevvüü, gölge
lerinin muzip oyunlariyle ~aşırtır, 
güler ve gUldürürdO. Her halde çok 
şakacı bir •~açtı Fakat her muzır 
böcek bu c;akalann temi~li~ine ve 
sadece bir latife olduğunu anlıyacl\k 

ANADOLU 

Sahip ye Ba muharriri 

HAYDAR R 0ŞT0 Ö\\TE~ 
Vmumt n~fri11at ~• w~ if{m 

mQdf!rl 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

tl'AREHANESt 
lımir iki1ıci Beyı.r ıokalı 

C. Halk Partiai binuı içindı 
Telgraf: İzmit - ANADOLU 

TEf;,EFON: !77~. Posta kufosu:.40.~ 

Yabancı memleketler tçfn ıenelf) 
abone Ocreti 27 liradır. 

Günü geçmiş nüshalar: 25 kuruştur. 
ANA.DOLV MATBAAS/NDA. 

BASlU.UŞTIR 

Yugoslavya 
Kabinesi 

----ece***>>>-----

Çin-Japon harbi 

Kalkın-göl mıntakasın
da kanlı ve müthiş.mu
harebeler olmuştur 

F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak r. 
Peçeta 
Zloti 
Pengil 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

3.355 
6.66 

28.555 
67.285 
50.82 
21.2525 
J.0825 
1.56 
4.34K 

14.035 
23.845 
24.8425 

• 0.905 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

ESHAM ve TAHVİLAT 
ANKARA 

Sivas - Erzurum hattı istikrazı 
111. 19.90 

Sivas - Erzurum V. 19.85 
---cu**>»---

Yeni 
Tahtelbahirlerimiz 

1639 M. 183 K,os./120 Vw 
Kw. 

T. A. Q. 19.7~ M. 15195 Koı./20 
Kw. 

T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 
K~. 

Doktorun köşesi 
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KUMANDAN, HAİNSİ ı1 
~------------------------------------------------· ANT SVOKU -153- Çeviren: KA.Il ORAL 

Fransa emsalsız bir se
vine icindedir 

' ' Casus kadın bayılıyor, kocası, tabancasını çekerek 
Üzerine hücum ediyor ve mahkeme alt-üst oluyor Daladiye, Frdnsanın sulh sever bütün millet· 

l Maznun general - (Re"se hit~)bu cas~s kadını dinlemekten kurtarı- kemenin, şahsınız~ ka:~~ bir hu~u~ (erle biı~le şmegv e azmettİgv İnİ sÖyled1 
~n) ıize tekrar ihtar ediyorum kı, nız. Zıra bu hal devam edemez. 1 met uyandırmak ıstedıg ı kanaatını . . • 
FraMlı. Alman casus teşkilatının şu General Jolr - (Müdahale ede- telkin etmeğe mi çalışıyorsunuz? Paris , 14 (A.A.) - Bir kaç ha- Lebrun bir nutuk irad etmiş, kara- !adiye de Çemberlayne ..,_ . Harıcıye.. 
ç~llUtunu alet etmek auretiy le ken- rek) Sayın reis t Casus kadının is-1 General J ofr - Mahkeme heyeti va filosunun Paris üzerind:!n uçma- da, denizde , havada ve hariçte bulu- nazırı Jorj Bone Lord l-blıfaksa te-
dı.alli el.ha fazla tahkır etmen:ze mü- ticvabı bu tarzda devam edecek olur- için söyliyccek sözüm yoktur.Şika- sını müteakip r 4 Temmuz askeri ge- nan Fransızları selamlamıştır. şekkür telgrafları çekmişlerdir. 
8aacJ. etmiyor. (Cuua kadının koca- sa, hiç bir sualinize cevap vermeme yetim, yalnız ve yalnız mahkeme re i- çid resmi başlamıştır. Evvela beyaz ~eisicumhur, merasimden sonra Gece, Paris şehri baştan başa 
t•n<l dönerek) bir vakit bu kadınm imkan yoktur. sindendir. e lbiseli atle tler geçmiş bunları aske- İngıltere kralına bir telgraf çekmiş elektrikler içinde bulunmaktadır. 
~e"<:i bulunan siz def Bu sefil mah- Reis - Hakkın z yoktur. Reis - HakimJ .. r, reisle muta- ıi kıtalar takip etmiştir. Bir milyon ":e Fransaya asker göndererek şen- Şenlikler, fener alayları v e muazzarı\. 
l~ku kald.rıp buraya getİTe<:ev·nize, General Jofr - Hakkım vardır, bıltır, ge nera l Jofr! kişiden fazla tahmin edilen bir kütle lıklere iştirak ettiğinden dolayı te- balolar, festivaller yapılmaktadır 
h-anaız orduaunun bir zabiti olduğu- sayın reisi Riyaset makamından gör General Jofr - Bu sözlerin'zden Frans!z askerle rini ve geçide iştirak şekkürde bulunmuştur. Baıvekil Da 
~~.düıüner.ek, vatanınıza ihanet et- düğü müsamahaya dayanan bir Al- anlaşılıyor ki, daha evvel bana kar- eden İngiliz müfrezesini şiddetle al- ccc:***>»-----
tı~ıni gördüğünüz anda vaz·fenizi man casusunu Fransız zabitan ve şı husumetkar bir hareket uyand.ırıl- kışlamıştır. z 
raPacaktınrz. Bunu, şu dakikaya k d h t• . h k t t kt ması için mutabık krlınmıştır. Bınn- Paris, 14 (Radyo) - 14 Tem- 1 1 A """ 
"""yapmadınız. enüz vakit geç- • ena ey , u soz erınız en sonra ıç muz şen ı en u sa a genış mı - • 11.:a.L H uman a eye mı a are e m-e en l h b .. l .. d h" l·kı . b b h . .k or u ay ar gus 

l'tıcdi; umarım ki, tabancanızda kur- mene.tm~ge hem hakkım ve hem de bir madde hakkında hiç b ir sualinize vasta başlamıştır. Yapılan muazzam 
§Urı ~.> aelih~yetnn vardır. cevap vermiyeceğim. ~eçid resminde Cumhurreisi Lebrun, 

k M.rwm ~neıal bu eözleri 9Ö le~ Reıa-:--- ~r~nsız .ordueumın ,eref ... R.eis .-. Bu sözlerin.i.zl:: .~asusluk Başvekil Daladi~e, . lngilt:re harb~- t E A Jd •• 
crı, casus kadın birdenbire sendelı- v7 haysıy.etını payım~l ed~n baş~~ hadısesınm tamamen ortulu kalma- ye nazırı Horbelışa ıle erkanı harbı- os ve y u ur 

;~r ."e bayılarak düşüyor. Kadının k~~s~l7rdır. Onları sız, bizden ıyı sını istediğiniz apaşikar an~~s.ı.lı~.or. yei umumiye reisi Lord Gort, gene-
~vcı '-laıteasını çekerek üzerine hü- bılır91nız. General Jofr - Nasıl duşunurse- ral Gamlen, amiral Darlan, general 
~um etnıek istiyorsa da, muhafız kı- Gene:aI J~I~ :-:- Beni k~iyor- niz dü~iinü~~z, suaJlerinize cevap Vigand, amiral Tedans, general Vi- ~ .. • • • 
Qa lc.uınandanı yetifiyor ve tabancayı sanız: sozlerı~ızı ıade.ed~r ve bır ~e- verece.k değılrm. .. . kont, nazırlar, meb'usan ve ayan lngıltere, bu tan kuvvetlerını hakıkt 
L;-or. n~r~lın, erkanı harbı.yeı umumıye Reıs - O takdirde, erkanı h?!?ı- azası ve bir milyon halk hazır bulun- • ., 
General (L), cuuı kadının bayıl- r':sme ka~şı bu ıe.kılde mua~ele yei umumiycye müma~at.etmedıgı?- muştur. bzr harp haf ine sokmagı 

~.ış olarak yattığı yere doğru tevec- gos~ermesınden d~layı çok teessuf e- den dolayı mahkemenın ınkıtaını ıs- Geçid resmine motorize kıt' at, 

~~h ediyor, mahkeme heyeti yerleri~ derım. Maama.~ıh, ~unda~ sonra ~iyor.s~nuz dem~1<tir? ~akim sıfatı tanklar, topçu ve mitralyöz kıtaatı kararlaşlırmışfır 
1 terk ederek salona koşuyor ve cel- hakkım.da ne ~oylenırse~ .s.oylen~ln, ıle h:zım yapacagımız hır ~ey varsa, iştirak etmiş ve İngiliz kıtaatı, halk . 

ile ifllc:ıtaa uğrayor. ehemmıyet .verecek degıhm. Zıra, verecevimiz katarda cereyan eden tarafından ~iddetle alkıslanmıstır. Parıs, 14 (A.A) - Jour Echo De Önümüzdeki cumartesi gunli aslrew 
b· Reis, Casus kadının zevcini tak- ~ahkeme,bır Alman Cllsusunun e- hali oJduğa aibi tesbit edip rnahke- Geçid resmi ;snasında Fra~srz v; İn- Paris gazetesi Londra muhalıirlerin ri hizmete çağrılan ilk otuz bin in-
ıh ettikten sonra, general (L) yi ınde .bulunuyor~ meye son vermektir. giliz askerleri uçuşlar yapmıştır. den aldığı aşajıdaki haberi neşredi- giliz kıtalımna V'a:taeaktır. lntiyat-

ll-ı~vahaze ediyor ve bu hadiseden Reıs - (Sogukkanlıhkla) mah- - Denm edecek - Halk, küçük İngiliz_ Fransız bay- yor: lar da nazarı dikkate aJtntrsa fülii-
~Utevellit mesuliyetin kendisine ra- ccc*tt»> ralHan ta§llll1f ve muazzam tezahü- Bugün Londtada. elde edilen ma- müzdeki cumartesi gününden itjba-
tı 01dü~unu söyliyor. y h d • M h • rat yapmıştır. ltlmata göre ingiliz kabinesi Ağustos ren ~eferbel' edilerek ingiliz aslı:er-

Caaua kadını ayıltmak için celseye a U J U a c re tı Geçid resmi ba§lamadan evvel ayından itibaren hava kuvvetlerini lertnin miktarı bir milyo:n buluna-
~~unca bir fasıla vermek mecburiye- Başvekil Daladiye bir söylev vermiş ve ~cn~z filosunu hakiki hali harp caktır. 

hastl oldu. ve Fransız milletinin hürriyet ve is- vazıyetine sok'"lll yı kararlaştırm1ştır. Londra, 14 (A.A) - HlikOmet 
ı ~ahkeme heyeti, biraz sonra yer- f •J• • • • k d• d• . d tiklale olan aşkını izah ettikten, ih- Bu suretle zorlu ve tehlikeli olacağı planfannm tatbikinde elde edilen ne .. 
kerıne avdet etti. Heyet salona girer- 1 lStlO IÇ10 yasa e 1 lğID en tilalden bugüne kadar Fransanın sanılan ağustos ve ey lOI ayları ingil- ticeleri tetkik eden bir beyaz kitap 

~n, ~ener~l.(L), erkaru harbiyei u- Yahudı·ıer mu··teessı·r oldu h~rriyete.vc hukuku beşere yaptığı tereyi gafil.nvlıyamıyacaktu~. İngiliz ınüstnceHyet halinde sivil yaralılar 
k tlrnıye reısı general Jofrle dostane hızmetlerı anlattıktan sonra demiştir anavatan fılosunun daha agustosun içjn 300,000 yatak lazım olduğunu 
<>nu~uyordu. Londra, 13 (A.A) _ Bu akşam K dil 13 (AA) _Alt "d- ki: ilk günlerinde tam seferber edilmiş kaydeylemcktedir. Bundan başka şe-

Muh fı k t k d u s, · 
1 

ay mu F k" ~1 b. · bir hale geleceği keyfiyet' muhak hirlerin haricinde birçok köy hasta .. kacftnıu ak z ı at uma~ an.ı, casus Yahudi ajansı, İngiliz hükOmetiniıt detle her türlü muhaceı·atin men~ . - rahnsak, .•m~e?e~ . ıı·§ey ıste- k k k. f 1 d .. ü d ı , . b. -
z: b ocası avrenıyenın yanı- Filistine muhacereti muvakkaten . . . mıyor ve er esrn ıstıJdahne hürmet a ı, az a uş nme en ) enı ır haneleri k'urulmtrsı ve sivil yarahla-

~~411\cfa duruyor ve casus kadın, yÜ- tatil eden kararı aleyhinde reemt dılmesı yahudı matbuatı tarafından ediyor. Bunun içindir ki, kendi is- MOnih yapılacağını söyliyenlere ve- rıiı tedavisi için mevcud hastahane 
c~tl''-rı ve perİfall bir halde tecrid bir protesto neşretmi§dt. protesto edilmektedir. Diplomatik tiklaline de saygı gösterilmetini i&- yahut ingjlterenin avrupada yeni bir !erin kullanılması derpiş edfimekte-

1')~~~ufunuyordu.> Bu protestoda inailterenin kararı mahffller ise bu kararı, arap muha- tiyor. Aksi takdirde topraklannı 11\Ü- kuvvet darbesi manevralarına muka- dir. 
ruz. .... .. ı..-1, • ...,..,.., kv ........... rlivn.. ~"'····---· ··· •r• .. ~v ..... - ........ ..... 1.- 1 ... -1 .. ~ ·-: ftao ... -Cl ı.. ... .l.ı. :- .ı~ .. -.. 1. ........ .ı ... .f .. a \ı;in h .... tüvlü tedb irle ri alını~ vemet azminde bulunduğundan ştip- 24 aat ~\"velinden haber \'erihrıek 
JW~un general_ Söz isterim. iyle Almanyadan milyonlarca Ya- tiyle beyaz kitabın meriyete getir- tır. F ran.S<1, sulh seven bütün mil- he edenlere verilecek en iyi cevap- suretiyle 1200 otobils hasta arabası 

tı ~eia - Şimdi ıöz veremem. lstic- hudinin kaçtığı ou sırada yeni bir mesi için mnsaid b ir hava hazırlaya !etlerle bırleşmeğe azmetmiştir. Bu- tır. Sulhu bozmağa çalışanlara en şekline ifr~ğ edilecektir. 226,000 !!et! 
'"he devam edeceğiz. ind~ harekeb olarak tavaü edilmek- cak mahiyette telakki eylemektedir- 15ün bur~dan. istiklallerini korumağa enerjik nutuklardan 90k daha kuv- re hazırlanmış ve her tarafa da~tıl-
~ ~u11 ıeneral _ (Hiddetle) tedll'. ler. ~~m.etmış mıllet1er Fransanın sesini vetli surette veıihtiiş ihtarlar bngün mıştır. Diğe rcihetten çok rnikta:rda 
ki tanı harbiyei umumiye reisini tah ccctt*>» ışıtsın.> mevcaddar. doktor, hastabakıcı ve hemşire cel-
".:~ tezyif ettik ve.... J ·ı d D ~aladiye, v müteakiben Fransız - . Ordre gazet.esinin Lond~a .~uha- bedilı'neSi için JAzi mgelen tedbfrler 

t :'eıe _ (Maznunun sözünü kese- ngı tere e anz:g işi İngılız dostlugundan S~'.tyişle bahset- bıri de gezetesme şnnlan bıldırıyor: alınmıştır. 
~ıt eli • · · · 1 ti?\İzi ı~ı ınas~ya vuruyor) Tenkitle- • t•h b t Ba§tarafı Birinci aahi!ede _ mış v~ ~ırmı sene ... sonra ngiliz as-

lıirrı dı~l~mıyorum. Davanın en mii 10 ) a 3 olunmaktadır. Yalnız Deyli Herald kerlerını t~~rar selamlamak fırsatını 
r k" .. iahıdj için göeterdiiiniz bu ala- -Baıte.rafı ı inci aahif'ede _ gazetesi; bu silkOnetten bah~eder _ ?~a:n lngılı~ ~kerlerine tazimlerini 

~a mi iııtihnbata htızırlandıkları, fakat ken, Almanyanın yeni bir manevra- ız nr eyl~mıştır. 
• t~İı'n l~u~ ~~neral - {~yni tavırla şjmdiki müşktil şerait içinde bunun 1 sından kurtulmak Hizımgeldiğini ile- Daladıyeden sonra Reisicurnhur 

ıı1~ 10zünu keserek) alakam, F ran . . . · 
ı <>tdusunu f h . . . sonbaharda yapılmasına ıhtımal ve- rı stırmekte ve demokrasılere teyak- yaya terked · ımesini uluslar so~" t 
ıt.o;..~ _ n ıere ve aysıyetını . . _. . . , ~;e e-
f.' ·"rnak içindir s·z h d.. rılmedıgı, çilnkU mtıhabata başlan- kuz tavsiye eylemektedir. si fevkalade komiserinin vazifesine 
t"rı . 1 

' arp e - n d v t kd d r ı ı·ı !q~ sıl ordusunu general Jofrün ıgı a . :r e tota ıtcr .e: murrt_eıı Londra, 14 (Radyo) - Varşovn- nihayet ver~lmesini, Polonyanın, 
~~rtda Adi bir Alman casusuna gay~l~rını elde etmek ıçın v~zıyet dan haber veriliyor: sulh cephesinden ayrılarak Alman-

----cu***»>-----

lngiliz-Jap~n mü
zakereleri başlıyor 

~: f!ttitdiniı:. t~n ıstıf~d~eye ça~ışacakla~ı aynı mah- . Alman sefi:i, b~gfin iki defa ha- ya ile yirmi beş yıllık bir ademi te-
~tle ıs - (Heyecandan kısılmış bir :tıllerde ~la ve e~ılmektedır. rıciye nezaretıne gıtmiş ve nazır Ko- cevilz misakı akdetmesini istemekte L d h r. ·ı • b .. k - • 

t lıtı ) F'akat; bu ftdi Alman casusu, Suretı umumıy~de hası~ olan ~an~- lonel Bekj ziyaret etmiştir. Alaka- ve buna mukabil Polonyanın Dan- On TQ ma at l l, U fflUZQ ereterın 
~i~t~aYın 1 2: ki, general Jofrün en a:e göre beyn~lm:l.el vaz~yet mi.ı.sa ı~ dar mnhfe.ll~rde söy!endiğine göre, zig limaniyle gümrüklerindeki kon- b . . . . . . 

t, cı~d hır rnuhrbbesi idi. Bu yüzden bır safhaya gırdigı takdırde umumıjAlm.an set rı, Danzıg meselesinin trol ve serbesti hareket hakkını ta- 11' netzce Qereceğlnl Ümzf etmıyor 
,, trıi~ a, Fransa erkanı fıarbivei um~ intjT.abata gelecek ilküaharda batta l hallı için Polonya hm·iciye nazırın;ı ııımaktadır. Tokyo, 14 (Radyo) _ Hariciye Londra, ı 4 (Radyo) _ Yann baş.. 

