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ÇEŞME LİMANI 
Fevkalade ~üstahkem bir mevki haline getirilecektir 

l 

Çeşme, Akdenizin Sin-

Münakalat Vekili! 
B. Ali Çetinkaya, dün! 
Afyondan sonra Tur· 

gudluya geçti 
Afyon, 19 (A.A.) - .l\fünakaıat 

vekili Ali Çetinkaya, bu sabah şehri
mize gelmiştir. Şehir namına bir he
yet Dugerde kendisini karşılamış, 
istasyonda da kalabalık bir halk k it
lesi ile kumandan \'e subaylar, me
murlar ve bir askeri kıta tarafınd'ln 
istikbal edi lmiştir. 

lzmirliler hazır olunuz! 

Hatay bayramı parlak 
şekilde kut/ulanacak! 
Halkevi de b:r program hazırladı 

gapuru olacaktır 
'\ 

Öğleden sonra yeni garın, makine 
deposunun ve istasyon tesisatmın a- , 
çılma töreni yapılmıştır. 

Akdeniz lngiliz 
fevkalade 

Ameri 1~adaki bi
t r~f ık kanunu 

Hnmdi Nüzhet ÇANÇAR 
Amerikada bitaraflık kanununun 

tadili hakkındaki teıebbüsler - hiç 
olnıazaa bu devre için - tam bir aka
llıete uğramııtır. 

fiiosu başkumandanı, lstanbulda 
merasimle karş1lanacaktır 

1 

Muhtelif demiryolların iltisakı, ye
ni hatJar inşası ve münnkal atın ço
ğaJması dolayısiyle ihtiyacı karşıl a

yamaz bir hale gelmiş olan esk i is
tasyon bina~ı yanında yapılmış bu
lunan y~n i gar, cümh uriyetin Ana
clolu ortaların cfa yük:;elen sayısız 

eserlerjndcn güzel, modern ve b(iyiik 
!..ıi r yeni örnt"ktir. 
Açılm_n töreninde dedct demiryol

l :ırı yed 'nci işletme müdürü Galip 
- Devamı 4 ncü Sahifede -

---xx----
Casus gazeteci 
Muhakeme ediliyor 

Bu hadise b'r taarruza düçar olur
larsa mevcudiyetlerini müdafaa için 
tnuhtaç olacakları ealeha ve mühim
nıatı Amerikadan alabilmek ümidini 
bealiyen ıulhaever milletleri hiç te 
rtteınnun edecek bir ıey deiildir. 

' 

Londra, 20 (Radyo) - Almanla
ra casusluk ettiği anlaşılan Adam~ 

Umumi bir harp vukubuluraa A- lnıiliz Donanması 

rikanın kendi hayati menfaatleri 1 t ·1 k Ek l · t · 1t 1 1? iLı·ı d •ı d'k ı::• f k 1 y atnnbul, 20 (Telefonla) - ngı,- çı an ·sa sıor p:a-ze esı. ayanın _ n a c ı me ı çe uıtara a acagı . . . 
öt d b • b·ı· b" h k"k . terenın Akdenız fılo<:;u baş kuman- ad adaki tahşidatını rnevzuubahse -

e en erı . ınen ır a ı attır. d 1 t b 1 . t' .. d k ç · f k l. d ·· t h 4'\.n k . d d 1A .. anının s an u u zıyare ı munase - ere , eşmen ın e\' a a e rnus a -
~a aynı erece e ma um ve mu- betiyle yapı l acak karşılanma proğ - kem bir mevki hnline konulmasına 

ıel!ım ikinci bir hakikat de vardır ki, ramı ha~ırlanıyor.Bu ziyaretin dosta kara r verildiğin i yazmaktadır. Ayni 
~ 8 bitara.flağmı . muhafaza etme~ ne tezahürlere vesile olacağı anla - gazete, Çeşmenin kısa bir müddet 
.ueuaundakı bu azım ve sebatına rag c:ılmaktadır. Amiral fevka la de me- sonra em~alsi z bir deniz üsı::ii ve Ak-
nıe b" 1 'k A 'k h "'k A t" · ~ " n ır et• merı a u ume ının rasimle karşılanacaktır. denizin (Singapor) u olacağını ila-
e. halkının sulh cephesini teıkil eden İstanbul, 20 (Telefonla) -Pariste -Devamı 5 inci sahifede -

ntılJetlere kar§ı olan meyil ve tevec-
cühüdür. Bu meyil ve teveccüh gayet 
tabiidir. Birleşik Amerika hükume
ti, f :mdi deiil, ötedenberi harbın 
tiddetle aleyhtandır. Zaten Amerika 
hükumetini Avrupa itlerine karıf
llıaktan ihtiraza sevkeden en büyük 
i.nıil de bu harp aleyhtarlığıdır. 
Anıerika Avrupanın bin bir menfa
atle malul, türlü türlü ~htiraslarla 
i.lude siyasetine karışacak olur~a bu 

----------00 

Talim hazırlıkları 
Almanyada hiç talim •• • 

gormemış 

olanlar silaha çağır ılıyor 
tb.iidahalenin ergeç kendisini de Av- Par is, 20 (Radyo) - Berlindcn ra kadar henüz talim görmemiş olan 
t'~ı>a milletleri arasındaki bir harba haber veriliyor: bütün efrad silaha ç~ğırılmıştır. 
•tıriikliyeceğini takd=r etmekte ve bu- Almanyada yapılacak ordu talim- Bunların bir ay içinde müracaat 
lltın için kendi hayati bir menfaati leri için büy ük bir faaliyet hüküm edip kıtaya mal olmaları ve talim 
~e;zuubahis olmadıkça Avrupa it- sürüyor. 1906 dan 1920 doğumlula- görmeler~ şarttır. 
er-ıne müdahaleden dikkatle içt:nap - 00- ------

~~tı\ektedir. Amerikadaki haleti nı-
ıre bu olunca Amerikalıların aulh 

Cephesini tcıkil eden, taarruzu önle
~ekten, sulhu muhalaza etmekten 
lc 'tlca gayeleri olmıyan m"lletlere 
el 't'tı hilhaHa bir meyil ve teveccüh 
l.ıjntalan da gayet tabii olur. 

inhisarlar Vekili 
Pazartesi günü şehrimize gelecek 

ve tetkikatta bulunacaktır 

ismindeki g azetecinin muhakemeıoi 

devam ediyor. Kararın yakında tef

him olunacağı söyleniyor. 

--..-o,n.oo~---. 

Muş:ınof 
lngiltere kralı tara· 
f ından kabul edildi 

M. Muıanof 

Londra, 20 (Radyo) - Bulgaris-

tan parlamentosu reisi Muşanof, bu

gün kral altıncı jorj tarafından ka

bul edilmiştir. 

---xx---
Rus Donanması 
Man~vralarını bitirdi 

l\loskova, 20 (Radyo) Rusyanın 

Baltık donanması, manevralarını bi

tirerek Leningrada dönmüştür. Elli 

parçadan ibaret olan donanma, ami

ral tarafından teftiş edilmiştir. Do-

l'af fte bugün bitaraflık kanunu et· 
''l-f llıdaki münakafa ve mücadeleler 
et Atnerikanm bir harpten içtinap 
l'i ~ele huau!lundaki bu az=m ve kara
le~ı: ~tnerikalıların sulh cephe!li mil
te rıne kartı duydukları meyil ve 
l>\ı~c:Ubü t@lif etmek esası üzerinde nanma mürettebatı Pazart esi günü 

hulrnaktadır. buraya gelecektir. 
~:t Şintdi Amerikada mer'i bulunan ---00000--

~el._l'aflık kanunu dört beı sene ev- B • JI ,~ k 
letı h.ptinııştı. o zaman totaliter dev 17 J Y.l US e V i lZ l 
~i er cephesi henüz tetekkül etme-
lca~ bulunuyordu. Amerikalılar ~a lslam oldu 
lctt tınlaı-ını yaparken yalnız o giin- Orhaniye mahallesinde Havai 
~ .. :•~iYeti dütünmüıler ve umumi 
'İl\i"·te Arnerikanın harbe müdahale- sokağında 26 numaralı evde oturan 
... ..til2arn d hAd' ı · .. .. Sarina adında bir Musevi kızı vila: ''\ltı e en a ıse erı goz o-
,n: ietirerek onlann tekerrürlerine yete istida vererek islamlığı kabul 
~İti: ol~cak bir takım esaslar vazet· ettiğini bildirmiş ve resmi muamele-
\· rdı. Bu k ·· A d · ·k .., h•r- anuna gore vrupa a . . • : • nın ı malini istemiştir. 
~ f P 2uhur edecek oluraa Ameri. lnhıaarlar vekıh Bay Raf Karadenız S . "dd . .1.y evk 

·yultarıde yeni Hatay valisi laken derunda kar41lanıyor, a9ağıda mık· 
t epli genç ve izc~ler valiyi bekliyorlar. 

Hatayın anavatann kavuşması ve merasime balkevi bandosunun çala. 
Antakyada Fransız ordu~unun Ha- cnğı istikldl marşı i le başlanacaktır. 
taydan çıkarak anayurdun bu güzel Bu mer asimde izmirdeki parti m en
parçasını ordumuza mearsimle teslim supları, bütün münevverler buluna-
etmesi münasebetiyle önümüzdeki caktır. · 
pazar günii bütü nmemlekette Ha -1 Parti ilyönkurul, kamun ve ocak 
tay bayramı tes'id edilecektir. Bu mü ·yönkurullar üyeleri de tezahürnta 
nasebetle saat 17 .30 da İzmir halke- iştirak edeceklerdir. htiklfıl marşm-
vinde heyecanlı tezahürat yapılacak, -Devamı 5 inci salıif ed.e -

00 

Fu rı Başvekilimizin 
acması mıı htemeldir 

' 
O takdirde, açılma merasiminde ha. 

zı Vekiller de bulunacaktır 
İzmir enternasyonal fuarının a -

çılma töreni 20 ağustos pazar g iinil 
saai 18 de Kültilrparkın 9 eylül k a -
pısı önünde .yapılac aktır. Açılma me-

00 

rasimine aid proğram, fuar k omite-
since hazırlanmıştır. . 

Fuarı, Başvekilimiz Dr. R efik Say. 
- Devamı 5 inci sahifede -

Fransız hey' eti 
Dün Ankarada bazı müessesele· 

rimizi ziyaret etmiştir 

~ ahrilc 1 d • c·· .. k t h' l V k 'l' B 

1 

.. h. b' . d b I I arına mu eıumumı ıge s , lt•d a nrın a muharıplere ait umru ve n ısar.ar e ı ı . resmı ıç ır ışar a u unu marnış - d ' l . Abd ll h k T" kA Al _ 
1' •r e l"h Uh" R 'f K d · · b h f d d l"k d 1 .. .. E e ı rnış, u a ızı ur an a F d el>ai • a a ve m ımmat varaa aı ara enızın u a ta sonun a sa a a a a ar ar pazar gunu ge va- . . . . . . . ranaız orce nerali Ankara a 
'• ile a.nıbarvo vııudilec@k ve mu- lstanbuldan şehrimize geleceğini puru ile İstanbuldan hareket edece- ca ısmını alara kıhtıda etmışhr. Bu İstanbul , 20 (Telefonla ) - Fran- m üesseselerimizi z iyaret 

~'bden hiç biriaine hiç bir ıe· vazmıştık. Vekilimizin 1zmire han.I ğini ve pazartesi günü İzmire gele· kız, Hüseyin oğlu Mustafa adında sız heyeti, bugiln Ankarada bazı ko- H eyetin, Ankarad a dnha 
••arnı S nci Sahifede - gi tarihte gelece~i hakkında vilayete ! ceiini söylemektedirler. lbir Türk aenci ile evlenecektir. 1 nuşmalarda bulunmuş ve muhtelif kal acaiı malı1m dez ild ir. 

etmiştir. 

n e kadar 



Kulağını kayheden şehir 
lRFAN HAZ~R 

Herhangi b'r ıebeple, lzmirde mevcud bulunan küçük büyUk bütün 
radyoların, bir gece temnmcn tntili faaliyet ettiklerini tasavvur et-
miye çalışıyorum .. 

Evvela bizim mahalle, dil' kesilmiş ve kulağı koparılmış acip bir 
mahluka benziyecek; her evde küme küme toplanarak radyonun b .... -
ıHndnn hayranlıkl:t dünyayı seyretmiye ç:ılışan güzel veya çirkin göz
le'!", tmnki esatiri b'r nefhnyle süzülüp soluverecekler; artık kimse kim
senin sesini ıiinlemjye tahammül cdemiyecek, son&uz mesafelerin 
muhteşem seslerini dinlcm"ye nh~mıı bulun::ın onlar, birib'rlerine dar
gın gibi salonlnrm karanlılt kö~elerine çeltikcekler ... 

Belki ıle, çcktnnberi ismi duyulmıyan (okuma it'yadı), radyonun 
bu kahkari hezimetir.den tonrn yavcıça kocuğundan ba~mı çıkaracak, 
,·c evin en genç ba~·iyle, zümrüd gözlü en genç bayanının ipek huzur. 
ların:ı, elind birkac eıki kitapla ııkıl ııkıla çıkmak ceaaretin1 kendi
&İnJe bulııccktır ! 

lzmirin her caddeıi, her tokağı, her meydanı kubatla. alakasını kes
rr.iş bir halde boş bir kaba dönecek; gazete idare hanelerin'n gece 
ıekreterlcri masalarının ba§ınC!a kapkara Jüıiincelere dalarken, ertesi 
günü çıkacek olan gazetenin radyo sütunlarını ne ile dolduracaklarını 
Pisago~vari bir heıap ve endişeyle ölçmiye başlıyacaklardır. 

Artık, Polonya hudutl rında toplanan Alman ordularının yarın 

mat on biri üç geçede, yahud yed./ buçuğa sekiz dak;ka kalada Danzig 
üzerine kanlı bir hücum yapacaklarını radyodan duyamıyacağız! 

Arlık, ne önümüzdeki haftanın filanca gününün falanca saat'ndc 
bir dünya harbinin yüzdeyüz başhyacnğına. dair büyük bir ecnebi gl\• 

zeteciıinin yüzde yüz kıymeti: beyanatını makinelerimizin öniinde 
dinleyemiyeceiiz ! .. 

Ve artık, 
Demokraıilerle totaliterlere mensup ikı" muazzam filonun, 

bugün öğle yemeğinden bir buçuk ıaat aonra Ccbelüttarık önlerinde 
karıılafmak iht'mali bulunduğu ve ıiyaıi mehafildc bu hadiseye biivük 
bir ehemmiyet tfedildiği hakkında terenüh eden radyo havndielerı'yle 
tenev"·ür edemiyeceğiz ! 

Londra iıtaayonu bize kapalı olacak! 
Pariaten, Berlinden, Romadan, Moakovadan, Bükreıten, Alinadan, 

N'yorktan tek bir radyo haberi zavallı kulakl rımıza çarpmıyacak .•• 
Ne acı mahrumiyet, ne felaket değil mi? 
Hayır! 

'-lllyır, n:.i:r okLtyucum l Bilakis ben bütün bu havadis mnlırumiyet
ferini, tam bir ıaadet olarak telakk" ediyorum; ve ıinirlerimizi yok 
yere tahrip eden radyodaki atmasyon ~ fctinin - vclevki on beıı güncük 
olıun • kesilmeıinden dolayı öyle sevin "yorum, öyle ıeviniyorum ki .. 

-----«««***>••--.......--

Muhte if komisyonlar, dünde·ça-
lışma arına dEva l eti er 

Ankara, 19 (A.A.) - .. ınarif şCı-ı B - Ticııret liseleri mezunlarının 
ra ı komiııyoıılarının bugunkü çalış- hangi yuk,:;ck oku.Jarn ve Tnkültele
malaıı şu suretle huliisa edilebilir: re girebilecekleri tetkik edil mi, tir. 

ı - Plan ltomiıyonu: (' - 1 tara bul ünh crs tesi tnlimat
Türkiyede tah ilin nna meseleleri nam bi, talebe kayıt ve kabulü ve ta

hakkındaki t~tkiklerine devam et - lehe talimatnamesi, doçentlik sına\ 
miştir. talimatnamesi, Ankara dil, tarih ve 

2 - ilk öğretim komiıynu: coğ af) a fııktilte51 esas talimatnamt.ı 
A - Maarif müdürleri ve ilk ted- si ınceleıım ştir. 

:-'sat müfettişleri talimatnamesi üze- 6 - Netriyat komiayonu: 
.. indeki incelemelerini tamamlamış Okul kitnıılarının maarif vekilliğı 
\'e raporlarım hazıı lamıştır. tarafından basılmasına dair olnp ka-

B - İlkokul tabiat bilgisi müfre- nunla tnlimatnnmenin tetkikine de
datı hakkında tetkiklerine devam et- \.'anı etmiştir. 

miştir. 7 - Beden terbiyeıi komisyonu: 
C - Orta öğretim kom's.} onundan Orta okul beden terbiyesi prog -

ayrılan aza ile birlikte koy ve şehir ramlan üzerinde çalışarak bu okul
öğretmen okulllarının te~kiJat \'e ça. larda beden terbiyesi mtihanları ta

lışma metodları me elesini müzake

reye başlamıştır. 

limnlnamesi için esas prensjpleriııi 

tespit etnıi tir. 
8 - Dilekler komisyonu: 

3 - Orta öğretim komiıyonu: R'yn et maka ;ınclnn kendi,:;ine 
A - Liı:ıeler \'e orta okulJnr inzi- havnle olunan evrak üzerinde tet -

bat talimatnnmes.nin incelenmesi ta- kikler yaparak bunlaı ı ajt oldukları 

mnmlnnmıştır. komisyonlara evketmi~tir. 

B - Öğretmen okulları meslek 

dersleri komisyonu ve ecnebi dil müf A acar 

(ANADOLU} 

z rla ryor 

Oyunculır, eks~i·siz~ ça~ırı ıyor. 
Antrenmanlar başlamak üzeredir 
1zmir bölgesi futbol ajanlığı, 1z- lığı tarafından ayrılmıştır. İsimleri 

mir muhtel t takımım fuar mevsimin şunlardır: 
de yapılacak temsili, milli ~utbol mü ı üçokspordan: Neja<l, Halim, Zi
snbakıı.larıııa hazırlamak uzcre çıı.- \'a, Nnmık, Fehmi, Nurullah, Said, 
lıştırmağa başlıyncaktır. lzmjr muh- WA·1·ı 'Jl.T k Altay İdmnı , dun _ 

1. 1 . . . f b 1 uı, ı .. amı , 1) ur 
te ıt kadro ·u. zmırhı en ıyı ut o cu ' . . 
l d .1 · t' dan: Ali, Enver, Rasım, ~farı, Hakkı, 
arın an ~eçı mış ır. 

Evvelce de haber v<ırcl'ğimiz gibi, Said, İlyas, Doğanspordan: :\lah-
bu sene fuar zamanında yapılacak mud, Reşad, Aptullnh, İrfan, ]..leh -
futbol müsabaka lan, lzmir, istanbul, med, Fuad, Fethi, Ateşspordan: Ce-
Ankara muhtelit takımları ve bir de 

kuvvetli ecnebi bir muhtelit takım 
arasında yapılacaktır. Be<len terbi
yesi genel direktörliiğü, ecnebi muh
telit takım için muhabere ile meş
guldür. 

Getirilecek ecnebi takımının, kuv
vetli ve tanınmış bir takım olması İS· 
tenmektedir. Üç kuvvetli b6lgemjzi 
tems'l eden takımlar, kendi araların
da bir imtihan geçireeekleri gibi ay
ni zamanda bu mühim ecnebi takırn
'a da temas edeceklerdir. 

lzmir muhtelit takımını teşk'l ecle· 
cek İzmirli futbolcular futbol ajan-

Aziziye 
* 

tüneli 
lnş-:ıat devam edı"yo~ 

mal, Sezai, Ömer, Ferid, Avni, Sa
lih. Yamanlarspordan: ~Ielih, De -
mirspordan l\Iuharrem. 

Antrenmanlar, şimdilik Salı ve Cu
ma günleri yapılacaktır. Antrenman
lara saat 18 de başlanacaktır. 

İlk antrenman 25 temmuz Salı gü
nü yapılacaktır. Antrenmanlara muh 
telit takım kaptanı Üçokspordan Sa
idin nezareti altında yapılacaktır. 

Muhtelit takıma ayrılan sporcula
rın antrenman günleri muayyen sa
atte futbol lcvazimiyle Alsancak 
stadyumunda bulunmaları mecbu
ridir. 

Mezuniyetler 
Vilayet aıhhat ve içtimai muave

net müdürü Dr. B. Cevdet Saraç· 
Aydın clemriyolu UzP.rincle yeni in- oğlumı., İzmir memleket hastanesi 

şa edilmekte olan Aziziye Hinelj in- nisaiye mütehassısı Dr. B.Hasan 
saatının, tünelin açıldığı dağda ara- B k ı:- ~ f h · b k 
•ura goriılcn heyelUn ve su sızıntıları alj ama, Y?re paşa astanesı a -
yüzünden gecikeceği anlaşılmıştır. teryoloğu Dr. Lütfi Seren, Karabu
HeyelUna karşı inşaatta tedbirler al- run seyyar sıhhat memuru B. Samim 
mak , ~u sızıntıları için yollar yap - Sağlıksunara, lzmir emrazı sariyf' 
mnk ve~aire gibi s~be?ler: ~nşaatm hastanesi bakteriyoloğu Dr. B. Nuri 
çok lıntı yilrümesi amıllerıdır. ş . b' D ~ · d 

* 
emsıye ırer ay, egırmen ere na-

---oo oo---

G 1 l 'd l hiyesi ebesi Bn. Vedia Ataöze iki 
e.en er, gı en er ay. Torbalı belediye ebesi. Bn. Şa 

Aydm mebul\u B. Nazmi Topçu- ~ive ~1eraln bir .nv mP-711nİwtt v1>ril 
~ğlu lstanbuldan şehrimze gelmiş, pıiştir. 
fzmi~ kambiyo müdürü B. Ş'ükrü 
r oksoydan Hataya gitmiştir. 

B. Şükrü T ok.-oydan Hatayda 
kambiyo teşkilJtını yap'iıktan son
a 1zmire döncektir. 

---« «« » >>---

Sıcaktan bayı1an işçi 
Dü.n akşam saat 1 7,30 da bir a

nele, hükümet konağı önünde sıca
-ın tesiri ile bayılmış ve hastaneye 
1-caldırılmıştır. 

---SSHISllSISa----

Vali muavJni 
İzmir vali muavinliğine tayin edil

miş olan Balıkesir vali muavini B. 
Emin Kiriş dün akşamki Bandırma 
treniyle nahkesirden şehrimize gel
miş. Basmahane istasyonun vali mu
avini vekili mektubcu B. Avni Oran 
ve bir çok dostları tarafından kar
şılanmıştır. Bugün yeni vazifesine 
bnşlıyacaktır. 

işçi fıkdanı 

A ıvre Satış.a~A 
devamda 
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Uoktorumuzun 
•• . 
oşesı 

Neden bakla 
alırorlar? 

F k 
Yazan: Dr. G. A. 

a nt ihracatçı~ar Geçen gün gazeteler yuzıyordu: 
müteredd.t Yabancı memleketlerden b;ri için bi-

lhracatçılnrımız, aEvre mahsulü zim piyasadan büyük miktarda ku
satışlarına devam etmektedirler. Sa- ru bakin alıyorlarmış. Bunun sebelıi
tışlar yavaş yürümekte ve ihracat - ııi belki merak etmi sinizdir. Her yer 
çılarımız, tereddüdle hareket etmek de ve her mcvs.mde _velinimet kuru 
teclirler. Bunun sebebi bazı dış mem fasulye varken, kuru baklaya neden 
leketlerden henüz fivat verilmemişi bu kadın· rağLet gösteriyorlar?. 
olmasıdır. Avni zam;nda mahsul Bu rağbetin sebebi bence, kuru 
vaziyetinin bilhassa kurutma devre- b.aklamn, insanın baııı sıkışınca, pjşi
sinde ne olacağı da bilinmemektedir. rılmeden büsbütün çiğ olarak yeni
Üzüm \'P incirlerin sergide bulun_ lebilmesidir. ~klanılmnsı mümkün 
duğu sırada tabii hadiseler rekoltevi olan kuru sebzelerden, ne fasulye, 
küçültebilir. Maamafih bu sene m~h ne bezelye, çiğ olarak yenilemez. 
su! satışlarının çok müsaid ceryan Halbuki bazı memleketlerde kuru 
edeceği tahmin edilmektedir. baklayı, yalnız tuza batırarak, çiğ 

~,.,........,....,cc**.u• yemeyi sevenler bulunduğu rjvayet 
edilir. Bu rivayete göre çiğ bakla y!
yenler onu taze fındık gibi lezzetli 
bulurlarmış .. 

Av vergileri. 
Talimatnamesinde 

değişiklik 
Zaten, kuru bakla çiğ yenilmese 

de pişjrild'ğj vakit öteki kuru sebze

lerin hiç birinden aşağı kalmaz .. Su-
Su ve kara av vergileri umumi tn- .ru mercimekteki ile bezelyedekinden 

limatnamesinin 59 uncu rııaddesinin pek az fazla - yQzde 11,5 yerine 12 
değiştirildiğine dair Maliye Vekale- dir. -il'~ de kuru fasulyedeki yüzde 
tinden vilayete bir tamim gelmiştir. . . . 
D ~ · 'kl'k k'ld d' 14 ı11sbetındedır. Beslemek kudreti 

egışı · ı şu şe ı e ır: 

1\Iadde: 59 _ lleccani balık nak- kuru fasulyeden yüzde iki ziyade de-

liye tezkereleriyle naklolunan ba • mek olur. 
!ıklar hiç bir tarafa uğratılmamak- Azotlu maddeleri mercimekle o
sızın ve bir yere çıkarılmaksızın doğ muz omuza, yüzde 23, fasylyedeki 
rudan doğruya naklo1unduğu mahal- (yüzde 20) bezelyedekinden (yüzde 
deki av vergileri idarelerine veya bu 21 ) ziyade, yağlı maddeler zaten ku
işi ifa eden maliye memurlarına ge-
tirilecektir. Bu cihetle nakliye tezke
resiyle imrar olunan taze ve tuzlu 
mahsulleri, vezin ve tadat suretiyle 
bilmunyene kayfiyet tezkereye ya -
zılarak tasdik olunduktan sonra bun 
clnn ifrazen ve tebdilen diğer nakliye 
tezkeresi ita olunacaktır. İndelmu -
ayene zuhur eden fazlalar, resmi ve

ru sebzelerin hepsinde devede kulak 

kabilinden daha az. Vakıa, sulu kar

bon maddeleri öteki lrnru $ebzeler

dekinden az, mercimekle bezelyede 

yüzde 59, kuru fasulyede 57 olduğu 

halde kuru baklada ancak yüzde 55 .. 

