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NE OLACAK? 1 DENiZC iLER BAYRAMI 
Danztg mes'elesi gittikçe vahim bir şekil alıyor _______________________________ __,, ~ Her tarafta parlak şekilde kutlulandı . 

lngiltere ve Fransa, teca. 
vüze karşı kaymağa hazır 

Danzigteki Almanlan n, yakında ilhak kararı verecek
leri söyleniyor. Polonyada hazırlık var 

Gdynai, 1 (A.A) -Polonya men-

Tam Zamanında baından bildirildiğine göre Alman
yadan kalkan birkaç vapur, Danzig 

t ki ' limanına gelerek karaya harp mal-
DU U ar. zeınesi ve bilhassa tayyare datii toı>-

0r1ıan Raluııai GöKÇE lan çıkarmı§lardır. Bu toplar, Dan-
lqlltere Hariciye Nazın Lorcl Ha- zig arazisinin sahillerine ve ıehrin 

lifalu, enelki sin AYam Kamaraun- o civar sırtlanna yerleştirilecektir. 
da •lr aatuk irad etti. 8 11 nllbak, t.a- Almanyadan gelen gönüllü kıtası-
ptla tehlikeler doha &lemi için, in- na Danzig cHeimvvachr> i Unvanı DUa aalaala tlenbcilerimisiD AtatGrk heykeli dı°binde yaphklan merasim den iki intiba, Tali, deniz Pl'lfıa...... 
silis ...... ft itidali ne illailia aiya. verilecektir. takip ediyor 
eetlala eaerjik " Pl•tll ....__ Danzig statuıOne mugayir olarak Denizciler bayramı dün öğleden 
aef.W. tamem\7le OMa'~. serbest şehrin gittikçe açık bir tekil- evvel cumhuriyet meydanında Ata· 

Bu nutuk, totaliterlerin AftaP& ı. de askerileıtirilmesinden Polonya türk heykeli önünde yapılan toplan 
H,nelmDel aı..-. ihdu etmek le- makamlan haberdar edilmiştir. b ve atleclen 80DJ'8 Karpyabda ya-
tedlderi ~ ...... ıa.- Wr Parla. 1 (Radyo) - Polonya ka- palan muhtelif deniz aporlan milla-
ihtardll', hem• •H Hsltb a ...._ b .. Mlnb), cumhurreisf (Muslskl) nln baklan ile kutlulanmıtbr. 
dilerine raci olacaiınm nam .... i1l- riyasetinde mühim bir toplanb yap- S.hehlğ meruim: 
nuhr. biı söyleniyor. Saat onda cumhuriyet meydanua-

·- -4iiiiiıJN: Hallf. '°" aarila •• kat'I 

1ı:c:~=:hiç Wr ...... Alr~ M ·ııA s f l t b 
ya71 çeaMr içine almak iatememit- ı ı e s an u-
tir. lqlltere, aiintln .... ıelerini ..ıh • • • • 
~lu ne tetkikde hasınlar. Fakat Polan7a cmnhurreuı M~aıaki 

şereflendirdiler 
teea.U. hareketleri deTam ederae, Paris, 1 Radyo) - Danzıg güm- ı 
b1lta. Jmnretleri Ye mtlttef"ılderi ile rUklerinde. çalışan Alman meın~r: u 
buna '-lı duracaktir.ıt lar, bugün Bitlere sadakat yemmı 
Bazı Aı.aan de•let adamlarmıD vermiılerdir. Almanlar, ~azı ~eşnıt 

1ra1aa .... habretlerle dol _ daireleri naklen işgal etmışlerdır. 

tuklarma .:Uwı. Lord H:if:., Danzig Alman mehafil~. Pe.~oran- Ve hararetli tezahüratla karcılandılar 
inauılıtın 1'11111' ..._ vicdanına, akıl " yanın -da.. Almanyaya verılmesı lüzu- 'il 
manbkına daha bl ,.... etmiftir. mundan bahsediyorlar. 
Teair Ye t.akikatler bakım ..... çok Varşova, 1 (A.A) - Polona sa
riluek ve m•nalı olan bu nutuk r.a. zeteleri, Danzig ayanı tarafından it
haua Dansis .. ka)'iinin biç d~- tnlu edifen tedbirlere ve bilhassa 
clua 1aarM doiwou inkitaf ettiii Pil- gönüllü kıtalan vücude getirmek 
lere teaadüf -..... itiltariyle .t. için teveaül ettfti tedarikata dair şu 
•7"ca bir ehemmi7et tatmktadır. tafail&tı vermektedir: 
lnailtere, busln tua Wr aks&•&mel cGeçen &'ece, vapurlarla Danziie 
içindedir. Çilnkii Mlt8a aulh~- bflyük kamyonlar &'etirflmiş ve bun
.. saJftl}eri hat& sitaüttir. Keadiai- lar sivil halka yas&..k edilen Bishofa
ne eh ....llmif, hallnllü miltemadi- ber•e sevkolunmuıtur. 
,_ aldatıllDlfbr· MUDOa koaf........, Dfier taraftan &'önüllü kıtalanna 
laslltwe ile iatiaı.ıal teklinde ka7'1.. aid at ılrGleri Danzigten reçmekte
tlilehilecek •w facla.hr. dil'. Danzig topraklannda barakalar 