8\ıa] daifesr okfu~ gibi Almanca- 1935 te intihap edilen mebusların Hitlerin bazı tekliflerini bildirmiş ve Haber verildiğine göre; Polonya nazırı Aıita, bugün ingiliz sefjrini laması mukarrer olan ingiliz - jaı>on 
r,,~nın eline düşüyordu. vekalet mildd.etlerinin son haddi a- bu hususta müzakerelere başlanma- hilkı1meti, Danzig şehrinin serbest evine davet etmiştir. Bu mülakatta milzaker~Jerinin bir netice vereeeti 

)l\t:ıı~un general - Ne i~terseniz lan gelecclı senenin son8aharında sını istemiştir. bir halde kalmasmı istemekte ve bun ingiliz - japon müzakerelerinin prog~ zanedilmektedtr. 1 Y,,.lnız, bizi bir an evvel yapılacaktır. • Hitler; Danzig idaresinin Alman· da ısrar eylemektedir. ramı tesbit olunacaktır. 
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· Diye dü§iindü. metine doğru çevirerek 47 milimetre neferleri durmadan çalı§ıyorlar, ani üçüncüyü savurdu. Fakat dön:lüncü~ 
Gr?s Meri genıisi rnüteha:rik bir lik m:rmilerini hazırladı. bir hareket için hazırlanıyorlardı. yü aavurmağa vakit bulamadı. Oüş-y 3 meia:ı~t n ~anzarasını attedıyordu. Duş?1an denizaltı gemisi netice- Fakat kendisi de saklı bulundu~u man çabucak toplanmış ve ktın'edi 

Ge~~rrm murettaba ından ancak s~- d~~ emın ol~.rak ateşi ~e~miş ve r~ yer~en dikkatle ve itin~ ile rnesaf~yi toplariyle :>:aralı geminin provasım 
v~ısı Ye sım saçh Mol'an hayatta ı· kıbıne beş yuz metre gıbı yakın hır tesbıte çalışıyordu. Duşman den:z- yaylım ate§ı altına almıştı. Güvette
dı. ~u~u~la benıber dü~an gemisi me~fe~e .gelerek küçük kayığını altı gemisi gittikçe yanaşıyordu. Cü- de müseliah olarak bulunan A!mftn 
Vt\Zıfesmı tamamlamak uzere yara- denıze ındırmişti. Kayığı kıç tarafl- ce Brossik fırsattan istifade ederek askerler· d ·· "'k k 1 · · ·· · ·· 1 h.. ha"} ı e yuzu oyun ya tara mav 
ı gemınm uzerıne surat e ucum e- na g arnış, sonra yol alarak esir tam nişan aldı Ve birdenbire düa- zerlerl t .. k·· .. h l 

d . d f k d · · tt•v · • · · ll' e a e!il pus urmege aı:ı amıc:.-7 Y • ıyor w. & at enızın cereyamnli zanne ıgı gemının etrafında dolaı:ı- . M . • ll' :ıı v 
v :ıı mana ate ettı ermı to un agzın- · · · "° • • azan• .. * kapılarak boaulmak.ta olan bir ferd mak teı:ıebbu··s·· . . . t" ş · P . lardı. Atılan mermılerden hır tanesı 

l'} '-!\11 k .ıııııı; G ll' Une gırışmış 1. d b'•f° h l C ladı hır kaç c·· 
YC\t,.J 

1 apfan sukut t ~"-yale ug· 80 ı. t• k ima_]_ hayatını lımrtarm"k için tesadüf et• filhakika G M . . . .._ an u un ızıy e ~ır ve uce Krossikin omuzua raaladı. llt ~ .• u nası nra yaranın aıyme ı a w. •v· h h . b. . , ros erı gemısı mu 
1
. . . k .. . M . . . 

tıı~"~ b~~verteye avdet etti. Ve Hazin bir sükuttan sonra: tigı .~r ang~ ~~ cı~e nasıl san~r: teharrik bir mezaristanı andırıyor- sa ıse ıçınde havayı :.arara go~terı- erd bahrıyelı acı bar feryad kopa-
t... a D••t ulunan saman saçlının ya- - Ka"'tan bak bak -dedi- dü•- sa, cuce gemı suvarısı de yılan gıbr du. Gemid f k b. ·· .. .,t.. b. len hedefe isabetle duşman denızaltı raralt bundan evvel öldürülmüf o-
·•ı" - t. f k .. Y • • 'JI d .. .. k h .. .nd e en u a ır guruı u, ır .. . 
""rı~ ~~fresi ~lc~t ~n anda bir duş - man ~ücuma geçti. Üzerimize doi- yer e surunere v~ en~z yerı e l;_a.~nt m~vcudiyeti hissedilmiyordu. gemisini~ i~e li~~ı~aları_nı deldi lan arkadEitlarının cesedlerinin üze-
~?\.1.ı~ti .ıncı defa olarak pro- ru gelıyor. diıran provanın ~rı ateılı topunun Guvertesı ölü düşen mürettebatla ve geminın ıçınde ınfılak ettı. SaraP- rine yuvarlandı. Bununla bera~r 
lı d 0 lc!G. Ae ıkbet etti, Dört nefer Kaptan ölmek üzere bulunan ar- YAilına kadar geldı. dolu idi. Bu ölülerin arasında sağ o- nelin infilakiyJe beraber düşman de- son bir gayret daha göst~rdi. Ve ha-

S \ı~\ıl'<ırdu:a ta Yalnız saman saç- k~aşmıv terk etti. Ve ~emi~i~ düme- .. - : ?naf, yanaş, l:>en sana şimdi larak inliyen yalnız tek bir ferd var- nizalta gemisinden bir kaç parça la- zırlanmıf olan dördüncü menTıiyi 
tala~"tı sar} d nıne dogru koıtu. Dumem idare e- gostermm. dı. O da saman saçlı Morandı. . il beraber taht l be de düşman gemisine hediye olarak · ·~rrı :r ı a o ..... •· d ~ d f k 1 .. de 0 . k ld T k .. . marına e a ara nzer _ ırı~ ~ ııtı. M • 0 gsun en agır ya- en ne er an ar ıçın yerlere ~- ıyere topa san ı. e ne o anda henuz denız üzerin l h göndermek uzere topun beftna seç-
ki ttı.~c Ve anh:rnafih merdivenden rilrnişti. Düıman gülleainin bir par- Top istimale salih bir vaziyette i- de duran parçalanmış büxük bir la- bazı pa~~ ar ~vaya u~tu. ti, ateı etti. 
~">-r tJ~tılhaJ rın kapajı üstünde- çası karnına isabet etmiş, bartaldan- di. Fakat maalesef onu istima:l eden marinayı hatırlatıyordu. Ustü de in- 47 milimetrtlık mermıler haaa.rat Bu mermide tam isabet gösterdi. 

1( Clitl,i aö.:lPr . ~tüne düşmek nı parçalamıştı. bütün efrttd topun etrafına ölü ola- san cesedleri serilmiş olarak feci ve yapıyorlarsa da harp gemilerindcı Düşman denizaltı gemisinin birdtn-
ti: ~ deıh '~'?.tı· Oradan telaiz telsraf kamaramna ıak serilmişlerdi. korkunç bir manzara arzediyordu. pek o kadar müessir olamıyorlardı. bire kıçını yukarıya doğru kaldırdı 

, V a •uratle yanına iit- gitti. Fakat bu lıcamara da devrilen Cüce Briasilt biribiri üzerine dü~- Cüce Brissik saklı bulunduğu yer - Binaenaleyh neticeden emin olabil- ve provaeı denizin sularına daldı .. 
......_ t aralandı büyük direğin altında kalmıf, param müş olftn ölülerin arasına ~okuldu. den, düşman denizaltı gemiıinin gü- mek için bir kaç merminin, biribid Cüce ıarfettği son gayretle intikamı-
' '\'"et, iÖğıı~ı' parça olmuıtu. Ve maharetle mühimmat sandıkla- vertesinde toplanmış rnüse11ah Al - üzerine ayni iaabeti göstermeler nı almı§tı. Fakat kendisi de küçük 

eri~ aaı, Urnden.. - Acaba 1 Telgrafçı öldü mü} Öl- rrndan birini öni.ine çekti. Sonra man neferlerini pek ali eeyir edi- lBzımdı . Nitekim Kroaaik dü§11lan gc- topunun üzerine düıerek ağır yar~-
--·~ ~~ meden ve makine bozulmadan eY- dürbinle mesafeyi tahmin etti. Ve vordu. Düşman gemiai üzerindeki misinin toplanmMına meydan ver- ların ıstırabı ç.inde can vermişti. 

izden kaçtıktan vel 'ehlike if&Ntini Yetebildi mi1 topu Mtcum eden d~pnanın iıtika· faaliyet tayanı temaıa idi. Bahriye meden ikinci iıU!leyi, arkallndan da - Denm..edecek -
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Dünyamız, 
yok 

bir gün gelin 
oluverecek 

nasıl 

Kırk milyon sene sonra dünya! 
-~ . ----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zühre yıldızından bakanlar, dünyanın yok olduğunu görecek-
ler, Ayın parçalandığını da dehşetle seyredeceklerdir 

Buran artık arz üzerinde haya - Dünya naaıl ba~ladı, nasıl bitecek? Bu insanların, asırlardanberi yata zararlı olduklarından, imha e-
tın söndUğ'U muhakkak. Orada hiç kendi kendilerine sordukları bir sual ve aınrlardanberi hallediJmemiı dildiler. 
bir canlı §ey kalmamıştır. bir muamma. Hele dünyanın yoktan var olduiu fikri insan havsala- Merihte yerleşen yeni insan nesli 

YeryQzünde insan hayatı başladığı sına hiç aıimıyor. Bununla beraber, yok olmak mefhumu insanlar için gayet çabuk terakkiye müsait bir 
zaman ay dünyanın etrafında 29 gün kavranması daha kolay. nesildi. Buradakiler derhal dünya -
de bir devir ıyapardı. Ayın arz sat - Fakat, dünya nasıl yok olacak? Bunun üzerinde ıimdiye kadar her dakilerdE!"n bambaşka bir mahlftk ol- uc***>n----
hındaki denizleri yukarı kaldırması din kitabı gibi, her ilimde bir fikir yürüttü. Türlü türlü nazariyeler muş ve beş histen başka iki his daha y ld ı k ı 
(med hidisesi) bir delk husule geti- ortaya atıldı. kazanmıştır. Bunlardan biri radyo 1 iZ ar a şam arı ev-
riyor, bu da dünyanın kendi etrafın- Buraya çok merakh bir yazısını naklettiiimiz büyÜk bir İn&iliz ilim dalgalarına doğrudan doğruya vil - · 
da d<Snmesini yavaşlatıyordu. Bu ya adamı, dCnyan1n sonunu en ilmi esaslara göre tahmine çalıııyor. Bu- cudun hassas olmasıdır ki, bu suret- ·ı • d ı 
v~ılamanın neticesi olarak yer yü - nun iç.in, kendisini bundan kırk milyon sene sonra ve Zühre yıldızında le her_ fe~d .cemiyetin hakimiyeti al- erın e ne yapar ar 
zilnde, günler uzuyordu. Bu suretıe tahayyül ediyor. Şimdi dünyanın na aıl mahvolduğunu, o uuk iatikbal tına gırmıştır ve herkes, umumun ar-
her asır, ondan evelki asırdan, ha- den ve zühre yıldızından, gü~el bir hikaye teklinde anlatıyor: zusu ile, radyo daJgaları vasıtasiyle, Yıldızlar akşam evlerinde ne ya- çok güzelidir. 
kikatte bir gün fazla silrüyorclu. idare edebilmektedir. -parlar~ Bir Fransız sinma mecmua MONA GOYA: 

Med hadisesinin tesiri, insanlar Y A Z A N İnsanların yeni kazandıkları iki sı Fransız yıldızları arasında bu mev- Eve gider gitmez sıcak bir banyo 
med kuvetinden makinelerde istifa- • histen diğeri de mağnezik histir ki, zuda bir anke.t açmıştır. ıte aldıiı ce- yaparım. Ama çok sıcak su ile bir 
de ıtmıfe başladıkları günden itib~- 1. 8. S. HaJdane gözlerimiz bu sayede havadaki gay- vanplardan bır kaçı: banyo .. Yaz, kış banyomu yapar. 
ren daha fazlalaştı , günler de gittik •• ri şeffaf cisimleri delmekte ve ileri- ŞARL TRENE: banyonun içerisinde upuzun yatar 
çe uzadı. Londra Universitesi profesörlerinden ·sini görmektedir. Eve girer girmez balkonumda bes- ve atlı tatlı okurum. Sonra posta ile 

Diğer !~raftan yer yüzil~.de .n~ - hayata alışıyorlar. Fakat, ehli olmı- mat veriyorlar. .Merihteki insan nesil 0 kadar kısn }ediğim tavşanlarıma ve güvercinle- gelen mektupları okur, icap edenle-
fua da iıtıkçe artıyordu. Çu~kü ı~- yan hayvanlar, kuşlar ve saire yer Bizim ecdadımız olan bir kaç yüz bir zaman zarfında öyle müthiş bir me ye~ veririm. Soinra odamdaki çi re cevap yazarım. 
sanlar sunt gıdalar icad etmışlerdı. yilzUnden siliniyor. bin insan, Adem oğlu için dünyada terakki göstermiştir ki, son mermi çeklerı sularım. Sonra aynanın kar- JAN VE.BER: 
Bu suretle hayat kolay oluyor, her- Soğuk gecelerde in

8
anlar evlerini yaşamak imkanı kalmayınca Züh _ ile gelenler kendilerini bambaşka şı.s~n~ .geçerek sevdiğim şiirlerden F~lcı~ı~a ~~ı~~rım. Eve gider git· 

kes kolay kol~y yeyecek bul~yo~du. ısıtmak için büyük kudret sarfına ih- rede hayat bulunabileceğini dilşiln- bir mahlUk halinde bulmuşlar ve bmsını okur~.m. ~onra uyuyuncaya mez ılk ışım buy~ rapmak ve yıldız· 
d ~~_:ur;le, ıns~nla~ın uzvıyetı de tiyaç hissediyorlar ve tabiatin kuve1 müşler ve yalnız bunun için insanla- Merihteki insanlar bunları aralarına kadar şarkı aoylerım. lara bakarak talıhı keşfetmek olur. 
eııvu· . ese~a, ılk ıns~nla~d~ bu- menbalrından başlıcası olarak, gene rın zührede hararete mukavim, ve almışlar, ancak laboratuvarlarda JAKL1N PAHO: Herkes beni çok sever. Neden bili· 

l~n.an dı)ş (ag'12lda kemık cınsınden med hıidise~inden istifad<' ediyorlar. müvellidülhumuza miktarma alışık tecrübe mahlQklan olarak kullan - Yatıncıya kadar köpeğim Melodi yor musunuz} Hepsini de büyülerim 
bır uzuv sonra arı ortadan kaybol - F k b 

1 
t::d' . . b' b.. d 1 1 ı- ld"W• mışlardır ile oynarım. Köpeğimle beraber ko- de ondan .. 

d 
-.Ç' a at, u sur~t e, med hı:1 ısesının ır unye o o ma arı azımge ıgıne · JAN AKI 

"· t · · d h f ı 1 dil karar vermişlerdir Son bir iki milyon sene zarfındn şar, sıçrar, yarış ederiz. Sonra ben E P : 
O Hman in~anlar bütUn dikkatleri esırı a a aza aşıyor ve nyanııı · . . ay büyük hır' süratle dünyaya yak_ yorulur, köşeme büzülünce köpe - ve girer girmez güzel ve 101...-C 

. . d' . 
1 

. · 1 Bu, yer yüzünde yenı bır devre - b k IIU& ııı sanat ve musiki iibi meşgalelere önmesı g ttıkçe daha ya.va1 ıyor. . ·ık d 
1 0 

d laşmıcı ve 0 zaman diltıyanın il ğim de bisiklete binerek odada dola§ ir okteyl hazırlar ve içerim. Son .. 
. nın ı a ımı o uyor. n an sonra Y son g n .. b 1 · .. h 1 1 · 

verdiler. Fakat, bu meşgaleler de 25.000.000 senesınde insanlar he-
10 

b' . leri geldiği anlaşılmıştı Ayı dünyaya maga aş ar. ra ertesı gun avanın nası o acağını 
kit bir 1 k 