Ondan dolayı bizde baklanın taze. 

rilmeksizin aralarına karıştırılmış ol- sine bile biraz şeker katmak adet • 
mak itibariyle, kıymetine göre iki tir .. 
kat resim nisbetinde cezayı nakdi a- Fakat sellüloz maddesi ba:Jtımın
lınacaktır. Bu nakliye tezkeresiyle dan kuru bakla, bu maddeden onun 
imrar olunan mahsullerin mevritle-
.ri.rula 8Ul'Pti nlllAVl"nl'!lı>l'İ hnnnn i1>Jn 

u et· mahsusadan tutulacak mua -
yene cüzdanlarına işaret ve mal sa
hibi veya nakıline tasdik ettirilır - . 

Zikredilen nakliye tezkereleriyle 
imrar olunan balıkları doğrudan doğ 
ruya muayene mev~ilerine getirme
den ve tebdilen nakliye tezkeresi al
madan başka mahalle ve dükkan ve 
mağazalara çıkaranlar hakkında 

her hangi bir kaçakçılık mevcut bu
lunmamak şartiyle TOrk ceza kanu
nunun 256 ıncı maddesi hükmüne 
tevfikan t.ıkibat yapılır. 

.Muayene mevkiine getirilen her 
nevi su mah!'!ullerinin tezkeresi bera
ber olduğu ve mualıharan ibraz edi
lecek olduğu takdirde, tezkere ib -
razında reddedilmek üzere bir kat 

terkibinde yüzde 6,6 nisbetinde oldu
gunuan, KUru e zew nnepsınaev 

üstündür. 

Madenlerinin umumu düşünülür

se biraz yavan olmakla beraber iyot 
madeni kuru sebzelerin hepsindekin
den fazla, yüzde 5,514 miligram ol
duğundan tirait guddesini işletmeğe 
hepsinden daha ziyade yarar ... 

E k kl k d } k resmi. depozito suretiyle alınarak 
Y e lerin yeri ne a in arı çalıştırma . muayene tehir edilmez. Muayenesi 

I 
icra kılınan mallar yirmi dört saat 

Sonra da baklanın - kuru sebzeler 
den hiç birinin i}.nil olmadığı - büyük 
ve meşhur bir tarihi vardır: Eski Mı
sırlılar ruhun tenasühüne inandıkla
rından insandan hayat çekilince ru· 
hunun baklaya geçtiğini iddia eder
lerdi. Bundan dolayı l\lısırlılar bak .. 
la yemekten çekinirlerse de, bakla fE 

lı bu itikat ve iddiadan kalmıştır. Fal 
insanın ruhunu taşıyor diye falcılar 
fallnnna bakla katarlar. 

Eski İsrail oğullan l\fısırhlcrın 
haylice Adetlerini almış olmakla be
raber onların bakin hakkında fikir· 
!erini kabul etmediklerinden kuru 
bakla İsrail oğullarınca - aksine - mu 
kaddes bir gıda sayılırdı. Tanrının 

peygamberlere gönderd'ği ekmeğin 
terkibinde daima bakla da bulunur· 
du. 

ihtiyacı duyu uyar zarfında kaldırılmadığı takdirde' 
ml.~ur eden her gün i~in giimrük ka 

Ber1in, 19 (A.A.) - Havas mu- mcktedir. nunu mucibince ardiye resmi olınır. 
habiri bildiriyor: Nitekim bankalarda ve sigorta ---<cc:**>»---

Çiılışmak için adam yoktıuzluğu şirketler~~de çalış.a~ 400 bin kişi - ZAB TADA 
karşısında nasyonal - sosyalist mn· den bugun 102 hını kadındır. 
kamları mümkün olan her iş için, er· Parti organları, kadınları ve genç 

k 1 h Ik Hakaret 
redat programı komisyonu çalışma- ' keklerin verine kadınları çalıştırmayı ız arı a a nafi işlerle uğraşmıya Tebrar edilecek J Kemerde Beşaret sokagında Meh- İsrail oğullarından g8rdüğil lıtı 

rağbet neticesi olarak bakla ortaçnğ' 
!arda pek şerefli bir yer kazanmıştı· 
Hekimlerin en meşhurları ilaçlan ıı· 
rasındn baklaya faydalı bassalar is· 
nad etmek için fideta biribirlerfy]e 
rekabete grişmişlerdir. Kimisi Bksil· 
rUğe karşı. bir çoğu da zayıfları se· 
mirtmek için bakla yed'rirlerdi. şnr 
kın meşhur hekimi Raz~ böbrckl~ 
den gelen taşları eritmek için bnkltı· 
yı ilaç olarak tanıttıktan sonra bizfııı 
İbni Sina da onu ağızdan kan gelrrıı:" 
sine karşı deva diye tavsiye ederdi· 

larına başlamıştır. gittikçe daha fazla düşünmektedir. ve vakitlerini ikinci derecede işlerle 
k 20 (AA) D J med kızı Rukiye Hepçimen, Tahir kı-

C - Baaka başka '-·abancı dil oku An ara, · · - ün s· Vakıa bu vaziyet, nasvonal - sosya- kaybetmemeg~ e davet etmektedir. 
it' J k 1 d 1 J zı Hatice ve Remziye Gündoğnr ile 

yan talebenin okul:arını değiştirme- tanbul bölgesi ~aş an ığm a topa- lizm şefi tarafından vaktiyle ileri sii- Kadınların çalışma sahası, es(\. - Ahmed kızı Lütfiye Gündoğar bir 
leri halinde tabi olacakları muame~ nacağını bildirdiğimiz Galatasaray rülen ve kadınların kendilerini yal- sen yal~ız büro işlerine inhisar ede- çocuk meselesinden kavga ederek 
leye ait tal matnameııin tetkiki biti- ve Demirspor murahhaslarının ma- nız aile i lerine hasretmelerini isti· cek değildir. Ekser büyük Alman se- biribirini tahkir etmişlerdir. 
rilmiştir. çın hakemleri üzerinde u,r.uıarak Is yen pren iplere tam tezad halinde· hirlerinde pek yakında tramvay biİet Hafif yaralanmıı 

D - Türkçe edebjyat müfredat tanbuldaki ma_çı Tarık Ozrenginin dir. Fakat bugün bürolarda çalışan çiJiğini kadınlar yapmıya başlıya · Karantinada Yeni Türkiye soka-
progınmı komisyonu çalışmalarını ve Ankaradakı maçı da Muzaffer kadınların nisbeti gittikçe yüksel - C'1ktır. ğında Mahmud oğlu lsmnil Adıya -
tamamlamıştır. Ertuğun idare etmesine karar ver - «««***0 > man, idnreslndekl bisiklctı Ahmed 

4 - Teknik öğretim komiıyonu: dikleri ve federa yonun bu kararı z l k l' kızı 37 ynşındn Müeddete çnrptıra-
A - Ticaret liseleri fiz k ve kim- tasvip ettiği öğrenilmiJir · Q va l şa Ş ı n ar rnk hafif surette yaralanmasına se -

ya programları üzerindeki inceleme Maçların tekrarına karar veren bebiyet vermiş, zabıtaca yakalanmış-
lerine devam etmi§tir. komite her iki maçta da orta hake - t 

B - İnşaat usta okulu ve bölge minden gayri birisi federasyonlar Hatay mes' elesini he!lletmek, ltalyan ır. Karııını döğmüı 
sanat okullaıınn alınacak talebe dairesinden, birisi yük ek hakem Al nncakta Şehitler cadde inde 
hakkındaki talimatnameyi tetkik ışi- komitesinden ve birisi de mahalli milletine düşen bir İŞ imişf Musa oğlu l mail, karısı Ayşeyi döğ-
ni tamamlamıştır. isti re heyetinden olmal· üzere üç mü§tilr, 

5 -Yükıek öğretim komiıyonu: ki i1ik bir heyetin maçların seyrini Roma, 20 {Radyo) - Popolo vermekle kendi noktai nazarını bil-
A - Yabancı dil ve beden terbiye takip etmesine de karar vermişti. Bu Ditalya gazetesi, Hatay meselesi dirmiştir. Zira ltalya, mandater dev

si meseleleri üzerinde konuşulmuş- karar mucibince de federasyonlar dolayısiy!e İtalyanın Fransaya nota !etlerden biridir. Fransa, mandasını 
tur. dairesi ba~kanı Ziya Ate , yühek vermesinden şiddetli neşriyat yapan ayaklar altına alarak kendisine aidi-

,---c cc**»> hakem komitesinden Stı.di Kars n Fransız ve Türk matbuatına cevap yeti olmıyan toprakları başka bir dev 
Araları açıkmı§.. ve lstanbul bölgesi asbaşkanı Fethi vermekte ve yazdığı makalede ez - Jete vermekle bir ahdi ihlal etmiş ve 

Hıraızhk 

Keçecilerde Anafnrtalnr caddesin 
de Yako oğlu Alber Kohcn, Hüseyin 
oğlu Emin ve Faikin para cüzdanları 
nı çaldığından yakalanmıştır. 

Çörakknpıdn Topraktepe sokağın- &şarandan mürekkep bir heyet de cümle sunları kaydeylemektedir. Akdeniz muvazenesini ihlal eyle - Sancak meselesi, ltalya bakımından 
da İsmail karı ı Zehra, arası açık O· teşkil edilmi!'ltir. Ziya Ates bu akşam c ltalya, ne kavga istiyor, ve ne de mistir. halledilmiş değildir. Bunu halletmek 
lan Hasan karısı Mnkbuleye baka - ki eksprePle İstanbula hareket etmiş- kimseyi itham ediyor. ltalya, Sancak ltalya, bunu ı::öylemek istemis ve ltalyan mil1etinin nhcleeinP. düşen 
ret ettiğinden tutulmuştur. tir. meselesinden dolayı Fransaya nota Fransaya bir nota vermiıtir. Çünkü l bir igtir.> 

OrtaçnğJarda baklaya atfedi)Cfl 
bassalar şimdi unutulmuş ise de, btı 
yirminci asırda bile, daha l 913 yıl 111 

da Pnriste idrar sökthrmek oıe·e 
bakla çiçeklerini kaynnttırarak st1''tl 

nu hastalara içiren meşhur bir }le1dJ11 
hocası cıkmıştı. • 

Şurası gariptjr ki. bizim r·,·nı:;fl .,.,. 
dnn bliyük mik arda kuru bnkln to 
latanla1-. bnklavn c:lihret knzınıcl' • 
mış olan f <1 .. ai) o~nJla'l'Jnt }ı:r : •· 

veıı)r'l'clir nfl;ır.,.,, n,tf • .,!'!"'" 

ic:)Prirıc'!r.., fi tnrı "1 ~ .. r-n h r '1< ,. 

hn rncyclntı.n r·k nr. 



21TEMMUZ1939 Cuma 

ı~ış POLlTiKAI 
·ı ·okyo görüşmeleri 

(ANADOLU} 

Harp vukuqnda ne olursa olsun, 
Amerika demokrasilere yar

d . ı m edecek tir 
Salahiyettar Alman mehafili, son zamanlarda Amerikada .. Yaptıkları 

sondajlarda Amerikanın ne düşündüğünü pek ala anladılar 

1 
ı..ıAtilFE 3) 

JJüsündüklerim J 
Slovakya 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Merhum Çekoslovakya devletinin 

Çekya kısmı, Almanyanın midesinde 
yen: eridi. Hazım devresi belki bitti, 
belki bitmek üzere.. Şimdi de sıra 
Slovakyaya geldi. 

Dün Çekya için nasıl kan dökül
medi ise, bugün de, Alman çizme
sinin dibinde, Cüceler d";.,.arımlan 
gelmiş biçare bir İnsan müsveddesi
ni andıran Slovakya için de tek dam. 
la gözyaşı dckülmiyecek.. 

Yepyeni ve müh 'm bir hadjse ! 
Daha birl<aç ay evvel Slovalcya bat 

vekili Berline gitmiş ve Hitlerin elini 
Öpmüştü. Almnnynnın ona, hayatını 
bağışladığını sanıyorduk. Fakat bu 

Japonya, 1937 senesinin temmuz 
ayında Çine karşı açtığı muhare
benin üçüncü senesine, gerek askeri 
ve gerek siyasi bakımdan müşkül 
şartlar altında girmektedir. Japon 
erkanı harbiyesi, harbin başlangıç 
tarihi olan 7 temmuz J 937 den 29 
mayıs 1939 gününe kadar Çin har
binin bir bilançosunu neşretmiştir. 
Bu bilançoya göre, Japonya iki sene 
içinde bir buçuk milyon kilometre 
arazi işgal etmiş, Çinlilere 2,300,000 
zayiat verdirmiştir. Bunların 936 
bini ölüdür. Bu müddet zarfında ja

ponlar ( 1 561) Çin tayyaresi düşür

müşlerdir. Japonyanın zayiatına ge
lince; erkanı harbiye ancak 59,988 
askerin öldüğünü itiraf etmektedir. 

Fakat Çinliler japonların zayiatını 

bir milyon olarak kaydediyorlar. 

Pairs, 20 (A.A.) - journal gazete 
sinin Berljn muhabirinden: 

Selahiyettar Alman mahafili, bu 
son zamanlarda muhtelif Amerikan 
s'yasi zümreleri arasındaki noktai 
nazar ihtilafları ne olursa olsun bir 

ihtilaf zuhuru takdirinde bütün A
merikanın bilhassa büyük Fransız ve 
ingiliz şehirlerinin tayyareler tara -
fından bombardıman edilmesi üze
rine matbuatta yapıtac'ak hücumlar 
dan ve efkarı umumiyetle hasıl ola-

cak galeyandan sonra demokrasileri ile büyük Amerika şehirlerindeki ı 2an, kısa bir ömür sürdükten sonra, 
himaye ve müdafaa edeceği suretin· konsolosluklarından bir güna ibha - §imdi had:selerin ve hakikatlerin ku
deki kanaatlerini asla gizlememişler ma mahal bırakmıyacak şekilde mu- cağında tepetakla yuvarinnık gitme-
dir. !assal ve müdellil raporlar almış ol- ğe ba§Jadı. 

Alman makamatının bu bapta Va- dukları intibaı mevcuttur. Almanya, Danzigi epeyce ~okla-
şingtondaki diplomasi mümessilleri dı ve kapıyı oldukça mukavemetli 

Prens Pol Büyük bir eser 
ve sert buldu .. Onu, belki de zahiren 
bir kenara bırakarak, hakikatte Dan. 
zikten çok daha eıaılı ve yağlı bit 
lokma olım Slovakyayı dü/tündil. 

Ancak bu bilanço büyük bir ma

na ifade etmez. Japon erkanıharbi

yesinin rakamları doğru olarak ka
bul edi1se de Cin harbinin henüz ne

ticeye varmaktan uzak olduğu in

karı mümkün olmıyan bir hakikat· 

tir. Japonya, 1914 senesinde Alman

yanın yaptığı gibi, uzun zaman ha· 

zırlandıktan sonra, bir kaç ağır dar

be ile düşmanı yere sereceğini zan

netmi§ti. Askerler dört ve nihayet 

altı aylık bir mücadeleden sonra 

hedefe varılacağını zannettiler. Fa
kat böyle geniş tecavüz harbi ha· 

zırlıyan askerlerin planlarında da

ima bir aksaklık çıkar. Japon as· 

kerleri hakikaten her hedefe var

mışlardır: Bir bucuk milyon kilo

metre murabbaı Çin arazisi işgalJeri 

altına girdi. Çinin büyük şehirle

ri ellerindedir. Fakat esas hedeften 

çok uzaktadırlar. Çin - Japon müca
delesi, Nankinin sukutundanberi, 
iki taraf arasında bir mukavemet 
~ \isabakası halini almıgtır. Böyle 
6ir milsabak;;ıda da Japonya Çine 
nazarnn daha zayıf görünüyor. Bu 

Londradan 
rıyarak, 

da 

dönüşünde Parise uğ· 
mühim konuşmalar
bulunacaktır 

Şarkı Qarbe ba,g~ hyacak olan asma Onun fikrince Slovakya, esasen vü. 
....., _ cudunun h :kmeti kalm:unıı bulunan 

köprünün temelleri atıldı bir nesneydi. İzalesi lazun gelen btı 
w • pürüzü arürültüsüzce ortadan kaldı. 

Diyarıbakır, 20 (Hususi) - Diya şarkı garbe baglıyacak büyük bır b'l k • . M . • 
. . . . . . ra ı me ıçın acaruıdanla bır te• 

rıbakır - Cezire demiryolu üzerinde eserdır. Dıyarıbakır ve Sıırd valılerı 

Londra, 20 (Radyo) - Kral altın
cı jorj, dün gece Yugoslavya kral 
naibi prens Pol ve zevcesi prenses 
Olga şerefine dört yüz kişilik bir zi-

da iki gün kalarak mühim konu~ma
larda bulunacaktır. 

l 26 ıncı kilometrede inşa edilecek merasimde bulunmuş ve birer nutuk lefon muhaveresi bile kafi idi. 
bilyiik a·mn köprünün temeli, bu • irad etmişlerdir. Binlerce halk ve köy Almanya, bu bah'ste Macaristanı 
gün merasimle atılmıştır. Bu köprü, ili, merasime iştirak eylemişlerdir. ihmal edemezdi. Çünkü coğrafi vazi-

Londra, 20 (A.A) -Çemberlayn 

bugün başvekalet dairesinde Yu -
yafet vermiştir. gosla\•ya naibi hükı1met1 prens Pol 

Kral, ziyafetten ~onra misafirleri-
ni nişanlarla taltif eylemiştir. 

Aiakadar makamlardım alınan ha
berlere göre, prens Pol, Londradan 

şerefine bir ziyafet vermiştir. Tama
miyle hu.susi mahiyette olan bu zi

rahtte Lort Halifaks ve Sir Con j 
dönüşünde Parise uğrayacak ve ora- Saymen hazır bulunmuşlardır. 

-----«« «***>> >-----

1 n gi l iz-Japon 

** Satye Yolsuz uğu 
Maznunlardan bazıları biner lira 

kefaletle tahliye edildiler 
'İstanbul, 20 (Radyo) - Satye 

yol~uzluğundan maznun Denizbunk 
müdür muavinlerinden Hamdi Emin, 
umumi katip Sadun Galip, hukuk 

Japonya, lngiltereden açıkca 
yardım istemişti· i 

• müşav:ri İsa ve avukat Atıf biner li
ra kefaletle tahliye edlimişlerdir. 

Denizbank snbık umum müdürü 
Ymmf Ziya Öııiş, mühendis Kasım ve 
Tahir Kökep, yolsuzluk mahkemeye 
intikal edinceye kadar tahliye edil
miyeceklerdir. 

sebeblcdir ki japonya, Çindeki ma- Paris, 20 (Radyo) - !fayas ajan- john Vardlav - l\lilne, ingilt.ere hüku
cerayı nihayetlendirmek için müca- sına göre, japonya hariciye nazırı metinin Tientsin ablukasının derhal 
delenin üçüncü senesine girerken, Arita, bugün başvekil İranomayı zi- kalUınlmama:-;ı ve Çinde ingiliz tjca
başka bir tabiyeye müracaat etmiş - yaret etmiş ve uzun müddet konuş - retine karşı gCisterilen farklı muame
tir: İngiltere üzerine tazyik yapa· muştur. 
rak Çnnkayşek'in mağlubiyetine İngiliz sefirine Londradan yeni ta-

leye hemen nihayet verilmemesi tak. 

00 

Polonya hudutlarında 
Danzig Almanları bir hudut mtiha· 

fizını tabanca ile öldürdüler 
Yardımını temin etmek. Japonlar id~ limat verildiğinden, müzakerelerin dirinde ingilterenin japonyaya karşı 
d ld. "kt d' k b ıe· b"lm' ··1 t dbı"rleı·· Var.Qova, 20 (Rad.vo) - Polonya derin bir teessür U\.'andırmı~ ve der-ia ediyorlar ki Çin harbinin uzayıp bugün yarın başlaması muhteme ır. ı ısa ı mu ·a e ı ı ısı e ı :s :s 

- "tt"h d - · · · h""k' t· hudud muhafızlarından birisi, Dan hal tahkikata başlanmıştır. Danzig gitmesinden mesul olan Çankayşek Japon matbuatı, müzakerelerin iri ı ı az e ecegını Japon u ume ıne 
- · ld - zig Almanları tarafından tabanca i- senato azasından bir heyet, hudud -değil, ona yardımda bulunan ve onu bir netice vereceğinden ilmidvar de- bildirip bHdırmemş o ugunu sor -

- muştur. le öldürülmüştür. Bu hadise, burada lara gelerek tarziye vermiştir. teşvik eden İngilteredir. Binaena- ğildir. 
leyh İngiltere Çankayşek·e yardım- Alfı.kndar nıehaiil; japon hükü- B. Butler, şu cevabı vermiştir: ** 
dan vazgeçirilecek olursa, Çin har- meti, Çin - japon harbinin biran e\·· - Tokyoda bu bapta müzakerele- Milli Şef Manevi silahsız-
bi nihayetlenecektir. Aylardanberi vel bjtmesi için açıktan açığa ingil- re girişilmiştir ve ingiltere hüküme-
)aponyada ln!!.iltere aleyhine pro- tereden yardım istemiştir. ti, Tientsin meselesinin bu müznke- Ve Fransa Cumhurre• /anma 
Paganda yapılmaktadır. Harbin uza- Londra, 20 (A.A.) - Dün avam ı·eler esnasında halledileceğini ümid • ı· d t t • olu 

t kt d . ıs arasın a ea ı • K .r t l d ll'ıasından doğan yeis ve ümitsiz- kamarasındn muhafazakarlardan e me e ır. / f/ OnTeranSl Op an C 

lik içinde İngiltere, japon halkının - oo nan te gra ar Holivud, 20 (Radyo) - Mane-

gözü önünde gittikçe tehlikesi artan Anam LJU""' L_Üm• /ngili~· ta "Ya- Ankara, 20 (A.A.) - 14 temmuz vi silahsızlanma için bugün Ame-
f)· d l k b I Ili rt T. bayramı münasebetiyle. reisicumhur rikanm Holivud sehrinde bir top _ 
ır üşman ° ara e irtmektedir. hmet İnönü ile Fransız reisicumhu - • 

H t ı l h d J /er • Jantı yapılmış, 25 milletin mümessil-er gün ngi tere a ey inde nüma- ar arl re l ı·u B L 1 - d aıı. -,ıdak" t 1 · eurun ara 111 a -:wag ' 1 -e • !eri hazır bulunmuştur. 
Yişler yapılıyor. Gazeteler, lngı'lte- gı·ulaf te t" 1 u~tııı· 

a ı o unm ~ · Aemika cumhur reisi ile haricive 
tenin japonyayı cHayat hakkın- Papayı ziyaret Mi la rıo sergisinde Ekselans B. Albert Lebrun nazırı bu hareketi sempati ile k~r-
dan> mahrum etmiyc çalıştığını ya- Fransız reisicumhuru şıladıklarını telızraflarla bildirmisler-
~ ı edecekler teşh :r olunacak Paris d 
1 

Yor ar. Bu propaganda ile Alman- ir. 
arı «Hayat sahasından> mahrum Roma, 20 (Radyo) - Anam im- Londra, 20 (Radyo) - l\Iiliinoda l\Iilli bayram yıldönümü miinase-
t açılacak tuyyare sergi:;ine İngiltere betiyle Ekselansınıza hararetli ve sa-
~·tneğe çalışan İngiltere aleyhindt- paratoru ile imparatoriçesi, bugün için üç bin kilometre kare yer ay _ mimi tebriklerimi yollamakla hassa-

Göring 
istihkamları teftis ~-·A.lman propagandası arasındaki buraya gelmişlerdir. Hükümdarlar rılmıştır. :Rurada yapılacak pavyon- ten bahtiyarım. 

d l.inasebet gözden kaçırılmamalı- papayı ziyaret edeceklerdir. da fngilterenin on sistem tayyare _ Türk n~Fransız milletleri arasında etmekte berdev~m 
ır. Alman milleti ile şarkta ona )eri teşhir olunacaktır. l teessüs etmiş olan ve tam bir ıncnfa-

~ 

t\"ıevu J • kl // d 'd 00000 at tesanüdü yolunda inkişaf eyleme-
tıa_ t .

0 
an ze~g1~.t~~r~ ~r arası- Ho an a a si mukadder bulunan en sıkı dostluk 

·ı lngıltere gırdıgı gıbı, Japonya Fransa bağları. bugün ynptığım bu vazifeyi 
~ e iaponlara mevUt olan topraklar Kabine buhranı halci ben·m için pek çok memnuniyet ve-
ra.jına ayni İngiltere girmiştir.· bitmedi Y~ni harp gemileri rici bir hale getirmiştir. 

Berlin, 20 (Radyo) - Mareşal 

Göring, Drezburg ;.stihkamlarını tef
tiş ettikten ~onrn Rore doğru seya -
hatine devnm eylemiştir. 

Yunanistaııda 

yetle Roma • Berlin mihverinin bir 
kulu olan Macaristanın da Slovakya 
üzerinde bir iddiası vardır. B'naen· 
aleyh, ıu bir nevi tafl ve istirahat 
devresinde, hiç kimsenin münakaıa
ıını yapamıyacağı Slovakyayı tarihe 
gömmek gayet kolaydı. Görüı, çok 
realist, netice garantilidir. Hadiae, 
kanaız, harpsiz geçecek ve Alman· 
ya, yeru1 bir nüfus kütlesi ve muhtelif 
kaynaklar daha ele geçirecektir. 

Evet, tatilde cep harçlığı gibi bir 
ıey .. 

1 

Du bahiste, İtalya gene yaya kalı
yor. 

Almanyanın kendisine söytfyeceği 

1 

ıey, 

. - Müstakbel harekat zaruretle
rıyle Slovakyayı iual ettim. 

Demek olacak ve bittabi, buradan 
elde edeceği servetten, müttefiki 
ltalyaya hak ayırmağı asla düşünmi. 
yecektir. 

Slovakye.nın mezarı, esasen Çek. 
yanın çukura indirildiği gün açılmış. 
tı. Hiçbir mantık böyle bir devlet"n, 
Almanyanın dibinde yaşamak hakkı. 
na .. ahip olabileceğini iddia edemez. 
di. insanlık, bunda da b'r gaflet 
devresi gecirmiş, fakat nihayet ha
kikatle karşı knrşıya gelmiştir. 

Slovakya, sıraya tabi idi. Bugün o 
sıra gelmiştir. Ve onun ölümü, hiç te 
velveleli, akisli olacak değildir. Çün
kü o, dünyada her türlü yakınlık ve 
alakalardan tamamen tecrid edilmi~ 
bir devlettir. 

Gurbetlere düşmüş, kimsesi olmı· 
yan bir .:nsan tasavvur ediniz ki, ha
yat kabiliyeti hiç kalmamıştır ve 
hastahanelerden birinin köşesine ya. 
tırılmıştır; bu adamın ne tabutu olur, 
ne de kefeni .. 