Fakat insiltere, her~ r.,_.... kurulmaktadır. GönüllO kıtalan bil
mllaG tatmata plı""" ,... ...._ haua prkt Prusyadan gelen 19 ili 
amla~ olduta • ._ . ... " hasırla. 28 yqındaki •ençlerden tefkil olun
mak 70llarma dipDlltlr. Ba .a-·n- maktadır. 
lar Ml1rdirı Londra, 1 (Radyo) - İngiltere ve 

E...a& laiaut ~tli olme•, •· Fransa, dün akşam Danzir meselesi 
~ ......_. mDl..,_.. ......... kUfllllld& takip edecekleri hattı 
iL. hareketleri bir kere daha müzakere 

laalltennln, pNk "-dl heu.laı- ve tesbit etmişlerdir. Danzifi ilhak 
u, .... lue d6Dya ıan;l namına ıa· teıebbflıü, her iki hUk6metin derhal 

~ taWI olan ı.a llare.,tln, totalltw harekete reçmesi için kifi bir sebep latanbul ı (A.A) _ Reisicumhur çok vuıtalan Galata ve ıirkeci nh

~~I e.ll lkld :,.~Fl1lll sa~aeaktır. (R d ) D i..., İnönü bu;un tehrfmizi pnflendir- tımında toplanan halkı tamamen 
-- ..... eme• -..-. - .LNndra 1 a yo - anz 5 "8 htı isti b kif t tm di 

Yakanda kayık yarqlan, ataiıda aeyireller 
da deniz bayramını kutlulamak için lar, hatta küçük deniz vaaıtalan do
toplananlar, epey kalabalıktı. Mey- nanma bayraklan çekerek bu mii
dan bayraklarla ıüılenmiıti. Bay - him günün kutlulnamuma iftiıd 
ram münasebetiyle ayni zamanda li- etmiılerdi. Vali B. Etem Aykut. 
manın İG ve dışındaki bütün vapur- - De•amı 7 inci .uif ... -

-------------0u°*oou------------

E vv el ki günkü hidis ,. 
ye bir bakış 

• LL: L!.. ..___.__ d ' 1 h 1 kl mitler ve halkın içten relen teza • a a aye e e • •a....,., Gl'tada ..- çea_..._ Tar- evam eden A man azır ı an, va-
a. Palrat çen ... rı.- .. Almua7&- ziyeti mflşkOlleştirmiştir. Danzig se- ratiyle parlak bir ıekilde ka111lan- Saat 12,80 da bu vasıtalar deni- Tabı·at·ın bu ender haA dı·ses·ı hakkın• 
_._ .. ı..._ı o•-- __ - --- . . b ..n B 1• mıtlardır. ze açılmıttı. Sus vapurunda paıti, 
..... .. -.ya.. ·- - ~ natosu reısı Grayzer, u ... n erme k 1 b '-d 1.a • 