. . d ın sene geçıyor. Bu müddet zar- · MfoEL ALFA 1 ak · · be led'"' k J ha ~a tür ü geçme bılmıyor u. sab ediyorlar bir kaç milyon sene son f d k' .
11 

. çeken de gene arzın denizlerinde ~ : an am ıçın 8 ıgım ap um • 
Ç

n kü d h- d' . . . . . ' ın a ı nesı erden bazı kımsekr ' E · "d 1 E · d ğanın gözl · b ka E" k "n , me a ısesının te~nrı gıt - ra kıyamet kopacak diyorlar. F_a1cat . .ı...: ......... a--o~.A-A1_ 1__ +-ı-.; +u+n ,. hasıl olan med hadiselerinin gittik_ , v.ım ... e yapaya ~ıız~. ~ım e 1 , .. e~ın: a. rıl!'. ger_ 
8~ 

tikçe artı.yor ve .gllnler glttl.kçe u~a- insanJarın çogu: yor, biJnyelerindeki değişiklikler Jya 'ie 9'.~ue't.n:uıut:ıu uıu.ıuıjLur. - dinlerim. Sonra teİefonu ~çar, bütün mış, kötü kötü düşünürse·erteıi ıün 
yordu. Nıhayet .öyle oldu kı, 8 mıl - cBen öldükten sonra cihan mah - . . D~nyada. kıyam:tın. nasıl koptu~u dostlarıma birer brer bonsuar derim. hava iyi olacak demektir. Bu müjde-
')Qn ıenesinde hır giln, ondan asırlar 1 d m 1 d·y düaü pılıyor ve nıhayet on hın sene sonra, nu hız Merıhten gordilk. Fa.kat, dün Be k d .. . . k yi alır almaz Bolonyi ormanında a• . . . . . . vo sun, umurum a ı • ı e Y - , • • ·-· • •• • n pe az uyu ugum ıçın er en - • 
u evvelki aünlerın ıkı mıslını bul - nilyor ve bu kadar uzak bir istik- yeryüzündeki müvellidülhumuza taz ) anı? s~n gil~lerıne g~ldıgmı g~~~e- den yatağa girip uyuyan dostlarım- tımla uzun zaman dolaşacağımı dU. 
du . . . . . . . 'k' · d b' · 1 ren ılk ışaretı oradakıler de goor- . . .. k · · · s· d k" .. • • bal ıçın zıhın bıle yormak ıstemıyor. yı ının on a ırı a tında yaşıyabile- .. . dan bu suretle ıntikam almış olu - şunere sevınmm. ıraz a opegi"' 

İnsanlar da bunun farkına varmış Fakat içlerinde, gelecek nesillerin cek , vücudlarındaki hararet de altı muşlerdır. . . . rum. me takıldıktan sonra ciddi işlere g~ 
Jardı. Ve dünyanın dönmesinin bir- istikbali ile alakadar olanlar da yok derece yükselmiş yeni bir nesil orta- A_rza ya~:~şan a~ın, dünya ilzerm BLANŞET BRÜYON: çer, bütün siyasi gazetleri okurum. 
denbire durmasından korkarak, baş degw il Bunlar insanların istikbalini ya çıkıyor . de ıcra ettıgı tazyıkle, yer yarılmış E" J!!ı· . . l" .. En çok sevdiğim şey siyasi dedikO" 
k Idı l h' t · dil il d'" · · ve kilrrenin bir parçası çatlı r k ger n ım çevırıyorsam ro umu d 1 d 
ayı zara ıcret e meyı ş n u- kurtarmak için birçok teşebbüslere Ondan sonra daha büyük mermi- k b b. 1.. '"k 1 . y~ a ez9erlerim. Eğ-er işim yoksa karde- u ar ır. 

ler. giriyorlar ve bu arada Zühre yıl - ler yapılıyor: Bunlarla ı 734 defa ızg.ı_:ı eyaz ır av yu se mıştır. şimle dövüşürüm ve ekseriya d a Bu satırları aldığımız mecmua 
O zamana .kadar başk~ yıldızlara dızına tekrar bir sefer hazırlıyorlar. zilhreye gelmeğe teşebbüs ediyo;- Dı~~r il ta;aft~n, ayı~ ya_klaşm~91 mağlup olurum. Ne yapayım erkele- Alber Prejarun cevabını ıöylc anla .. 

gitmek için bırçok teşebb~sler .Ya.pıl- Tam 284 defa tecrilbe edip teşeb- !ar ve ancak 11 inde muvaffak olu- yer ~ z n e . araretın bır~enbıre ler kadınlardan daha kuvvetli.. Vücu tıyor: ... 
nıış • fakat hep muvaffakıye sızlıkle büsleri akim kaldıktan sonra 285 yorlar İlk gele 'k· ·d k'l artma.sın.ı mucıb olmuş ve bılhassa dumun bir iki morarmış olarak kav- Sanatkar anketmize cevap ver '* 
neticelenmişti. Bu maksadla dünya- . . f . d Zilh . 

1 
li · n 1 ı mermı e ı er hattı iistüva mıntakalarında denizler d kı b' k" b" .. 1.. mek için yirmi dört saat müsaade 

dan yola çıkan mermiler ya hava - ıncı se err~ e öl re;e ınsanl ar ge ; ölüyor. Diğerlerinden sekizi bizim nehirler kısa zam~n zarfında kuru - ga an çk nca ır oşeye uzu ur. istedi. Ertesi gün muharririmizi fd 

nın delk ve teması ile, yahut da yolda ydor ve i~~lai ~n, m_e ehn evve ' bu yıl- ecdadımızı teşki1 etmiştir. Bir rner- ~arak nebatlar ortadan silinmiştir. romJANan oPılıYErumR. OMON sözlerle karşıladı: 
ızın K mı, şeraıtf akkında ışık mı· ahaıı·sı· de gelı'rken d"nvadan mı·k D ·· d ld - t 1 · : · seyyarelere çarpaTak parçalanmış - . ' ' u • unya an en son a ıgımız e ıı;ız Ak l k" d" - Benı mazur görmeni;lİ rica ~ 

'\ı ışaretleri kullanarak dünyaya malu rop getirdiği için, zühredeki yeni h'.'l telgrafta. bildiriyorlardı· İnsanlar ~am arı geç va ·ıt eve one - d · s· .. ı· k h' b' . 
• · · ' rim. Zira barlarda geç vakte kadar erım. ıze soy ıyece ıç ır ıeyını 
İnsanlar nihayet aya gelmişler ve ««***>n yalnız cenub kutbuna yakın olan k ı k h 'd Ek · yok 

1 ·· t h a ma oşuma gı er. serıya evP · 
iki kerre muvaffak oldukları bu te- 67 sene her aber yer er mus esna ep yer altında ya- k h l k ı· b . - Demek akQamları hiç bir ıe.ı 

b 1 
.. .. ço sar oş o ara ge ır, oyuna sı- 'J{ J 

şebbüste yanlarında müvellildülhu - şamıya aş amışlardı. Çunku topr:ı- · · 5 k yapmıyorsunuz? ~ ın üz · d h t d 
1 

gara ıçerım. onra ava:ı: avaz sar 1 

muza getirmemişlerdi. Fakat bir da g erın e arare ayanı mıya - ·· ı · k b"t·· h 11 · - - Nasıl yapmıyorum k k soy ıyere u un ma a eyı uyan . · . · 
ha dünyaya dönme1eri kabil olmadı ca adar fazlaydı. Yalnız cenı.ıb d Fak t k l b d - - Ne yapıyorsunuz? 

B
• k k • d• } 67 • • kutb d h .. b 1 d ırırım. a omşu arım un an 

le ayda öldüler. l f ar l OCa 
1 

J Z 1 Va Ç ar l ll l n 1 Il C l A un a len uz uz ar uruyordu. dolayı bana kızmazlar. Çünkü sesim - Yatağıma girip mışıl mışıl uyıJ~ 
9.728.841 senesinde dünyadan Y parça anıyor: yorum. 

Merihe bir murahhas geldi. Fakat yılını kutladılar Dünyaya yaklaşan ayda olduğu K . H 
Merihin dünyanın müstemlekesi ola gibi duramıyor ve arzın cazibesiyle aterın epbrun H A B E R L E R 
rak kullanılmıyacağını gördiller.Çün Bugünkü dünyada, ihtiyar karıko turduğu kasabanın civarındaki şe - parçalanarak onun üzerine düşüyor. K ı · , 
kU dünyanın hususiyetleri bizimki gi calara pek az tesadüf edilir. birlere gidip çalışıyor, fakat ilk ba- Ayın parçaları dünyanın hattmı- ıymef l San atk{ır 
bi değildi. Onun için dünya insanları Hele 50 seneden fazla beraber ya- harları mutlak doğduğu kasabaya ge tüva .. mınta~a~ına ~~şmilş ve oralan §imdi işsiz kaldı * Norma Şerer radyo temıille~ 
Merihte yaşıyamazlardı. Gelenler de ~amış çiftler parmakla gösterilecek- liyordu. nı çokertmıştır. Dıger parçalar da .. .. ... . için aldığı parayı hayır itlerine tah••' 
fazla Y,t~amıyor, ölüyor. kadar azdır. 88 sene hep ayni şekilde yaşadı . dilnyanın şimdi kaynar su halinde Buyuk sanatkar Katerın Hep - etmiştir 
• Ondan yarım milyon sene sonrP., Geçenlerde Fransada bir kan ko~ Karısı da son senelere kadar pek Okyanuslarına ve lavlar fışkıran ne- bum f.ilim .a~tisti olara.k bir İ§sizlik * H~llivudda, Pariste çevril~ 
ilk defa olrak, Zühre yıldızına ini - canın 67 inci izdivaç yıldönilmlerini dinçti. Fakat son senelerde gözleri birlerine ıömülmüştür. devresı g~ır~yor. ~~· sınam~ merak Miyoş filminin ingilizcesini çe'/İt' 
yorlar. Fakat buraya gelenler de ya kutlulaması her tarafta büyilk bir görmemeğe başlamıştır • Ayın parçaları dünyaya dilşmeğe lılaçr~:. ~yadh:khektedı!.k mek için hazırlıklara ba,JanmıttJ1' 
şamıyor ve ölüyor. Çünkü Zührenin alaka uyandırmıştır. Kendisini ziyaret eden gazeteci- 85 bin sene daha devam edecek. l u ~ ar ıst b' 

1 te~.~~ emB' • Franaızcasıncla Madlen Robensoııuı' 
~6huneti ve havasında müvellidill - Yanm asırdan fazla dünyanın en Iere Gutebaron şunları söylemiştir: Bugün hattıüstilva mmtakalarındn mile ve . ucli~~~·f~liınılr •~nba.t~r. liü- oynadığı rolü lngilizcesinde Ginl,r 

c 67 sen ı·k b' 'ft b 1 k h t üks . t n çevır gı ı erı ır orııına te R k humuza bulunmama!ı insanların ya- mesut çifti olarak yaşamış bulunan - e ı ır çı u ma a- gaye Y ek daflarla çevrıli olan üh .. il dam ala 'ak dır ogers oynıyaca br. 
şamasma mnsaid olmıyan şeraittir. bu kankoca, 1872 senesi yazında ev kikaten enderdir deiil mi? Bir bu arz ondan sonra Zührenin müstem- rn Fruk te ı·1m ~l n:ınd ta • * Erick Yon Stroheim ile Jo~ı"e 

d t k k k b k l ri . a a n a emın en uzaklatan L d • b' f"lm' 1 · tıs 
17.846.151 senesinde med hidise- lenmişlerdir. saa e e anca arı oca Uyük bir le e e olabıleeek bir hale ıelecek- b tka b .. l b' L~ o er yenı ır ı ın ro tevzıa 

leri esası üzerine kurulmuş olan ma- Kocanın ismi Güstav Barordur ve aşkla sevişmiş oldufumuz için eriş- tir. Biz şimdiden bunun için hazır· ı: 'kı;. n, ı°y e ~r aaka::ra en meşguldür. Andre Legrandın çok~ 
kinelerin eseri olarak, gilnler, eski 1857 senesinde doğmuştur. tik. 1937 senesine kadar durmadan lanmıya başlamış bulunuyoruz. yık ~r ~Y 0 

a? 8ı:' ~e 0 rıy1 a- rijinal bir senaryosundan alınş~, 
gilnlerin tam 48 misli oluyor. Bu u- Kendisi daima kumaş dokuyucusu çalıştım. Fakat artık, kendi köyümde Ondan sonra başka yıldızları da ç~rad' a u etm~ d'u~u1or. t 0 

ol8.n bu filmin adı: cBen öldürdiiıt' 
zun günlerin uzun geceleri de çok olarak çalışmıştır, gene ayni işle sevgili karımla başbaşa sakin bir ha- işgal etmeyi düşünüyoruz. !~1;:n~ ~:~~~~~ gö:~e:~or.ıscven ere dür. • jl' 
soğuktur.. Gündüz de aksine çok meşgul olan Güstav isminde 16 ya- yat geçirerek dinlenmek hakkımdır Bundan 180 milyon sene kadar K t · H b . d' B d * Fernandel «Bu hır sırdır, J'f 
sıcak. Gündüzleri evlerinin soğuk ~ında bir kızla evlendiği sıralarda sanıyorum. > sonra bizim güneş manzumesi kAinat ah a ~rı.n. i;. .rudn "f.1· ı B rod'v~y minde yeni bir film çevirmekt~~j 
hava tertibatlı odalarında oturan in- Gutebaron da henüz pek gençti. Fransız gezetecileri ihtiyardan ay ta bu gün bulunduğumuz mmtakada 

8 
. nd e~~ın tfuın ~. ı ıpf'il"~ 1~. ıs- Bu filmde Elvir Popesko, GabY' r f 

sanlar, geceleri başka bir odada sı- Bu izdivaçtan dünyaya dört ço - nldıktan sonra, yazılarını şöyle bi- kinden daha sık yıldızlarla dolu bir mm e ı~ ~ d ak-ı~ı~ .. 
1
. a. e ıy~ TÖ, Jül Berry ve di~er tanınınlŞ 

9 

· · cuk geldi. Fakat kan kocanın tali- tirmekten kendilerini alamamıcılar: noktadan i'eçeeek. Bu suretle, inme- setnyokrut d> .ısmın e ı ır eserını temsı tistler rol alacaklardır. 
c&k hava tertibatı ıçınde sun'i ışık - D h . . . büt Y k 1 1 b e me e ır. Q t .. 
lar altında oturuyorlar. teri bu noktada yar olmadı. - arısı epımızın, Un karı • si o ay o an ir yıldızın yanına düş- Artist bu piyeste yüksek sosyete- - pera or -

Fakat, gecelerüı ~öyle soğuması- Bir kızlan dokuz aylıkken öldü. kocaların başmal.. memiz. lhti~~li var. . . nin şimarık bir kızı rolünü büyük bir Cevdet GönenJen 
nın ve uzun silrmenın nebatlar V2 Bir oğulları Qç buçuk yaşında kuş· r Bua-ün hızım gayepıız, ılk dünya - muvaffakıyet ve realizmle temsil 1 • t,jbİ 
h 

·· · b"' ilk b' · · 1 d ha t 1 - k b itti S 1 k E 1 lan mahvolan · 1 k. · tt k' l'uemleket hastanesı başta 1 
ayvanlar uzerınde UY ır tesırı pa azı enen Sa ıga ur an g · atı 

1 
v ınsan ann, ama a ı etmektedir. · . r · JS 'k kl · b d hAk' · tl ri ıt 1 1 d B . Z mcı Beyler sokak furun ka ~ 

oluyor. Vakıa, evlerde süs olarak En bilyü çocu arıysa so acıy ı. ~ ımıye e R ına ama arı ır. u Ve bu tcmsıl o kadar büyük bir 
~ kullanılan nebatlar için bunun bir zn 1889 senesinde bir gün baca tamir e Kızıl'"ullu otobüs durak yeri 20 gayemize vasıl olursak dünyada kı- muvaffakıyet kAzanmıRtır ki Kate- . .. v No. 

25 
., teli .. · ı · i d dü u öldU Y f k k!' t b k d . . b' . - ' Her gün ogleden sonra s1tat :> 

ran yoktur. Gllndilz omilr erın dol- derken dam an
1 

kş tp d k · 
1 

k No. lu ev ıahlıktır. Müracaat ye:i:I yakme hın o~mats: b~nah 11 d~ ımı1n akn rını s.a?ne .. ı:. daha fılme kaptırma- itibaren hasta kabul edct· 
duruyorlar, gece de soluyorlar. Ehlt Gutabaron bi Afn ı a o umacı ı ' K 

1 11 
d h klcal ALI ço e emmıye sız ır ~ ıse o ara mok ıçm buyuk fedalcarhlda.r yapma j 3ız6 

hayvanlar dn insanlarla beraber bu mesleaine devam etti. Ekseriyetle o- 1 - m~çu u a a kalacaktır. ,, . fıa kendini mecbur ~ieaedecektir. Telefon No. 



15 Temmuz 1939 Cumarteaı ' (Af(ADOLU) . ·cs>.itiii)l 

.YAMANLAR KAMPINDA 
17 kiloluk rekor hala kırılamadı .. 