Hadise, sükunetle geçecek, yalnız, 
yen: bir harita karalaması daha ola· 
caktır. Bugün, har.:tan1 nda haysiyeti 
kalmadığı için meseleye ehemmiyet 
atfetmek imkanı da bulunmıyadak
tır. 

---aaassassas---

lo a~onya kendine mahsus bir dip- . ısmarladı Şahsi ı::aadetleri ile asil do<>iFransız 
~ ll'ıası Yoliyle bu lngiliz engelini Amterdam, 20 (Radyo) - Kabı- milletinin refahı hakkındaki snmimi 
ı~1~ar~f etm~ğe ka~ar ver~.istir. ne buh~anı henüz zail olmamış~ır. Paris, 2?. (Rad~o) -. Fransız temennilerimi kabul buyurmamzı ri-

Japonyada 
lngiliz aleyhtarlı~ı 
Londra, 20 (Radyo) - Para ile 

tutulmuş bir takım adamların propa. 
Şiddetli sıcaklar var gandası yüzünden japonyanın bir 

A 
. 20 (R d ) y . çok şehirlerinde İngiltere aleyhine' tık kkıka bu Jap~n dıf?lom~sısı azı- Kabine teşkiline memur olan Kolın, donanması ıçın sekızer bın tonluk ca ederim, Bay reis. 

tırı nbadır. Belkı de hıraz J8Ponla- hafta sonuna kadar kraliçeye bir lis· iki kruvazörle altı tahtelbahirin in- İsmet İn2nü 
~Oat:~~l~ıkT~azi~et.te ~ulunduklnrını te vermek için parlamı>nto harcinde- şası için bugün fabrikalarla deniz ha· Ekselans İsmet İnönü 
s1 ır · ıencın ımtiyazlı mıntaka- k' . .1 l l d k K k" d b" k I Türkiye reisicumhuru. 
tıa ilti d b' k ç· 1. . k ı sıyası er e temas arına evam et· anı apen ı arasın a ır mu ave e Aı1kaı·a Qi) • ca e eır ır ·aç ın ının en- k d" . 

~cı::~ne iade edilmesi~i balrnne me te ır. ooooo--- l ımzalanmıştır. ~!illi bnyl'amımız münasebetiyle 
illrn. i bu mıntakayı abluka altına 00000 bana bildird"kleri hi siynttan doları 
kı ış ar Ve lngiliz tebaasına karşı Avam kamarası Ras Seyyum Ekselanslarına hararetle teşekküre-

"İl:· havsalaya sığmaz hakaretler derim. Bu his~iyatta memleketlerimi-

tına a yo - unanıs- b' b 1 B ' . . . ır ceryan as amıştır. u ceryan 
tanın cenubı şarkısınde sıddetli sı- · "k · 1 k b h"'d' . .. k ; gıttı çe genış eme te ve azı a ıse-
caklar hükiım surme ·tedır. Hararet l ebebı"yet kt d' 

.. w •• ere s verme e ır. 
bugün ogleden sonra golgede kırk s:ııusssasas-s---
sekiz dereceye kadar çıkmıştır. 

Radyo haberleri
mizin devamı 

Bir üst teğm.on şubeye 
çağırıhyor 

İzmir askerlik şübeainden: 

huk1!11Ya başlamıslardır. fngiltere Yaz tatiti yapacak Mussoliniyi Habeşis• zi her gün daha sıkı bir surette biı:i-
ebı,~~eti. buna muni olmak icin te· Londra, 20 (Radyo) - Avam ve b'rine yaklaştıran tesanüd ve <lost- - 10 NCU SAHİFEMiZDE -

ti l'~ıste bulununra, i11oon hükume- Lortlar kamaraları, ağustosun dör - tana davet etmiş luk zihniyetinin bir ifadesini bulmak 

Konya Ereğlisindeıı emekli ma -
aşı almakta iken görüle>n lüzum üze
rine tekrar tavzif edilen ve 20 - ı. 

teşrin- 938 tarihinde tekrar tekaüde 
scvkcdilerek İzmir emvalinden e -
mekli maaşı alan jandarma üsteğ -
meni Hafız Alinin (1126) şübeye 

gelmesi lüzumu ilaıı olunur. 

"dil ıençindf'ki f ns:!'ilizl,.re hakAret dünde yaz tatili yapacaklardır. Bu Roma, 20 (Radyo) - Ras Seyum, la bahti:-·ar olan Fransız milleti nez- ğmıla beraber şahsi snadetlerj ve 
~ck?'ernf'k için fnszilterenin «Cin- münasebetle ruznamelerde mevcud Uabeşistana dönmek için müsaade dinde bu hisleriniz hararetli bir akis Türkiyeııiıı tealisi hakkında en sami-

1 Y'i;'i nizamı:. kabul rtmesini ta- bütün layihalar biran evvel müza - almıştır. Ras Seyum, Mu:-;soliniyi, Ha- bulacnktır. mi t\'~'""""··\w:mi arzcderim. 
.._ •vamı 8 inci aahifede - kere edilecektir • I beşistana davet etmiştir 1 Ek~eıansınıza bütün miımettarll - Albert• l~..!brun 



(ANADOLU) 

Dünya spor haberleri 

Slavya, merkezi Avrupa kupasında 
Beogradskiyi 2-1 yendi 

1 B©ır~©ı.,.Pöy©ı~©l 
ÜZÜM BORSASI PARA 80 SASI 

I Z 1\1 l R A N K AR A 
346 ç. Albayrak 

23 ç. A. Nuri E. 

368 1,2 
697218 1,2 

9 15 50 Sterl'n 5 9275 
126 685 9 50 13 Dolar 

F. Frangı 3 35;; 
Liret 6 65755 
İsviçre F. 28 55 
Florin > 

697586 1,2 Rayşmark 60 765 
No. Fiat Belga 21 505 

~1üsabaka çok çetin oldu. Yugoslav- Finlandiya sporu ~ ;; 
50 ~:::m; · ~ 5~ 

9 1 .., 25 Çekoslovak kr. 4 3376 

lar Pragda fena karşılandı c:e· 
1 

d. ıo 1~ Peçeta 14 03 
p (AA > . . . r ın an ıyanın en meş· ıı ıs Zloti 23 8325 

rag, · · - Slavıye, evvelkı sında acız kalmasını bir tUrlü kav- Pengil > 
ıuıf~~ B~lg~add Beo!ı:a~ski eki?i.Y- rayamadılar. Zira, maç başladığı zn- hur sporcusu Zah"re borsası Ley 0905 

p~ograın 

1639 M. 183 Kos./120 Vw 
Kw. 

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

T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 
Kw. 

TÜRKiYE RADYO DlFÜZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Cuma 21-7-939: 
12 30 Program. 
12 35 Tüı k' müzif•i - Pl. 
13 00 Memleket sat ayarı, aja~ 

ve meteoroloji haberleri. 
13 15 14 Müzik (senfonik plfıklar

~-~apbgı \e 3-0 ınaglubıyetle bıtır- man vaziyet tamamiyle Slnviynnın 1zMiR Dinar 89 
dıgı maçın revanşını, 32.000 seyirci lehine olnn bir manzara arzed yor- N LJ R M J• 4 43 ... , 5 5 7 Yen 34 Goo- 19 00 
önunde 2-1 galib.yetiyle bitirdi. du. 17 4 ton buğday 55 İsveç kr. 

M k 
30 55375 19 Oö 

R) 

Program. 
Müzik (Cnruso nun bir plii
kı.) er ·ezi A\•rupa kupası maçların- Nitekim beşinq dakikada Bican · · . A . · · Ruble 23 89 

da eıı an sız takım h' ü h · k' ·ık 
1 

Helsınkı, (A.A.) - Fınlandıya Bı11klet kazası 
~ • ıç ş P esız ı. ı go il atmış, ve bunun arka akaya d bah d k h d K k d O d k ESHAM "fAHV L 19 ıo-Slaviyadır Onun bu !':anssızlı,.·ı ı::.det 1 k b' . k 

1 
• . sporun an se er en er şey en arşıya ·a a smanza e so a - ~ ve 1 AT 

· .- • " a ge ere ır serı tec; ı edeceg. sanı- l kl 1 N 'd' · w d 11 f wı M h ı darbı mesel olmuctur 
1 1 

b' ' evve a a ge en urmı ır. Nurmı, gın a .uf ucta n og u e rned As an, A N K A p A 20 00 
~ · an sayı arın ırincisi oldu~u intiba- ) k · · 'h l k ·a · d k' bt 'kl t• tb h. ğl ' .?ıiaamafih, merkezi Avrupa maçla mı uyandırmıştı ~cm e etmı cı ana tanıtmış oma - ı aresın e ~ ~ e ı ra ı mo u 1933 Türk borcu 3. 19 20 peşin. 

rına her yıl muntazaman i§tirak eden Ancak 15 dakik d d Sl a vatanına en büyük hizmeti yap· 7 yaşında usu n çarptırmış, başın- 1983 ikramiyeli Ergani 19 15 20 15 
kulüp de yalnız Si · d 

0 
b' . A • • • a evam e en a- mış olan bir sporcudur. dan yaralanmasına sebebiyet ver 

defa kup~yı kazan~;~~e ~s.kı' nşansır vbıı.sr•daenhba~ıımdye~~n.dend:onBra mandzak~a Bugün Finlandiyada milli bir spor miştir. Anadolu demir~ollan 1. ve 2. 20 80 
:ı - ı ·e e~ışıver ı· eogra s ı - h )' . . 1 37.50 peşin. 

ıızlık tekrar ya.kasına yapışmış ve nin merkez muhacimi, hl beklenme- a ıne gırmış o an uzun. mesafe mu- --- .. . A . ı'llAı Türk umumi Tiyatro 
daha flk günlerde bol bol tezahUrle b. d b 'k ç kavemet koşusunun eşsız kahramanı losta olmak uzere Fmlandıya m 

- yen r an a eraberlı sayısını yap p N · 19 . k'b' d 'k' d f Jd H ·ı · d 80 lira 75 kr. 
r.ne baelamıııtı. t b d . • ~ aavo ı urmı, 19 dan ıtibaren .. ·ı ın e ı ı c a yer a ı. er ı.:ı e. . 

~ ı ve un an soma o:v un çıgrından t •. w b 1 ~ d d D k it .. d" ----------------
Ev\·eli bu kulüp hakkında verilen kt ~l . t k d . emayuz etmcge aş amıstır. asın a a e a onun gum uş ma- M çı 1 o.,,; avıya a ırnın an bır tered- o t 'hl d F' IA d' ~ 1 ' k d u·· n k l "l k ., .. 

oyun yasağı, turnuvanın ikinci turu- dild ve kendilerinde bir itimatsızlık arı er e ın an ıyanın en ta- aıyasını aza~ ı. . .. w a a a ve l l 
nu~ talik edilmesini mucip olmuş, başladı. Buna mukabil Yugoslavlar nınmı~ koşucusu.' 300~ metre dün- d V~rn~r ~arvı~e~lın ~~rt oglu var- - Battarafı 1 inci Jıahifode -
sanıyen ~erninin bütün takımın l>ün- gayet sert ve fnvilJIO oynamağa ko- ya r~ ~r~nu. te.sdı~ etbmış ahlan Kan· ı ... k un ar 1 an ll şı ' d unrarı~ den Güran'ın, Cumburiyet'n demiryolu 
~e ve maneviyatı Qzerinde fena bir yuldular. Biran geldi ki Slaviva ta- nes 0 e m?ın 1 1• A 0 şe rinde ya- ~~ emme a. roun at et ~n.n en siyasetinin feyizli neticelerinden ve 

tes·r yapa , "d' . 'h t kımında akın " 1 d y. qıyan Nurmı, Kolehmanın tesis etti- l:ıırı oldu. Mattı, uzun yıllar cmd at- bu ink'şafın Afvonkarahı'saı· u" •cı·ı·n-
ı n 11a ısesı, ve nı aye, ;apı ıyor u. ugos- -· d" k k d d d" k ı· d .J "" 

1 
~ı unya re orunu ço geçme en "Ila a unya re orunu e ırı e mu- dekı' te"irl · d b h d b 

BeJgradda takımın 8-0 a-ibi bilyük avlar sıkışmışlardı. Hasmı kale ö - 'cırmışhr. J.ıafaza etti. Ve Los Ancelosta da "' erın en a se en ve ü-
bi f kl ·· d b · al· yüklerimize Türk şimendifercilerinjn 

r ar a yenilmesine en büyük a. nun en .r türlü uzaklaştıramıyor - Bu rekorun kırıldığı tarihe ka _ tın madalya kazandı. Nihzwet ücün- şükranlarını ifade etlen nutkuna, A .. 
mil olan kc ci Boksaym tamamiy- !ardı. Bu anlarda kale önCinde bir dar, tevazu içinde fakat sonsuz bı· ·· wl F' I" d' "il - · ç t' k . .. • r cu og u ın an ıya gu e şampıyonu e ın aya cevap vererek, yapbğı iş-
le aksaması, bu ~anssızlığın bir üa- kargaşalık oldu. Kalecı l\Urkuciç, "'~er~ı· ve m.etodl.~ .çalışan Nurminin 'di. Üç evlad. Üç de şampivon bu aile !erin bir vekil sıfatiyle uhdesine te
desi olmuştu. Helo burada Beoa-rads- bir havaleyi tutmak için kendini ye- a ~ ırdenbıre but~n memlekete ve Finlnndiya milletinde ya§ıyan olim· rcttüp eden vazifeler uğrunda ça -
ki ile yapılan revanı maçı eski bir re atmış ve kalkamamıştı. Onu çevi- n an sonra da cıhana y~yılmıştır. . . . b' b l''d" Jışmaktan ibaret bulunduğunu ve 
kötil tezahürlere sebep oldu. Hatta ren iki taraf oyuncuları biribirine Bu tarhten itibaren, dünyanın bu en pıyat az~ının ~r sem 

0 
u ur. her şeyin millet ve devlet'n eserj ol-

d tl - b'l b k k d ' · · · büyük kosucusuna .. , · · Nurmıye gelınce, bu sporcuyu d ıpor os ugunu ı e, ozaca a ar gırmıştı, hakem, Skif an do bir türliJ ıı: spor şonretının A k nğunu söylemiş, \•e eski küçük, bn-
bir Pracr gazeteci Beogradski takı k . d N'h k kapıları da açılmıştır sporla alakadar olanlardan baş a sit bina ı'le t.•enı· garın muhteşem ''a-• , - arar veremıyor u. ı ayet hü mü- N . . · · · .J .J -

mına bir d:ıha Pra,ia ayak bastml- il Si . 
1 

h' d' B urmı ıle beraber Finlandiya spo- hıç kımse tanımıyordu. Start taban- pısını göstererek demiştir kı': 
. n avıya e me ver ı. unun üze- ~ı ı k b' mamasını bıle talep etti. . 

1 
• • • ruı.u.a uzun ve para ır devre baş- cası patlayıncaya kadar o bir çokla- Bunlardan b'ri O mnnh saıta-

Maaınafih, bunu pek de ciddi te. rı~e S avıy~nın Vytlacıl ıle Beograds !n~ış ve bu 1920 den 1932 ye kadar rından biri idi. İştirak ettiii ilk olim- natının verdiği imtiyazlnrdnn vilcu
Wkki ~tmek doj'ru dej'ildir. Zira, kıden ValfJarevlç arasında bir ra • ınkıtasız devam etmiştir. piyatta koşu biterken Fransız Cuil- de gelen bir binadır. Yenisi de mUs
bundan bir kaç yıl evvel juventus • vundluk bir boks maçı seyredildi ve Finlandiyaların bu yıllarda kazan- !emot bu netice, hayatta hiç bir şeyın takil, hür b:r devletin ve davasını 
Slaviya maçında çıkan hldiaeden tab'atiyle her ikisi de saha dışına çı- dı~l~rı muvaffakıyet hiç bir ki.içük bir mucize telakki edilemiyeceğine fedakarlıklarla halletmiş bir mille
sonra ayni gazete, italya mallarına kanldı. ~~il! 01-m•eta'<'--0 -ırıllard ıriizel hir. delildir. Galibiv ~an k_ .tin .cş.eddir. l\ll!li devleün ·..e_ndi f.lZ.
boJ·kotaj iHin edilmesini talep ede- Yugoslavlar, hnkemj protesto et- butun ?~nya sporcuları bu miJJetin vorulmadan, bıkmadan çaf:~rr·a~ve mj Jıe ne yapabill:l'ğmm mısalıdır. 
cek kadar ileri a-itmiş ve siyasi mü- meğe kalktılar fakat aldırış eden ol- atl:tierının muzafferiyetten muzaf. mütemadiyen mücadele etmekle te- Bu eseri çalışmanın ne gibi mesut 
nasebeplerin bile kesilmesine taraf- matlı. fenyete koşmalarına hayran kalmış- min edilebilir. Hasılı Nurmı hayatı- hadiseler hazırhyabileceğinin bir de-
tar olmuştu. Net;ce itibariyle bütün Hele ikinri haftayım, spordan baş tır. nın ilk mühim koşusunu grılib:yetle lili olmak üzere nçab'liriz. 
bunlar br futbol maçı için yapılacak- ka her şeyi andırıyordu. Yugoslav- Kohlemainenin ba§ladığı hareke• ı,itiremedi. Delikanlının en büyi.ik Milnakalfı.t vekili, son söz olarak 
tı. Iar çok sert ve tam manasiyle kırıcı yine bu yıllar içinde amme olmuştur. :deali olan olimpiyat §Öhrcti öyle Atntürkfin aziz hatıra~ını andıktan, 

21 10 
21 25 
21 30 

Beo,iradski ~ Slavjya revanş ma- bir oyun tatb'k ediyolrardı. Bu vazi- Bu anane, mukavemet koşusudur kolayca tahakkuk etmedi. Onu, spor Milli Şef İnönüyü hiirmetle yfid ede
çmı seyretmek için 32.000 kişi spar- yet karşısında zaten çekingen oyna- Hedef ise, olimpiyatlarda galibiyel •arihinin unuttuğu Fransız Cuilıe - rek sadakat ve merbutiyet hislerini 
ta sahasına gelmişti. Bu seyirci yığı- yan Çekler, bUsbfitlln tereddüde düş serileri temin etmektir. "Tlot mağlup etti ama, ondaki özmi beyan ettikten sonra kordeliiyı hal-
nı, Sparta takım,ı Buturnuvadan pık tiller. Sahayı ve halkı onsuz bir asa- Finlandiyalılar hedeflerine var - yenip ezemedi. kın nlkışlnn iç'nde kesmiı:ıtir. 22 30 
de şerefli bir şekilde ayrılmadığı i- biyet kaplamı tı. J!atta Slavi~·anın mak için çok esaslı ve devamlı çalış- Anverse kendisini vaktiyle 5000 Vekil bir hitabe irad cbniş ve gnr 

Türk müziği (fasıl heyeti) 
Memleket saat aynrı, ajans 
ve meteoroloj' haberleri. 
Konuşma (haftalık spor ser
visi.) 
Türk mGziği 

1 -Ferahfeza pe,re\•i. 
2 - İsmail bakkı - f erahfe-
zn beste - Çağlayan cuyi sf
rişkle. 

3 - İsmail Hakkı - ferah-
rezn - şarkı Atesi n~kın. 
4 - Sanrur ta ;:simi. 
5 - İshak Va an - Ferahfe 
za şarkı - Seyretmek ·çin. 
6 - f cımail II kkı bey - f e
rahf e \-ı - şarkı Mehtapta 
güzel olur. 
7 - Nuri Halil Poyraz -
Mti tear şaı kı - Gel ey şa
ki şarabı tazelendir. 
9 - l\fu tafn ... afiz - Hüz-
zam şarkı - Gönlüm nice 
bir. 
10 - Şükrü - Hüzzam şar
kı • Adanın yeşil çamları. 
Konuşma. 

Ne eli plaklar - R. 
Müzik (radyo orkestrası . 
Şef; Praetor·us) 

operE'fnde u ır. 

2 - F. Lehar - Altın ve g(l. 
müş (vals) 
joh. Strauss - cAccderaitjo
nen> vals. 
4 - R. HcubE>.ı·ger • opera 
balosu operetinden uvertUr. 
5 - j. Offenbach • c:Orpbe
US> uvertüril. 
1\1 üzik (opera selt:ksyonları 
• Pi.) 

çiıı l;ütün ümid'n, Slovyaya bağlamıız en meşhur oyuncu u Bican, penaltıyı mışlardır. Sporu, bir gösteriQ degwil, 'lletrede maP,,lup etmiş olan avnı binasını açmıştır. Davetliler, hnzır- 28 00 :ı :1 Son njans haberleri, ziraat, 
tı, fakat Beli°raddlılar Jk maçta faz- bile çekemiyecek derecede asabi icli. bir memleket davası olarak benim Gu'llemotu 1 O bin metrel;k ko•uda lanmış olan büfede izaz edilmişler-" eshnm. tahvilat, kambiyo -
la ı:;ayı kaydetmeğe muvaffak olduk- Mnç, 2-1 Slnvivanın lehine bitf ği siyen şimalin bu sükuti insanlnr T1ağlup ederek altın madalyayı ka- clir. V~kil, Turgutlu yeni ista yon nukut (fiat) 
larından, bu birılerc eseyirci hayal zaman, halk mütemadiyen Yugoslav 1906 da 4 kişilik bir ekiple Atinada ,andı. binasını açmak için bu gece Turgut- 2 

k 
3 20 l\liizik (cazband • Pi.)' 

inki al'iyle sahadan ayrıldı. ]arın aleyhine tczahllrlercle bulunu- i müsabakalara iştirak etmişti. Bun Birdenbire bütün dünya yeni bır luya hareket etmiştir. 23 55 24 Yarınki program. 
Seyirciler Slavya takımı gibi bir yordu. Hele Bcograd ki takımı, hal- ların arasında bugün lokomo.tif ma- Qim öğrendi: Turgutlu, 20 (Telefonla) - Münn 

çok enternasyonal ve tecrübeli oyun- kı selamlamadan ~aha elan ayrılınca kin isti olan Jarvinen adında bir spor- Paavo • urmi .. Yedinci olimpiya- kalfıt vekilimizin, izmlri teşrifleri 
cuları ihtiva eden meşhur bir ekibin, bu tezahür, son haddini bu!d• Bt' cu vardı. Bu Varner Jarvinen, antik im yeni bir keşfi dünya ve alem o- muhtemeldir. 
Beogradski gibi, sahada sadece mu- maç neticeeindo ilk defa olnrnk bir usulü disk atışta altın madalyay• 'Un hayranı .. Anvers olimpiyadın- ~·; 
ha~ımı ma1 ke etmek ve fırsat bul - Yugoslav kulCibü merkez' Av .. unn modern disk atışta bronz madfllyayı -lan bir sene sonra, Nurmi ı 0000 DUn milnakaliit vekilimiz B. Ali 

Olur uydurma de
ğil hal(ikaten! 

dukça hücuma geçmek suretiyle, ta- kupası turnnvn ındn birinci turu bi- P,'Üllede keza birinciliği kazanmış 'l'letrede yeni bir dünya "Pkoru tes•s Çet'nkayanın Afyon ve Turgutlu is
mam'yle bir müdafaa taktiği kulla- tirip ikinci tura girmeğe muvaffak fakat bu sonuncucsı ndaki atış tek .. tti. Bu rekorun müddeti 30 d. 40.2 tasyon binalarının açılma merasimi- Bir lnQİJiz gazeteSİ" 
nan ikinci derecede bir takım kareı- olmuştur. niği kaideye muvafık görülmedi~in· aniye idi. Spor rnüteha.;sıslan bu ne rivnset ettikten sonrn şehrimize ._ 

ccc***n> rlen diskalife edilmişti. Atinada bu "t1üddetin insan kabiliyetinin son de geleceği hakkında bir şayia çık- • d 1 J 

F 
. T B ı adı lunduğu sıralarda Juvinenin bir er l..addi olabileceğini ilan ettiler. ~Jur- mıştır. Fakat öğrend'ğimize göre sa- nın yaz ı K arı r ansa uru - k~~ ~ocuğu dünya.~a ~~l~is ve ken- mi rekor Üstüne rekor kırmıya baş- ym vekil, Turgutlu istasyonunun a- 7 Temmuz tarihli İngilizce cNe"'ej 

dısının gıyabında uç kucuk ad takıl- ladı. 1922 de Kohlemainenin 5000 çılma merasiminde bugiln bulunduk- Chronicle> de insana elli yıl e~ 
-nış, fakat o bunların hiç birini be· metre rekorunu 14 dakika 35 3 8 tan sonra Mnnisnya gelecek ve ora- yazıldığı hissini veren şöyle bir hl 

B 
.. .. k T . t• k edenler -enmiyerek, oğluna bir dördüncü niyeye indirdi. Ayni yıl Zende.re a~; dan Balıkesir hattına geçerek istan- ber okuduk. 
UYU Ura iŞ tra .. ad daha takmış ve «olimpiyat oyun- olan 3000 metre dünya rekorunu~ bula gidecektir. Tatillerini lngilterede geçirtt1~ 

Viyan~da Alman· Macar Yüzme Ve Su ları~da. babasının kazandığı gRlibi- dakika 28 saniyeye indirdi. ANA D Q LU üze e British Council> tarafınd 
yetın hır hatırası olmak üzere, oğlu- Bu sürekli muvaffakıyetler kar- davet edilip per§embe gecesi in~ 

Topu Musaba/laları Y cpı ! dt. 'lıun adı Aşil olmasını istiyorum. de- sısında soorla alakadar olan da ol- tereye gelen altı tane Türk tale ~ 
Yüzme ve au topu 400 metre ıerbeıt: mişti. mıyan da bi.itün dünya gazetelerinde Gt"NT ~ ~ty.' c::t nA7.ll:TP dün Londreda çok iyi bir vakit i 

Macar;•tan • Alman- J 1 ..._ Köninger c:Alman:. 4 dakı'- Varner Jarvinenin oğlu Aşil 928 rıiansların telgraflannda Nurmi ile l çırmişleıdir. ··" 
- J- d A d d 1932 d L F I Sahip Ye Baıımuharrui E lk k b'' rlJ' 

V . (A A ) M · t ka 59 6 · e mster anı a e os Ance· in andiyayı okudu vvela i gördü leri u.Y. 1 ıyana, . . - acarıs an , sanıye · HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
yüzme ekibiyle burada karıılaşan 2 - Köröşi c:Macau 5 dakika Umumf tt~fri1lat "'' .-azı iflm dükkanların ve otellerin asansor 
Alman ekibi, ilk gün 11 puana kartı 17,7 saniye 4 - Gross, 5 • Perret, 6 • Vays, 7 - Şimal ve il dö Frans ekibi: mfldCrll rınde vul·arı ve aşağı gidip gelclile~ 
17 puanla galip vaziyettedir. Su topu maçını Macarlar 2 - 1 ka. Maestranzi, 7 • Pedroli. 1 - Archambaut, 2 • Nıthcuard, HAMDI NOZHET ÇAN ÇAR 11 Nihayet bir b' 'ki etçi mağa:tB ~ 

4X100 metre serbest yüzme: zanmışlardır. Lüksemburg ekibi: 3 - Thietard, 4. Galiien, 5. Dubois, na gıttiler ve Holhurn Viaduet'dj 
1 - Almanya 9 dakika 18,2 ea- Bisiklet 1 - Majerus, 2 • Clemens, 3 - Ma- 6 • F ournıer, 7 • Bailleks, 8. Codron t D 'A R E H "}l N E s ! 1 ~ seyrüsefer arasında hep birlikte f6f 

niye. Paris, (A.A.) - Bu yıl Fransa thians Clemens, 4 - Meuens, 5 • Şarki Fransa ekibi: lımir ikin.el Bevlw tokalı neme binişleri yapıp otobüs şo"J' 
2 - Macariıtan 9 dakika 27,8 turuna iştirak ed_en ekipler şunlardır: \1ersch, 6 • Leysen, 7 - Didier, 8 - 1 - Grevers, 2 - Cloarec, 3 • Ta- C. Halk Partin binasn i~indı lerini saçlarını ağartacak derec 

saniye. Belçika «A> ekibi, Bidinger. eron, 4 - Tontenay, S. Moal, 6- Ma- Telgraf: İzmir - ANADOLU yorduktan sonra garbe doğru ıe 
200 metre ~rbalama: 1 - Maes, 2 - Vervaecke, 3. Vis Hollanda ekibi: rie, 7 • Goutal, 8 • Tassin. TEl,,E'F'ON: !776. Pfl3ta kutusıı:.40~ hat Pr'l'"cekleri bi~iklf'tleri s"ctilet· 

1 - Heina c:Alm!ln> 2 dakika 44 ser, 4 • Kint, 5 - Storme, 6 - Hend- 1 _Van Scheudel, 2. Ton Yam Cenubi şarki Fransa: A B 0 N E Ş E R A 1 T 1 Bisikletler kendilr":'l'le R. ı~igh 
saniye. ricksk .. 7. Neuiliz, 8 .. Romain Mars. Schedel, 3 - Hellemons, 4 • Lambri- 1 - Maye, 2 • Franchaut, 3 • Vı- YUlı6ı 1'00, Altı a.rlı4ı 800 rafından iar• edilmi .. ti ti 

2 - Angyel cMacan 2 dakika Be1çıka «B> ekibi, h t 5 D . . d 6 G rol 4 • Pages 5 - Bramard 6 D KıtM41hır. 16 buçuk yasınd ol n fsrrı t ' A6 . 1 D 2 1 - • 3 VI c s • - omınıcu ' - ommers, • , ' • a- lô .. j bir gazet .. muhabirin... ·~ ,_, 
Af sanıye. - esseau, • ı...awıe, - ae· 7 K S S ran, 7 - Garcia, 8 - Passat. bıt1 

.. 

A k k 4 R
. ld orver yen erkek ve kız çocuklarının birı t 

rtiıti atlama: mijne , • ıserve t, .S - Meulen- • ' . -. · Cenubi .garbi Fransa: Yabancı memleketler fçfn ıenelfk d 
1 -Weiss cAlman> 162,13 pu- berg. 6- Vovoverberghe, 7 -Perikel, Fransa elubı: 1 - Bernardonı', 2. Vı'etto 3 bo konu~tul larını p,örrtüwünden o 

1 M 11 2 N 3 
, • a ne Ocreti 27 liradır. ke- nldn"'unu t.ıövl mi tir. 

anla. . . 9 - Delath_on. ver. _.._ - a et, • aisse, • Guevel, Berty, 4 • Soffietti, 5 _ Bouffier, 6 • Günü geçmiş nfishalnr 26 kuruştur. , 1 .,. 
2 - Hıdve5lnı cMacan 134,46 lsveç ekıbı: 4 • Cosson, 5. Marcaillout, 6. Ja- Yellamos, 7 7- Galateau 8. Oureı'l· ANADOLU MATRAAt:::/NDAb ı<iiC"•"k 1"ih·l·JE',. b'.tü'l'l h t 

la J Li h
. 2 J . . 3 \1 . 7 G ' B A "'11 ~fl"'TIR 'r k'7 ·t .. k'1rıt mnn n l· ' . puan . - tsc ı, • aıstı, • agner, mınet, - ianello, 8 • Louviot. le. "''' ,., ,, • t tın k dem~k c.. t 
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• . . ı Amerikaki bitaraf· Fuarı Başvekilimizin l KUMANDAN, HAINSIN!I -8~!~.~~?.~~~fede- acması tnuhtemeldir 
· ANT SVOKU l57 ç · . KAM! ORAL kilde kredi açılmasına müsaade olun- t 

Tertıp eden: - - evıren · ... mıyacaktır. - Baştarafı 1 nci Sahifede -

Bu hükümler 4, 5 aene evelki dünya damın açması ihtimalinden de balı -
şartları için gayet tabii ve doğru ~di. sedilınektedir. O takdirde Başveki
Ancak 0 zamandanberi vaziyet çok limizle beraber bazı Vekiller, mebus
değişmiştir. Avrupada bir totaliter lar ve umum müdürlerin de gelmele

mir ticaret oda:;ı pavyonunda tica -
ret, ziraat işlerimizi ve ihracatımızı 
gösteren broşürler bulunacak, bun
lar ziyaretçilere tevzi olunacaktır. 

İnhisarlar pavyonunda da bazı ta
dilat yapılacaktır. Bu }ıavyonda hal-

General Jof r, Casus kadının kendısi hakkında söy
lediği sözleri muhtevi zabıtların dosradarı kaldırıl· 

masını istedi._yse de bu talebi kabul edilmedi 
devletler cephesi teşekkül etmiş ve ri beklenmektedir. 
bu hükumetler hayat sahası idd'aları Belediye, inşaat faaliyetini şim - ka ucuz ve soğuk binı. ;.ıatmuk için 
~ibi hiç bir adalet esasına uymıyan diden tamamen 9 eyliil kapısı civa - tertibat alınacaktır. 

Maznun general - Çok iddiacı rulduğu zaman cevap vereceks=niz. söylemesine bu sefer asla müsaade 
oldunuz sayın şahit; yavaş yavaş Müdahaleden katiyen memnu bulu- etmiyeceğim. Hatta, bu hususta ıs 
herkesi mesul tutmağa kalkışacak - nuyorsunuz. ,rar ederse, kendisini icra müfreze 

bir takım bahanelerle küçük millet- rına inhisar etı irmiştir. Burada as - Sigara, tütün, puro imalatı halka 
lerin istiklal ve hürriyetlerine n'ha- falt. yol ve meydanlar inşa edilmek -

w b 1 I A • taar tedır. yet vermege aı amı§ ar, anı -sınız. fakat hakkınız yok değil! Ka- Şahit - Fakat, müdahale etmek sine teslim etmek niyetindeyim. 
bahat cidden bizdedir. Çünkü; siz lüzumunu hissettiğim anda mah - General Jofr - Bunda_ muvaf -

gösterilecek, ayni zamanda bu mad

delerin satışı yapılacaktır. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
evlenirken alakadar olmadık ve zev- kemeden söz istemek hakkını mu- fak olamıyacaksınız d'ye ~orkuyo 
cenizin m~hiyetini tahkika lüzüm hafaza etmeliyim. rum. Zira, casus kadı~, .k~1:?i~:~i 

ruzlarla topraklarını istila etmiıler- Şehrimiz ticaret odası pavyonun -
dir. Binaenaleyh Amerikada bitaraf· da bazı tadilat yr,pılmaktadır. İnşa
lık kanununun tadili lehinde kuvetli at kısa zamanda bitirileeek ve sonra akşam kültürparka giderek fuarın in 

dekorasyon işine başlanacaktır. !z - şaat ve hazırlıklarını teftiş etmiştir. 
görmedik. Vazifemizi yapıp da bu Reis - Hayır mösyö .. Sizin, ne beklemekte olan fıkıbetı bıldıgı ıçın bir cereyan hasıl olmuıtur. Bu cere• 

d k 1 l d vanın batında bizzat re·sicumhur 
ciheti tahkik etseydik, bugün bu iha- zaman söylemeklig~ in 'z lazım gele - urmıyaca ve leyezan. arına e -

k k Ruzvelt bulunmaktadır. Bu cereyanı " " ı · -
netlerle karsılasmazdık Bu sözlerim w. • b' t . d v. B .. 1 vam edece tir. Onun içın, casus a- l z m zr l er 

~ 4 
•• •• cegını ız ayın e ecegız. u soz e- .. . . . . d b l temsı'I eden aalaAhı'yet aahı'bı' zevatın 

** 
hazır Çeşme limanı 

acı fakat hakikattır. Sız bunları du- . d'kk . . b . h k dının sozlermı ıhtıva e en za ıt ar 
' . rıme ı at etmenızı ve enı, a - d d k ld l d h · · l -çok dogvru olan- iddialarına "'öre / f B t f ı · · h'ıfede ŞÜnmeden bizi saatlarca iddıalanızla . . . osya an a ırı sa a a ıyı o ur. e o unuz. - aıt ara 1 mcı aa -

klnızd ıdd tı t dbı l al k mec k d Amerika taarruza uD-rayan ve aırf d' t . d' a ş e ı e r er ma - Reis - J\ıluha eme esnasın ., .. \•e e ıyor. 
azıp e ıyorsunuz. b · · · d b k · d ' kendi hayat ve istiklalini müdafaa - Ba ... tarafı 1 ı'ncı· sahı'fede - V ·ı h b ·· Ç d bil 
Şahit _ Şerdimi alakadar eden urıyetın e ıra mamanızı rıca e e- söylenecek sözlerin, tamamen ve y erı en a ere gore eşme e -

b . · çin silaha aarılm11 bulunan millet- dan sonra lise tarih öğretmeni Bay yük harb gemilerini istinlı edebile -
ir meseleyi anlamak... nm. k harfi harfine zabta geçm_esi için lerle bu taarruzu ika etmiı olan dev- l\Iithat Oksancak tarafmdan Hata- cek genişlikte muazzam bir liman 
1\Lznun general - (Şahidin sö- Şahit - Pekala ümit ederim i, mahkemenin kararı vardır. Bu itibar letlere aynı' muameleyı' yapmakta, t 'h · h kk d b' t k · d · 1 kt L' d · IY!Ji ym arı çesı a m a ır nu u ıra ınşa o unaca ır. ıman a, aynı ztı-

zünü keserek) Nekaratınız bizi ta- daha fazla rüsva olmama meydan la teklifinizi kabul etmek mümkün yani her ikisine de silah aatmamak- edilecekfr. manda bUyük bombardıman tayya • 
ciz etmeğe basladı Mösyö Lavrenie! bırakmıyacaksınız. değildir. ta, kredi açmamakta devam edecek Halkevinin hazırladığı program relel'i i-çin bir hava üssü vücuda gc. 

Reie - (Müdahale ederek) Na- Reis .- Hiç\•bir za~an sizi t.ezyif General Jofr _ Şimd'ye kadar oluna ıu takdirde taarruzu kolaylaı- şudur: tirilec!ktir. 
file uğraşıyoruz, maznun! Ne söyler- etmek ıstemeoık. Yalnız, tavsıyele- .. l .. I . h . b tl rı d tırmıf, mütearrızlara yardım etmiı, Londra, 19 (A.A) - Bugün avall\ 
senı'z ao"yleyı'n, şahı'di ı'kna etmegw e . d'kk . . . d . soy enen soz en avı za ı a os 1 - Ha tayın anavatana ilhakını 

rıme ı at etmenızı rıca e erım. küçük devletlerin dünya yüzünden kamarasında işçi partisi mebusların 
muvaffak olamıyacaksınız. O, daima General Jofr - Sayın reis! Casus yadan çıkarmak mümkün değilse, kaldırılmasına :mkan vermiı olacak- tes'id etmek üzere izmirde Bahriba- dan Seymour Cocks, İngiliz hükume-
ııırar edecektir. kadının isticvabı tekrar baslamadan bundan sonra olsun stenograflara tır. Binaenaleyh bitaraflık kanununu badaki halkevi binasında yapılacak tinin Atina, İstanbul, Varna, Kö:; -

Maznun general - Sayın reis.! vvel bir ricam vardır. U~arım ki. emir vermek ve hakkımda söylene- tadil etmek la.zımdJr. Bunun için ile- törene 23-7-939 pazar günü saat tence ve Ode:ıa limanlarma nezaket 

:.a~it,b~nFson dakikba~~ o1ldsu~, kend~.ı- mahkemeniz bu ricamı kabul ede • cek sözlerin ZTbta geçmemesini te - ri sürülen en esaslı nokta da reisi- 17,30 da başlanacaktır. ziyaretlerinde bulunmak üzere harlı 
ının ır ransız za ıtı o ugunu u- k . mı·n eylemek kabı"ldı'r. cumhura muharip olan devletleri 2 B··t·· h' resm~ı •·e hususı· .. k . ce ·tır. - u un şe ır, • gemileri yollamayı düşünüp düşün -

~unŞeahc~ tır. 
0 

.... d" d.. .. .. Reis - Buyurunuz generalim. Reis - Generalim l Söyledikleri- ilan etmek hakkının verilmes:dir. Bu binalar 23-7-939 günü sabahı bay - mediği hakkında hükumetten bir su-
ıt - uşun um ve uşunuyo G 1 J f C k d nı'z, tamamen kanuna a'·kırıdır. Biz, hak eğer rei!icumhura verilecek olur-

r k' b' b' ld w h ld b enera o r - asus a mm, J raklarla donatılacaktır. 
udrn 1' •1

1
r zda'ldıt. 0 ugum a e u- c:ahsımla daha fazla alakadar olması c:unu yazınız ve bunu yazmayınız sa yarın umumi bir harp vukuunda r ı: r 3 - Törene bütün yurttaşlat· da-a a terzı e ı ım. .. d . . · d d' t fl · k .. reisicumhur yalnız mütearrı.z devlet-

M 1 K d
. na musaa e etmemev.ızı rıca e ece- ıye s enogra ara emır verere mu· 

aznun genera - en ı ısrarı ~. d h l d · leri muharip ilan edecek ve bitaraf- vetlidirler. 

al sormuştur. 

Amirallık dairesi parlamento müs
tqarı B. Shakespeare, bu suale a~a-

nı~ ıız· ı' bu hale sokmuRtur. Burada gtm. . . . . k .. l a a e e emeDyız. d k l k k h 4 T" h lk · b dosunun b c.l I k"'ff .. Y • Reıs - Sızı rencıde edece soz er - evam e ece - ı anununun menettjği a ka~ yal- - orene a evı an ğıdaki cevabı Yermiştir: 
~ unan arın a esı sıze temınat ver ** nız onlar hakkında cari olacaktır. Ta çalacağı istiklal marşı ile ba§lana - Bu ay başmda Atina ziyaret edil-

dıği halde kani olmak istemiyorsu- arruza hedef olan ve kendilerini mü- caktır. 

fl k d •l k mi~tir. Yııkında diğer Elen limanla-
nuz da bize mütemadiyen işkence e- ataya sev e l ece dafaadan başka bir şey yapmayan 5 - İstiklal marşından sonra er- rı da ziyaret edilecektir. 
<liyorsunuz. Gelin inanın da bu me- - devletler muharip olarak ilan edil- ~ t . B M't t 
sele bı'r an evvel bı'tsı'n ı · w. • • b 1 A 'k d kek lisesi tarih ögre menı ar • ı a · Akdeniz filosu baş kumandanı , 

mıyecegı ıç n un ar, · merı a an es-
Reis - Caıuı kadının bundan l un la r kisi gibi kredi, silah ve mühimmat tarafından bir hitabe irad ed lecek- ağustos bidayetinde, amiral gemisl 

sonraki iıticvabında şahidi mahke- o an alabileceklel'dir. tir. ile lstanbula gidecek ve diğer bir 
l'nede hazır bulunmaktan vareste hı· İtte bugün Amerikada akamete 6 - C. H. P. İzmir kaza, nahiye ve snffı harb gemisi de , bu esnada bir 
t&krnak istiyoruz. mahkum g'bi görünen tadil teklifi, ocaklar idare heyetleri. halkevi ida- nezaket ve dostluk ziyaretinde bu • 

Müdafaa vekili - Müsaade bu- Muamele ve buğdayı koruma ver'9 budul'. Maamafih totaliter devletler re heyeti ve komiteler azasiyle ye 1unmak üzere lzmire uğrıyacaktır. 
Y\lrulur mu? Amerikanın bugünkü vaziyetini ken· bütün paı-t'Ji arkadaşlar esnaf ve iş- Romanya, Sovyet ve Bulgar li . 

t\ei• - Buyurunuz. gisi kanun/aTlnln ne şekilde tat• di lehlerine tehir edecek olurlarsa çi birlikleri mensupları tören saatin- manlarmm ziyareti için verilmiş b:r 
~. ~u··dafaa vekili - Mümkün de- çok aldanırlar. Mister Çörçilin dedi- den e"Vel halkeYi binasında hazır 
g kiı / • b "'d.. "/d " ' karar yoktur. Bu ziyaretler, yeni b~· it. Kanunen , dava ile alakadar bik edi eCP ğl z iT l l ğ: gi~i bitaraflık kanunu bahsinde bulunacaklardır. proğramlara ithal olunacaktır. 
Utün eşhasın huzuru zaruridir. . . .. r- Amerıka henüz son sözünü söylemit 7 _ Halkevi bandosunun çalacağı 

Reis - Mahkeme, hazırlardan Muamele vergısı kanununun do- lerden yalnız Turkıye hududu ha • değildir. Mister Ruzvelt kongrenin istiklal marşı ile irad edilecek h 'ta-
bitiıinin bulunmasında mahzur gö- kuzuncu ve buğdayı koruma vergi· ricine mal çıkaran müesseselerin is- öni;müzdf'ki içtima devresi olan ikin- he hoparlörler vasıtasiyle bütün şeh
tiitee, buna dair bir karar alamaz &i kanununun altıncı maddelerinde tifade etmesi tabiidir. cikanuna k:\dar Amer'kan vatanda,. re yayılacaktır. Parti ocak ve nahiye 
tnı) ki muafiyet hükümlerinin Hatayda Hükümetimizle Fransa hükürne- farını kentli davasına kazanmak için teş~kküllerimiz keyfiyeti halka ilan 

Müdafaa vekili _ Eğer nizam! 11e suretle tatbik edileceği hakkında ti arasında 23 haziran 939 tarihinde bizzat pronagandaya c;ıkacak ve kuv edeceklerd'r. 

Amerika 
Yahudilerinin pro· 

l'nqhkemede bulunsaydım, bu tekli- Maliye Vekaletinden vilayete aşağı· aktedilen anlaşmanın birinci mad- velte tahmin olunab:lir ki, eninde ao- 8 _ Gece Bahribabadaki halkevi 
finizi derhal reddederdim. Fakat c.laki tamim gelmiştir: desinde göste:r:_ilen hudud tashihi ne- nunda davayı kazanacaktı.-. binası bahçesinde bu m€sud hadise Nevyork, 20 (A.A.) - Ameri-

te.~tosu 

trıahkemeniz fevkalade bir harp di- Memleketimizin dahilinde kain ti~esi~de Hatay ara~si memleketi - Müdafii olduğu dava, b:zzat ada- rntinasebetivle eğlenceler tertip edil- .kadaki siyonist teşkilatları B. Çem -
"'nı olduğundan, istediği kararı a- fabrikalardan Hataya sevk edilen mıze ılhak ve mezkur mu!rnvelena- letin ve hakkın davasıdır. Amerika- miştir. Bu ~ğlencelere halkımız da- ı berlayna bir telgraf çekerek 1 ilk teş-
lqbilir. - unların 2430 numaralı kanunun do- me 3658 numaralı ve 30/6/939 ta- Iıların aklı selimine itimad edebili- vetlidir. rin tarihinden itibaren Filistine ya-

R.eis _ Böyle bir karar alırsak, kuzuncu ve 2466 numaralı kanunun rihli kanunla tasdik edilmiştir. riz. hudi muhaciri gelmesinin menedil -
~nuna aykırı olur mu olmaz mı? altıncı maddeleri mucibince muame- Bu mukavelenamenin on b:rinci Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ile Türkiye arasındaki gümrük hu- mış olmasını protesto etmişlerdir . 
• U husuıtaki mütaleanızı anlamak le ve buğdayı koruma vergileri mu4 maddesine göre mezkur mukavele - dudları kaldırılmıs olmusma mebni 00*00 

1
•terim. afiyetinin mezkur maddeJerdeki şe- name tasdiknamelerin teati edildiği mulatm, evvelce tahakbık ettirilmiı;ı bu tarihten 13/7 / 939 tarihine kadar Kavala' da 
~ Müda~~~ ve~i!i - A~kırıdır. Fa- ra~t dai~:sinde d~vam ettiri.lip etti~~: gün meriyete girecektir. Tasdikna- olan vergilerinin terkini ve bu tarih- Türkiyeden 2430 numaralı kanunun 
•. t, dedıgım gtbı, harp dıvanı istedi, mıyecegı ve vergı alınması ıcap ettıgı meler 13/7 /939 tarihinde teati e ten sonra ithal edildikleri anlaşılan- dokuzuncu ve 2466 numaralı kanu
~l tekilde karar alabilir. takdirde hangi tarihten itibaren alın dilmiş olduğundan bu tarihten itiba- ların da tahsili icap eder. nun 6 ıncı maddesindeki sartlar dai· 

Reis - O takdirde, kanuna aykı- ması lazım geleceği hususlarında te- ren Hataya sevk edilen malJarm yu- Ancak muafiyetten istifade için resinde Hataya sevk edilmiş olan 

Glen Tobako depo• 
ları yandı 

~.bit harekette bulunmuş olmamak reddüd edildiği anlaşılmaktadır. karıda zikri geçen kanunlarda yazılı ihraç edileceği beyan olunan ma - mamulatın sevk edildiklerini güm
(~· şahidin bulunması lazımdır. Sözü geçen maddelerdeki muafi- muafiyetlerden istifade ettirilmesine mulatın, ihraç edildiklerinin, altı ay rük vesikasiyle tevsika imkan kal -
d hide dönerek) casus kadının bun yet hükümleri ihracatı teşvik mak:. imkan kalmamıstır.' Binaenaleyh ;çinde gümrük vesaikiyle tevsiki madığından, tevsik muamelesinin 
"'lfj_'tl. sonra devam edecek olan istic _ sadiyle konulmuş olup ecnebi mem- mezkur kanunlarda yazılı şartları mezkur kanunların hükmü icabın - alakadarlarca Hatay defterdarlığın· 
Cfı~•nda mahkemede hazır buluna- leketlere sevk edilen mamulat için 1 ifa eder~k. bu tarihe kadar filen Ha- '1an olup 3642 numaralı ve 21 /6/ dan alınacak vesika ile icra edilmesi 
~ınız. Şu şartla ki, yalnız sual so· mP.vzu bulunduğuna göre bu hüküm tay arazısme ithal edilmis olan ma· 939 tarihli kanun mucibince Hatav muvafık sıörülmüstür. 

Atina, 20 (Radyo) - Kavalada 
Glen Tobako tütün şirketi deposu 
yanmıştır. Zabıtaca tahkikata baş

lanmış ve büyük memurlardan bazı
ları i::;ticvab edilmiştir. Zarar, 60 
milyon drahmi tahmin olunuyor. 

~;ş- - --- ~ .............................................................................. imi 
I~ • yardımiyle deniz suları üzerinde yı- rüzgarı aldıktan sonra dümeni iskela ağlarla bağlıyorlardı. harjtasının üz€rine eğildi ve mayb 
~SRARENG•ız DE lan gibi kaymağa başlamıştı. tarafma kırmış ve gemi sabaha karşı Bunn üzerine Taliron: gemilerinin takip ettikleri yolları 
~ • y 3 J ermen sef:nesinde lostromo vazi- tekrar Manş denizin€ yaklaşmış ve - Derdi çekilmez pis bir iş!. işaret etti. 

••ı1ı•••11mm1111111111111111111111111111111111u1111111111•~·"'""1ıl"'""' fesini Taliron namında birisi görü- Forseland sahillerini tutmuştu. O an- Diyerek söylendi. Kaptan ise, O gün başka bir hadise zuhur et· 

IZALTI GEM 1S1 • yordu. Taliron yakışıklı ve ayni za- da tarassut yerinde duran gemici: - Evet - dedi • emniyetini kat'i meden geçti. Fakat akşama doğru 
,,, • manda erkek kalbli bir gençti. D~- - Soldan iki vapur geliyor. şekline bağhyan berbad işlerden. muazzam bir vapur kütlesiyle karşı-
~............................................................................ nizcilikle meşgul olmıya başladığı Feryadını bastırdı. Cevabını verdi, sonra ilav~ etti: !aştılar. Bu vapurun bir kısmı büyük 

~~;llcen}i Bolonyadan rnüfarekat 
l:~ l'lcen Dayi Murlein bütün dostları 
'"1 ltı..da toplanmış ve gemiye hayırlı 
~ı. 'hat temennisinde bulunmuşlar-

~l~Urelin kansı kızı j ermen, görün
ta. ell canilerin ellerinden kurtarma

t,t\c:balıyormuş gibi kucağına aldık
~&.~b 0llra. ınendilini çıkarmış ve gemi ae;1uncaya kadar salladı. 
b~t d~~at. u~un ve yorucu bir seya
l\ıtit\· gı}dı. Jermen gemisi Manş de
l' tı, ~.aşacak ve oradan Taymis neh
~~l•ce~e~ek emvali ticariye alıp geri 
l\~ıtıd tı. Daha doğrusu sulh zaman
~&. bır a sözü ağıza bile gelmiyen kı 
it ı,~eYahat yapacaktı.Nitekim asa 

anlarında yelkenliler her (l'iln 

zaman ilk seyahatinde Amerikaya Neferin feryadından birşey anla- - Neme lazım, biz İngiliz sahille- şilep olmak üzere torpitolarla bera-
gitmiştL Ve oradan Avustralyaya gi- mıyan kaptan: rinj tutmak için yolumuza devam et- her tahminen otuz parçadan ibaret· Yazan: ** dip gelmek suretiyle Bahrimuhiti ke- - Ulan ne bağırıyorsun? meğe bakalım. ti. Bu vapurun bir kısmı kaldırabile-

bu seyahati yaparlar ve bunu oyun- biri 18 defa aşmıştı. Diye sordu: Sefine, hakikaten büyük Britany:ı cekleri kadar mühimmatı harbiye 
cak diye teliikki ediyorlardı. Akşama doğru jerrnen Manş de· - İskele tarafından iki vapur gö- adasının sahillerinden on mil kadar yüklenmişti. Bir kısmı da insanları 

Fakat şimdi, uu birkaç hafta için- nizine yakla~mıştı. Fakat geminin ründü. uzakta idi. İngil:z donanmasının iki Sardelya balığı gibi 'stif etmişlerdi, 
de ağızdan ağıza dolaşan V€ ortalığı kaptanı köprüde heyecanla dol aşı- - Ne çıkar görünürse? sahil mayin gemisi torpili erini deni- ı bu manzarr.,ı tarassut yerinden dür-

velveleye veren harbin neticesi ola-
yordu. Rüzgar, gece bastıkça şiddet- - Zannedersem denizlere torpil zin siyah sularına yayıyor, sahilleri binle herkesten evvel gören Taliro'ı 
leniyordu. Kaptan sefinenin milret- atıyorlar. düşman denizaltı gemilerinin teca- teliişından gayr ihtiyari: 

rak denizlerde emniyet kalmamıştı. tcbatını her ihtimale karşı iki müsa- - Ben de göreyim!. vüzünden kurtarmak için aynca de- - Allah Allah 
Binaenaleyh denizcileri en fazla meş vi mangaya ayırdı ve ihtiyatlı olarak Kaptan geminin ön direğine atla- mir ağlarla da limanları kapıyorlar- Diye bağırdı. Feryadı duyan kap. 
gul eden mevzu, sahillerini muhafa

za etmek istiyen devletlerin denizler
de yaptıkları sabit ve müteharrik 
torpillerin sahillerde baştanbaşa de
nizaltı gemilerjnin yuvaları şekline 

sokan esrarengiz tedbirlerin ve mev· 
cud tehlik€lerin nevini anlamak ve 
onlardan kaçmaktı. 