Maam-afih şezlonga.uzanıp kartal 
gibi lzmiri seyredenler durma

dan kilo alıyorlar 
Akş3ıDlcilı -O:andolin ve kitara seslerine karışan ka

dın sesleri ta uzaklarda akisler bırakıyor, kamp· 
'~ çok sakin bir hayat hüküm sürmektedir 

• YAZAN: Şahap G~~ __ 
,~ 

YURD GOKLERiNDE DORT 
Bir~ KİLOMETRE 

Sizi görünce sapanı b rakıp geldim. 
Ben~, bir uçuruver oğul ! 

Geçenki Türkkuşu uçuşu intibalarından 
Bahçesindeki elmaları ceplerime dolduran ihtiyar, 

hangi ana doğurdu a kızım, diyordu 

• 
senı 

~~"""".',..,.~---~·------ .--~~~.,....,..----.....;·~------~---- '--------·---------~_,...~~~~ -' 
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çıktağı takdirde 
L~hista görürler 

L~ Temps gız~t~sını yaz1s1 1 

Vi oval rı ela yaratılacak her 
u hiin şansını arttırır tayy r 

ittifak işlerı:nin tetkikinden çıka11 bir netice 
·rotaliter devletlerin yeni bir su1-I hm..:trelı~ me<afedc nıüsbı17i1 uçu~ retini arttıracaktır. Lehista m buna, 

kasdı Avrupada bir harbı .patlatacak :ı. a_')i:!r. Sr.nra, J.tıh!'lain krıloııclıı tay bugünkü ~erait dahilinde şiddetle 
olur::;a, böyle bir ihtilafta .J.,eh:stan ,Vd!'e'eri s~:atte ~50 kilon.etı·e mc - ihtiyacı vardır. Lehliler bu ihtiyaç -
tayyareleri çok mühim bir rol oynı- saft:: katt·der. G0rülilyor k!. son tay - !arını Avrupadaki müttefikleri nez
yacaktır. Çünkü Lehi::.tanın coğrafi nır"? in s'.:!"lti dahi kı~a u:;u ı mııha- dinde olsun, onların tavassutu ile 
mevkii buna müsaittir. ~·ebı::lerin:-. tahmil t:tti~: va;df elcrı birleşik Amerika deYletleri nezdinde 

Leh hava üsleri, Silezya, Bohem - :1~:i:<l!mm ... :cn ifa etnıeğe .n iı.ı n::·. olSUJl bulmalıdır. 
ya, Saksonya gibi Almanyaya esaslı n .i "' ı::ıfı hr.iz olan L~ ı taryr.:,·- Yalnız bu tayyarelerin muharebe
askeri kuvet unsuru teşkil eden sa- leri, ke!.cilerin ttahsis ed :r.~ n~kl•t} de uzun müddet dayanabilmesi için 
nayi mıntakalarına kısa mesafede har0·"~t .:::ıhas•;ıda taarr·.ı.r. .} Oi ııraıı onlara lazım olan teçhizat ve mü -
bulunur. Leh tayyareleri Alman harb pd: l ü ~ fı~ net·celer elde ('.le.: el-: ka- himmatı temin etmek lazımdır. Bun 
malzemesi fabrikalarını bombardı - blJ.y, :.•·:•:r. Lakin, Lehist ı ı '~ :: eıı da da Ruslar bilhassa amil olacaklar 
man ederek onların vazifelerini sek : .. Hi~ .-.ecele, ıaya~eleri ı ıı;,•:ı.mı.•ı:-

teye uğratabilir , kötürümleştirir. tlıı ?e \' ~ayısmdadı:. dır. 
Bundan başka, hava üslerinin ya- Yeni yapılan tetkiklere göre, Leh- Bütün ittifak işlerinin tetkikinden 

kın olmasından , buralardan kalkan lilerin 1938 başında 800 tane sa.f şu netice çıkar: İttifakların mm·af -
Leh tayyareleri Baltık denizindeki tayareleri vardı. Bu miktar, harb el fakiyet şartlarından birisi, ani ve e
Alman limanlarına da taarruz eder. duğ uzamnn önlerine açılacak hare- goist düşüncelerin üstüne çıkarr.k 
Hatta, uzun seyirler yaparak Alman kat sahalarının cesametine nazaran 
yanın sanayiini beslemek için İskan- çok azdır. Varşova yüksek kumanda 
dinav memleketlerinden, yapacağı 

ithalata bombardımanlarla mani o
lur. Alman sanayii bilhassa İsveç de· 

umumi ınenfaa.ti anlamak, onun ica

bettirdiği f eclakı1rlıktan çekinme -
makamı, tayarelcri arı-tmlma:.u için mektir. Bu, h~kiki4 bir «devletleı· it
icabeden şeyleri hazırlamıştır. Bun- tihadı fikri:9dir. 

mirleriıie ihtiyaç duya,cal\tır. 
Hatta eğer Lehistan bir misilleme 

yapmak mecburiyetinde kalırsa, Leh 
hududundan Alman merkezi arasın
da çeyrek saatlik bir uçuş mesafesi 
vardır. 

Avrupanın bu şimal ovalarında 

tayarelerin çarpabileceği hlç bir ta
bii engel yoktur. Halbuki Alplerde. 
hattl Fransadaki jura ve Vosges 
dağları tayyarecilikteki muhtelif ir
tifa ve hava vaziyetlerine göre yapıl
~ış uçuş usullerinin bunca terakkisi
ne rağmen , müiearrızı uzun müd -

det tehlikeye dü~ürebilir. Krakovi , 
Posen veya Kalizden havalanan Leh 
tayyareleri, Breslav, Dreste, Berlin 
ve Svinemündeye kaqar 300 metre
den xüksek tepelere rastlamadan 
uçabilirler. Yani sema, onların geç
mesine daima müsaade edecektir. 
Halpuki hava müdafaasına gelince, 
1.200 kilometre uzunluğunda bir hu
dud üzerinde , taarruz eden tayyare
lere karşı koymak için bu müdafaa
ya teksif edilmiyeceği için bu tayya
relere mütemadi ve müessir bir set 

dan başka, bu kumanda makamı , :{3ugQnkü bal dah:J"nde, Lehbıtaı;\ 

Leh tayyareciliği için çok lüzumlu lehinde hE\kiki lıir qevletler ittihadı 
muntazam bi rsilah olarak havaya fikri, f:rnn~~ kµdar lngiltereş-e j 

kar,şı müdafayı temin etmiştir. düşer. Fransa ~le ingilterenip şar1ctµ 
Lehi:ıtanın bizzat kendi kayııakla- ki bu müttefikleri, hava nokt&s.uı -

rı, bu inkişafı fıer hangi bir ölç\! el<.- d~p b:.rinci ç\er~ceqe ştratejik me,·
hiliqçle tapa\ckuk ettirmeğe müsa - kii işg;,ıl cçliyoı·. Leh tl\yrareleri mq
ittir. Teknik servisleri mükemmeld:r. kemem,ld~r. Ş"mclil"k Leh hava ordu 
Galiçyada kurmuş olduğu imalat ·u mütevazi ise de kendisine verilrı 
merkezleri şayanı hayret derecede maQ.di vaşı~al~rla süratle inkişaf e 
teşkilatlandınlmı~tır. Yalnız bir decek kabiliyettedir. Fazla olara .lı. 

mahzuru vardır: Bu imalat merkezi Leh toprakları geniş olduğu içiıı. ha
veni Alman hududuna çok yakındır. va üslerini, cephane df!polarını, fab 

Bundan başka, Lehistanm el:nde, r'k~larını §Uraya bµ.raya dağıtabilir 
f~brl'k:al rını b :su~ ~ kıyın ı p :ı~ • ~ =K :ı..-~ '"~~ ~- .... 

tidai maddeler vardır: kömür, tab!l türe bilir. 
gaz, demir gibi. Fakat Lehistamn bu Umumi menfaat şunu icabett:rir : 
avantajları yanınqa zamanın mü r.- Lehistanın tayyareciliğ:ni, vaziyeti
adesizliği yüzünden yapamadığı ek- nin temin edeceği istifadeleri qüşü 
.,iklikleri var: 1\Ies~la ihti.sa~aşını~ nerek kuvvetli bir dereceye çıkar -
amele yoktur. Şimendifer tesi ah mak ! 
sanayii l\Zdır. 1\lali vesaiti kıttır. Vistül ovalarında yaratılacak her 

Lehistan, arzu edilen mesafeleri tayyare f~losu sulhun şanslarını art
alma hususunda. tayyarelerinin kud- tıracaktır . . 

--~~~-ece"*"*"*»»»--~~~-

Yamanlar hampında 
ve mani teşkil ed~mez. 

H 
- Baştarafı 7 nci Sahif<''ıe - çıkmış olanlara tesadüflerinde ilk 

atta, muhare eye doğrudan doğ- ler getirilerek dikilmiştir. Kamp He sualleri şu oluyor: 
ruya iştirak etmeden, Lehistan tav. 

1 
• • b - İzmir arasında muntazam tele.fon te- - Çok yılan ve akrep vaı·mıı;ı. Öyle 

rare erının elli başlı bir vazifesi • 
si:ıatı ·var, günün istenilen saatin da j mi? 

rardır: Düşman mukavemetini kır-
İzmirle görüşmek mümkündi"Lr, kamp Halbuki senelerden beri Yaman-

mak mesafenin azlığı bu vazifeyi bil-
hassa kolaylaştıracaktır. ıle Kar§ıyaka ara~ıllda her gün mun- larda ne yılan, ne de akrep görül-

Lehistan tayyareleri bu vazifeyi ya tazam otobüs servisi temin edilmiş- müştur. Vahşi hayvanlar, insanlar-
pabilecek midir? •Lehlilerin elinde, tir. dan daima uzaklaşırlar. Belki vak-
hem arazilerinin hayati noktalarını Bi~ rekor: tjyle Yamanlarda böyle şeyler var-

k k h d 
Yamanlarda istirahat edenler bi.in- dı, fakat şimdı· bı"rşev go··ru··ımu··yor, 

oruyaca , em e düşmanın can a- .J 

lacak no.ktl\_larına taarruz edecek yelerine gör.c haftada bir, iki Kilo hatta geceleri kamp civarında eskisi 
kadar çok ve değerli tayyareleri var- alıyorlar. 1935 te kurulan bir rekoru gibi çakal sesleri bile duyulrquyor. 
d hala k:mse knamamıştır. O sçne bir 
ır. 1 b' k ld ~ b k t Yamanlarda en bo\ şey, kekliktir. 
A,_ş.keri hare ket sahaları üzerinde genç, ya nız ır ay a ıgı u amp a 

17 k ·ı k şt Ormanda dolaşanlar sık şık, beş altı-
1.i bu uçuş kolaylığı, Lehliler için de ı o azanmı ı. 
l>ir hava tarruzu tehlikesi doğurmaz Bu sene kamptan istifade edecek- sı bir arada dolaşn bu güzel kuşlarla 
rı'lı? 1şte bu suale, bugünkil hadise- letin (250) yi bulacağı tahmin edi- karşılaşmaktadırlar. 
1->-r canlı bir alaka ile cevap veriyor. liyor. bmirin geçe manzarası: 

Lehi ·tan tayyaı·elerinin değer ve Şhndiden 85 kişi vardır. Yamanlarda bulunanları İzmir 
e•safına gelince, 1938 tayyare sergi- latiJ.<bal ve Yamanlar: körfez"nin manz~rası kadar alakada:r-
s.nde , Lehic;fan tayyareciliği, mal_ Yamanları her sene görenler, ora- eden mevzu hemen yok gibidir. Yay-
Z-!melerinin en karekteristik model- da yıllardan beri verem mücadele lada bir ağacın gölgeşindeki şezlon
lt.ri~i gözümüzün önüne sermiştir. cem:yetinin yaptığı muvakkat tesiır ga uzanarak şaafüırce 1zmire, kör
B:.ı .sergide Leh tayyareciliğinin i.iç !erden başka birşey görmediklerini feze ve Kar_şıyakaya bir kartal gibi 
branşı kendisini gösterdi: İrtibat, av söylüyorlaı·. Gönül istiyor ki Yaman- yükseklerden bakıyor ve dekorun 
cı ve bqınbardınıan tayyareleri. Leh- lar yaylasında büyük bir otel, villa- ihtişamı karşısında hayran ka.lıyor
li'erin prototip tayyareleri, şüphe_ !ar, evler vücude getirilsin, yepyeni sunuz. Bu muhteşem manzarayı ge
r;ıjz ki İngilizlerin, Almanların veya modern bir köy meydana gelsin ve ce başka türlü görüyorsunuz. Gece
Frnnsız,arın o mükemel tayyarelerin her şeyden evvel de Karşıyaka - Ya- leri, siyah bir örtünün kenarında bin
cl»n biraz aşağıdır. Fakat bu tayya- manlar yolu, güzel bir şose haline ge- lerce ışıktan mürekkep bir pırlanta 
rt:ler, Leh tayyareciliğini mütecanis tirilsin. Verem mücadele cemiyeti, şeklinde uzanan lzmiri seyrederken 
silahlı bir hale getirmiştir ki, bugün- orada muvakkat tesisat yerine pavi- dalıyor, kehkeşanın yere indiğini 
kli harblere esasen böyle mütecanis yonlar inşa ettirmek ve z~manla ça- zann~diyorsunuz. 
r;ıilah!an icad ettiriyor. dırlı kampı kaldırmak kararındadır. İzmirde müdhiş sıcaklar hüküm 

Lr,ıhlilerin PZL-37 tipiııdeki bom- Yamanlarda bu gibi tesisata, güzel sürerken Yamanlarda daimi bir se
bıır,!ıma11 trtyyareler!, bir bu~t'k toıı binalara hakikaten ihtiyaç vardır. rin1ik vardır. 
lı.!< bi rhamul .. ile saatt..- 4~0 kilo - Böyle konforlu vasıta ve binalar vü- Yamanlar, din kitaplannda bahse
mı>heye kadar bir sUrat yajJar. PZL cude getirildikten sonra Yanıanlar, dilen cennet diye tavsif edilebilir. 
3:.; tıp avcı tayarel~rı ise. 4.uO<ı met- kışın karlı havalarda gezinti Cemiyetin yeni reisi B. Doktor Suat
ı·c. i•ı"!':ıdan 4G'l ı.-:ıometre !iÜl'atle u- ve avlanmalar için en müsnid bir sa- tan Yamanlarda daimt tesisat ve 
cııyl)r. L~hl'.1erin P 7 L-46 tipinde bil- ha olabilir. paviyonlar vücude getirmesi mevzuu 
Y\Jk :rtibat tayareleri vardır. Dunun Yılan ve akrep meaeleai: üzerinde alaka bekliyoruz. 
l'tlrat! 470 kilometrcırlir, va l.100 ki· lzmirde bulunanların, Yamanlara Şahap CÖKSl.L 

1 ÇİMDjKLER I 
Dönek ltalya B / · t •· • J 

Dönek kelimesin"n, bizde başka u garıs an uzerınae 
mukabillesıi de vardır, düşünüraeniz 

bu;;.:;.:~~ d'OrmeHOD namındakô ısrarla çalışmaktadırlar 
maruf lijr Frcıns z muha..rriri, İta • -, T-. ı:sw ... WWW( ... ™' 

yan •İyaaetindeki ahlak ve karekteri Le emps gazete ... Jndenf 
bu kelime ile ifade ediyor. Bunun en --.::-------:=---::-:~------.,.,--...!.--. 
yakı~. ~is~li, ~·zim Hatay; meııelesw- Bulgarlar, B. Köseivanofun &r- belki müm~ün *en Frl\nsız ve in-
de gozukuyor ı· h t' · Al ·ı· 1 · T·· k" '-' · : • . ın seya a mm mana~ını, man gı ız erın ur ·ıye ve ı unanıstanla 

Bu mese~en~n ~ı~ımle Fransa ar~- matbuatının yapmıya çal~tığı gibi, pakt aJ~,detmekle ve Romanyaya ga· 
smda ger~ın ıhtılaflara yol e-çtıgı rnübalega\amdırmak şöyJe dur&un, nwti vermekle bunu imkansızlastır
sıra~arda Italyan .. gazeteleri, Türki· bilakis bvnun ehemmiyetini aıkı su- mış olduklarını iddiaya kadar ~ar
yenın haklarmı mudafaa eder ve her rette tvhdide gayret etmektedirler. mışlardır. 
akşam ikinci Roma iatas~onu da Sofya gazeteleri bilhassa enternasyo- B. Köseivanofun kandırılmqşırl 
(Sancakate, .Mancakato) d·ye diye ~al bir nezaket jesti olduğunu Bu.1- müsaade edecek midir? Yugosla1 
Franııa aleyhme atar, tutar ve: gar başvekili ve hariciye nazırının hükümeti gibi o da italvan - Almarı 

- Sa~çak,. ~ürkiyenindir, Türki- evvelce Almanya hariciye naııp B. d?ştl~ğundan kotunmC:}c ve ihtiyat• 
yeye verılmelıdır, Yon Neurathın Sofyaya yapmış ol- kar bır hareket tarzı takip etmek içiıı 