Nihayet gemi limandan çıktıktan 
sonra bütün yelkenlerini açmış ve gü
zel (l'emi timalden (l'elen rüza~rm 

vaziyet aldı. Tesadüf eseri olarak dı ve tarassut yerine çıktı. dı. Şu halde jermen gemisi, bir ka- tan: 
gece ilerledikçe rüzgar da normal - İkisi de mayin gemisi!.. zaya uğranıamk için nereden geçe- - Ne oluyorsun? 
vaziyetini buldu ve bu suret!€ gemi- Diye kekeledi. cekti? Diye sordu: 
njn dümeni hep sola işlemeğe başla- Ve dümenciye: Sefinenin kaptanı mütemadiyen - Bu Yapur kütlesi 'çindeki nğır 
dı. Geminin bütün sevk ve idaresi - Dümenci dümeni hep sola kır, köprll üzerinde dolaşıyor, ikide bir hamule ile acaba ne tarafa doğru gi-
Talironun erne tevdi edilmişti. Bins· emrini verdi. her iki eli ile başını kasıyor, bu mü- diyor? 
enaleyh jermen tecrübeli bir deniz- Jermen sefinesi dümene itaat ede- him vaz·~·etin ~ureti hallini bulmağa Talironun bu garip şekilde sua!i 
cinin idaresi altında bulunuyor de- rek sola doğru il€rledi ve kısa bir çalışıyordu. Nihayet: sefinen·n loştromosunu güldürdü. 
mekti. müddet içinde mayin gemiler'ne vn- - Mevki müstahkeme yanaşmak- Lo<:tromo kafasını pencereden cıka1-. 

Şiddetli rüzgarın tesiriyle Man~ kın mesafeye vaı·dı. Fakat mayin ge- tan başka care yok. dı ve yanındakilerine gözivle i~aret 
deniz'.nden uzaklaşan ıremi normal , mileri torpil atmıyor denizi demir Diye mırıldandı. Önündeki d n ·• ederek: - Devam edecek --
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Harp Muhakkak Mı? 

Almanya, blöflerinde 
neden ısrar ediyor 

Lisanda şiddetli davranmak, ekse
riya gizli bir tereddüdün işaretidir 

/nıan, harekette bulunamayınca dilini zorlar 
Yazan: ~lanri Lemeri 

(ANADOLuı ~l ı r':MMUZ 1939 Cuma 

Danzig 
Son Leh Meb,usu 
Başkumandanın res· 

mini alarak meclisten 
çıktı 

Korsanların Hazineleri 
*** 

Okyanustaki küçük bir ada-
da saklı bulunan milyonlar 

Milyonlar değerindeki altınları 
yapılan tehlikel.i seferier ve 

lngiliz 
Fen adamları 

Yeni bir hey' et se,. 
feriye teşkil ettiler 

elde etmek ıçin buraya 
meş'um neticeleri 
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21 TEMMUZ 1939 Cum:ı (ANADOLU) 

Seyahat notları : 7 

Manisa muallimleri 
Hatay yolunda 

~milyon iira sarfiy:e meydana getiri. 
len muazzam Kayseri kombina

sın~a bir dolaşma 
~ ~ 

~ ... 

Su işi davasını 
Iediye kaze!ndı 

Şirket, 22,600 lira 
tazminat verecek 

Manisa muallim eri Kayseri Kız Enstitüsü binası önünde 
Kayserili arkad3şlarıyle 

Almcınyadan ge
len bir leylek 

Sındırgının Kocabey köy ünden 
lsmail adında bir köylü, on gün ev· 
vel köy civarında dolaşırken büyük 

l bir leylek yattığını görmüş ve f!.le· 
rakla tedkike ba:;lamıstır. . . 

Leylek haddizatında ölü vclakin 
ayağında üç san tim uzunluğunda ve 
2 santim genişliğinde bir a leminyum 
bağlı olduğunu görmü~ ve ayağın
dan çözmii ·tür. A leminyümde ~u 
yaz ı ~ .. bıı lunmaktadır 

cUrs:ı:cnt Retour 221942 Vogel
warte HC'lszoland Germarıia> 

Bu ],.v]eilin Almanyadan uçurul
duğu an laşı l""1aktadı r. 

Ç nkrrı da 

Z iraat 
cok • 
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isleri • 
• • 
ıyı 

Kızı/ırmaktan istifa· 

Annam imparatoru düğününde 
Anam imparatoru samajeste Bao Dai"nin küçükken tahsilini yaP.

tığı Fransnda bulunduğunu muhtelif fırsatlarda yazmıştık. 
Son posta ile gelen Fransız gazetlcri gene uzun uzun Anam hüküm

darından bahsetmektedirler . 
Buna da sebep samajeste Bao Dai"nin eski bir çocukluk arkadaşı °" 

lan mrıdmazel Jan isminde genç bir kızın nikah merasiminde bizzat ha
zır bulunmuş olmasıdır. 

imparator, Fransadaki tahsil devresinde şarki Pirene eteklerindeki 
bir şehirde yapmıştır. Ve orada şimdi valii umumi olan bir zatın evinde 
kalmış. onun nezareti altında tahsilini ikmal etmiştir. 

&o Dai, valii umumi Mösyö Şarli cidden bir baba gibi sevmek • 
tedir. 
Çocukluğunun en güzel zamanlarını geçirdiği şehri, mösyö Şarlin 

evini hiç unutmaz. 
Hele valii umuminin kızı olan Jan onun en iyi çocukluk arkadaşıdır 
İmparator çocukluk arkadaşının evleneceğini duyar duymaz, heme1' 

Paristen hareket etmis, havatının en güzel hatıraları ile dolu Pirene c· 
•ekkıiı.deki ~ehre git~işti;. Düğün günü, sabık talebe ve bugünkü i:\ı. 
paratoru karşılarında görünce gen~ gelin ve babası bir an şaşırmışlar, 
fakat sonra deli gibi sevinmicılerdir. 

s~nelerdenheri. biribirlerini görmeyen bu eski dostlar. mesud bir ha
diseyic tekrn.r birlesmiş olmanın verdiği sevinçle düğünü t.ansuz bir ne
şeve garketmişlerdir. 

Hatta yalnız dü~üne dPvetli olanlar değil, ~imdi bütün bir ~C'hir se
vinç ·ç·ndedir. Çünkü Anam imparatoru Bao Dai, bütün çocuklui'nmu 
gccirdifd bu sehirde h .. rkesin muhabbet ve sevgisini kazanmağa mu -
rnffak olmuştu. 
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Bu\! a - ar d, a IE DE B i YA Ti 
Londranm havasında bir csüku- ~ 

Londranın hava<;ı 

net .. kokusu var. Danzig meselesi d • ı ti ' Marf1 
o kadar hiddet vermiyor. Bir çok ıp oma ar varmışı Saime Sadi 
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o · ca ve bugünkü 
Alman ekonomisi 

mahfiller işin tatlılıkla düzelti1ebi - Vapur gid:yor. Oalcelarr:ı üstünde 

leceğini derpiş ediyorlar Fakat Lond- genç bir martı var. Dalgalar indikçe AJ b• bl k d k k t v 

radaki bu sükunet ne neviden bir SÜ- Moskova mÜz:!kereJeri karşısında vazi- o da iniyor. Dalgalar yüksel'yor, manya lt a .A.o a an or ugu 
kunet, ve nereden geliyor~ martı da dalgaların köpüklerinde ka- •• d ~ H }l d ·ı d t k } kt 

Bazıları - Hitler demokrat yetimiz fena:aşrnış .. Ya lngiltere, ya nat düzeltiyor ve martı, bu oynak mu detçe, o an a 1 e os a aca. ~r 
rJ,..vletlerin kuvvetleri önünde, bir ve kararsı% alem üstünde, uzak, son- Şu on günlerde Bulgar bıışvt1k 1

1 
·teslim edeceği emtin ve mamul mad-

:ihan harbinden rücu etti~ diyor. Rusya tarafını ii ti zam edecekmişiz suz enginleri seyrediyor. Berlinde ziyafetlerde vakit geçirir- delerle ödemektir. Daha basiti, ala-
Bazıları da: cHayır, mes'ul hü- içimde, hasta bir ihtiyacın titreyip ken, Alman iktısad nazırı l:linıcr caklı diğer paraların nominal raycjle 

kumetleri, bir harp tahrikçisi olarak Zora namındaki Bulgar gazetesi raklarını bile hediye etmiştir. Bütün doğrulduğunu h'ssediyorum, kendi Funk, Ln Hayei ve kraliçe Wilhelmi- bir nevi düşilk para alır ki bu para 
t .. lakki etmekten çekindiren şey, yazıyor: bunların Türkiyeyi, büyük harpten kendime konuşuyorum: nenin tüccarlarrnı ziyaret edjyordıı. onu Almanynda mevcud emtia ile ik· 
l\loskova görüşmelerinin uzayıp git- Moskovada cereyan etmekte bu- sonra Boğazlara yerleşmek istiyen Bir marta olaydım.. cÇelik pakb tan evvel olduğu gibi tifa etmiye veya alacağını almaktan 
mesidiu diyor. lunan Rus - Fransız - lngiliz müza- üçüncü bir devlete karşı kuvvetlen- Uça uça, bu, diynrların ötelerine sonra ila, faşist diplomasisi Alman- vazgeçmeye mecbur eder. 

D anzig yarası az ve mahalli cera- kerelerin in yürümediği ve munkati direrek Ka • >denizde hôkim bir va- gideydim ı. ötelere, t& ötelere, beni yanın gayreti cı ini şimal _ een u p mi h-1 Sistem mü bnd e 1 ede büyük bir jn !~ 
hat topladı ise, bu yara diğer yollar- olmak üzere bulunduğu malumdur. ziyete sokmak için yapıldığı tabiidir. kimıenin göremiyeceği, hoılukJarla veri üzerinde durdurmıya muvaffak zam temin eder, malınızı alan ve ı
dan azabilir. Bu muvaffakıyetsizliği maskeliye- Halbuki bugün Türkler Boğaz- sular arasında, yapayalnız kalab'le- olamıyor. l\lizncının hakiki mayli ile ze mamul maddeler satan ayni müş. 

Almanya, Slovakyada zalim bir cek bir formulün buluna~ağı tabii lan lngiliz ve Fransız filolarına aç- ceğim çok uzak mesafelere gidey- Almanya, Avrupa 1'ransversaleler'n- t-eridir. Bununla beraber, yalnız bit 
vaziyet alıyor. Slovaklara, kendile- ise de böyle bir çareye baş vurmak, maktadır. Sovyet Rusya bu hakikate dim.. den hiç ayrılamıyor. Dikkatini Sü- k"şiyle alış ver~ş ettiğiniz için ergeç 
rinden memnun olunmadığı anlatıl- hiç şüphesiz, vaziyetin hakiki veçhe- bigane knlmıvacaaı için anlasmanın Ufuklardan yelkenliler, geçerken veyşc veya Çnd gölüne çekmek iste- ona tabi olmıya mahkumsunuz. Bu 
f ı, kendi nazik vaziyetlerine i!<'aret sini deg· iştiremiyecektir. bu yüzden muvaffak olmadığı şüp. - dikleri zaman, bu dikkat Konpen- usulil tecrübe edenlerin hepsi çok 

8 1 1 ki b bazan onlara yaklnşıy, direklerinin edilerek, <tarihlerinin dönüm nokta- Bu muvaffakıyetsizlikler, Rus- hesizdir. öy e i e enteresan ı r hagda, La Heye de jtalyan ticaret ve geçmeden para ile tediyede bulunan 
sında bulundukları:. hatırlatıldı. yaya bağlı bulunan ve İngiltere ile collision hasıl olmaktadır: Türkiye tepelerinde yorgun kanatlarımı din- itibarına 

1 
ekabet etmekle, Bratisla- daha başka müşteriler de bulmak fi, 

c:Müstakı'] .. bir devlete l1itap edi- Fransa yenı· bı"r takım taahhüdler de- bu vaziyette ya Sovyet Rusyayı ve· lendireydim .. Gözlerimi kapayıp ki- zere münasebetlerini tehalüf ettjll 
.., vada veya Danzigte eski İtalyan -len bu sözler, gariptir ki, Prag darbe- ruhte etmis. olan Türkiye için çok vnhud İngiltere - Fransayı tercih et- mi fhtiyar, kimi genç denizcilerin rnek ihtiyacını duyarlar. 

b k 1 k Macar - Leh kombinezonunu perça- h b' sinden evvelki z;amanları hatırlata- enteressan bir durum ihdas eylemek- mee-e mec ur a aca tır. ıarkılarını dinliyeydim.. .Mevzuubah"s usulün da iyane ıı 
Si h. B 1 d f B I b b d' 1 ti lamayı tamamlamakla meşauJdür. t f kt B l ay f ve zfrn-yor. ovakya bir gün Alman ıma- tedir. u işe baş anmaz an önce n- unun a era er ıp oma arın Ve bir gün artık a-ökyüzünde ece- c. ara ı ro ur. u usu z ı ... 

'-'eainı'n altından uyanıp kalkacak gı'lı·z - Rus mu""zakerelerinin müsbet isi, esasen bu gibi hallerde bir hal ça- Üçüncü Reichin imparatorluk zih- atçi memleketlere karşı muvaffak 
"' limin geldiğini hiuettiğim dakika-mı? Pariı - Soir bir "'ekilde neticelenecem sanılmıs • :si bulmaktadır. niyeti bir tranvcrsal inkjşaf üzerinde olmuştur. İki sene müddetle altın is-~ 0

' • D 'l K ff da, en yüksek, en muhteıem bir dal- k h · I h Kont et.an o J.~panyaua ve .bo.'ylt;li·k· le Tür_k, - R .. us. mü na. seb. et.- .anaı rapçe k 
1 

muhakeme yürütmektedir : Şimal de- to undan emen tamamıy e ma rum 
~ ' - dl ganın Uatüne inip anat arımı açay- . . T K d i E d olan Almanyaya muazzam silAhlan-lerının duzelecegı umıd e mıştı. • • n zı - una - ara en z veya • ge e-•d rk en r._ T k f ·ı I b L d d u··nte"ı·r News Ch dım. Köpükler, ihtiyar gövdemi yı- . . ınasınııı icap ettirdix.ı ham maddi! gı e .ı!.f;asen ür ~ ngı iz an aşması, u on ra a m " < - l:k d B lk ı d ıs 

d • l t · · 1 t b l h karken, gözlerim, maviliklerin ta nızı, ranya an, n an ar an ve ihfvncını temin etmiştir. K t c· J 't · F _ kabil tasavvurlara istinaden mey n- ronıc e> szaze esının s an u mu a- .; 
k t b on ı~n~ .

8

)~~yta~~ gı~ı. at na gelmişti Mes'ele doğrudan doğ- biri gazetesine gönderdiği bir telg- ötelerinde meçhul ve küçük bir çeh- Kaı patlardan Rotterdama ve Dslo- Bununla beraber Her Funkun, pa. 
~.1 u keya la g!.Z ı u u u. ayre ruya Sovy~t Rusya~ın hayati men- rafta diyor ki: reye dalmış, ağır ağır, kimsen 'n ha- ya kadar olnn hatlar lınm madde, ralarının nüansına dikkat eden Jfo. 

e 
1 

Eece }şey . . . b .. faatleriyle Boğazlar rejimine taalluk Rus müzckerel0 ri hakkında Türk beri olmadan, rahat, içim boıalmıı zahire ve döviz getirmektedjr. Şimal- landalılara, kn1ay ve bifteke mukabil 
vve ce, sesının perdesıne ızı ·-. "h 1 b .. T"' k' . .. h fkarı umumiw•si ikiye ayrılmıstır· olarak öleydim.. cenup mihveri Almanunya bir şev tencere mübadele etmekten daha in-. .. .. ettıgı cı et e ugun ur ıyc ıçın e- ' · .; , 

hır turlu alıştıramıyan Gayda, bu se- h d t"k b' d h l Bir kısmı müzakerelerin gecikmesini Ah, bir martı olaydım. H tt ü tl d t ce birşey teklif etmesi muhtemeldir. 
- men emen rama ' ır urum ası '* vermez. n a ç yarım a a nn, s- Ham madde ve zahire satışiylı 

fer yumupk bir lisanla: olmuş bulunmaktadır. Çemberlain"in sulhu Rusyaya b•ii- • • pan,-a yanm adası, !tnlya ı·anm ada- tranSt muamelelerinin bedelini kıs 
- Londra ile Paris, diyor, lspan- Türkiyenin son zamanlarda in- lanmadan kurtarmak arzusiyle ha- / Ç İrr:. f sı ve Balkan yarım adasından Alman 1 men mamul maddeleı le, kısmen eh 

ya ile aramızda siyasi ve askeri bir giltereye sıkı bir surette bağlandığı- reket ettiğine hamletmekte, diğerle- Otuz altı yıl, be nonunla lıeşba - otarşisine en az gelir temin eden dövizle ödemek teklifini hatıra getı. 
ittifak olduğundan bahsediyor değil na şüphe edilı,-mez: fngiliz askeri ri ise bu gecikmenin Rusyanın tered- şayım. o benim varlığımda bulunmıı- İtalyadır. bilir. 

mi~ Hayır? hevetleri Türkiyede dolaşmakta ve düd safhasında olmasından ileri gel- yor. O benim bir parçam değildir. Hn La Hayecle Alman "ktısad nazıtt Şu vakıa, umumi manznrasiyle, dik 
Gayda ne Romada ne de Berlı·n- tahkimat hakkında lazım gel

0

n nasi- dig-i kanaatinde bulunmaktadırlar. . . d . ı.· kati çekmelid'r: Te ebbilslerl, f ıa-
, } ] d b 1 k d B d . •w. •• •• yır. ben onun ıçın cyım. içim; uır \·e Reich bnıık ı ı rei i Her Funk bü-

de, ıat er e u unma ta ır. un an ma Zannedıldıgıne gore bu tereddu- .. bh· liyeti ve politikası bilhassa orta ve 
f golge iç "m uğursuz almyazı;;ı tün hatta ve bunun iki ucuna da alfi-clspanyol siyasetinin normal te- da yapılmakta olan tahkimat ngil- de sebeb, Baltık devletlerine garanti ' Balkan Avrupasmn temayül eden 

kamülünü ça_buklaştırmak~ arzusu tere tarafından finanse edilmektedir. vermesine mukabil İngilt:re tarafı.n- gibi daima µeşimde.. ka göslemıek it·ediğini açıkça bf'- \lmnnya. en uzakları gibi en ) akın 
olmadığını, ve ispanya, nekahet dev- Binaenaleyh bütün bunlar Sovyetle- dan Rusyanın Felemengı ve İsvıç- İçim bazan bir pençe oluyor ve yan etmiştir. cHolandayı ziyaret et- noktalar<ln da İngiltere ile r~kabet 
resinde iken conu mes'elelere karış- rin holiuna gitmemekte ve bilhassa reyi ve Balkan devletlerini garanti beni, ateşten a\·uçlnrının için€ alı- mek meksııdlurmdan biri de, clem'ş- etmek iı:in garbe dönmiye çıılı~ı)or. 
tırmaksızın serbest ve rahat> bırak- Karadenizde Boğazlarda Türklerle altına alması talep edilmiş olma .. .:- yor.. tir. Almanyanın iktısadi münasebet- Ewelcc Almanların günün b'rjı~
mak icap ettiğini ilave ediyor. İngilizler tarafından müşterek bir su- dır. Rusya İs!.' hatta kendisini tanı- lçinı baza11 derin, korkunç bir me- lerini yalnız cenubi Avrupaya genjş- dl' Holandayı istila etmek niyetindll 
. lti~.af e~elim ki, IAsp~.nyol istikla- rette f~~liyet göstermesinden Rus- mış ~ile ol:ıu~~n memleketle.re temi- zarı andıı ıyor. Ve beni, muka_vemet- [ letmt>k istemediğini, ayni zamanda o duklarıi ddia edildi. Umumi harpti? 
lıne aoıterılen bu anı hurmet ıaşıla- lar kat ıyyen memnun olmamakta- nat '\ 7~mege ıtıraz etm~~ted!r. lerim n, irademin kollarınpan kopa- garp memleketleri\·le de İYİ mllna- H"lnndan nedı>n ist'lft. etmerııij .)I-k d . 1 dır DıKer taraftan lngılız dıplomat- · • "--ca §ey ır ' tc ,_~ kl.1; t d .,..., ı.. .. ,..,...,,.,,.,., ...__p,_ ,...~.,. - epeı.n:ı ı.=ııoırrrr- ~\. 'lllTtt.:J UUlJ\'"lt.} .l 

Paris Soir Türkiynin Rusyaya karşı mün- ıarmın gosten.ıı ı;;Tl evaz.u a ws- ld - , · Müdafaa va.,,,tsları ve diğer se~ " 
• h f ·ı· f'· · )"k l d yanın hoşuna gitmektedir Türkler İçimle karşı karşıya ka ıgım 'a- göstermektir.» . v • • t asıran ngı ız mena unı a a a an ı- · ' . k k • r bepler bir yana, çilnkil itinalı bir bı-ı enı vazıye ş kA Akdenizde deg·iJ Karnde- ecnebi dio1omat1arınm böyle tevazu kıt, onun ne kadar or unç \e me - Alnınn - Holanda nıübadele'eı i \'e tnı·aflık Holandanın teffilc; almnk . . . I ran ar 

1 
' .. • • • • • h t · Jdu ·unu nnlıyornm; bana, 

Bu haberı nasıl ızah etmelı? s- nizde ve Boğazlarda bir takım tmıh- gostererek. karsısında egılmelerının ~m.e sız 0 ~ b" . ·l . trnnsiti çok azalmıştır: Azalış iki se- ve ihtiyaçlarını ikmal etmek içit'. 
k . h ·ı · b' ı d • · · At t'" k''" esını duymadıgını ıı ses e, 

1 
k b 

1 panya, es ı amı erme ır~~ sur~t hüdleri mevcudd.~r .. Bü~ük harpten gururunu ~~~şa ıgı ıç~n a ur un ""_ Zavallı _ diyor _ nbdal ve ser- ne iı;"nde yarıya yakın olmuştur. Bu- Alınanyaya kapıyı ara ı ıra cıııası-
asacak mı ? Şurada burada soylendı- sonra yıkılan Turkıyeyı kaldırmak de bazan ıımzakerelerı uzatmış ol~u- nun birçok sebepleri vnrdır. başlıcası na mani olmuyordu. Alman Holan-
ğine göre Frankonun Romaya ve için Sovyet Rusyanın hiçbir fedakar- ğunu hatırlıy?~~~r. ~usyanı~ ~a bo:- e~~·nra, gülüyor, ncı, müstehzi kah- Alman otarşi metodlarının Felemenl~ dayı işgal etm"ş olsaydı müttefiklerin 
Berline gönderdiği memurlar İspan- lıktan geri durmadığı malumdur. le hareket e~tıfrı .ı.htımal dahılı.ndedır. kahalarla kulaklarımın zarını patla- ticaretinin z"hniyet, prensip ve an· ablukası kapıyı daha tam ofurak ka-
yaya pek heyecanlı dönmüyorlar- Moskova, yeni Türkiyeyi yaşamağa ~1a~mafıh Turkler b~ gec.km.ey~ tacak şekilde gülüyor. anelerine uygun olmayışıdır. HülA- pıyacaktı. 
mış.... elverişli bir hale sokabilmek için yal- endışe ıle b~k~yo~~ar d zı~a .. re~d;lerı Bir giln, iç:min ayaklarına kapan- sa, Almanya cihetinden kazancı azal Almnnya bir ablukadan korktuğu 

ltalyanın aldığı yeni vaziyet ne· nız Mustafa Kemale harp malzeme- her iki mem e et 1 e e ag 1 u un dım. O glln, çok mustariptim. O gün 1 dığı nisbette Holandanın İngiltere müddetçe Holanda ile dost gcçiıımek 
şesizlliinden mi ileri geliyor? Yoksa si vermekle kalmamış; bazı Rus top- maktadırlar. bedbahtlığını, yalın bir hançer ile mlibadeleleri daha bü)•ük bir ih- ister. Ablukaya meydan okuyabile-
bu vaziyet, fspanyollara karşı değil 00 gibi. ta:n kalbimin üstüne saplan- tiynç haline gelmekted"r. ceğini ~andığı gUn vaziyet tnmamiy-
de, ispanyada kendilerine has bir Jl 8 • ıı • l • mıştı.. Her Funk buna çare bulmak niye- le değişmiş olacaktır. 
faaliyette bulunan Almanlara karşı l y ~ Q n l S Q ffl U Q l ffl er l Ona yalvardım: tindedir. Tabii bu kal'ar H olandah- Lucien Romier 
mı~ _ Beni bırak artık - dedim - bak, !arı sevindirmektedir, elveı jr ki Le Figaro 

Ne olursa olsun bir neticeleri 1J t ı d ne haldeyim!.. Bak ne kadar sefil, mücadeleler bakiyesi tatmin ed"ci 
kaydedelim. Şunu da kaydedelim ki. rıa ay y o un a ne kadar aciz ve hastayım!.. olsun. Korsanların 
Tuleytulada Fransız mareşalı Pe~ ni tç'm başını snlladı. Gözlerimin içi- Her Funk nazi burok rasisinin git;.. 
kabul eden Kardinal Goma, kadehi- - Baıtarafı 7 nci Sahiiede - rnıılıklnrı içinde Adanny:ı doğru iler ne baktı. Adeta dişlerini gıcırdatı- gide rağbetini kazanır görünen bir LJ • / • 
ni Fransız lspa~yol münasebetleri- sıcak kıırşılıyan evciler dondurmnln- liyoruz. vor gjbi: mezhebin salik;dir. Bu mezhep altın fl a Z l n E er l 
nin samimiyetine kaldırmıştır. rımızı yerken Erceyşin fotogı afların- Avni Altıner - _ Hnvır _ eledi • bırakamam. Sen dan ııakmmaktan ibarettir. Mü bade- _ Baıtarafı 6 ıncı sahifede -

Jh • dan ve Erceyş mecmuasından hepimi daima benimle beraber yaşıyacak- le ölçlisiinde altın mefhumunun ye. d 
tıyat ze hediye ediyorlar. Karşımızda k\l· ÜJŞ Politika sın .. Senin mezarın, ben olacağım. rini insan emeği mefhumuna terket- ır. Heyeti seferiyenin reisi gazeteci-

Köse İvanof Berlinden ayrıldı, en Sinanın büyiik bir fctografı duru- znten ben seni, şimdiden içime aldım. mesini ister. lere şu beyanatı vermiştir: 
ve klasik bir r7smi tebliğ neşredil~i: yor. Sinanın. çoc~klar.ı .. bize: he~en 1 - B~ı~arafı. 3 ün~ü ıah~fe~e - Yorgun vücudunun etrafındaki top- Bu usul. esnsında, sadece dışardan _Bu zamana kadar Kokosa mii-
Fakat bu teblığ, Bulgar .. Başvekılı orac.ık:~ teşkıl ettıklc:~ u~.sazla halk llep etmışt:r. Çındekı. cyenı nızam> rnk hışırtılarını d"nle .. Sen benim esi- ham maddeler \'e zahireler satın a.1~ teaddid seferler yapılmıştır. Fakat 
Almanyaya gelme~en once besle- musıkısınden enfes bu ZJ) afet çcktı- anlaşılncagı üzere, Çmde japon ta- rimsin .. Sen benim nasibimsin .. Bu mak, sonra hunları emek m~hsulJerı bu seferlerden hiç birisi bizimki ka
nen ümitlerin aksine çıktı. ler \'e mahaJli oyunlarını oynadılar.! hakkümünden ibarettir. lngiltere bir kanundur ve ben seni bıraka - He yani ödeyicinin kendi fınansiylıı dar teşkilatlı değildi. Kutuplardan 

Anlaşılan ümitler iyi beslenme- Milfcttiş Mahmud kusurlarının ho~lh""k.. t' Uznk ı:ıark politikasını marn... El k . Ş h elde ettı"g·imiz tecrübeler adada ço.k ·· ı · · f tt' Celfil Gürso\' u ume 1' ... ~ ' miş; zira büyümedi, sadece ümit ola- goril mesını r ca e ı. ~ · . l d d -· . · Korka korka ona baktım: e Slr a dp işimize yarıyacaktır. Öyle tah?1ın k k ıd K.. 1 E t k G mı'nnet ve şUkranlarımızı bildirdi. böyle tazyık a tın a egıştırmıye· lçı·m, ne müdhı"q şeydı' f. b d k' k h e 
ra a ı. ose vano -, ıp ı a- ~ ediyorum ki ura a ·ı orsan azın • f k P 1 'b' k d' . . k Diyebilirim kı· en t>Ok fnydnlandığı - ceg· ini bildirerek bu mes' ele üzerin- Sonra eıı:.ı'ldı'm ·. Basur memelerı·nı· gı·· d .. en o, prens o gı ı en ısını ço ~ ıs leri üç kilometre imtida ınca suren 
ihtiyatlı gösterdi. Galiba, öyle görü- mız yer Kayseri oldu. de müzakereye girişmek istememiş- - Peki - dedim - öyle olsun • K • E k k yeraltı mağaralarında bulun~akt~· 
rüvor. Paris. Soir Yazık ki sinesinde mimar Sinanı tir. Tiençin ablukası hala devam edi- Ve, onunla başbnııa kaldım. Sanki c/erır, UVVetı, r e • dir. Kosta Rika hükumeti bıze bı~· 

Uoll.tor yetiştiren bu belde harabezar i b;r yor. İngiltere bu meselenin görü - mukadderatım, içime tabidir. O ne fi j!İ. İşti hav ı arttırır. hassa müsaade verrni§tir. Adada bır 
halde, ve hlilii bam başka bir t P e §ülüp halledilmesinde ısrar ettiğin- isterse, öyle olacak.. yıl kalacağız ve taharrilerimize ~!k· 

Bakteryolog toprak damlı evlerle dolu. Sinan za- den Tokyoda müzakere .. Y.~P-~lması ~ ' katle devam edeceğiz. Eğer bu mud-
A. Kemal T onay manının en ileri mimarı olduğu hnl- kararlaşmıştı. Fakat goruşulecek • • • ·ı A • det evvel hazineleri bulabilirsek şÜP" 

de burada ancak yeni yapılar ve ki- olan mevzu~? ç~:ç.~ves~ ~e o~~ak: Muhasebeı hususıyeı Vl ayete aıt he yok ki adada çok kalmıyarak lıı· Bul&flcı. aa:~ıı::::hkJu remitli evler sayılacak kadar az. J~~~n - lngılız ~oruşlerının hala lbı- K U Ş A D A S J giltereye döneceğiz. . 
Bu da cumhurjyet devrine kadar bu- :ıbırme uymadıgı Tlokykod~ yapıjan Şu anda milyarlık hazinelerıfl 

(verem Ve saire ) ralarının ne kadar ihmal edildiğine ıJk tema~:~~ anJaşı mk ta ı.r. . ~- f e§iği Üzerinde quJunduğumuzu ku~· 
Bar.nahane polu karakolu ya- l b' d rt<l " ponlar, butun uzak şar vazıyetının s A ı·d vctle tahmin ediyorum. Bir kaç "u-nnıda '141 ca~~a~an~n

1 

b:;j Atnyolu, biri de g?:üşülm~~inde ısr~r e~iy~rlar. f~- çme uyu çı 1 ne kadar hafriyat ameliyesin~ başlı· 
T eJefon: 4115 Kayeeri adlı iki gazetesi ve Halkevi- "'~lızler .mu.zakerel~rı, Tıençın ıhtı- yacağız. • •--------------·•! nin Erciyeş adlı bir mecmuası, Oç to lafına ınhıs.~r .. ettırme~ ~:rarında- Müzmin mide, Karaciier, Dalak, Safra keaeıi ve yollan iltihapla- İste üç buçuk asırlık Kokos ha. 

-'--•Operatör·---- parkı var. Burada gece hayatı rac.iyo dırlar. ilk goruşme bu ıhtılafı teba- riyle Kum ve müzmin inkıbaz, Banak, Şerid ve Me.ane yolları ve zinelerinin tarihi!.. Bakalım; bu he' 
dinlemekle geçiyoı·. Hepimiz Knyse rüz ettirdikten sonra nihaye~l~n- buna mümaıil her nevi haıtalıklarda ıeri ve idi tifaıı aerek doktorları· yeti s~feriye de meş'um bir akıbete 

Cevdet Gönen den riyi ııördük ve tanıdık. miştir. Müza~erel_e_re _h". ~~ita ıçın- mızın ve gerelue bütiln halkımızın tecrübelerine ııabit olan lÇMe'leri- uğr>yacak mıdır? "' 
Memleket hastanesi ba~tabibi Bütün israrlarımıza rağmen b!zinı de devam edılecegı bıldırılıyor. Av- miz bu kere açıldı. Heyeti seferive reisi Vorsl y, ttı. 

2 inci Beyler sokak !urun karşısı için tatlı uykusunu feda eden bir kaç rupadaki vazyet ile yak~n r:ı~na~e- Gelecek müıterimizin yemek ve yatma ihtiyaçları temin edildiii bir ilim adamı olduğu için peri vr cı~ 
No. 25 öğretmen ve lise müdlirünün samimi beti olan uzak şar~ v~zıyetı?ın ı?· gibi Selçuktan lÇME ıuyu mahalline kadar vesaiti nakliyenin de her hikavelerine hic kulak asmanıaktt' 

Her gün oğleden sonra saat Sten tezahüratiyle mw1lliml6r ve espek - kişafı, her halde alaka ıle takıp edıl- gün mevcud bulunduğu ili.n olunur. 1 d 
itibaren hasta kabul eder. ter l\lahmud bizi uğurladılar. Trene melidir. . ' Müıterir: ABDÜLKADiR ÇORAPÇI ır. *** 

Telefon No. 3125 balık iııtifi yel'leoiyoruz. Gec:enin ka- A. Ş. ESMER 
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Türkiyenin yeni 
1 sanayi hareketleri 

Totaliterler ve harp malzemesi 

Bir Yunan gazete
sinin neşriyatı 

Çeliksiz çelik paktın 
Nakf Pden: ** son vaziyeti 

• latife, S üleyman beyi sevmemesı-
ne rağmen yüreğinde yeis v2 keder 
il~e karışık derin merhamet hissetti 

Atinada çıkan Proia gazetesine 

Ankaradan yazılıyor: 

Türkiyeyi yeni baştan organize 

etmiye başlıyanlar, endüstriyede 

icab eden ehemmiyeti vermeyi unut

mamışlardır. Padişahlar devrinde 

Türkiyede ciddi hır sanayi yoktu. 

Memleketin servet kaynakları ve bil

T raş bıçakları, sardalya kutuları 
da toplanıyor! 

-32-
Ve parayı verirken: verinceye kadar müşküHit çeker. Fa- zun güze!Eği istediği kadar emsalsiz 
- Köpeğinizi itina ile baktığınıza kat kararını verdikten sonra her şe- olsun. O vücud ruban bana aid ol-

dikkat ediyorum. Hayvan tertemiz yi kolaylaştırır. madıktan sonra bence ~içbir kıymeti hassa kömür, ecnebi şirketlerinin 
ına§allah ! Dedi. _Ne karar verdiniz beyefendi? yoktur. Çünkü ben seııı hayat arka- elinde kalmıştı. 

_Prensim, bu köpek hayatımın _Bu akşam şahit olduğunuz ha-ı daşı olarak kabul etmiştim, zevcem Yeni Türkiye hiç yoktan bir sa-
en samimi arkadaşıdır. Hayatta hep yat ebediyen imtidad edecektir. Bu olacaktın, kukla değil.. İşte hayatı- nayi, kurmaya başlıyarak, ilk önce 

' - ··h· bu olacaktır c'.nayetlerle karşılaştım . . Akrabala- geceyi nasıl geçirdikse yaşadıgımı~ mızın en mu ım sırrı . .. · U•akta bı"r Şeker fabrikası yaptırdı. 
• 1B" 1 h t f dak·ler uze- • rım dostlarım hep hain çıktı. Mesud bütün geceler de ayni şartlarla geç<>- ı ınaena ey e ra ımız · d 

1929 
d k" d"" buhranının ne-

ve kederli günlerimde bana ya ııız cektir. Bu saatte uykuda o ma ıgını- n e ır . . . . • h-1 l d - ır· d b. yeis ve keder uyan ırma- a 1 unya 
bu hayvan sadık kaldı. Binaenaleyh za çok memnun oldum. Saraydakiler m~~ için bu sırı-ım~zı ~ezaı:a kada~ tı~esın~e, mılletler ıt~al~tlarını ta . 
elimden geldiği kadar ona bakıyo- hepsi uyuyor. Rahatımız boz.ulma- goturmek mec~~rıye~ındeyız. Her : dıd ettıkten sonra, zıraı mahsuller• 

dan serbest konuşabiliriz. gece bu kapıyı kılıtledıkten sonra ya- fazla olan Tl\o"kiy.,, baskalannın key-ı um. t h 
Süleyman tekrar köpeğe baktı ve Latife, beni dikkatle dinle: tağı ben kendi elimle bizza a_zır- fine tabi olmamak gayesiyle, endüst-

yoluna devam etti. Ben büyük bir bedbahtlığa uğr3.- lıyacağım. Ertesi sab~h ta va_zıyet ri müesseselerini de artırmıya mec-
0 tipte bir dilenci ile ilk defa ola- mış zavallı bir gencim. Her ikimi- meydana çıkmamak iç n her şeyı yer-

1 
. d . 

rak karşılaşmıştı. zin 'de hayatı bizim sırrımızı ta51ya- il yerine koyacağım. Bundan kimse- bur kaldı. Bu sayede ame esme e ış 
Süleyman 0 gece sarayına çok rak geçecektjr. Bu ~ır her ikimizin nin haberi olmıyacaktır, anlıyor mu- bulmuş oluyordu. . .. 

geç döndü. Kendisini bekliyen harem de hayatiyle alakadar olacak, anam sun 1 Memleketi sanayileştırmek ıçın 
ağasına annesine tek söz bile söyle- bile bu sırra vakıf olmıyacaktır. - Pekala, fnkat bu fecaat ne va- l&zım olan paranın tedarikinde biz-
nıeden doğruca Latifenin odasına Hayatımızın bu şekli hakkında arı- kite kadar sürecek? :ı:at devlet önayak olmuştur. Bunun 
g"rdi. nemin ağzından tek kelime duyar- - Bana ruban bağlı olduğunuza . . d memleketin servet kaynakla-

LAtife, yatağında uzanmış, en u- sam bileceğim ki, bu sırrı sen ifş,ı kanaat getirdiğim güne kadar. ı~ınl -~ . l .. .. .. d b lundu 
fak bir tereddüd veya şüphe geçir- etmiş olacaksın. Ben merd bir gen- - Fakat ben senden nefret etmi- rıy e ı tıyaç arı goz onun _e u 
meden, Süleymanın avdetini bekli- cim, binaenaleyh kimsenin merha- yorum ki!.. rularak, mükemmel sanayı program-
Y~rdu. Onu gö;ünce yatağın üzerin- metine iltica edemem. Herkes ben- - Söylediğim sözleri tevile kalkış- !arı vücude getirilmiştir. 
de doğruldu. Ne tee~sür, ne de korku den korkmalıdır. Başkalarının mer- ma ! Bankalar kurulmuş, yabancı mu-

ifade eden bir sesle: hamet:ni celb için zavallı oldukları- - Şu halde ben, söylemek istedi- tahassısların bilgilerinden istifade 
_ Geldiniz mi, beyefendi.. nı söyliyen erkekler, merd adamla~· ğinizi anlıyamıyorum, demektir. edilmiş ve yurdun her tarafında fab-

Diye sordu: değildir. - Maksadım aş;kardır: Ben, ba- rikalar kurulmıya başlamıştır. Bu iş-
- Gördüğünüz gibi!.. Bil~kis onlar beşeriyetin zaval~ı na karşı bir sevgi beslediğinize ka- de Sovyet Rusyanın yardımı inkar 
_ Geç kaldınız. Halbuki daha er- mahluklarıdır. Bınaenaleyh san.ı t t" - . ü k d r bu ha M. Muııolini 

naa ge ırecegım g ne a a -
1 ken geleceğinizi tahmin etmiştim. beslediğim aşk için kendimi o mah- . 

1 
d" o unama:ı:. Almanya ve İtalya aı·asında ''apı-b lin devam edeceğınj söy e ım. T k ·ı · .. b ' _ Evet, arkada,larla bera er ge- ltlkların arasında görmeğe tenezzül ür iyeyi sanayı eştırme ışı, u lan askeri muahedenin ismi (çelik 

Ziyorduk. Esasen daha evvel gelmek edemem ve etmiyeceğim. Maksadımı - Ev~t, 0 za'."_an ':'aziyet değişir. gün de bütün hızı ile devam etmek- pakt) dır. Bu adın ifade ettiği mana, 
için de b!r sebep yoktu. anlamışsındır, değil mi? Maamafıh,_ esas ıtıbarıyle be nsenden tedir. Muayyen bir program dahilin- askeri kuvvetin azametini ve iki dev 

- Saat kaç? - Hem anladım, hem de anlama- nefret etmıyoru':'. Sana karşı arka- d ılmakta olan bu muazzam İf· Jet arasındaki bağın çözülemez bir 
- G•ce '"arısından sonra 3 !.. dım ı daşlık ta beslemıyorum. Fakat yUre- e yap b" d .. ı·k hal aldı"'ıdır. 

' ' · · • · · · · b · · cağı !er meyanında ır e uç sene ı ma- o _ Allah Allah 1 B!r buçuk saat - Beni anlam ağa gayret et. ÇUn- gımde se~ın ıçın_ ır sevırı uyana - . . Mihverciler, çelik pakt tabiriyle 
•onra &'llndilz olacak. Halbuki gll· kil bundan sonra benim malımsın, nı da ilmıd etmıyor_u':'. . . . dencı~'.k ı;ırogr~'.11: var~ır. ·ı düşmanlarını da korkutmak istemiş-
ı e hiç uyku ır·rmedi. bana aidsinl - O zaman her ıkımız ıçın de vn- Turkıye hukumetı, aanayı eşme . 

- Öyle ise müsterih uyu. Sabah- - Evet, kabul ediyorum. ziyet daha fena olacak. Çünkü ne işinde ilk safhada teıkil eden urma lerd r. 
le."in saraydan çıkarken öğleye ka- - Seni bu saraya getirmek ıçı•ı ben, bana karşı aHlkasız bir ruh taşı- devresini gerirmiş, ikinci tecrü e 

b Lakin vakanın iç yüzüne temas e-
.r ~ decek olursak hiç de hakikatin böyle dar U"andırmamaları i

0

in tenbih kan döktüm. Ve kendimi de en bü- yan bir vücudden istifade edebile- safhasını da tamamlamak üzere bu- Ç k 
' ~ olmadığını anlamış oluruz. ün ü , 

ederim. 
- Çok teşekkür ederim. Fakat 

orada ne yapıyorsun? .. 
- Uyumak için yatak hazırlıyo-

rum. 
Hakikaten Süleyman bey hem ko

nu,uyor, hem de yatak odasının için
deki divan üzerinde yatağını hazırlı-

yük tehlikelere attım. ceğim, ne de ba_şkasının ~ndan is~i~a- lunuyor. Hükumetin pr?jesi dahilin: çelik paktı meydana getiren her iki 
_ Onu da pekala biliyorum. Çün- de etmesine müsaade gosterecegım. de kurulmuş olan son sıstem sanayı d 

1 
t 

1 
.. umlu bir surette hisset-

. . d h d ·ı . 1 . d"" k"' "'k . ev e .n uz kü gözümle, her şeyi gördüm ve işt.ı Sen bu sara! ıç~n. e apse ı mış müessese erı, ıger nçu _sana~ı ~r- tikleri demir, onların arazisinde yok-
senin oldum. bir kralıçe gıbı yaşı~acaks~n: babını aıırsmamak. gay~sıyle, ıstıh- tur. Mah1mdur ki çelik demirden is-

- Seni bundan sonra nasıl arzu Ben de serbest gezen esırler gıbı sallerini tahdid etmışlerdır. Bu suret- tihsal olunur. 
edersem, o şekilde kullanabilirim. gezeceğim. Herkes bizi karı koca le yeni Türkiyede devletin kontra- • 

Öldürsem bile kimsenin ağzından bir olarak tanıyacak, fakat esasta hiçbir iti altında kuvvetli bir endüstri mey- Filhakika Al~a.nya ile müttefiki 
tek laf duymıyacağım. Bir harem da; aliikamız olmıyacak... dana gelmektedir. Bu genç ve dinç bulunan 1talya , bu sulh günlerinde 

l'ordu. resinin içinden ka,ybolan bir kadın Süleyman bu sözleri söyler söyle· endüstri inkişaf ederken dedikodu dahi hariçten azami miktarda de_ 
- Siz orada mı uyuyacaksınız? için kim sual sorabilir? mez döndü: da eksik olmamıştır. Türkiye sana- mir tedarik etmek mecburiyetinde -

- Evet!.. - Allah!.. - Allahaısmarladık ! yiinin yalnız memlekette çıkan ham diri er. Bu demiri onlara tedarik ede-
Hakikaten, genç delikanlı divan - Evet, Allah sorabilir. Fakat Demeden odadan çıkt" maddeleri işletmekle iktifa etmesi la- cek devletlerin arasında, kin ve nef-

llzerinde yattı. Fakat sarfettiği gay- ben de kendisinden, ne diye seni yo- Harem dairesinde annesini yapa- zımgeldiğini, iddia edenler l;ıugün retle kendilerin eateş saçtıkları mem 
rete rağmen gözlerine uyku girm·- !uma çıkardığını sormak hakkını yalnız buldu. O da fena bir gece ge- bile mevcuddur. Bunlar iptidai mad- leketlerde vardır, 
.Yordu. Gerçi Latife de uyumağa mu- iktisap etmiş olacağım. Bizi ancak çirmiş olmalıydı. Gözleri kıpkırmızı deleri hariçten tedarik edilmek~ olan Bilhassa İtalya, demir sanayii ol -
~nffak olamamıştı. Fakat ağzını açıµ bugünkü hayat nlii.kadar eder. Bu- kesilm'şti. sanayi nevilerinin terkedilmesini İ3- mıyan büyük devletler meyanında 
ona tek lakırdı bile söylemedi. Ara- giln ister•em seni, zevcem değil, b"ı· Süleyman bey onun bu halini gö- temektedirler. sayılır. Demir.madeni ve kömürü bu 
Bıra yattığı yerden kalkıyor, kafesli hizmetçi, bir esir diye kullanabilir. rünce: Diğ<'r hakim olan taraf, kurulan lunmıyan bu memleket, hariçten ve 
~encereye oturup bir sigara içiyor- Vücudunu da istpdiğim gibi sarabi- - Anne - dedi - gecenizi burada fabrikaların işl<'meğe devam etmesi- ezcümle Fransadan hurde demir 
du. Buna rağmen çok sakin görünü- lirim, öyle değil mi? mı geçirdini~? . . ni ve iptidai mevat tedariki için de celbediyordu. 

.Yordu. - Evet beyefendi! . - Evet oglum, sıze yakın bır yer- yeni bir :ı:iral program vücude geti- Kaç yıl var ki, l\lussolini, !tal -
LAtlfe de söz söylemek cesaretini - Fakat ben böyle bir hareketı de kalmak istedim. rilmesini müdafaa etmektedirler. Bu- yaya vuku bulan ecnebi ithalatını 

iten dinde bulamıyordu. Çünkü deli- aklıma bile getirmem. Bütün bu hal<- - Peki, babam? nu iddia edenler Avrupa endüstrisi- meneden ve İtalya iktisadiyatını lt~nlının ağzından çıkan son Hikır- !arımdan vazgeçiyorum. Vücudunu- - Devam edecek - nin de İptidai mad<1elerini hariçten müstakil bir hale koymak istiyen dılar, •ert bı'r ıı·sanla sö~lenmişti. ** d "k d k 1 d"kl · · ·ı mücadelegindcn sonra, demir sanayi; 
0 

, te arı • e ere iş e ı erını ı eri sür-
Liitif e, onun ruhunda esrareng'z B ı • B Ik 1 k ed" 1 meselesi hakikaten müşkül bir saf -~ederin bir ıstırabın kıvrandığını Ü garıstan- a an ar me~iğ~:~:;aftanTürkiyed,,pekçok haya girdi. 

tahmin etmiş. Ve delikanlıyı sevme- iptidai maddeler mevcuddur. Orman Maamafih bu hususta yapılan sa-ltık esine rag"men yüreg· inde yeis v~ 
1 

k'" d . . k'f"d" . . vaşlar, mühendiglerin bütün İtalya 
arı agı ıçın a ı ır; p~ncar zıraatı erlerle kaı,•ık deı·ı·n bir merhamet J J } • b• • J } "1 l } arazisi dahilinde demir madeni araş-. . . t 1z1 m artırılmakla, şeker fabrikalarına ye- l Uyandığını hissetmi~ti. ngı ı z gaze e er ı e a aKa 1 o a- tişebilir; velhasıl yerli iptidat mad- tırmalarına ve uzun yıllar işletime-Suıevman gün do"'madan evvel dl- k } } ? si dolayisiyle artık bitmiş bulunan ~ ' ı; yazıy deler teminine çalışılabilir. t h . andan kalktı ve bu vaziyeti kimse- ra nf" er - or ar . maden damarlarında tekrar a arrı-

~e ~lssettirmemek için hazırlamış ol- diyor ki: ki: yat yapmalarına inhisar eder ki, ta 
Uını muvakkat yatağı bozdu, ve her I K f Napolyon zamanında terkedilmiş o-

tP Köse vanofun Berline yaptığı Öse vanofun Almanya seyaha- lan Elbe adası madenleri üzerinde 
.Yi Yerli yerine koydu. ziyaret burada büyük bir alaka uyan- ti Balkan istiklali bakımından Tür- onların yaptıkları yeni tetkikler, de-

l· ~elikanlı bu işlerle meşgul iken, dırmıştır. Ekseri Türk gazeteleri ki yede birinci derecede mühim ad- mir ihtiyacını tatmin etme çareleri-
r ~tıren'n yatağı!lda oturarak bu ha- mihver devletlcrı"nı'n Balkan antantı- dedilmektedir. k eketıerinj alaka ile takip • ettiğini ni aramaktan neşet etme tedir. 
k1 nı dağıtmıya muvaffak olamadıkla- Bulgaristan, muahedelerin tadi-'. tdu. İşini bitirdikten sonra nazik • • 

•ır l" rından, şimdi de Balkanlarda karışık- !ini istiyen yegane Balkan devletidir. Almanyanın maden ihtiyacı mese-
ısanla: 

!ık çıkarmak üzere Bulgaristanı kul' Bulgaristanın mihver devletlerinin lesi İtalyanınkinden hiç olmazsa za
..._ Latife uyandın mı? Ded· 

.._Evet efendimiz l. ı· !andıklarından bahsetmektedirler. tekliflerini reddedeceğine veya hiç hiren çok başkadır. O, 1938 yılında 

.._ İstirahat ettin mi? Maamafih Bulgaristanın, Balkan olma:ı:sa harp takdirinde bitaraflık on dokuz milyon ton miktarı çelik 
devletlerinin büyük devletlerin elin- idame edeceğine dair ümidler i7har istihsal eden sanayie malik bulundu-

tQ ..._ Sarfettiğim ırayrete rağmen liü- de bir alet olmanın neye malolacag·ı- edilmektedir. Bulgar hududundaki ğunu iftiharla söyliyordu. n ltece uyumadım . 

..._ z nı acı bir tecrübe ile anlamış olduğu- Atatürk hattı, Bul·ıraristnna her ta· Bu yekun Fransa ve İngiltere is -~Surau~~anı yok. Bugün rahat rahat nu ümit etmekte ve komşulariyle ha- raftan kuvvetli komşularla çevrilmiş ti.hsalini tamamen geçmektedir. 