Şeklinde neşriyat yapardı .. Bugün duğu ziyareti ~ gerçi biraz gecikmiş yni kuvv:etli sebeplere maliktir. 
ise , İtalya Hatayın ilk mandasına olarak- iade ettiğini izah etmektedir. Bulgarlar sabık kral F erdinand:n 
aid mukavelede imzası varmış ve Ne de olsa B. Köseivanof Berlin sc- mil1etinin hissiyatına rağmen Bul
b 'naenaleyh, kendisinin de mütalea· yahatini Balkanlarda ciddi bir siyasi ~ıaristanm merkez! Avrupa devletle. 
ıı ahnmak iktiza edermiı, terane - partinin başlamış olduğu ve cenup ri yanında harbe girpıesine karar ver 
siyle Franaaya nota veriyor. sark devletleri için ya demokratik mesinin memleketlerine neye mal 
Yaıaun döneklik!.. devletlerin, yahud totaliterlerin ta- olduğunu unutmu~ değillerdir. Bl\ 
İtalyanın imzas1!. •• Fakat iı, im. rafına geçmek zaruri olduğu bir sıra- tekrarlamak niyetinde olrrtadıklan 

zanın haysiyetine kalıraa, ltalya bu da yapmış olmaktadır. Hiç şüphesiz bir tecrübedir, ve Nöyi muahedesia 
aahada pek aöz aöyJiyecek vaziyette Sofyada iki devletler gurubu arasın- deki arazi hükümlerinin sulh yolu ile 
dej-ildir. lıine elverince çizmeden di- da muva~enede kalmaya kıymet ver- tadili hususundaki taleplerinde ısraı 
lini sünger gibi çıkarıp imzaııını ya- rildiği hissi uyandırılmıya çalışılmak- ederlerse bilhassa -şimdi olduğu gibi. 
Jar, i~ine elvermeyince ise, «-im:z:am, tadır. Burada bilhassa şu nokta ü~ Türkiye, Romanya ve Yunanistanı 
imzam» diye tutturur. Bütün devlet- zerinde durulmaktadır ki, hükümet mukabil cephede buldukları takdirdcs 
ler, 1taly!lnın bu dönele aiy~zetİnj an- ~eisi Berline gidiyorsa Sobranya mec Almanya ve italyqnın f~aliyetinden 
ladıkları içindir ki , artık onun sesine lisi reisi B. Muşanof da bu yakm giin her hanili bir fayda temin etmenı11 
de , imzasına da hiç kıymet vermez 1ercle İngiliz ve Fransız adamları i!e son derece şüpheli kaldığını bilirler. 
olmuşlardır. 'emasta bulunmak üzere Londra ve Moskova ile Franşı~ - lngiliz müze-

0 bağırıyor, çağırıyor, kendi ken- Parise gidecektir. f ta1yan - Almanla- kerelerinin uzamakta devam etme
ı::fine gelin güvey oluyor, kimin umu- rın takip ettikleri siyasetin Bulgaris- si henüz tereddüdde olan Slav karak
runda!... ~anı alakadar eden ciheti iyice fark terli Balkan devletleri, Yugoslavva 

B:z Hatayı, bizim olduğu için al_ ~dilmektedir. ~Jlihver devletlerinip ı ile Bulgaristan üzerinde tesir yap~a· 
dık. d;plomasisi, Türkiyeyi İngiltere ve sı muhtemeldir. 

Fra~s~, H~tayı, -r:··rke aid bir hak Fransanın yanı:pda mevki almaktan Fakat diğer taraftan onların tot&I~ 
olduğu için teslim etti. nenedemediği için, Balkan anla;:: - ler devletlere do~ru meyletmelerine 

Bu vaziyet kar~as~nda İtaly:ıyfı ne "Tlasını ~a?ıtmaya ve bu mıntaka kar~ı o kadar manevi ve siyasi se-
yapmak düşer; malum ı.. :levletlerının bazılarını Roma ve Ber- bepler vardır ki, B. Köseivanofun 

Fakat şu döneklik rekortmeni İtal- lin tarafına çevirmeye gayret etmek~ Berl;n ziyaretinin, Prens Po11e Yu
ya, ~üttefiki olan zavallı Arn d- tedirler. Yugoslavyaya karşı İtalyan- f\Oslav nazırlarının Hitlere yaptkları 
Juju çarıklariyle b~rabe~ naıı;;t. Alman manevrası ma~~~dur .. ~akal ziyaret ~ibi k~~i bir anlaşma ile neti-
L"? Mı'de·ı·ne · d. d·~· H b . t bu manevra Bel~rad hukumetını tam celenemıyecegı sanılabilir 

.,., • ·· .. ın ır ıgı a eııa an b" b' f] k · 
p.e alemdedir? ır ıtara ı muhafaza . etmekten Le Temps 

Dünya, Hatay iıir.i aormuyor, aor-
t • -·-----=--~-~ 

menedememiştir. B. Yon Ribent· ~=------------------
,.op ve Kont Ciano, Bulgaristamn Yurd l"l'ök e;'inrlP 
nusus1 vazıyell ve ouıgar mıneunuı !ı:!. 

.,..ülünç olmaktan öteye gi~emiyec~k-

tir. Dünyanın ondan sorduğu, başka 

işlerdir. Arnavudluk, Habeşistan 

miHi emellerinin diğer Balkan dev- 4 b · k1 
• J t 

1etlerince dinlenmediğini görmekten l rı 1 om e re 
'llÜtevellit hüsranı ü~erinde speküle - Baştarafı 7 nci Sahifede -
d 0 rek Sof yada daha kolaylıkla mu- yor: meseleleridir. lalam •lemi, Türkiye- -. 

yi de bilir, ltalyayı da... ''affak olacaklarını ümit etmektedir- - Sizi görünçe, tarlada sapanı-
Dün gece, rqyam~a M"Holiniyi ler. Bu hesabın hadiseler karsısında mı bıraktım da koştum, beni bir uçu

~ördijm. halyaya gitmiıim. Kendiai- 1oğru çıkacağı muhakkak d;ğildir. ruve oğul! 
ni ihata eden muhafızl(lr çenberin. Ve şimdiye kadar Kral Borisle bul- Ayn arzuyu gösterenler o kadar 
den he.- naJıl.- kurtularak onun ya- "'ar hükümetinin şu veya bu t~raf çok ki.. Başı yazmalı, ayağı şah'arlı 
nana si.-ebilmifim ... Gerçe, Abidin lehinde bir karar vermemiş oldukları 1 köylü kadını bütün Çivrilliler namına 
Davere yaptıklarını bana da yapş.cak kuvvetle tahmin olunabilir. uçuruldu .. 
larmı ve hatta beni sopa ile ltal~t.· Bulgaristanın Balkan antantına Titrel;c elleriyk ceplerime bahçe-
dan kov,.caklarını bilmez deiilim .. girmesi büyük harpte kaybettiği top- ~in~en topladığı elmaları dolduran 
fakat rüya olduğu için bu sibi meııe- raklardan kat'i surette feragatini ta- ıhtıyar soruyor: 
leJerle karıılaımadun.. zammun edeceği için bu antanta gir- -- Seni hangi ana doğurdu a kı-

Muaaolini, güya benim doııtum i _ mekten daimi surette kaçınmış oldu- zım. Böyle uça uça buralara gel-
m"ı (Allah için, ne doat ya!) beni gö- ğu malumdur. din?·· 
rünce, bornuma aarıldı. Saraıla ıaraı- Bulgaristan, muahedelerce vaze- -- Ninecjğ :m, diyorum .. Biz hepi-
la ağlamağa baıladı. Acıdım zavallı- dilmiş olduğunu ileri sürerek Ege miz, cepheye sırtında mermi taşıyan 
ya.... denizinde bir mahr~ç istemektedir. Türk anasının çocuklarıyız ... 

- Dur yahu -dedim- ne oluyorıun. Halbuki bu mahreç Bulgaristan le- Kaldığımız bütün şehirlerde; İs-
Şöyle biraz kendini topla da anlat hinde bit araai terki icap edeceği hiç tanbul, İzmir, Konya, Adana, Kay. 
bakayım. bir zaman zikredilmiş değildir. Yu- seride gençliği havacılık yolunda se

- Ah Çimdik ah, dedi, iki .,ağı- nanlılar serbest denizde bir mahreç ferber bulduk .. 
nıı kilçücük çizmeye soktu. için muayyen bit Yun~n limanında İnmek, lcalmak imkanı olmadığın-

- Kim bu? ttansit kolaylıkları ve münkale em· dan üzerinqen geçtiğimiz kaza ve 
- Kim ol~cak; Almanya .. ne kı- niyetinin kafi olduğunu ileri sürü~ küçük köylerde halk meydanlarda 

mıldanabiliyorum, ~e yü.-üyebiliyo • yorlar. ve yüksek sırtlarda toplanarak filo-
rum ... Aman, laku-dı ederken aeai _ Diğer taraftan, Bulgaristan Ro~ yu selamladı. .. 
mizi pek yükaeltmiyelinı, belki dq. ~anyaya verilmiş. ?lan Dobricadan Kaldığımız şeh!rlerde yaptığımız 
yarlar... hır kısmının kendısıne terki mesele· uçuşlarla komutanların, büyüklerin 

_Kimler?.. sini ortaya atmıştır. Bu cihetten de itimadını kazandık .. Bize de icap et· 
- Alman polialeri, casus teıkili.- şimdiye kadar m~sb.et bir netice .alı- tiği gün ordu tayyareciliği yanında 

tı ve askerleri .•. Baksana, Almanlar nama~ıştır. Bu ın.kısar1ar sebebıyle güvenerek yurt müdafasında vazi
yav•t yavat neredeyse ltalyayı iı _ Bql~arıst.a~da reyızyon~u cereyan fe vereceklerini v~dettiler. 
gal edecekler .. Bi:ıim millet de itin genışlemıştır ~e .Bul~a.rıstanın Bal - Bu seyahat, Türkkuşunun muvaf
f arkına varmağa baıladı. l<an blokuna ıştırak.inın ancak bu fa kıy etle biten büyük bir hava ·mti· 
~ 1ncili:ılere yanaı, kurtar ken- i~~ mesel~ hal~~d~ldi~te~ ~.onra mü~ hanı oldu. Kendi meydanımızd~ ilk 

dinil kun olabılece~ı ılerı surul.mektedır. defa ayrılmamıza rağmen, tanımadı· 
- Yüz verıniyorlar ki. .• lııaumı • Rom~ ve Berlın Sofya!' mıhver dev- ğımız bütün meydanlarda iyi iniş ve 

yorlar ki bana .•• Almanya.ya uyma .. letlerı ?"~ında m.evkı al?'1ı?'a sevk kalkışlar yaptık .. Torosları aştık, sıı· 
sam, yapamam. Çünkü Alman ordu- etmek ı~ın bu vazıyetten ıstıfa?e et- atlerce yeri görmeden iki bin beŞ 

enae köküme li t d mektedırler. Nasyonal sosyalıst ve yüz metre irtif da b 1 t d ğl ıP au, ge p o ur u.. f . tb t b . l . B a,.; u u a arın 
- Vah vah vah, acıdım aana..... aşıtsbt m; Bu~ .. u~u ~f emıRyor. u üzerinde uçtuk. Yağmuru, soğu, sı-

Sonra ?.. ma uy, · . ~spıvano u_n, ~man- cağı her şeyi sevdik, vazifemizi be-

- Sonraaı hiç veya felaket.. ri vi .unanıs ~a 1astı~ı .re~ızydn nimsedik ve. muvaffak olduk .. 
Ve birdenbire, Mua,olini Türkçe 

1 
a ~p erı~e ~~rp l eve erklın ay a- Bütün seyahatte dokuzlu filonufl 

bir ıarkı aöylemeie baıladı: ı .. bır .mi uzalaır 0 amldıy~ca arhınılbte~: iki tarafında yavrularmı korunıa1' 
ld 

ru e ı e an mış o ugunu, a u.<ı . . .. .b· 
Bana no u da ben bilemem Alın 't l B l 1 ıçın tecrubeli iki büyük kartal gı 1 

E k' h r f k anya ve ı ayanın u gar ta ep 
s 1 a ım ar edemem.. lerini tasvip ettiklerini yazmaktadır. kanat geren komutanımız Osman I\ll" 

Eyvah diye dUıündüm, galiba ak- Alman pazarının Bulgar ekonomisi ri Baykal ve başöğretmen:mjz Sabilıi 
lını bozdu ve heyecanla uyandım. için elzem olduğu, halbuki Fransa Gökçenin gölgesinde uçtuk .. 
Cüneı doğmak üzere idj .. Bermutat ve İngiltere ile ticaretinin inkişafına İleride daha bilyilk seyahatler i\İ~ 
aıgaramı yaktım, kaleme aarıldım. ümit bağlıyamıyacağı da ileri sürül- kendimizi şimdiden hazır ve kuvvetlı 

Hay zavallı Muuolini, hay(.. mektedir. buluyoruz .. 

ÇlMDlK Bükreııle Sofye. arasında uzlaııma .Naciye Toro• 
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Nakl~den: ** 

{ANADOLU)~ lSAHIFE ttf 

lDarvinin dünya seyahati 
Darvin tam yüz sene evvel meş

hur nazariyesini bulmuştu 
yüz bin yıl önce dünyamızda yaşıyan bir insanın 

leti, diğer insan iskeletlerile çok farklıdır 
iske· 

J' 



~AHIFE: 10 ) (ANADOLU) 

Ruzveltin mesajı Sabiha Gökçen 
Tayyare ile Londraya 

gidecek 

Bornova Askeri Satın Alına Komisyonundan: 

Bitaraflık kanununun tadili hakkındaki c:Daily T elegrap~ gazetesi bildi-
rıyor: 

fayihanın tekrar mÜzakeresİnİ İstiyor .. Teşrinievvıelin başlangı~ında, 
Turk bombardıman tayyarelerınden 

Vaşongton, 14 (Radyo) - Rei- meclisine bir mesaj verm;• ve bita- mürekkep bir hava filosu İngiltereyi 
sicumhur Ruzvelt, Hariciye nazın raflık kanunun tadili hakkındaki la- ziyaret edecektir. 
Hul ile uzun uzadıya görüştükten yihanın ·tekrar müzakeresini musır- Türkiyenin ilk kadın tayyarecisi 
ve mutabık kaldıktan sonra ayan ran istemiştir. Atatürk kızı Sabiha Gökcenin ku-** mandası altında bulunaıak ola.n Q.1). 

Zongulclakta tetk; at hava filosundaki bütün pilotlar, mün 
Jl hasıran kadın olacaktır. 

Türk hava filosu, yolda Atina, 

Sofya ve Bükreşi de ziyaret edecek-
Nafıa ve lktısad Vekilleri, diinden

bf ri Zonguldakta bulunuyorlar 
Zonguldak, 14 (A.A) - Dün bu- gelmiş' ve merasimle kar~ılanmıştır. 

raya gelmı~ olan Nafıa vekili Gene- iktısad vekilimiz valiyi, partiyi, Halk 

e'·ini ve belediyeyi ziyaret ettikten 

sonra iktısnd müdürlüğüne gitmiştir. 

ıal Ali Fuad Cebesoy Çatalağzı, Zon 
guldak limanları vııziyetini Üzülmez 
ve Kozlu mıntaka madenlerini, elekt-
rik .santralını ve kok fabr'kası amle Şereflerine öğle üzeri parkta bir 

1 . • •. d . . b ziyafet verilmiştir. İktısad vekilimiz ve ev erını goz en geçırmış ve u 
sabah rornorkörle refakatinde müte- bu akşam buraya dönecek olan Na-

tir. 

Gel~nler 
Konya mebusu B. Ali Rıza Türel 

Manisadan, İngiltere hilkftmetinin 
Ankara büyük elçiliği hava müste
şarı Mr. Receorc Ankaradan şehri
mize gelmişlerdir. 

---0001----

Ya:anmtş 

Cinsi Mahalli teslim 

Saman. Gaziemir 

Saman. Ödemiş 

Saman. Bornova 

Kuru Ot Gaziemir 

Kuru Ot Ödemiş 

• 
Kuru Ot Bornova 

Yulaf Gaziemir 

Yulaf Ödemiş 

Yulaf Bornova 

Umum tahmin ilk 
Miktarı tutarı teminatı 

Kilo Lira Lira 

52,000 780 59 

120,000 2100 158 

265,000 3975 299 

70,500 2291 172 

125,000 4062 305 

390,000 12675 951 

91,000 4459 335 

190,000 9310 699 

530,000 25,970 1948 

15 Temmuz 1939 Cumartesi 

Eksiltme 
şekli 

Açık eksiltme. 

Açık eksiltme. 

Açık eksiltme. 

Açık eksiltme. 

Açık eksiltme. 

Kapalı zarf. 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf. 

Kapalı zarf. 

İhalelerinin 
Tarih, gün ve saatı 

31 / 7 / 939 Pazarteai 
Saat. 9 

31 /7 /939 Pazartesi 
Saat. 1 O 

3117 / 939 Pazartesi 
Saat. 11 

2/ 8/939 Çarşamba 
Saat. 9 

2/ 8/ 939 Çarşamba 
Saat. 11 

2/8/ 939 Çar§amba 
Saat. 15 

7 /8/939 Pazartesi 
Saat. 9 

7/8/939 Pazartesi 
Saat. 11 

7 /8/939 Pazartesi 
Saat. 15 

-·· 

"T 

has!lıslar olduğu halde Ereğliye gi- fıa vekilimizle geceyi şehrimizde ge
derek liman vaziyetini tetkik eyle- çirecekler ve Nafıa vekilimiz yarın 
miştir. buradan lneboJuya geçecektir. 

Berlin, 14 (Radyo) - ltalyaya Al
man kıtaatı gönderildiği hakkında 

ecnebi matbuatı tarafından verilen 
haberler tekz!p ediJmi§tir. 

1 - Tümen Birliklerinin ihtiyacı için ayn ayn şartnamelerde yukarıda alınacak miktarı, Umum ta.bmin 

Nafıa vekilimiz akşam Zongulda- !ktısad vekilimiz de pazar günü tutarı, muvakkat teminat, ve münakasaların şekli ve ihalelerin tarih, gün ve saatları yazılı (9) ka· 
lem iaşe maddeleri satın alınacaktır. ğa dönrnüı bulumıcaktır. buradan Karabükc giderek orada ku-

Zonguldak. 14 (A.A) - İktısad rulmaktn bulunan fabrikaları tetkik 
\•ekili Hüsni.! Çakır bu .sabah buraya ettikten sonra Ankaraya dönecektir. 

0000 

Romanya 
Biidce Fazlasını Mil:i 

Müdafaaya ayıracak 

2 Bu dokuz kaleme ait şart nameler .her gün Bornovada Askert Satın alma liomisyonunda görü .. 
lür ve okunur. 

** General F ranko 
3 - Kapalı zarfla yapılacak Yulaf, Kuru ot için istekliler ihale saabn dan bir saat evvel teklif ve teminat 

mektuplarını makbuz karşılığı komisyona vermiş olmalıdırlar. 
4 - Bu münakasalara iştirak edeceklerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarina Clair vesika ibraz etmeıı 

~e mecburdurlar. 
5 - Isteklilerin yukarıda her kalemin hizalarında gösterilen tarih gün ve saatlarda bildirilen muvak• 

kat teminat ve teklif mek tuplariyle birlikte Bornova Askeri Satın alma komisyonuna gelmeleri 
Bükreş, 14 (Radyo) - Büdce fu.-

lasının, bu aeno tamamen milli müda-

B • h 1 d faaya hasredilmesi hakkındaki ka
Jr arp VU~ "'UU11 a spanyanın taına rar, kral tarafından ta~viP olunmu§-

ilan olunur. 15 21 26 30 (2519) 

t Gayri menkul malların açık m ~n bitaraf l~aı_ c:?ğını sövledi ur. 00000 - •rtırma ilim 

1 

Birinci icra memurlug~undan: San Sebesiyan, :l~ (A.A.) - Ge~ lerj teferruatiyle tetkik etmeden ön- J · • d 
neral Franko dün akşam Kont Ci:ı - ce kat'i hiç bir şey ynpılmıyacaktır. ngıitere e Açık artırma ile paraya çevrilecek 
nonun şerefine verclf~j ziyafette birl San Selıastiyrın .. 13 (A.A.) - Cia- gayri menkulün ne olduğu: Ev 

Bir mühimmat Neza· Gayri menkulün bulundug"'u mevııutuk göyllyerek ik; memlekft anı- nonun ya,rm Franko ile ;leni bir mü-
gmdaki dostluğu medih ve sena etmiş Hl.katta bulunacag~ı bıldlrilmektedir. ret. ih Jns L.dı./dı· ki, mahallesi, sokağı numarası: Bi-

' ~l ~ rinci Karataş mahaI1esinin Altıntaş 
ve elemiştir l<i: Ilu mmakat sabahleyin ayete sara - Londra, 14 (Radyo) _ Bir mühim- sokağında 7 taj No. lu 

- Kardeşlik hislerinizi tarihimi- yında yapılacaktır. mat nezaretinin ihdası hakkındaki Takdı'r ol k t· 1050 B' i 
· b · f A 1 · h · unan ıyme . ın 

z;n ıı~ say a:>ına. a ıcena'<ane. ve ası- Bu son görüşmeden sonra resmT kararı kral tasvib etmiştir. Bu neza- elli lira , 
lane bır surette ıtalyan kanı ıle yaz- bir tebliğ neşredilecektir. rete s·r Birgenin getirileceg"' i söylenı·- Artırmanın yapıl ... .. 
d B · · d" k' · 1 t • ı acagı yer, gun, ınız. unun ı~;n ır . ı ıspanyo op- San Sebastiyan. 13 (A.A.) - :ı;or. 8~-'\t.21 LA..JO°'a ,..~~--'- --~ , , ...\-
rnklarında bizımle ):nrlikte harp e~-, Franko, harp eııha ında 'Kadiks ·ve -ı 1 - işbu gayri menkulün artırma 
miş ve ebedi kahramanlık ~stirahatı~ ı Seyilla ile birlikte harp malze:nesi /stanl:u/ Cağa/oğlu şartnamesi 8/ 8/ 939 tarihinden itiba-
na dalmış olan italyan leJyonerlerı için başlıca ihraç noktası olan lıma- c hh v d ren .39/ 3777 No. ile birinci icra dai-
ispanyol olaıı likrinıde ve asker olan Dl ziraret etmiş ı·e nkşam saat 22 de Jl at 'ur u resinin muayyen numarasında her-
kalbimcle ebe<liyen yaşayacaklardlr. bütün nazırları burada San -Remo Sahip ve müdürü Manisa- kesin görebilmesi için açıktır. lıanda 
Milletlerimizin zulüm ve tazyik gö- sarayındıı verilecek olan gala ziya- ' ı operatör Orhan Üna~an yazılı olanlardan fazla malfunat al-
renlerin k ·tarılmıısı hakkındaki fetine davet eylemiştir. mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
müşterek arzuda birleştiren ve hak~- lıtanbulun tam merkezinde bü • dosya numarası ile memu-
ka tıe adalet uz erine müesses bulu ~ 81. r m t •. 

1 
I a" kat tün profesörlere en yakın ve ucuz riyetimize müracaat etmelidir. 

Balast ilanı 
D. D. Yol/arı 8 ci işletm~ komia 
yonundan: 

1 - Mnhamme:n bedeli 20.000 lira olan Sök'e kemeri ile KiM:: 
11 O arasında ide.renin göttereceği ocaklardan her hangi bir suretle 
çıkartılarak kırılacak ve vagonlara kolaylıkla tahml edilecek §ekilde 
ha~ kenarında ihzar edilecek .10000 M3. balast kapalı zarf usulü Üa 
eksiltmeye kf')nulmu~tur. 

2 - Eksiltme· 24/7/939 tarihinde saat:· 16 da Alsancakta la• 
1-L---.!- , _. ___ ı 1...: 1 ____ ~ .. _ .. .,_ ' ,, .. ' ............... ""ı .... ı.... , ... ,-

minat ( f 500) liradır. . ı 
3 - Muvakbt ve daimi teminat mektubu örneğiyle mukavele 

projesi ve Bayındırlık genel şartnamesi ve eksiltme şartnamesinden 
ibaret miinakasa evrakı Ankarada 2 ci İstanbulda .L ci ve İzrnirde 
işletmemiz kalemlerinden bedelsir: ~lınır. . _ . . 

4 - İsteklilerin bu işe ait teklıf mektuplarını tayın olunan aün ... 
de saat 15 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. . 

5 - Taahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların gecik,. 
mesinden idare mes'uliyet kabul etmez. 2 5 (2276) 

nan ı·ejimln Avrupa barışı için h::t- hususi bir haıtahaned:r. Erkek ve 2-Artırmaya iştirak için yukan. 

yır0kar ola1caFğındkan cmin~·mı · . BÜ1<.reş, 14 (Radyo) - Romanyl kadınlara aid her nevi ameliyatlarla da yazılıbkıymetin yüzde yedi bu - lzmJ• f Sİ Ci li ticaret mem Uf lug.., UO dan:· 
enera ran onun soz erme ce- hükumeti nezdindeki büyük elçim!z idrar yolları, bağaz, burun, kulak, f;Uk nis etinde pey veya milli bit 

vap reren Kont Ciano, ispanyol v2 B. Suı.:>hi Tanrı Över, "dün akşam Ro- göz haıı.t~ıkları ve ameliyatları haa· ~ankanm teminat mektubu tevdi e~ 
ıtalyan milletlcrj arasında mevcut many,a QRşvcki!i B. Kalincsko tara_ taların arzu ettikleri yüksek müte- dilecektir. ( 124) 
tesanüdün çok derin olduğunu söy- fından kabul edilmiş ve uzun müza- hnssıslara yaptırılır. Hiç bir vasıta- 3 - fpotek sahibi alacakhlarfo 
!emiş ve ayni hed~flerle ve müsav! kerelerde bulunnrnştur. ya baş vur::nf:,dan doğruca müessese- diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
imanla .i::.paııyollılarm 'Yanıbaşmdfl aassssssss lmize gelecek hemıehrilerime aza. sahiplerinin gayri rnenk·.ıl iizerinde-
yer almış olan Almanların da senası- B h . ı:ni kolaylık gö&terilir. Jd haklarını hususiyle faiz ve rnas-
ın yapmıştır. elç 1 ka filli aClr fat,nbul Telefon: 23165 rufa dair olan iddialarını işbu ilan 

San Sebasiyan, 14 (Radyo) - 1- 1 tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
talya haricfye nazırı Kont Ciano, ka btı l et ffi i Y Q y O li Vier Ve evrakı miisbiteleriyle birlikte memu-
bun-ün de general Frnnko ile iki sa- riyetimize bildirmeleri icap eder. Ak-

Tescil edilmiş olan (Türkiye cum
huriyeti merkez bankası izmir şube
si) nin imza salahiyetini muhtevi be
yannamesi ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 2548 numarasına 

kayıd ve tescil edildiği ilan olunur. 
BEYANNAME 

Türkiye cumhuriyet merkez ban
kası izmir şubesi namına vazoluna
cak imzaları ve bunların dereceleri-ııt konuşmuştur. Bu konuşmalarda, Brüksel, l4 (Radyo) - Hükumet, şu·· •eka .. Sl si halde hakları tapu siciliyle sabit 

b. d ı h · k bul etmemeği JI · dk ni ve nümunelerini aşağıda arzedi-hariciye nazırı general jurdana ile ır a ıa. mu acır a . olma ı c:;a satış bedelinin paylaşma. 
itnlya sefiri hazır bulunmuşlardır. kararlaştırmıştır. Lir\'~ıTt. r sından hariç kalırlar. yoruz. Şubeyi temsil ve ilzam edebil-

San SabPştiyan, 1l (Radyo) - Gc ooooo---- ,-pnqr acenta~ı 4 - Gösterilen günde artırmaya mek için banka firması altına konul-
neral Fraııko, harp vuku unda ispan- ru·. f kı· ye bı· 51• klet r iştirak edenler artırma şartnamesini mak ve en az birisi cA> sınıfından 

Birinci Kordon RE.ES binası yanın ne vaziyet alacağını soran ga- TEL 
2443 

okumuş ve lüzumlu malumatı almış olmak üzere iki imzanın bulunması 

mevzu imzaların tasdikini rica ede-. 
riz. 

Türkiye cumhuriyeti merkez oan· 
kası İzmir şubesi 

Şükrü SarP.man İzzet UlagaV 
cA> sınıfındaki imzalar: 

: Müdür Nazif İnan 
~krem Savaş 

Şükrü Sarpman 
Behzat Örge 

Müdür muavini 
Muhasebeci 

İzzet Ulagay Kontrolör 
cB> Sınıfındaki imzalar: 

Sadullah Berge : Başveznedar 

zetecilere: b:rincilikierİ LONDRA HATTI ve bunları tamamen kabul etmiş ad lazımdır. 
- İspan'l·a tamamen bitaraftır. b l k ·1 · · l b d Naci Oktar 

,J fBELGRAV!AN• vapuru 6 tem- ve iti ar o unurla.r. Bu yeni sir ·u erımız e; un an ev-
Brı, ne totaliter Ye ne de demokr:ı- Ankara, 14 (A.A.) -Beden ter- muzda gelip yük çıkaracak ve ayni 5 - Tayin edilen zamanda gayri vel sicilin 887, 1967 ve 2069 numara- Umumi No. 815 

Nazmi Sarpet 
Celal Gürsel 

tız. Biz.m r~jimimiz kendimize gö- biy~i gen~l direktörlüğü federas- zamanda Hull için yük alacaktır. menkul üç defa bağırıldıktan sonra lanna kayıd ve tescil edilmiş olan 
redir,> yonlar dairesi başkanlığından: cAdjuat.anb vaP.uru ıo temmuz- en çok artırana ihale edilir. Ancak sirkülerin hükmü kalmamış oldugu- Hususi No. 6-247 

Denışitir. . / 7 ve 9 Temmuzda yapılacak da gelip Londra için yük alacaktır. artırma bedeli muhammen kıymetin nu bildirir ve aşağıda nümuneleri 
Fransız - ı.3panyol hududu: 13, iken idari bazı sebebler dolayısiyle LlVERPOL HATT! yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 27 Haziran 1939 tarihli bu beyaw 

(A.A.) - cHavas> iyi bir kaynak- tehir edilen Türkiye bisiklet birinci- cALGERİAN> vapuru 20 tem- satış istiyenin a1acağına rüchanı olan ı.--.---~h--•. --.-----! name altındaki imzalurm şahıs ,·e 
tan alınan malümata göre, Ciano dür. lik müsabakaları 28 ve 30 temmuzdC1 muzda Liverpoldan gelip yük çıka- diğer alacaklılar bulunup ta bedel t$tr mu asıp lŞ arzyorl hüviyetleri maruf ve işbu beynnnw 
Fraııkoya ! ::ıJyan ve iç ve dış politi- İstanbulda Küçük Çekmece - Siliv- racak ve ayni zamanda Liverpol için bunların o gayri menkul ile temin İthalit, ihracat ve komüsyoncu-J metle yazılı derece ve şekil ve şnrtlal' 
kası hakkında uzun izahat vermiş rıi yolu üzerinde 166 kilometre mu- •;ük alacaktır. edilmiş alacaklarının mecmuundan luk İ§lerine vakıf, Fransızcaya ati- daires!ndeki imzalari:dc Tür1di:e 
\'e reni İspanyol devletinip dış poli- kavemet ve Küçük Çekmece gölü · fazlaya çıkmazsa en ço~ artıranın ta- ııa, iyi referansları bulunan bir1 Cumhuriyet merkez banknsı izn:!~ 
t kasının isttkan1eti hakkında sarih kenarında bir kilometre sür'at oh- l:z:mir sulh hukuk mahkemesinden: ahhüdü baki kalmak üzere artırma muhasip. iş arıyor. şubes'. ni temsile ::.alfrhiyattar mUdill 
malumat jstçmiştir. Buna binaen l)n rak yapılacaktır. lzmirin orhanive mahallesinin kur on beş gün daha temdid ve on beşin- Müracaat yeri: İnönü caddesi 'Nazif İnan, müdür muavini El<reı1• 
mü akatlar sadece bir jsti~are konfe- Bu müsabakalara 14 bölgeden suni sokağında 2s numaralı ham=ırlt> ci günü ayni saatta yapılacak artır- 392 num;ıra}ı hanenin üst katında. Savaş, muhasebeci Şiikrü Şarprnaıı, 
ransl mahiyetini taşımaktadır. 32 bisikletçi iştirak edecek ve mü- \ . ' k' . mada, bedeli satış istiyenin alacağı- - Behzat Örge, kontrolör İzzet Ulıl' 

• 11; b. .k d C f d 'd F,mctı tarafından kocası m;ı. ·ıne~ı .. h 1 d'- l kl 1 e Yarın G'anonuıı il''.rankoya ır ı - sabakalar Cavi av tara ın anı a- l' 1 ır·· . IT b t' 1 h' na ruc anı o an ıger a aca ı arın o ~ay, baş''e7.nedar Sadullah Berı. 
tısa< i ve belki de bir sjyasi ani asma re olunacaktır. ."onya ı , us.e~v.ın "". e ı, _a _ey .. ıne gayri menkul ile temin edilmiş ala- unaınazsa hemen on beş gün müd- xacı 

· • - f k d . . - k ile Nazmi Sarper, Celal Gürsel, ı 
l roJ·e 'ııiıı ana hatlarını tevdi etm<:!Sİ 29 ve 30 mayısta Ankarada ya- ıkame e) lecl gı na a a a'li a~ı. UZt>· cakları mecmu undan fazlaya çık - detle artırmaya çıkarılıp en ço ar- Jel lı -dt\ 

ı 1 d Oktarın o u~unu ve uzuru• .. 
mllhtemel 1·ulunmaktadır. pılmıs. olan J.ı:ıtanbul - Ankara csk- rine namına çıka: ı an davetıyede mak şartitv]e en çok artırana ihale tırana ihale edilir. ki ihale arasın a- d"k de' 

v L J et. 5 imzalarını koyduklarını tas ı e 
Ne ı·talyaıılnr ne de ispanvollar rı·m müsabakalarınm revanşı gene mumaileyhin bulunmadığı ikametga- edilir. Böyle bir bedel elde edilmn- ki fark ve geçen günler için ıo ten d k erıe• 
"' - ,J - ] d d ... rim. Bin dokuz yüz otuz o nz s 

1 } İ" oJnuı.zsa şimdilik bir askeri an- ilyni takımlar tarafından 21 ve 23 hı m~ç,huJ kaldığı davetiye za ırın a- se ihale yapılmaz ve satış talebi dü- hesap olunacak faiz ve iger zarar- !Iİ hazil'an aymm yirmi yedinci s~ 1 
1 ma ;nü.anına inanmıyorlar. Her temmuzda Edirncde icra edilecektir. ki mubaşir meş_ruhatından anlaştlma- şer. . lar ayrıca hükme hacP.t kalmaksızın 

• ·ı b 1 d h ·ı l ~ilnü. 27-6-1039 , de ,·e Cianonun yapacağı teklif- federasyon tarafından evvelce <ıına binaen mahkeJillece nrnı;ı;ıaı ey ill 6 - Gayri menkul kendisine iha- memuriyetimizce a ıcı an ta sı o u-
1 r ne. olursa olsun, şimdilik bir ıı.n- tesbit edilmiş o1an ma~ların icrası gi- ilanen t~):ıl'ğat ifasına ve mahkeme- 11) olunan kimse derhal veya verilen nur. Madde ( 133) Ş. K. 
h • a imza edilmiyecektir. Sadece bi zaruretler müstesna olmak üzere ninde 2$-7-3!1 çarsa:rnbş. günü şa.:ıt mühlet içinde parayı vermezse ihale Mezkur E:. yukar.ı~a ~~sterilen 
j1 ; dev~et adamının tahdid edecek- bütün m~m1ekette i_şarı ahire kadar ) O nn taallikine karar verUdiğinden kararı fe~h olunara~ kendisinden ~v- 21 /S/ ?39 tarıhınd~ bır~n__cı ıcra ~e
l t ·tk:k sahası üzerinde bu yaz fudbo,l mi:.sabakaları tatil edilm.is ve l!)umniIM·h koııralı ı:n~eyinin ~·eynıi vel en yuksek teklıfte bulunan kım- murlugu odasında ışbu ı~an "'.'e g~ste 
el' •loınatlar çalışacaklardır. İspan-ıkeyfivet bölııelere tamim olunmu~- mezkur ve ~ı>.ntta mah,k~mede bulun- se arzetmiş oldu~u bedelle almağa rilen ar:ır~a şartnamesı daıresmde 

·ıerine yapılacak tekJ;i- tur .1111sı ilan c'ıwur. 2507 razı olursa ona, razı olmaz veya bu- satılacail ılan olunur. 