~i ..._ Fakat siz de istirahat etmedi- li hazırdaki doğru hattı hareketini olduğunu göstermek üzere tahkim llraam:ıfih Bur havzasındaki mu-
~~. Defalarca kalktığınızı ve pen- idame etme•ini temenni eylemekte· edilmekte ve ayni zamanda da mem- az~am imalathanelerin ihtiyacını , 

@red dirler. leketin Türk - Rus filosunun hare· Alm~nya arazisi dahilinde mevcut 
e Sjgara içtiğinizi ırördüm. Bulgar • Alman konuşmalarının katına maruz bulunduğu ve milıver bulunan maden ocaklarını kapıyaca-~i]..._ Latife, bunlar ehemmiyet ve· Ko"ıe lvanof lk 1 d 1 1 . ·1 "h k k d' k d" . "' k h t d B . t ~e lt:eaj haiz olmıyan ıeylerdir. Sen Ba an arda hasıl ettiiıi ho§nutsuz· ev et erıne ı tı a ın ·en ı en ını .,ını zannetme a a ır. u vazıye , 

~ı;1aben "de bu hayata yavaş yavag cTimeu in lstanbul muhabiri luktan bahıed:n .•N.~wı Chronj~let ~~rabeye ~ürükle~ek olduğu kanaa- bugflne aid değildir. Daha harbden 
CaiJz. Bir !naan ancak kararını aazeteıine ııönderdiği bir telgrafta 8 temmuz tıırıhlı nushaıında dıyor tı ızhar edılmektedır. önce, yani Loren, Lilksemburg ve 

ve M. Hitler 
Südet maden ocakları Almanların e· 
!inde iken onlar, ı.,·eçten ve bilhas
sa Fransadan maden ithal ediyordu. 

1910 da Dielt madenlerinin istihsal 
kıymeti, harbde diğer maden ocak· 
!arının elden çıkma~ı hasabiyle e -
hemiyetli bir şekil aldı. 

Almanya harb esnasında maden 
; htiyacını Fran adan ;şgal etmiş ol· 
duğu arazi dahilindeki maden ocak. 
lariyle temin etti. 

Buna, Baltık denizinde hakim o. 
lan Alman donanmasının himayesin
tle gelen İı;\'eç madenlerini de ila
ve etmek liizımdır. 

Harbden sonra Loren madenleri -
nin terkedilişi Almanya denıir sana 
yiini ecnebilere muhtaç bir vaziyete 
l'Oktu. 

Lokarnodaki iktisadi anlaşmanın 
~artlarından birisini, Alman koku 
mukabilinde Fransa demirinin mü-
badelcsi teşkil ediyordu. .. 

Hitlerin iktidar mevkiine geçme. 
si, meselenin rengini bütün bütüne 
değiştirdi. O da, arkadaşı lllussolini 
gibi memleketin iktisadi istiklalini 
·ıan ederek hariçten maden ithalini 
menetti. 

Almanya da İtalya misillil, bugün 
maden ocakları üzerinde reni yeni 
demir ara.ştırınalarına girişmiştir . 

Ihsusi müesseselerden ziyade bu 
gavaşı yapaıı bizzat devlettir. Al -
manpyı en çok düşündüren ve arazi
>i dahilinde mütemadi surette tet -
kikler yaparak yeni yeni damarlar 
buldurmıya sevkeden amil, gittikçe 
büyük sanayie sevkolunan demir ma 
deninin azalmasıdır. 

liusu.-ii san:ıyi müe::;seseleri, son 
zamanlarda demir kontenjan muame 
lesi geçirdikten sonra kullanabilmek
tedirler . 

Demir Almanyada kıymetli eşya 
meyanında telakki edilmekte ve ne
rede lüzumsuz surette demir görü
lürse bunlar derhal depolardan top
lanmaktadır. 

Rh·ayet edild;ğine göre traş bı -
çakları, balık kutuları ve her nevi 
demire aid lüzumsuz eşya depo edi
len malzeme meyanıııdadır . 

Hitlerin ithalatı meneden emrine 
rağmen, son zamanlarda çoğalan 
harb sanayii için Almanya hariçten 
gene maden getirtmek mecburiyetin 
de kalmıştır. 

Geçen sene Almanyaııın ithal et
tiği demir miktarı yirmi m:Jyon tonu 
bulmuştur ki hakikaten bu rakam, 
bir rekordur. 
Eğer harb vuku bulursa ve Rayş 

hilkOmeti siı·i: imalatı menederse , 
gene harb sana, .. i ono:n iht'yacını ka 

- Devamı 10 nuncu sahifede -
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fEMMUZ 1939 Cuma 

Ha tav valisi Mareş~l ankayşe l f 1ra~ 
• 

Şerefine verilen ziyafette mühim 
bi1· sö!yev verdi 

Anlnkya, 19 (A.A.) - Vali Şü~- dUşünebilcn cumhuriyet valisi olmak 
rü Sökmensuer. belediye tarafından şöyle dursun, cumhuriyet JıükOmeti
şeı cfinc verilen ziyafette. belediye~ ne en ufak bir hizmetle dahi tavzif 
reiıinin nutkundan sonra şu nutku ı . . 

1 
• t cdılmez. Halk tarafından intibaı> e-

soy emış r: . ~ . . 

Sa'- ı 1T nta") 1 lı d l O l dılen VC hfikumetce tavz f edılen ze-c ./ n ı.n , ı ar, un nn yı . . • 
ı Hata\, t d kk vatın odevlerıncle muvaffak olabil-

e\'\'C . aııava an an muva · ·a-
ten ayrılırken bütün Türk milleti gi- n:eıeri için birinci şart halkm kendi-
bi benim de bir inanın1 vardı. Bu inn- smc l nrdım otmesi \ e i1'lerinı kolny
nımın doğruluğu bugün aranızda lıu- la hı mnsıdır. Bu olmazsa muvnffa
lunmaklığımla tahakkuk etmiştir. lln 

1 
kı) et ımkanı yoktur. Hataya kuv -

tay topraklarına vardıiım andan jtf.1 vetli lıir iman ve itmtnnnla geldim, 
baren çok muhterem Hataylıların e- eğer siz bana yardım ederseniz elbir
bedi Şef AtatUrkün az'z hatıralarına, l ğiyle Hatayı pek yakında örnek bir 
Milli Şefimiz BOyük İnönUye ve cum- vi ayet haline getirmiş olacağız. 
huriyet hükumetine çok derinden H t T· f h d d · a-- · 
haklılık tez ah aratma bizzat şahit ol- d B ~yt'bvı aye bı t~ u .~tna g~r ıgdım 

ki b ht
. an an ı ı aren enı mu eessır e en 

ma a a ıyar oldum. . v • • • 

Sayın a kad 1 t bır takım haberler kulagıma ıhştı. 
r aş ar, anava an ve 0 .. b'I ]'d' ,_. C h . 

millf dava hakkında çok güzel Hti _ unya ı me ı ır xı, um urıyet 
!atlarda bulundular. Ben bu m ili da- esasları bütün vatandaslar hakkın -
varla gerçi her cumhuriyet memuru da seyyanen tatbik edilecektir. Bir 
gibi çalışmış bir ferdim. Fakat, bu takım vatandaşların böyle şeref1i bir 
vazifem şefi erimin emrinde bir me - günde güzel Ha taydaki yuvalarını 
mur olmak mevk.inden ileri geçme- terk ederek uzaklasmak arzusuna 
mietir. Hepimizin malQmudur ki E- kapılmaları beni cidden büyük bir 

Harp mtntaka!arı sakinlerine bir 
mesaj vererek halasın yakın 

olduğunu bildirdi 
Chtınking, 20 (A.A) - Başku - etmi§tir ki, ba§lıca dört prensibi şun 

mandan Chiang - Chnk, hurb mınta- )ardır: 
kalnrı sakinlerine Jıitab eden ve rad 1 - .l\Hitemndi tnanuzlnrla japon 
) o ile neşredilen bir mesajında güya kuvvetlerinin takatini tüketmek için 
'şgnl edilmiş olnn manahkta japon- harb mıntuklarında ctnthin ameli
yanın hakimi) et tesis~ teşebbüsüne yel erine devam etmek, münakaliitı 
kar .. ı hükumet tarafından girişilen işkUI ve imar projelerini tnhrib et· 
mücadelede takip edilmekte olan si- mek re İ§gal altındaki manntıkrn sn
ynseti tarif etmiştir. Mumaileyh, ez- hasını küçültmak için bu sureti• düş 
cümle şöyle demiştir: maııı taciz etmek, iı.:gal mıntnkaları 

- İşgal edilmiş olan mıntakalar. bu suretle dıırlaştıkça çete muhare
daki Çinlilerin ıztıraplarmı pek iy! belednin üssüllıarekeleri büyümüş 
takdir ediyorum ve vazifemin onla- olacaktır. 
rı kurtarmak olduğunu biran bile u- 2 - japonlann bütün imar ve inki
nutmuyorum. Fakat sizlerde kendi- şaf pHiıılarını tahrib etmek ve halk 
nizj kurtarmak için çahştnıılısınız. kütlelerinin müstevliye vergi ver • 
Sizler de müsellah kuvvetlerin ve si- mekten imtinaını tcş\ik eylemek, ja
vil ahalisini teşkil etmiş oldukları ponlar tarnfından tedavüle çıkarıl -
kuvvetlerin cf daline iştirak etmelisi- mış olan banknotlara boykotaj yap
ni:ıı;, Muhascmnt mıntakasında bu - rnıık, japon mahsuliitının istihlakine 
lunnn kütlelerin kahramananc mu - ma nolmak ve onlara işçi ve gıda 
kavemeti sayesindedir ki, inad ve is- maddeleri vermekten imtina etmek. 
rarımızın müessiriyeti hissedilmi§ , Sıkı bir. tasarruf siyaseti takib et
çete muharebelerinin üssülharekele- mek. 

bedi Şef Atatürk bu da\·aya ilk di - teessiire sevk etti. Bunlar her halde' ri inkişaf etmiş, kuvvet bulmuş ve 
rektifi vermiş ve Millt Şef İnönü bu- Türkiye cumhuriyetinin en yüksek jt~>on ordularının gerileri, dahi, cep-
nu tahakkuk ettirerek Hatay davası- d .. b. ·d h' ld v he hattı hnJ:ne •"elmı·ştı·r. 

3 - Fikri seferberlik proğramını 
tatbik etmek ve hainleri ortadan kal 
dırmak. 

me em ır ı areye sa ıp o ugunu ., 
nı bugUnkü parlak zafere kavuştur- kavrıyamamıt kimselerdir. Bi.itün Geçen sen ediişman hatlarının ge- 4 - japonlann istihdam etmekte 
muıtur. Davanın bu kadar müsbet Türkiyede vatandaşlar için hürriyet risinde almış olduğumuz tertibat sı- oldukları Gcretli askerler arasında 
ve temiz b'r zafer ve idari sahada ve cumhuriyet kanunları karRıeında k k k bozgunluklar vücuda getim1ek su-

" ı sı ıya sev ülceyşimizlc heıpahenk retiyle japon ordusunun inhilalini 
muvaffakıyetle idare ve ikmal eden istisnasız müsavat hak olarak tanı k 1 t G · b. h d ı ınmış ır. enış ır cep e e düş· tacil etmek ve dil§mnn hük6metinin 
bugilnkü sayın Refik Saydam cum- mıştır. man ıadeta demirden b:r çenber i - güya dostane olan tekliflerinin kil.f-
hurjyet hükumetini de zikretmek be- Bir takım tahrikatla güzel yuvala çlnde sıkıştırmağa muvaffak olduk fe ;ni reddetmek. Tecavüzün bir in-
ıim için şeıefli bir \'azifed:r. rını terke kalkışan vatandaşlara acı \·c dl•şmnna ayni zamanda birçok ta- tihar ve yegane selamet yolunun 

2 Acun üzerinde mevcud traş bıçaklarından Ustun olan Snhra Gold 
traş bıçaklarını mutlak tecrube ediniz. 

10 adedi 60 kuruştur. Her yerden arayınız. 
SATIŞ YERİ: 
Kemerııltı karakolu kar~ısındıı MAZHAR ÖNGÖR sıhhi ağızlık ko

lonya ve pipo pazarı. 
H'+e& •. 

BRISTO 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcial 

B. Ömer Lijtfi Bengü 
d i r 44: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün mü§terilerine kendisin 

sevdinniıtir ... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahab bulurlar •. lstanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu§urlar •• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi• 

yecek derecede ucuzdur. 
Arkadaşlar, rım. Bu insanlar yurd terk etmenin nft •• n taarruz ettik. harb aleyhine kıyam olduğunu japon 

) e:iıı:i~a~i;:~s~·~ıi:y:ı~:~~ee ~~:~~r~: ~~~ını~k~~t~~~ınık;,~ir:~::ia I=~~ m ~~: ~~!i~: ı~~;~~~~Y~~~n:~~:;~\~i: latUc~:~~t:s~k~rlere, j nponların elin- ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111 1111111111111111=
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<lilrn \·alilerden hiç bir farkı yoktur. Bazı ark<1dnşlar az çok maziden hah yük znyfr, n da uğradı. Bii ıün bu iş d~ bi.reı: ı~J;.t olduklarını ve onl.~~I~ = B o z D A G' D A 
dilen valileruen hiç bir farkı ettiler. Bu mazi unutulmu tur, B; ' er, harb mmtakalarını.laki halk küt- mesnı bırlıgı yapmaları !cnb ettıgmı := 
)'oktur. Cumhuriyet hükumeti - hale ve istikbale bakaca -·ız. Mazi ıstı el eri tarafından yapılmıştır. anlatmak. = 

· h 
1
. . I~gcr ga) retimizi iki mi ·J'ne çıkn- Başkumandan, netice olarak, harb ;::::: 

nın er va ısı vatanı en yük- raptır ve belki bazı insanlar deniz ncak olursak , dilt;ımana kat'i ölüm manatıkı snkinlerlne yakın bir is. 
sek aaadet ve refaha ulaştıracak um- 1üşerek yılana sarılanlar gibi sun dnrbc ~ ini indireceğimiz muhakkak. tikbalde tamamiyl~ Jmrtulacaklnrı = 
deleri tatbikle mUkelleftir. Ben de buna sarılmak ittcmislerdir. Fak tır. hakkında teminat vermiş ve halfis _ 
b.urada vazife görörkon bu umcleJe. nrdakaşlar, biz Türkiye cumhuriye- Başkumandan, harbi i~'i bir neti- gününe kadar müradele'"'C devam et- ,__ 
rı tahakkuk etitrmekle mükellefim · · h b · B h ,J . · ının e,cıa mı verıyoruz. en sa neye isal etmek için bir p)iln teklif melerini rica etmiştir. = 

TURİSTİK O TELİ 
Sabah kalıvealtısı, Ôğle yemeği, 

akşam yemeği ve yatması dahil ( 250) 
Her ne .t~kılde olursa. olsun cumhuri- sen maziyi tahattür ederek v~li. t *-* 
)C valısı cumhuriyet n kanunlannt yin edi :niş ve olmus deoilim. V~ ~ =:-=------,,,.-_ - ı -yttz. elit kuru 
istisnasız bir ~eki !c .ta~bik. c~meğe : umhuriyet hiiki.imeti~e H~tay vali ra. ova ko aşmaları 
memurdur. Her hangı bır ıstısnayı ;i olduğum gündetı sonraki hesab• ,, 

~- vereceğim. Hatay valisinin her han E d " p 1 k 
Totaliterier ve hırp 'Yı vatandaştan mazisi ile meşgul o n1ont ıronsay, o onya ı:aa· 

lacağmı veya bir maziyi düsiinece f • · 
malzemesi ;;.ini tahmin edenler hataya düşerler tını te tış etb 

Ancak bugünden itibaren sakin v 
- Baıtarafı 9 ncu Sahlfe.:fe - müsterih ve emin bir hayata kavus 

,>ıyamıyı caktlr. . -nakta olan Hataylı vatandaşlar ~ 

VarşoH1, 20 (Radyo) - General 
Edmon İronsay, maraşal Riç l'.Iiğli 
ıle bugün iki aat konuşmuştur. ln

iliz generali, konuşmnlnrdnn sonra 
bazı mUe e atı gezmiş ve Polonya 

ordusun un muhtelif kıtalarını teftiş 
eylemişth·. 

Akşam, !ng:Ji~ ef ~rethanesinde 
mükellef bir ziyafet verilmiştir, 1938 de Almanyanın kendı fahri- rasında tahrikat yapılm::ık istenilirs 

kala~ı~a ithal ettiğj yirmi milyon ton bu üzerinde sidd<>tlc duracağım bir 
demırın yarısından fazlası Fransa- mevzu olacnktır. istisnasız olarak bu 
dan~ Bel~ih: dan, İspan~adan ve şi- topraklarda yasıyan bütün cumhu· F •ı • • doo 
malı Afrıkadan g~lmlşt~. . . riyet evlatlarını Türk vatanda3ı ola- ı l s tın e 

Har.~ anında ~l>yle bır ıthalı, o - ralıc bağrımıza basmak va-:'femizdir. 
nun d~şüıımemesı lfiz~~dır. İsveç ma Kadehimi sayın H3taylıların saadet 

• 
vazıyet 

den!nın yüzde seksenını alan Alman- ve refahına kaldırıyoru T } A • •ı y f d u f• •d 
ya, bu madenin kendi acıiını kapıya- u.uu m. e - Vl y 1 e a a a Ol' l 1 are 
cakını Umid etmemelidir. R 
Şunu da hatırlamalıyız ki, buıün- eis,cumhurumuz ilan edildi 

kü Almanya donanmaşı 1914 donan
masından noksandır. Binaenaleyh 
onun Baltıktaki nakliyata hakim ol
ması şüı>helidlr. 

İtalyayı zaten hesaba katmıyarak 
söyliyebiliriz ki, bugünkü Almanya 
bir kaç ~·ıl s(lrecek harb için lazım 
gelen demire malik bulunmamakta
dır. 

Mısır :Jef irini kabul 
ettiler 

Kudüs, 20 (Radyo) - Son ha- Amerikalı Goldnerle oğlunu kaldır
dlseler münasebetiyle Yafa, Telaviv mışlardır. Goldner serbest bırakıl -
ve daha bazı kasabalarda örfi idare mış ve oğlu için Qin sterlin fidyei ne

Ankara, 20 (A.A) - Yeni Mısır ilan edilmiştir. Tedliişçiler, bugün cat istenmiştir. 
elçisi B, Abdurrahman Azzam bu - **-:------
gün saat 10,30 da merasimle reisi - J d 
cumhur İsmet İnönüye ltimatnamesi- Japonya yumuşa f 
ni takdim etmiştir. 

• 
Banyosu ve akar suyu vardır. 
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_ ................................. lm!ll ..... ~. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar tütü.nüp vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

müştekidirler. Doktorlar kendiler:ne her daima sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektcdirler. 

Halbuki D p } 
Aman r. er 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bomıadıtn 
istedikleri miktarda liilün içebilirler. Cünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi mndde tütünün: Nil,otin, Piridirı, 
Amonyak ~ıibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer v 
yürek temiz kahr. 

Fiati her verde 150 kuruştur. 
Toptan, perakende 5atıı: Kemeraltı Karakol kar§tSl No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

-=+=~ A. ka~e~~~:t:;:1~r~s~~~7~:::~ci~::ee: Japon hükumeti, işi sulhan halletmek 
S ı hl 

, , b Ü mencioğlu da hnzır bulunmuştur. f .1 • 1. I 1 a i i de ir :ta oocoo tara ını ı tızam edıyor. 

T• t kt b" J h f • Tokyo, 20 (A.A.) - Domef ajnn- dır. Malı1m olduğu Uzere Cankufeng 
ıcare me e ı apon eye l sının iyi haber alan jnpon mahfelle- hfidisesinin halli için münazaalı mın-

Mehmed Etiman =" --··-

Terzihane s İ 
açllacak 

Nurenberg kongresin• rinden öğrendiğine göre, japon hü- taka bitaraf hale sokulmu~. bu mın-

d 
kumeti, Mogol - Mançu hududunda- takayı iki tarıı.f da tahliye etmiş Ye 

_ Baıtarafı 7 aci Sahile4e _ e buJunacall ki Nomon - Han meselesini 1938 de hududu tesbit için muhtelif bir ko-

iı\ecli. Salihlinin en güzel bir yerinde Yukahama, 20 (Radyo) - Nu· Cankufeng hudi~esi~in hal~inde kt~l- misyon kurulmuştu. 

Konak caddesi meserret oteli 39 ·40 
Mevsimlik en .güzel kumaşlar gelmiştit 

MüıterHerimizin bir kerre ıörmelerini tavsiye ederiz .. 

50 l,in lira keşifli muhteıem bir bina renberg kongresinde japonyayı tem· !anılan usul ~ıııı·es nde dıplomntık lyi haber alan japon menbalarının 
yükıclmektcdir. Bu iıte çalıfkan ar- sil ed~ek heyet, bu?-ün Napoliye yolla halletmege hazır bulunmakta - tebarüz ettirdiğjne göre japon hil - Totaliter/er Amerıka 
kadafları ve bilhassa cemiyet batka- hareket etmiştir. Amiral Uzemi, ge- • kumeti bu sefer de Cankufeng hadi- F k • -
nım hararetle tebrik ederiz. neral Teros ve banger Takaziden Yahudiler sesinden sonra olduğu gibi teclafüi ran oya ne cemı,e 

Maarif Veklleli bu aene için Sa· mürekkep olan bu heyet, Napoliden \"aziyetini değiştirmemek :ve hadise- yapacak:arını bile· Harice ne kada~ mC. 
lihlide bir akfam ticaret mektebi aç- doğruca Alman~·aya gidecek ve ey- Seyahat/erine devam yi mahalli bir hale sokmağa çalış - himmat sattı? 
mağa karar vermiştir. Parti Belediye lulde dönerken Romaya uğrıyacak- d . L[ mak arzusuundım dışarı çıkmamak- miyorlar 
ve mektep cemiyeti bu müenese için tır. e emıyeceI~ er tadır. Roma, 20 (Radyo) - Hariciye Vaşington, 20 ( A.A) - i\ 
bir bina tedariki ile meşguldür. 00000 Anverse, 20 (A.A.) - İçinde Honkong, 19 (..ı\.A.) - Suaçeu'- nazırı Kont Cianonun riyasetinde te- himmat kontrolü ofis ne n ı;. 

Gene Vekaletin önümüzdeki se- /ta/yan /ej• İYO• Bangkoka gitmekte olan 450 yahu- nun 50 kilometre şimalinde kain Ça- şekkül eden bir komite, eyliilde bu- haziran ayında lngilttr y 13 m'l 
ne için Salihlide bir mıntıka ticaret di mültecisi bulunan Panama cum- oçeuda şiddetli muharebeler vukun raya gelecek olan general Franko • 589,013 dolnr kıyrı .... tinde t:srha 
oı~a okulu açtıra<'.ağı sevinçle haber nerlerı• huriyeti bayrağını hamil Dora kö - geJmektı.: dir. nun karşılanması için bir program "h' · t F , 2 548,'I 

ı B k ıd .. k .. .. f d k Ş h . ç · l'J t f d . h 1 k mu ımma ' rnnsa} a . a •nmısbr. u me tep açı ıgı ta - mur vapuru, seyruse er e ece va- e rın ın er ara ın nn gerı a- azır ıyaca tır. k . R an' 
dirde Salihli halkı yapmakta olduk- Napoli, 20 (Radyo) - Bugün ziyctte olmadığı bahanesi ile Anversj hndığını diln bildirmiş olan Çin ajan - ıymetınde tayyare,. ~m bD 
hr ı..~"layı bu mektebe tahsis edecek- Sardonya vapuru ile ispanyadan iki limanı makamatı tarafından aefe: ı;ına göre, jnpon!nr. şehrin c~nulıu Bu tepelerde şiddetle mukavemet ey 835 .000 dolar kıym tınde ooill 
I dir bin lcjiyoner daha gelmiştir. den mencd'lrr.i tir. ı gnrbisindeki tepelere çekilmişlerdir. lemekted:r. humbarası sevk cdilmi§t.ir· 
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t> Miktarı Cinsi 

~ Komisyon·ı ilan/art : - - -- den 
İzmir levazım o.mirliği sa~·n alma komisyonundan: 9000 Taze fasulye 

Cins' 1\1 iktarı 9000 Pathcnıı 1 - Ke~if, artname ve plan mucibince Jdaremizin Kastamoni· 
de yaptıracağı idare binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

Nohut 
Patate!'ı 

Makarna 
Sirke 

Kilo 

3000 
4000 
1500 

300 

1 - Askeri evsafta olmak şnrtiyle yuknrıda cins ve miktarı yazılı 
dört kalem yiyecek 24-Tem.-939 Pazartesi günü saat 10 da 
pazarlık suretiyle sntm alınacaktır. 

2 - İsteklilerin bildirilen vakitte Bornova askeri satın alma ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. 9593 

lamir levazım amirliği ;atan al;; komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 

Kilo 

8400 'l'aze fasulye 
8400 Patlıcan 

3360 Bamya 
10080 Domates 

673 Taze biber 

1 - İzmir müstahkem mevki Foça ve Söğütçük mıntakasındaki bir 
liklerin yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihti
yacı 18 temmuz 939 tabirinde pazarlıkla yapılan eksiltmesin
de ver'len fint pahalı göılJldüğünden pazarlık 25 temmuz !>39 
salı günü saat on beşte Kışlada izmir levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan 1918 lira altmış iki kuruştur. 
3 - Teminat muvakkate akçesi 148 l!ra !>O kuruştur. 
4 - Şartnamesi her giln komisyo:-ıda görülebilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad 

delerinde ve şartnamesinde yazılı ves'kaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra 
catlnn. 2608 

.... .._ ___ ~---~-----..-----------------------~~-------------ı zm' r levazım ·mirliği satın ima komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki Çeşme mıntakasındaki birliklerin ka

palı zarfla eksiltmede bulunan 27000 k:lo kesilmiş sığır eti 
J 8-7 -939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde taliu cık
ınadığından pazarlık 26-7-989 Çnışamba günii saat on beş bu
çukta kışlada lzmir levazım am:rliği satın alma kombyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 6480 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 486 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - 1 tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ilncil mad 

dclerinde ve şnrtnnmeslnde yazılı vesikaları ve muvakkat te
mlnatlariyle birlikte ihale saatinden evvel komisY.ona müra-
cnatlan. 2603 

İzmir levazım nmirliği satın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 

150 ton levamarin kömürü açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

2 - Kömürün beher tonu 18 liradan 2700 lira takdir <?dilmiştir. 
3 - isteklilerin 21-7-939 Cuma günü aat 11 de Çanakkale 

Müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracaatları. 
4 - Muvakkat teminatı 202 lira 50 kuruştur. 