İzmir 
Üçünciı noter 

Süreyya 01cııf 
(Resmi nıülıril) 

2511 



(Sı\YtFF. H) 15 Temmuz 1939 Cuma .. tesi (ANADOLU) 
---~~~~~--.~~~~~~~~·--------------------------~ .:...:...:__~~-------------------:--------------------------------------------------------..... ,,, ... , ... ,................................................................................. lzmİı' Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 1 1 Fzmır Levaz.ını Arnirliiti ~Cl.lL ı Auna - Müteahhit nam ve hesabına (2000) adet yün battaniye alına· : K . ,, . l k A 1- k 1 : r~l ~v irt _ .. ::ın arı ca ·tır. Çtlıli. e ajtmesi 17 / Temmuz 939 Pazart'tşi günü saat 

lzmir Levl(zım Am\rliii Satın Alma Komityoqundan: l 4/ 30 da Tophanede lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
- Piyade ve atış oku u için ( 42 00) kilo koyun eti ve (77500) komi~yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli (21 OQO) lira. ilk 

kjlo s(ır eti vey,a k~i eti alınacaktır. Ka~lı zarfJa eksiltme· temiııatı ( 157 5) liradır. Şartnamesi ve niimunesi komisyonda 
~i t 7 TeJllnıl}~ 939 Pazartesj günü saat 1 5 de T ophancde göriilebilir. isteklilerin kanunt veıikalariyle beraber belli sa· 
lıtt:mbul L~vuım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapı~ attı;: komi~yona gelmeleri . 
~c lttır Hep inin tahmin bedeli (34145) ljra ilk teminatı 2 - 29 l· 939 tarih ve 42.591 sayı1ıdır. 1 5 10 15 (2301) 
(2560} lira (87) kurustur. Şartname ve evşaf\ komisyonda 
Jt<>rjılrrbil".r. Sığır. k.eci. koyun eti için ayı ı ayrJ fiyat verilecek. 
tir. 1stekHlel'in. kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplan· 
nı ;h,ıle aea~ınd~m bir şaat evvd komisyona vermeleri. 

..-~-----.--··~~~~--------,...----.-----------'!"'""il!!'! İzmir Levazım .\lnirliii Satın Aflpa Kopıisyqnundın 
1 - ı,mir milı:itahke:nı mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

-i.- 49 6 939 tarih ve 42592 sayılıdır. 1 5 1 O 15 (2302) 
beheri 27204 lira 95 kuruş bedeli keşifli iki adet ikisinin tah
min bedeli tutan (64409) lira (90) kuruş olan iki adet garaj 
inşaaaı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

• 

"-ir Levuun Aınirliii Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir Müstahkem Mevki Ask~ri Haşta~anesinip (23906) ki· 

~ ıüt ihtiyacı açık eksiltme sufetiyle Il)Ünal,casaya konmuşt\ır. 
i .,..... lhal~si 11 Temmuz 939 Pazartesi gÜQÜ S"\i:lt on bu~uk.ta K\f· 

lııda l;ımir Levwm Amirliği ~atın alma komisyonundCJ y~p~· 
lacaktır. 

~ _, TıhmiP edil~ıı tutarı (2330) lira (25) kuruştur. 
4 - T.tmVııtl pıµvokkDta 11.kçası (233) lir~dır. 
$ - Şart'l@meai h~r ııiln koJllisyonda görülebilir. 
~ .,,.. l tekliJ~ı Ti~ret odaşında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

t~k m~h\ıriyetincjedirler. 
7 - Ekşiltmeye i§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 

~q ~c\d~l,rinc\e ve; ~rtrı~mesinde yazılı vesikaları ve terqi· 
natı muvakk,talariyle birlikt~ ihale saatından evvel komis· 

ı!D'*' müracattlan. 'f 6 l 1 15 ~~~r7J, > 1 
ip -~ amirliji .. ~ ahjıa ~fQO\Ul~: 

1 ..,... f~ tlYY•r~ 11layı birliklerinin 5000 kilo sabun ihti)façı 
açık ~eiltmtı •uıetiyle münaltaşaya ~onmuftu~. 

~ ~ lJutINi 22 teıpmıq 9l9 cumafteıi gijnij ~t onbirde J<ıt
~ bmiJ Lev~ amitliii -8lın alına komisyonunda yapı· 
~tv. 

3 - Tahmin edilen tutara J 60Q liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası ~ 20 liradır. 
5 -... ~ftn~•i ~er ıün komisyonda görülebilir. 
~ ...,. 1.tokµler Ticaret Oduın<ta kayıtlı olduklarına dair vesika 

i'i•~aımek rncçburiyetindedirler. 
'1 - Ekıslitmeye iştirak ed~ekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı muvakka· 
teleri ile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat· 

... lan 5 9 15 20 23 __ 8_3 ._..... ... 
~ Lew Anıirliii Satm Alma Komisyon'u~dan: 

1 - lmnir Müstahkem Mevki Aıkeri Hastahanesipin 28600 kilo 
yoillft ihtiyacı açık eksiltme suretiyle ınünalcasaya kon
muştur. 

2 ~ lh&lesi 17 /Temmuz/ 939 Pazcırtesi günü saat 1 O da Kışlada 
A""ir Levuun Amirliği Satın alma komisyonund~ yapı
ltcalltır. 

1 - T~P edilen tqtarı (4290) liradır. 
; - T~~n muv~ta akçaşı (321) lira (75) kuruştur. 

"""' ~nj hw pn komisyonda görülebilir. 
6 l-•••filt.t T~wt ~~"~ 4ayıtlı olduldanna dair vesika aö• 
J WJWJ~ ~~~itle.. 

~~i~U• i~ Meç.ekjctr 7490 .ayılı kanunun iki ve fiçiln. 
,u ~dele•inde ve p.rtnameşinde yazılı vesikaları ve temi· 
natı muvakkatalariyle birlikte iliale saatmdan evvel komis· 
onuna müracaatları. 2 6 11 l 5 2326) 

ır vazıqı 1UD1t1i4i .,_tı? •ı.- komisyonunda~: 1 - :!.Jutla, Marmarıs - Ga~ızonları için 20000 kilo, Mil~s, Kil\· 
lOJç ve llo<Jrum ş:arnizonlirı için 1 ~000 kilQ sadeyağı kagflı 

zarf usuliyle e)şilte?JıeYe ~Qn,~lmuştur. 
2 - ihaleleri Sl-temmuzl939 pş.zartesi ıilnil SJ\at 15 de yapıla· 

• caktır • 
lıı~l• ş~izo.nuna ait olanı~ tutan 2?000 lira ve muv~kkıt 
teminatı 16SO Jiradır. Milis garnizonuna ait oJanın tutarı 

2q909 lir~ ve •uvakka~ temin!ltı {15.8) lira ~luil tQ~tan da 
v~ "Ur\ 'l'tiUf mtkt~\ta ihale sa~\indeq ?ılı l&M ev1el 
komisyona verilmelidir. Şartna~eler komisyo?dadır. 

,.._ Kanuni vesaiki hai~ olauların ~utanlılt ıatın alma komis-
yonuna müracaatları il~ olqaur.. 15 22 26 29 2520 

.......__ 
Jlb;i c y ?E Lt wse & 

r levazım amirliği~ a1ni& komııvonitndan• 
l - İzmir 14st. 14v. birlikleripin ( 40320) kilo sahuq ihtiya ı -kapalı 

Zarf us~fle_ euiltmeye kguınıtetur. 
1- İhalesi 17 Temu~ i39 p~zartesi günü ı•at 16,30 da kışlada lz· 
~ ı,vaJlll'l ~liğ1 satın alI)la kcımisJoaqpd~ fa;ıl~ea~~-

• - Tahmin edilen tutan (12494) lira (20) kuruştur. 
i - Teminat muvakkata akçası (~31) lira (4i) juruştur. 

- Şartl}-qıes.\ he.r Jü~ ~QJllişy.OJJda ıöriUebilir. 
• ~~U\~ ticaret odaşınq~ k~yıtlı o.ldu~J.ıu1n4' dair vesika ı~ 
'I termeli: mecburiyetindedirler. 

.,.,.. "-lb•t)'~ ittir•- edeeftkler 2490 SıŞ:ydı K. nUJlUlt 2. a nctı 
lnaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ~~ia-

8 Yoııa vermiş bulunacaklardır. 
- 29-8-98~ tarih ve 42552 sayılıdır. 2298 

• ·· en\ fd~v)Fı Satın omisyonundan: 
-.. Çanakkale Müstahkem Mevki inşaat komisyonu ih.tiy~ı ~M 

a~cla ~wı ve miktNlc,n yazıp Pc;~ ye yağlar kapalı zart• 
2 la 8ahn afınacaktır. 

...,.... lh~- 31 ' 7 9.19 Panrt~i gült\i Sflıat 11 de Çanakkal~ Mw~ 
3 ~"eln Mt;vki Satın Alm<>. Koınjşyoııunda Y•w~c4.llc.tıt. 

~Q;iu ve y~i1~rın ~uhcınµpe~ b~qeli 597~Q lira ~ymet 
takdlf cclilmiıt,ir. Muv~t tem~tı da 4237 lira c;lli KQ-

1 ....._ j.,,.ıır. 
•teklileri 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü macldeletindelı.i 
V~k ve muvakat terplıuıtlatiJı'lt birlikte muayyen olan 
itin ve sa&tten bir saat ev'l(el l<o.misyqna miitacA.atlMı. 
~~~ur 'llenzın ve yağlara ait cvaaflar Ankara, lıtanbul, lz. 
"1tı 14'v~ım Aın "rlikleri Satın Alma Komiayonlarında ve 
Ça,\akkalc~ Miistalıkeın Mevki Satın Alma KomiıyQl\unda 

(ı ~ı:1; i&rükbilir. 
"J.....,,, ~0jtad~i v ki tı cikmeler komisyonca kabul edihneı:. 

~ lcır. mu~avclenin imzasından 25 aün içinde teslim edi· 
Cirıai cktu. 

~ 
~~\\lirı 
lt~"tırn 
·~n.t 

200.000 Kilo 
5.0QO c 

20.000 c 
50.000 c 

15 20 25 29 

2 - 1hal8'i 17 Temmuz 939 pazartesi gilntt saat 16 da tzmirde kış. 
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

S - Teminatı muvakkata akçası (3~70) lira (50) kuruştur. 
4 - Şartqame, keşif11ame ve projeleri her gün sabah saat 8 den 

l2 ye kadar ve 14,5 tan 18 e kadar İzmir Mst. Mevki inşaat 
komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekaleti Emakin inşaat 
şubesinde görülebilir. 

5 - İstekliler ticaret odaı;ında kayıtlı olduk!anna ve bu işi yapa· 
bileceklerine dair ihaleden en ,z bir hafta evvel İzmir Nafia 
heyetinden alacakları vesiklarını göstermek mecburiyetinde· 
dirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
cU maddelerinde yazılı ve İzmir müstahkem mevki komutan: 
lığına dilekçe ile mUracaat ederek emniyetçe yaptırılmış tez
kiye vesikalarıiyle teminat ve teklif mektuplannı ihale saatın· 
dan en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

30-5·11·15 2800 

• Ef z;;,G• le~!'zım amirliği satı~ alma ko~lıyonuhdan: 8 

1 - S. Kor inşaat şub9roıinde çalışmak üzere 260 lira ücreti şehrili 
yilksek dilllomalı bir mimar allnacaktır. Taliplerin 27-7-939 
günfine kadar Çorluda kolordu inşaat şubeıine istida ile mil· 
racaatlnrı. 

2 - ı~tı::kl"lerin diploma, hüsnühal kağıdı, tercilmei hal ve asker
lik ves"kası ımretıeriyle yaptığı işlere dair vesikalarını istida· 
larına raptetmeleri lazımdır. 15 19 28 26 2622 

l•mİr levazım inıirliii .. tın alma komia:ronundp: 
1 - :Nurla. Marmar·s, Milis, Küllük ve Bodrum garnizonlan ıse

nehk ihtiyacı oian 850000 kilo arpa ile 350000 kilo yulafa ta
lip çıkmadıjından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nuhnuı1tur. 

2 - İhale! ri ::?-ağn to ·989 tarihine tesadüf eden çarşamba a-ünil 
saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Arpa111n tutarı 19250 lira "e muvakkat teminatı U44 lira yu
lafın tutarı 20125 lira ve muvakkat teminatı 1609 liradır. 

4. - Tek!if mektupları ihale saa.tinden bir aaat evvel komisyona 
verilmelidir. Şartnameler komi•yondadır. 

6 - Kınuat vesaiki haiz olan isteklilerin komutanlık aatın alm \ 
kottfQOBUD& lftltrac•atlan ll&n olunur. 15 22 26 29 2121 

1~-inir Telefon müdür~ü v ün· 
den:. 
l-' l'J-6·"39 tarihinde ihalesi mukarrer iken teklif edilen bedeller 

haddi· lf.)"ık görülmediğinden satın ahnamıyan 9950 dokuz 
bin doknz yü?. t;lli lira muhammen bedelli, dört pozisyonlu şe
hirler arası telefon masası 12-7-939 tarihinden itibaren bir ay 
21arfmda pazarlıkla tedarik olunacnktır. 

2- Taliplerin bu müddet zarfında teminat akçesi ve kanuni ve
saik iıe beraber izmir telefon miJdiirlüğünde müteşekkil ıatın 
almR komisyr.nuna müracaatları. 

3 - Şartane~eler her giln izmir ve lı:ıtımbul telefon müdürlükleri 
l'lvaı .m amirliğinden parasız verilir, ilan olunur. 

15 20 25 30 2512 

~Izmiroefterdar ,ığıpden: 
;car D. 

No. 
Muhammen ~el 

Lira Kr. 

503 Birins! kordnp Balıkhane altında 23 tai 
No. lu Dük"-an 135 00 

504 Şehitler M. Süv~i 1495 No. lu sokak 
19 No. lu Ev 48 00 

507 Gaziler Me. Kemşr Caddesi l~çi sokak 
208 den mÜhP.Z 2~2 No. lu Arsa. 1 O 00 

508 Gaziler Me. Keme•· C~desi işçi •oku 
208 den ınijfr" l20 No. lu Arsa 5 1 00 

Y qcrıda yazı~ emvalin icırlanna talip çıkmadığından 1 O gün 
müddetle temdide bırakılmıştır. ihalesi 24/ 7 939 tarihinde Pazar 
tesi günü saat 1 5 dedir, 

TaligJ~rin MiUt Emlfık Miidürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
(2Sl6) 

o- ğirme (f Qre tarın! kredi ko
operatifipden kapall ~arf usu

Jile eksi tme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Değirmendere tarım kredi kooperatıfi 

binası. 

2 - Bedel1 keşü: iZiraaıt bankası ıenel direktörlüğü fen heyetince 
musaddak projeleri JDUCibince 9877 lira 80 kuruştur. 

8 - Eksiltemeye ~tirak edecek olanların 740 liralık banka mak
buıu veya teminat mektubu ibraz etmesi lazımdır. 

4 - Münakasa 28 temmuz 93!> cuma ırünü saat 10 da Gazibulva. 
nnda kain 'r. C. ziraat bankası izmir şubesinde yapılacak· 
tır. 

5 - Ek~iltmeye girec~kl&rin bu işe ehil olduklarına ve asgari on 
bin liralık i' yaptıklan;ıa dair izmir nafia mildilrlüğiinden a .. 
lıJtmı~ b; rv~sikıı ibl'ft.Z et?Jleleri ıarttır. 

6 - 989 yılına ait f caret odası ''eR"k"s1. 
7 - fo:tekl!ler !jartnnrne proje ve merbutatını 3 lira bedel mukabi· 

l"nd<' İzmir ziraat bpnka!u kooperat"f şergisinden 1Jlabilirler. 
~ ·- hbu "rışaatnı !hnle tar"hinclen itibaren az"mi 3 ay ı•rfında 

ikmal ve teslimi ıarttır. 15 21 2487 

A an 
M. M. Vekilet·inden: 

1 - 1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine İsa· 
bet eden ikrafllİye miktarları aHiıda yazıladır. Bu paralann dağıtılıı 
müddeti dört ay olduğuna göre malul ve şehit öksüzleri ellerindeki v• 
saikle derhal tevzi koırisyonlarına müracaatları. 

2 - Beher ,ehit ailesine 23 lira 30 kuruı verilccektit. 
Lira Kr. Lira Kı 

1. Derece subaya 231 00 1. Derece ere 115 50 
2. < < 207 90 2. « c 92 40 
3. « « 161 70 3. c c 69 30 
4. « « 138 60 4. < c 46 20 
5. c « it 5 50 5. « « 23 10 
6. < c 92 40 6. c c 23 10 

• Manisa Sıtma ıiıücadele reıs. 
liğ"nden 

Miktan Bir tonunun rnuham. Tutarı Muvakkat 
men fiatı teminata 

Cinai Ton Lira Lira Lira --
Motorıin En az 50 en çok 60 70 4200 31 S 

Maniea S•tma Mücadele mıntakası Karşıyaka ıubeıi için muktazt 
yukarıda miktar ve tutarı ve muvakkat teminatı yazılı Motorin yirmi 
dört temmuz 939 tarihinde Pazartesi günü saat onaltıda lzmirde Kar
ııyakada Sıtma Mücadele ıubeıi dairesinde açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

Şartnameler her gün Karııyaka Sıtma Mücadele tabibliğinden 
bedelsiz olarak alınabilir. 

F.~•iltmeye girecekletin 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad. 
~elerindcki §41.rtları haiz o!maları vcs muvakkat teminatlarını Kartıya
ka SıtmR Mücadele tabibliğinin müzekkeresiyle lzmir Muhasebe 
müdürlüğüne yatırdıklarını gösterir makbuz veya Banka mektup
lariyle yazılı gün ve saatte Kartıyaka Sıtma Mücadele dairesindeki 
komidyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 7 \ 1 15 20 (2396) 

Ahhisar belediyesinden: 
6480 lira ke§if bedelli Akhisar bclediyeai elektirik fabrikası le>

komobili için bir yıllık ihtiyacı olan tahminen 540 ton maden kömü· 
rüne yapılan pazarlık neticesinde de iJtekll çıkmadığından 15 aün 
müddetle temdid edilmiştir. 

ihalesi 20 temmuz 939 perşembe günü saat on birdedir. istekliJ.. 
rin Akhisar belediyesine baş vurmalare ilan olunur. 

8 11 IS 18 2-420 

iz mir DefterdarJığı .. da : 
Satıı D 

No. 
Muhammen beMI 

Lira Kr. 

l 7'1. Seydköy Atif lx-y Me. Dutlu çıkmazı ıokak 
7 T aj No. lu harap mağaza 200 00 

Yukarıda ya lı emvalil\ mülkiyeti bidayeten ve temdiden talip çık 
111adığında:ı 13/ 7 / 939 t<ırihinden itibaren bir ay zarfında RUarlıkla 
ıtatılmcı.sına karar v~riimiştir. Taliplerin Milli Emlak MüdürlüğW. 
müracaatları ilan olunur. (2517> 

M. M. V. Deniz levazım sat•n 
alma komisyonundc;ın: 
1 - Tahmin edilen bedeli 17.181 lira 50 kuruş olan 35.000 metre 

patiska 29 Temmuz 939 tarihine rasthyan Cumarteai günü saat 11 do 
kaplı zarfla al~mntk üzere ekıiltıneye JF,onulmqıtur. 

2 - ilk teminatı J 288 lira 62 kuruş olup şartnameai her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - lsteldilerin 2490 s~yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede 
cekleri kapalı telclif mektuplarını en geç belli gijn ve saatten bir saat 
~vveline kadar komisyon başkanlığına ınoltbuz muk~bilinde ver· 
meleri. 15 19 23 27 (5055/ 2484) 

lnhiaar,ar Çamaltı tuzlası· mii.• 
dürlüğünden: 
1 - T uzlamız için 12.623.700 metre mikibı muhtelif ebetta çiralı 

çam kere•tesi satın alınacaktır. 
l - ~her metre miklıbımn muhammen bedeli 42 lira muvakkat 

teminatı 39 lira 7 5 kuruştur. 
3 - Eb-1 liıtıssi ve prtnameıi her gin müdürlüğümüıden aluı~ 

J;,itir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 20/ 7 / 939 Perşembe günü saC't 

14 •Müdürlüğümüze miiracaatları. (2475, 

Izollr' Telefon~ miidürlüğün~ 
den. 
l 9i9 - 1940 telçfoJJ rebQeri pa~hnaktadır. Rehbel'de adlarını fri 

harflerle yazdırmak ve:;a başka su;etle ilan vermek ve firma reklamı 
:yQ.pmak iştiyenlerin idareye müracaatları ilin olunur. 15 16 li 3i15 

lzmir Mıntaka liman riyase. 
tinden: 

Dıeirepıizue 40 lira maaşlı für dakt:ıoluk milnbaldir Talip olanlar 
25·7-939 giıniir.e kadar müracaatları ilan Qlunur. 

15 16 18 19 20 2614 

tilfürnova b~İediyesiôden ' 
1 - Bornava ım tesisatı için kozmoz standart tipinde 100 adet sa. 

at satın alınacaktır. 
2 - Muh~nmen bedeli 1450 liradır. 
1 - M\lvakkat teminnt 109 liradır. 
4 - İh&ies! 28-7-93~ carsamba günü ~aat 16 da Bornşva belE:d"ye. 

ıinde açık ,qksiltme ile yapılacaktır. 
:i - İl_t!l)klilerin Bonı~va belediyes·n~ milr&c:aatluı. 

15 18 21 25 2513 



(SAHiFE 12) 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39-40 

Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Müıterilerimizin bil' kerre &'Örmelerini ta•IİY• ederiz •• 

1 l A 

an 
iti/. fı1. Vekaletinden: 
Muhtelif mahallerde benzin tankları yaptınlacağından L~ı ::::!.,!"le 

iştigal eden firmaların Hizım gelen izahatı almak ve tekliflerini yap
mak üzere .M. M. Vekaleti inşaat şubesi mildilrlüğilne müracaatları. 

14 15 16 18 19 20 21 22 

lstanbul Nafia müdürlüğünden 
20 7 939 Per§embe günü saat 1 S de İstanbulda Nafia müdür

lüğti eksiltme komisyonu odasında 41142.35 lira keşif bedelli lstan
lml T ~knik okulu kalorifer tesisatı ve kazan dairesiyle kömürlük in
~aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele: Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart-
11:.\rneleı i proje keşif hulaımsiyle buna müteferri diğer evrak 206 ku
ruş mukab'lindf' dair~sinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 3086 liradır. 

(ANADOLU) 

llfJlllİlll .............. _..mm ... .._. .. mn~•r .......... ~ 

Lüks Mobilya Salonu 
Hüseyin Hüsnü Uziş 

Yeni Kavaflar çarııaı No. 29-38 
lZMlR 

Mevsimin güzel bahar günle
rinde minimini yavrularınıza t6-
miz hava aldırmak ve hoı vakit 
ıeçirtmek için dünyanın en bii· 
yük fabrikuı olan 

Alman Phöniks 

I 
Markalı ton modeJ ve kübik 

arif, tık ·re sağlam kapalt ve a
~1k çocuk arabası abnız. Fiyat· 
lar rekaMt kabul etmez derece
de ehvendir. 

Maiazamda me•ılınin en ıık 

zarif•• aaflam yerli •e Awupa 
Her çeı~d KARYOLA •e SOM
y ALARI sııyet ucuz aahlmak· 
tadır. Bir defa GÖRMEK kafi-

. 
l :> Temmuz 1939 <.:umarteıf ~. 

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

H 
NA VIGAZIONE _ amburg Zara motörti 17-7 tarih:nde gelere~ 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 18-7 saat 17 de Pire, Korf o, Sranda, 
Brindizi, Valona, Draç, Gravoza, 

G. M. B. H. S 1 t z F 
HAMBURG pa a ?~ ara, iyume, Triyeste ve 

Venedıge hareket eder 
cAdana> vap. ;> temmuzda bekle- . . .. · 

niyor, 8 temmuza kadar Anvers, Ro- 12B~ıwıı ~ot~rü 2~7 tarihinde sadat 
f erdam, Brem en ve Hamburg içjn e ge ere aynı giln saat 19 a 
yük alac ktır Patmo, Leros, Kalimnos, lstanköy ve 

11 • 
8

• · Rodosa hareket eder. 
cırfılos> vap. 20 temmuzda bekle- .... 

rivor · 22 t k d A Iseo Vapuru 23-7 tarihinde gelerek . ..., , emmuza a ar nvers , . . M' .. 
Rotterdam Bremen ve Hambur~ için aynı gün ıdıllı, Selini.le, Dedeataç, 
yük alac~ktır. İstanbul, Burgaz, Varna, Köstence 

Tahl. ve Batuma hareket eder. 
ıye: · 

Brıonı Motörü 24-7 tarihinde saat 

cKreta. vap 11 temmuzda bekle- 8 de gelerek 25-7 saat 17 de Pire, 
n iyor, Hambur~ Bremen V•· Anvers· Korfo, Saranda, Brindizi, Valona, 
ten mal çıkaracaktır. Gr~voza, Spalato, Zara, Fiyume, 
ARMEMENT DEPPE Trıyeste, ve Ven.ediğe hareket eder. 

cESP AGNE> vap. 20-25 temmuza ROYAL NEERLANDAIS KUMP AN· 
doğru bekleniyor, Anvers (doğru) y ASI 
için yük alacaktır. Agamemnon vapuru halen Uma.-

isteklilerin teklif mektupları ve en az 25000 liralık bu işe benzer 
iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden f s
tanb11l vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yı l na ait Ti~aret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 20/ 
7 939 peı !?"mbe günü saat 1 ~ de kadar İstanbul nafıa müdürlüğüne 

DEN NORSKE MlDDELHA VSLİN- nımızda olup Amsterdam, Rotter· 

1 
dir. JE OSLA dam ve Hamburg limanlan için ·yUk 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~! cBalkis> mot 28 t~mnzda Dür- ala~k hareket edecekt~. 

1
.... c. zı•raat bankası kerk ve Norveç için hareket ed~cek- TıUls vapuru 24-7 tarihinde ~ele-

vermeleri. 1 S 1 O 1 S (2230) 

lstanbul belediyes!nden: 
Halkalı Ziraat mektebini T opkapı - Küçük çekmece yoluna bağ

lıyan iltisak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf eksiltmesine konul
muıtur. ihalesi 19/ 7 / 939 çarşamba.~ünü saat 1 S de Daimi encümen
de yapılacaktır. Muhammen bedeli 22421 lira 69 kurus ve ilk teminatı 
1681 lira 63 kuruştur. Proje şartname ve buna müteferri evrak 120 
kuruş mukabilinde Nafia müdürlüğünden alınabilir. 

Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Nafia müdürlüğüne müracaat
la buna benzer en az 1 0000 liralık iş yaptıklarına dair alacakları ehli
yet vesikası ve 939 mali yılına ait Ticaret odası vesikalariyle beraber 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları zarflarını ihale günü 
olan 19/ 7 /939 çarşamba günü saat 14 de kadar Daimi endimene ver-
meleri. 2 7 12 15 (4701 / 2320) 

... ... .... 

lzmir iskan müdürlüğunden: 
1 - Urla kazası merkezinde 1 00 göçmen evi inşaatının kapalı 

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

2 - Bu evlerin beherinin :muhammen k~H Deaeli -476 \\I' 30 l<.u 

ruştur. 

3 - İhalesi 22/ 7 / 939 günü saat onda lzmir iskan dairesinde mü
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta şartname keşifname vesair evrak her gün lzmir -' 
iskan müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan tutarı olan 3572 lira 2S ku- . 
ruş teminata ait vesaikle iskan dairesine müracaatları. 

5 8 11 1 s 2375 

Aydın vilayeti 
meninden: 

daimi encü-

Sermayesi: 
KURULUŞ TA RIHl 1888 

100,000,000 Türk lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai .-e Ti.cart her nen Bu.ka muameleleri 

Para biriktirenl~re 28.800 lira ikramiye 'ferecek. 
Zirrat bankaıınd• k\lmbulı •• üıbarıı.z tAaai'ru.f hesaplarında ea u 

60 Iiraaı b\llunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile af&iıclaki pı&a. 
ıöre ikramiye daiıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 LiraJ.Jc 4,000 Ura 
4 c &00 c 2,000 c 
4 c 250 c ı ,000 c 

40 c 100 • 4,000 c 
100 • 50 c 1,000 c 

Aydın Kiiltür dairesi için 257 lira_SO kuruş muhammen kıymetli 120 c 40 • 4,800 • 
defter ve çizelge bastırılacaktır. Taliplerin % 7,S teminat akçeleriyle 160 c 20 c. • . 

3
•
200 

c 
20/7/939 1 b 1 5 d d 

l DlKKA T 1 Heaaplarındaki paralar bll' MDe lçmde 60 lıradan aıai1 
tarihi Perşem e günü saat e aimi encümen sa onuna c1·· _1 ikramiye çıkbi• takti rde ro 20 fazlaıiyle Yerilecakti&. 

fazla malumat almak ve nümuneleri görmek istiyenlerin her vilayet utm•J•ıue... uı 1 a· · i - ı M l H 
daimi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. Kv'aİar Mnede dört defa, 1 EJ'l ' U"Ulc k&aua. art ~• .. 

13 1 S 16 18 (2468) dran tarihlerinde ç~kileeektir • . ._ ................................................................... ,-----------------

T.i~ Bankası'nın 
1939 K. T asarrul İkramiye Plô:nı 

t~. rek Amsterdam, Rotterdam ve Ham 

AMER!CAN EXPORT LİNES t~C: burk limanları ;çin yük alarak han. 
cEksermonb vap. 6 temmuza doğ- ket edecektir. : ;· . 

•11 bekleniyor, Nevyork için yQk a - --- "' 
lacaktır. SVENSKA ORIENT LINlEN ~ 

cEksmoor> vap. 2S temmuza doğ Vıngalancl motörU 15.-7 tarihiııd• 
ru bekleniyor, Nevyork için yük a _ gelerek Rottcrdam, Hamburg v• 
lacaktır. Skandinavya limanları için yük al~ 

D. T. R. T. rak hareket edecektir. 

cSZEGED> mot. 8 temmuza d·.!ğ- Vasaland motörü 28-7 tarihlerinde 
ru bekleniyor, Tuna limanları için beklenmekte olup Rotterdam, Ham
yllk alacaktır. . . · burg ve Skandına\'}'a lımanlan lym 

cTi.sz&> mot. 27 temınuza doğru ilk ı k h k t d ktir . . y a ara are e e ece • 
tıeklenıyor, Tuna lımanları için yOk 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA LINIEN 
cKassa~ mot. 28 temmuza dof"ru Lechıstan Mot'örü 21-7 tarihlerine 

bekleniyor, Beyrut, İRkend~riye ve 
doğru beklenmekte olup Anvers, 

Portsaid için yük alacaktır. . . . . 
~ERVlÇE .MAR1T1ME ROUM j Gdynıa, ve Danzıg lımanları ıçın 

A N yük alarak hareket edecektir. 
cDu~oston~.;an. 7 temmuza doğru SERVICE MARITIME ROUMAlN 

beklenıyor. Kostence Kalas ve Tuna Alb . r S o 989 t ·ht 
limanları icin yük alacaktır a JU ıa vapuru ·o- arı .. 

D t 4 
ıc. t · d :ı:.... rinde beklenmekte olup Malta, Ce-

c uros or> vap. agus osa 0 5 4 n . . 
bekı · Kıı. t K 1 Tu nova ve Marsılya hmanlan tçlıi yol- , 

enıyor, us nece a as ve - .. . _ ,, ___ ,_ .,.. _ _ ,., • • . cu ye uk alarak hareket edecektir. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
navlunlardaki değişikliklerden acen- ilandaki hareket tarihleriyle .... 
te mes'uliyet kabul etmez. tunlardaki deiifildiklerden A:ceata 

Qaha fazla tafsilat almak için meauliyet kabul etmez. Dalaa fada 
Birinci Kordonda 150 No. ela W. F. tafıili.t için ilo'.nci kordonda FRA • 
Henry Van der Zee vapur acentalı- TELLi SPERCO •apur acentabtmı9 
ğına müracaAt edilmesi rica olunur. mliracaat edilmeai rica olunu. 

m..EFON: 2007/2008 Telefons 2004 ~ 
... fllllllllllllllllllllHllllllllllllllUlllUUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

i Taze, Temiz, Ucuz · 1 
~ iLAÇ 1 
~ Her türlü tuvalet çeşitleri 1 
: Hamdi Nüzhet Çançar 1 = ~ =: Sıhhat eczahaneJi ii = Bqdarak Dayak !alepçioğlu ham kar,ı,ı11Ll.ı ~ 
... lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP 
inhisarlar umum Müdürlüğün· 
den: 
işin nevi % 7,5 teminatı 

Lira Kr. 
eksiltme 

tekli ...., 
__...-: 

Keıif bedeli 
Lira Kr. 

78.81 s 49 5190 77 pazarlık .~ 