5 11 16 19 2378 

3600 Bamya 
10800 lJomates 

720 Tnze b ·~-

1 - İzmir müstahkem mevki Seferihisar mıntakasındaki biı likle
rin yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem ı;ebze ihtiyacı 

17-temmuz-939 tarih 'nde pazarhkla yapılan eksiltme inde ta
lip çıkmadığından pazarlık 26-Temmuz-939 Çarşamba günü 
saat on beşte kışlada izmir levazım amirliği satın alma ko-
misyonunda yapılncakhr. 

2 - Tahmin edilen tutarı 1890 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 141 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - 1stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gfü;

teı mek mecburiyefndedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 24!>0 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad 

delerinde ve şaı tnamesinde yazılı vesikaları ve muvakkat te
minatlariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
cntlnn. 2607 

--------= --------1 z mir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatıınn 

354500 kilo kuru ot ihtiyacı l 8-Temmuz-939 tarihinde pazar
lıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 25-
Temmuz-939 Sah günü saat on beşte kışlada izmir levazım 
am 'rliği satın alma komisyon unda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 13293 lira 75 kuruştur. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 997 lira 4 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gUn komisyonda gö:-ülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kununun 2, 3 ilncU mad 

delerinde ve şartnamesinde yazılı ves'kalar1 ve teminatı mu
vakkatalariyl~ birlikte ihale saatinden evvel komj ,yona müra 
caatlan. 2606 

Bornova Askeri Soıtın Alma Komisyonundan: 
1 - Bornovadaki Birlik ihtiyacı için (2 l 000) kilo sığır eti kapalı 

zarfla ckı:ıiltmeye konmuştur. ihalesi 26/ Temmuz/ 939 Çar· 
şambC\ günü saat 1 f de yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı (5250) lira olup ilk teminatı (394) 
liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
5 f steklılerirı 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya

zılı vesikalarla tckli 1 ve teminat mektuplarını ihale gün ve 
ihale saatındnn bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Bor
nova Askeri ratın elma komisyonuna vermeleri ilan olu-
nur. 11 16 21 25 (2447) 

lzmir levazım amirliği satın alma ı,omiayonundan: 
l - !zmir müstahkem mevki birlikleı 'nin kupalı zarf usuliyle ek

siltmede bulunan (40320) kilo sabun ihtiyacına veril~n fint 
pahalı görüldüğlinden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 25-Temmuz-939 Snlı günil saat 15 buçukta kışlada iz-
m:r levazım fi.mirliği satın alma komisyonunda ;apılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 12499 lira 20 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 937 lira 44 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecbur'yetindedirler. 
7 - Pazarlığn iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ilncil mad 

delerinde ve şartnamesinde yazılı ves'kaları ve teminatı mu
vakkatalariyl€ birlikte ihale saatinden evvel komisyona milra 
caatları. 2602 

11 - Keşif bedeli 23.692,45 muvakkat teminatı 1 776.93 liradır. 
Hl - Eksiltme 7 Vlll/939 pazartesi günü saat on beşte lstanbul

da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

JV - Keşif, şartname ve planlar her gün levazım şubesi vezne
sinden ve f zmir, Ankara, Kastamoni başmüdürlüklerinden 
1 18 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni 
vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu Yeya banka 
teminat mektubunu ve sartnamesinin F. fıkrasında bildiri

len vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatından 
bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri ilan olunur. 21 24 28 31 530512595 

zmir hususi muhasebe mü
d .. r ··ğünden 

Mehmed Fafaki oğlu terzi Giritli İbrahimin müterakim vergi bor· 
cundan dolayı heciz olunan Kaışıyakada Donanmacı mahallesinin Fa
dıibey sokağında kain 24 eski 20 yeni numaralı binası 21 gün müd
detle satılığa çıkarılmıştır. Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerin 
lzmir muhasebei hususiye dairesine müracaatları ilan olunur. 

16 20 25 29 2524 

En1 ak ve· Eytam bankasın-
an: 

Esas No. Yeri No. 
D. 6 Ödemiş Camii cedid Aziziye sokak 

Sinama binası ve müştemilatı 
Apere dairesinde projöktör makinesi 
ve Ernemon zaysko koltuklar sa-
tı~a dahildir.> 

Depozitosu 
Nevi kıymeti T. L. 

7 No. lu 10.000 2.000 

Yukarıda yazılı emlak, satış bdelinin dörtte biri peşin gerisi yüz
de 8.1 / 2 faize tabi olarak üç senede ve üç müsavi taksitte ödenmek 
üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve katidir. 31 / 7 / 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü Emlak bankası lzmir şubesi binasında yapılacaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufassal şartnamesini okuyarak ihale gününe tesadüf eden 31 / 7 / 939 
pazartesi günü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını teklif 
sahibinin bir vesika fotoğrafı ile saat ONA kadar lzmirde şubemize 
tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün ban-
kamıza müracaatları. 2530 

Istan ul belediyesinden: 
İtfaiye için alınacak dört adet pompalı kamyon iki su tangı ve iki a

det arabasız motopomp kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 7-8-939 Cuma günü saat 16 te daimi encümende yapılacak

tır. 

l\!uhammen bedel 88700 lira ve ilk teminat 2902 lira 60 kuruştur. 
Şartnamesi jslıınbul belediyesi itfaiye mildUrlilğünden 87 kuruşa 8 • 

hnab:Jir. 
Talipl€rin ilk teminat makbuz veya mek!uplariyle 2490 numaraL 

kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarfların ihale gilnü saat 14 • 
kadar istanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

21 26 31 8 6243-2b~2 

__ ._. __ -=-~~------~-------------------------İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
------------------------------------------- Mnnisada bulumm merkez kıtaatının ihtiyacı olan 90 bin kilo Zayi şahadetname 

C:insi Mahalli teslim Miktarı 

Bornova Askeri Satın Alm Komisyonundan: sığır eti veya keçi etlerinden hangisinin fiyatı müsait olursa o cins et 
Umum tahmin ilk Eksiltme ihalelerinin serait ve evsaf dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarf usulü ilP ihales~ 

tutarı teminatı şekli Tarih, gün ve saatı 74 temmuz 939 pazerleci günü saat onbirde yapılacaktır. Hepsinin 
'---- -- utan 20700 liradır. llk teminat 1552 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

arasız olarak komisyondan verilir. isteklilerin teminat makbuz ve 

rn39 senesinde İzmir snnntlar 
mektebinden aldığım şahndetnam€

mi zayi ettim. Yenisini alat1jğımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu
nur. Kilo Lira Lira 

Gaziemir 52,000 780 59 Açık eksiltme. 31 / 7 / 939 Pazartesi 
Saat. 9 

Ödemiş 120,000 2100 158 Açık eksiltme. 31 / 7 / 939 Pazartesi 
Saat. 1 O 

Bornova 265,000 3975 299 Açık eksiltme. 31 / 7 / 939 Pazartesi 
Saat. 11 

~Utu Ot Gaziemir 70,500 2291 172 Açık eksiltme. 2/ 8/ 939 Çarşamba 
Saat. 9 

Açık eksilt " e. 2/ 8/ 939 Çarsamba 
~----~---------------------------------~-----~~~---~~----~ 

Utu Ot Ödemi§ 125,000 4062 305 

Bornova 390,000 12675 951 

Saat. 11 

Kapalı zarf. 2/ 8/ 939 Çarşamba 
~---------------------------~-------------~-~--~----------------------------
\ıtu Ot 

--

25,970 1948 

Saat. 15 

Kapaiı zarf. 7 / 8/ 939 Pazartesi 
~f---------------

Bornova 530,000 

9310 699 

Saat. 1 O 

Kapalı zarf. 7/ 8/ 939 Pazartesi 
~--~~~~~---

Ödemiş 190,000 
Saat. 11 ~ \ılaf ---------· 

Gaziemir 91,000 4459 335 Açık eksiltme 7 / 8/ 939 Pazartesi 

nektupları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yaiıh vesikala
ıyle beraber ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar tek· 
ii mektupları ile Mani~a tüm satın alma komisyonuna vermeleri. 

5 1 1 16 21 2363 
lzmir Lcva7.ım amirliği satın alma komisyonundan: 

Sanayi mektebi mezunların
dan 93 künye numaralı Şev
ki oğlu Mehmed F~hmi. 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı sığır etleri ka-: 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddele
rindeki vesaikle birlikte muayyen gün ve saatlarde komisyonum uza müracaatları. 

Muhammen l\1uvak-
bedel kat T. 

:;arnizon Kilo Cinsi Kuruş Lira Kr. 

~eyikli 67200 Sığır eti 25 1260 . 
~abat 63000 c 27 127j 75 

: ren köy 119000 c 25 2231 25 
~eyikli 95500 c 25 1790 63 

Tutarı 
Lira 

16800 
17010 
29750 
23875 

Günü 

22/ 71939 
24/ 7/ 939 
24/ 7/ 939 
22/ 7/ 939 

8 12 

İhale 

Cumartesi 
Pnzartesi 
Pazartesi 
Cumartesi 

16 '21 
• Gümrük Ba müdürlüğ .. n den: zmır 

Kapların Kıymetj Sıklet 
T. N. Adet Nevi Marka No. Lira Ku. Kilo Cr. Eşyanın cinsi 

22 1 l Çuval 20 00 60 00 G. Hakiki çiğ kahve 

Saati 

10 da 
17 de 
11 de 
il de 

2421 

1 Saat. 15 
.._ Tümen Birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı şartnamelerde yukarıda alınacak miktarı, Umum tabmin 28 

tutarı, muvakkat teminat, ve münaka.saların şekli ve ihalelerin tarih, gün ve saatları yazılı (9) kn-
( lem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 26 

1 O Çuval 

R 11 SE 
G 58 

M.D 100 00 542 00 
948 00 

işlenmemiş sığır d~ist 
Fıstık 

:rn Çuval 
.._ Bu dokuz kaleme ait şartnameler .her gün Bornovada Askeri Satın alma komisyonunda görü-

3 lür ve okunur. 
._ Kapalı zarfla yapılacak Yulaf, Kuru ot için istekliler ihale saatından bir sa:at evvel teklif ve teminat 

4 Çuval 

o 50 00 
197 00 Buğdar yulafla karışık 

fıs ak . 

~ ınektuplarını makbuz karşı lığı komisyona vermiş olmalıdırlar. 1 70 00 1 7 4 7 00 
._ Bu münakasalara iştirak edeceklerin Ticaret odalarına kayıtlı oldukluına dair vesika ibraz etme- Yukarıda müfredatı yazılı eşyaların 3t / 71939 pazartesi günii sMton beşte açık artırma 3uretiyıe dahile 

5 Re mecburdurlar. satılacaktır. Yalnız bunlardan 32 çuval fıstık tamamen avarya olduğu cihetle alacak olanlar mutlak suret 
......._ isteklilerin yukarıda her kalemin hizalarında gösterilen tarih gün ve saatlarda bildirilen muvak- te sanay·de kullanacağına dair gümrüö-ün isteği v e-r.hiJ ... t•minl\t vermf'k artiyled'r. · 

~at teminat ve teklif mek tuplariyle birlikte Bornova Askeri Satın alma komisyonuna gelmeleri Müzayedeye iştirak e'tmf'k istiyt'!n lt>r bas müdi.1rlm; ... h~;;. ı, :•L. - 1'" • '7İimrüğü vanındr.ki levazım v,. ııu:ı-
llun olunur. 15 21 26 30 (2519) tış servisinde toplanan komisyona m2.liye unvan tezkerelerini hamilen müracaatları ilan olunur. 2529 
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939

Cuma 

Olivier ve Fratelli Sperco 

-Ta İ Bankası'nın ] L~ı~E~ekası ~~r:.~;A.aS~~~;.esi 
1939 K. Tı f l

.k . Pı A o= \7 apur acentası BR10N1 motö~üAioif;~rı2::e .... 
.I TEL. 

2443 
at 12 de gelerek ayni gün saat 19 de asarru ramlye an• Birinci Kordon REES binası 

;:: LONDRA HATii gelerek ay?i gün ~aat 1~ da Patmo, 
~ cAdjuatanh vapuru 10 temmuz- Leros, Kalımnos, I~tankoy ve Rodo-
N da gelip Londra için yük alacaktır. sa hareket edttektır. 
~ LİVERPOL IIATTİ Brıonı :llfotörü 24-7 tarihinde s~at 

ıı =:=============~---- Z cALGERİAN• ,-a:ıuru 20 tem- 8 de gelerek 25-7 saat 17 de Pıre, 
Korfo, Saranda, Brindizi, Valona, 

32,000 L İ R A M Ü K A. F A T 

K 
' J Şab t J Mı 2"" AiS- f J E [-/ J Jk • • muzda Liverpoldan gelip yük çıka-Ur a!ar: a, ayz3, o l!>u~_!1J, )1 u' ınr:l racak ve ayni zamanda Liverpol için Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, 

c teşrin tarihlerind~ çekilecektir yük alacaktır. Triyeste, ve Venediğe hareket eder. 

şııııw· l l 
Iseo Vapuru 23-7 tarihinde gelerek 

KRA M YELER '111111 · ııııruııı ııııııııııııııııııııııııııııııııı ::'.!ım:nıııııııııııııııııııı~ Deutscb e Le- ~~:~~~~ 11~~~~~~~e~aa:~~.n~~::!n:ç; 
ve Batuma hareket eder. 

1 Adet 2000 liralık 2000 lira vante Linie CITTADIBAR1motörü27/7de 

5 " J 000 " - 5000 " G M B ff saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
• • • İstanbul, Pire, Napoli Marıilya ve 

500 " 4000 " ff b Cenovaya hareket eder. 
250 " 4000 " am Ur~ LERO motörü 27/7 de saat 12 

- " 8 

--
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DEUTSCHE LEVANTE LINIE de gelerek ayni gün saat 19 da Pat• 
G. lif. B. H. HAMBURG mo, Leros, Kaliınnoa, lıtanköy ve • • 

cMilos> vap. 20 temmuzda bekle_ Rcdosa hareket eder. 

" 
Mevsimin en yenilik· niyor, 22 temmuza kadar Anvers, LERO motörü 31/7 tarihinde 8 

l b 
Roterdam, Bremen ve Hamburg için de gelerek 1/8 saat 17 de Pire Kor-

- erini ayan kum(IŞ- yük alacaktır. fo, Saranda, Brendizi, Valona, Draç. 

435 
[arının erkek kumar cHeraklea • vap. 3 ağustosta bek- Ragoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tri. 

32000 [ !eniyor, 5 ağu~tosa kadar Anvers , yeate ve Venediğe hareket eder. 
_ arının en eyisini Roterdam Bremen ve Hamburg için ROYAL NEERLANDAIS KUMPAN. 

250,, 
' 

-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll .mlllllll Ibr ahim Kara kaş yük alacaktır. y ASI 
l. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bıriktirmiş olmaz, ayni · 1 Tahliye: Titüs vapuru 24-7 tarihinde ırel•· 

,..__z11a•m-a•n•d•a-t•a•li•hi•·m.·.zı.· •d•e-d•e•n•e•mmiiş._o.ıur_s•un-u.z___________ tan alınız. rek Amsterdam, Rotterdam ve Ham I•••----- Odun pazan No. 11 , cltbaka> vap. 10 nğustosa doğt•u burk limanları için yük alarak har .. 
- bekleniyor, Hamburg, Bremen ve ket edecektir • 

1 ı A an 
M. M. Vekaletinden: 
Muhtelif mahallerde benzin tankları yaptırılacağından bu işl~rle 

iştigal eden firmaların Hl.zım gelen izahatı almak ve tekliflerini yap
mak ilzere M. :\L Vekaleti inşaat şubesi mildürlilğilne milracaatları. 

14 15 16 18 19 20 21 22 

lzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şirketinden: 

TENZtLLl TARİFELER: 

Şirketimize tahriren müracaat edecek olan abonelerin elektirik 
tesisatı aşağıdaki şeraite uygun bulunduğu takdirde, kcndilerin.e zir· 

~ v~ 

deki tenzilat yapılacaktır. 
1 - Ev elektirik cihazları ve asgari 700 vatlık,müesses bir ta· 

katı bulunan abonelerin, puant saatları haricinde sarfedecek
leri kilovat saatlar kendilerine, kilovat saat başına 1 O kuruş
tan faturalanmaktadır. 

Il - Binaların mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını tecavüz 
etmiyen ve her biri asgari 1 kilovat takatında 18ltma cihaz
ları bulunan ticari müesseselerle hususi ikametgah abone
lerinin; 

Binaların mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını müte
caviz ve her biri asgari 1 kilovatlık, toptan 4 kilovat taka -
tında ısıtma cihazları bulunan ticari müesseselerin; Puant 
saatları haricinde yaptıkları sarfiyat, kendilerine: 

a) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 5 5 kilovat saatı 
tecavüz etmediği takdirde, ki~'t>vat saat başına 1 O kuruştan; 

b) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saatı 
mütecaviz bulunursa, ilk 20 kilovat saatı, kilovat saatı ba
şına 7,50 kuruştan ve mütebaki kilovat saatlar da, kilovat 
saat başına 3,25 kuruştan; 

Faturalanmaktadır. 
NOT: - Puant saatları tabirinden 
a) 1 Eylulden 31 marta kadar olan müddet zarfında saat 16 ile 

23 arasında bulunan saatlar; 
b) 1 Nisandan 31 ağustosa kadar olan müddet zarfında saat 18 

ile 23 arasında bulunan saatlar; 
Anlşılmaktadır. 
111 - Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan otellere, sene

vi asgari 4 kilovatla işgal edilmiş azami takatın ilk 750 is
timal saatından yukarı sarfedecekleri kilovat saatlar, saat 
başına 8,5 kuruştan faturalanmaktadır. 

iV - 2 si donanma tenviratı olmak üzere asgari 4 kilovatlık mü
esses takatı bulunan sinamalara senevi asgari dört kilo • 
vatla İşgal edilmi• azami takatın ilk 750 istimal saatından 
yukarı sarfedecekleri kilovat saatlar, kilovat saat başına 8 
kuruştan faturalanmaktadır. 

V - a) Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan sınai mües 
seselere, senevi asgari 4 kilovatla i~gal edilmiş azami takatın 
ilk ] 200 istimal saatından yukarı sarfedrecekleri kilovat sa· 
atlar, kilovat saat başına 6,8 kuruştan faturalanmaktadır. 

b) Asgari 25 kilovatlık müesses bir takatı bulunan sınai mü
esseselere, senevi asgari 25 kilovatla işgal edilmiş azami ta
katın ilk 800 istimal s"atından yukarı sarfedecekleri kilo
vat saatlar, kilovat saat başına 6,8 kuruştan faturalanmak

tadir. 
VI - Pirinç ve arpa kalburları işleten vr 1 5 ila 30 kilovatlık tıı

katı haiz bulunan müesseselere. senevi asgari 1 5 kilovatla 
işgal edilmis azami takatın ilk 1000 istimal saatından vuka
rı sarfedecekleri kilovat saatlar, kilovat saat başına 4,8 ku
rustan faturalanmaktadır. 

Vll - Yukarıda sözü p:ecene tarifeler. Buca, ve Bornova nahi
yeleri için, ~ 5 fazladır. 

VIII - Yukarıdaki •eraiti haiz olup şirketimize tahriren müraca
at edecek, hiikümet ve be)Pdiyeye ait amme hizmetlerine, 
hayır cemiyetlerine, dini müesseselere ve mekteplerle has
tAnelerc' mezkur tarifeler üzerinden r; 1 5 tenzilat tatbik e-
dilmektedir. 21 23 25 

... flll l l lll l l l il l l l l l llflll lll l l l l l l l l f lllillf l ili f l lll lll il l lfl l l lllfl l lll lllllllll 1111111111-~ An versden mal çıkaracaktır. SVENSKA O RIENT LINlEN 
= T T a 1 T = ARMEMENT DEPPE V ASLAND motörü 28/7 tarihin• :•: aze J emız, \.JCUZ ~Espagne> vap. temmuz sonlarına de gelerek Roterdam, Hamburg ve 

d~gru __ bekleniyor, Anvers (doğru) Skandinavya limanları için yük ala• 

ıa L AA ç 1~~~~1;~;a~t~CHULDT rak hareket edecektir, 

cDuburg> vap. 26 temmuzda bek- ZEGLUGA POLSKA LINIEN 
\eniyor, Anvers, Roterdam, Bremen LECIIISTAN motörü 21-7 tarihin 
"e Hamburg için yük alacaktır. de gelerek Anvers, Gadynia, ve Dan 

Her türlü tuvalet çeşı"tlerı· DEı'< NORSKE MlDDELHAVSLİNJE zig limanları için yük alarak hare. 
- cBalkis> mot. 26 temmuzda Dün- ket edecektir. 

Hamdi. Nu··zhet Çançar kcrk ve Norveç için hareket edecek- SERVICE MARITlME ROUMAIN 
tir. Alba julia vapuru S-8-939 tarihle-

Sıhhat eczahaneJi AMERİCAN EXPORT LlNES, İne. rinde beklenmekte olup Malta, Ce-
cEksı;noon vap. 23 temmuza doğ nova ve Marsilya limanları için yol-

Başdurak BtıyO.k Salepçiollıt bıı.nı kar~ısınrlı = ·u bekleniyor, Nevyork için yük ala- cu ve yük alarak hareket edecektir. 

••llllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•• Jaktır. ilandaki hareket tarihleriyle n ..... B rno b 1 d'" . d D. T. R, T. lun!ard:ıki deiitikliklerden Acenta 
ll Va e e ıyesın en cTisza> mot. 27 temmuza doğru 1 me&uliyet kabul etmez. Daha fazla 

J. lluru v ... g lvnh:ı~\.~ 1 lu h.u&1111v.li ~l.llllUarı t1pJn00 lUU adet SR· '- 1
-

1 
•..- " "' '-' ----- •-r"'•• " .. ~ .... t&Tllf&t lÇln l'°'nCI kordonda f'ftA • 

t t 1 1 ıacaktır. LI a sa ın a ınacaktır. K TEL SPERCO vapur acentalıima 
2 - l\IuhammEn lıccleli 1450 liradır, c assa> mot. 12 ağustosa ıloğru müraca:ı.t edilmeai rica olunur. 
3 - l\Iuvnkkat teminat 109 liradır. .ıekleniyor, Tuna limanları için yük Tolefon: 2004 2005 

t 
,ıac:ıktır. 

4 - h&les: 28-7-939 çar~amba günü saat 16 da Bornava belediye. 
sinde açık eksiltme ile yapılacaktır. cKassa> mot. 27 temmuza doğru limanları için yük alacaktır. 

5 - İsteklilerin Bornova belediyes:ne müracaatları. ıeklenfyor, Bcyrut, hkenderiye ve Vapurların harekPt tarihleriyl~ 
15 lS 

21 25 
-.ortsa'.d limanları ic:n yük nlnrnk\ıı·. navlunl'Ydaki deili•ikliklerden acen· 

- ~·--- -.---:---:::-~~-----~-.;2.;5,;;.1,;;.3__ lER~İCE MAR1Tl11IB ROV~IAİN ite mes'uliyet kab~I· etmez. M. M. v. deniz levazım satın ' cOıt~Z> vaP.. 28 temmuza doğru Daha fazla tafsilat almak için 
)eklenıyor, Kostence, Galas ve Tuna Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 

alma komisyonundan : 'imanları için yilk alacaktır. Henry Van der Zee vapur acentalı· 
«Durostor> vap. ağustosa doğru ğına müracaat edilmesi rica olunur. 

'.1eklen iyor, Köstence, Galas ve Tuna 1 TELEFON: 2007 /2008 
1 - Tahmin edilen bedeli 17 .250 lira olan 10.000 kilo kösele 27 

temmuz 939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de kapalı zarflz 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminatı 1293 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün ko 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - lst"klilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzirr 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten biı 
saat evveline kadar Kasım paşada bulunan komi•yon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 13 l 7 21 25 (5029/ 2436) 

Değirmendere tarım kredi kO 
operatifinden kapalı za:rf usu. 

Iile eksiltme ilanı 
1 - l~k"iltmeyc konulan iş: Değirmendere t:ırım kredi kooperatif 

b;nası. 

2 - Bedelj ke~if: Ziraat bankası genel direktörlüğü fen heyetine< 
mu,ııddak projeleri mucibince 9877 lira 80 kuruştur. 

3 - Ek.,ilt• meye iştirak edecek olanların 740 liralık banka mak 
buzu veya teminat mektubu ibraz etmesi lazımdır. 

4 - Münakasa 28 temmuz 939 cuma günü saat 10 da Gazibulva
rında kain T. C. ziraat bankası izmir şubesinde yapılacak

tır. 

5 - Ek~iltmcye gire~ı·klerin bu i~e ehil olduklarına ve asgari oı 
bin liralık iş yaptıklar~na dair İzmir nafia müdürlüğünden a 
lınmı~ bi rve.<ilrn ibraz etmeleri şarttır. 

6 - 939 yılına ait ticaret odası vesika•ı. 
7 - İstekl!ler şa rtıı nm<' proje ve mcrbutatını 3 lira bedel mukalıi 

!inde İzmir 1.iraat banka.ı kooperatif sergisinden alabilirler 
il - İşbu inşaatın ihale tarihinden itibaren azami 3 ay zarfındı 

ikmal ve te,liır.j •arttır. 15 21 2487 

lzmir vilayeti Jandarma ko
mutanlığından: 
İzmjr Katipoğlunda eski jandarma okulu binasının tamiratı 3447 

lira ke~if bedeli mucibince ve açık eksiltme kanununa göre temmuzul' 
24 üncii günü yapılacak teklifler komhyoncn murnfık görüldüğü tak. 
d rde ihalesi yapılacağından şeraiti görmek jstiyenleı- ihale günündcı 
e•.'vel vilayet jandarma alay komutanlığına lıa~vıırmaları ve talip n 
\anlar yüzde 7 .5 pr~·!('1 ini rlı-'.İ:.ı..·e vezne~·ne yatırarak :-;özü gcırı:n gf.irıl 
•at 15 de hükümet konağında viliı)'et jandarma ala;·ı komııtanlaık rla 
ir€sinde hzır bulunmaları iliın olunur. 20 21 2'.! 23 25~0 

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TA RIHI 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lira&ı Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 rra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara sem·de dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Lirı.lık 4 000 JirS 
' 

4 • 500 c 2,000 • 
4 c 250 • 1,000 • 

40 < 100 c 4,000 • 
1 00 • 51) < 5 000 • 
120 • .;o • ı.ııoo • 
1so , ~o :1.200 • 
DiKKAT: IIesaplarınrlaki paralar lıit" ·ene irincle eli ı;r~d,ın a~ağı 

:1üşmi,ven ere ikramiye çıktı·-;.ı takdirde 2') f z 1 ·1 ~i\ le veriler ... tir. 
Kur'alar ·ene de d )rt clrfa, 1 ~ylü 1 , 1 lı ıt \,; \ lll 1 n1alt ve 1 }l:ı-

ıi:an tarih!erjnde Ç('k ·C(;ektır. 