.._....._ keadiaidir K.tamç . . Killi tef kabotaj hakkının Tür vi Ayet ve e1e iye er-m, denızyol- d k• •• b d fik• } 
~ " :&:l.1'. - -'--Uf- .....aLLI __ , hareket etmıştırh. fil D . bayratına intikalinin yıldönmOne te- lanmn 'Olev vapurunda ytksek tah- a ı mu--a e e ve ır er 
_. -·--.... _..... .............. Allkadar me a , anzıa- sena- b . Y 
...... alraıetbd tahdLI ıbnek ne tosunun, yakında ilhak karan vere- aaddf eden deniz bayramında ura- ali rençllti dıter vapurlarda her sı- Evvelki gün lzmirde vukubulan inunlar on adım uzakta bulun•• 
S... -.Utılıt9 ft mGttelildtırinla laa- cetini ve Bitlerin bu karardan son- da bulunacatını bilen latanbullula~ mf halk mOmeuilleri bulunuyordu. görülmemif tabiat hidiseıinin ma- bile görememitlerdir. Denizde dal
•itin tatbddan yol da ..ar. Al- ra Danzlri ziyaret edecefini ileri lfl· Lozanda bflytk zaferlerinden birini Vali ve belediye reisi Liltfi Kırdar hiyeti b&la anlatılamamıtbr. Mete- gaların yükseldikleri fark edUmiftir • 
..._... laa .. ta•tt ~kartı· rU orlar. baıararak denizellffimlse ilk hızmı r~akatlnde latanbul komutanı Ha- oroloji itleri ile allkaclar olanlar. bu O aırada denizde kayık ve yelkenli-
am.ta Wlal sa.termeli " ani ... Y oooaa veren tnGnflyt karplamak I~ &'Ü· lıi Bıyıktay oldutu halde motörle en hldiaeye nasıl bir iıim vermek llzım lerde bulunanlar derhal sahile iltica 
-.ada dGrilat •ir tekilde 1111h da•et- nf1n erken saatinden itibaren sahiller evvel hareket etmit ve İatanbulun ta- geldiğini tayin edememektedirler. etmiflerdir. Büyük Gazi bulvann • 
....... lcallet etmemeli, mulı•lrkak General Gamelen de toplanmıtlardır. zimatını Kllll Şefin yüksek huzuruna Tabiat hldiaeıinin aıldet merkezi, elan geçenler, vücudlerinin ve ciier-
ld, tantamula sisli " kit& lalr talam • • • Kerubn bayraklariyle alenen ibl&I için Savaronayı açıklarda kar- Büyük Gazibulvan ile yan11n ahuı leri ile kalplerinin müthif bir tazyik 
.. 1ra • .u. ~ W.ta Wi- Kor eıkaya gıtmedı birçok remi Savaronayı 1.titbal l~ln plamıtt~ idi. Ayni zamanda yeni kale iltika- albnda kaldıiını hi11ebniflerdir • 
.ur. Ba •akadlar ile chapt ..... ,.. Parla 1 (Radyo) -Ordu bqku- kopnlara tahlla ıdllmfttlr. Dents- Savarona De latanbul halkının metinde de denizcle pyri tabü teY· Karpyakaya vapurla aitmektıe 
siW llalplaem" eleetıld Wr ifade ınaıulle~eral Camelin, Koraika ada- yollan ldarellııln mtıteaddid semi- tel&kiai uat tam 18 te ~enikapı a- ler olmuıtur. Kema1P8f8 iltikametin olanlar, vapurun arkaaından ve çok 
...... ••11a lkitle Wr t.lavlımap eına ldtmekten wfınazar ederek bu lerf, tfrketl hayrlyenln Uç bGyök va- çıklannda vukubuldu. Mılll Şef, ll- den ıelen bir toz bulutu, bir anda yakından müthif dalplann Bayrakla 

- Den=· 1 11!111 ..... .. _ aGn Alplarden liÜıwa cllmnilftGr, para. B&Ug 14&1'~ ve lhDıD1n bir • - Dn • • 1 iMi ,..,... - ~ oinnm. Ye körfezi kaplemıı - De... 1 Dd SalaifeM -
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Maarif u ası lzmir Hayvanat Danzig mes'e/esi etrafında uzun 
makaleler yazıyorlar 

hana kani bulunmas}ı!.ıa bağlı olduğu 
1111 yazıyorlar. 

jour gazetesi yazıyor: 

' h . oa çesıne 
IDUrahhaslarI Birçok hayvan 

l et iriliyor 

"' i emmuz 1939 Pazar 

Ö en er ikileşti 
Üçüncü yaralının da 
v~ziyeti tehlikeli 

Pari~. 1 (A.A.) - jour, journal ve 
Oiwre g:bi müteaddit gazeteler Dan 
.. ;g-in temmu~ zarfında büyük tezn
ıirlere şahid olacağını ve Hitler!n 

ıle Danzige ·giderek bir nutuk söyli
yPceğini bildiriyorlar. 

J our gazetesi yazıyor: 

Kendilerini kaybetmeleri ve ihtira
sa kapılmaları müstesna olmak üzc
rı>, mihver memleketleri artık azim 
ve kararımızdan şUphe edemezler. 

Dün mektepler müzesinde iki top
lantı yapıldı, lzmirde yeni Orta 

okullar acılacak 

Emiralem - Muradiye istasyonlan 
arasında İzmir - Afyon katariyle 
müsademe eden kömür yüklü şoför 
Kemal ldaresindel.i Tire - 30 tıuma
ralı kıımyonda bulunan dört amele-
1ıin ağır surette yaralandığını ve buu 
lnrdan bir kiş:hin ôldüğünü yazım~-

Fuar münasebetiyle Kültürpark- lık. Dün de yaralılardan birisi, Ma
taki hayvanat bahçesinden bir mik- .ti~;a i\leınleket hastahanesinden öl
t~r m~ymun, ördek ve kuşlar geti - müştür. üçüncü ağır yaralının vazi
nlmesı hususunda teşebbüslerde bu- yeti de çok tehlikelidir. Buna ame-
nul~uş~u .. Bu ~ayvanlar İstanbul~ı liyat yapılmıştır. • Populaire gazetesinde Blum yazı-

:,ror: • 
Görülüyor ki, Berlin, efkarı umu

•n 'yenin ve bilhassa ingiliz efkarı u-
mumiyesinin Nuremberg kongı·esiıı- Dalacliyenin nutkunu t::ıkip eden fzmir ilk tedrisat müfettişleri ile eski müdürü B. Necmeddin Onan in-

~etırıl?'ıştır. -~un lı~nları a~ıp İzmı- Feci kazada ilk ölen şoför Kemal-
(' getır~ek ~zere bır beledıye me - cii. İkinci, bir ameledir. Kamyonda 

.nuru gonderılmiştir. İstanbulda mü- bulunan diğer iki amele mucize ne· 
hım bir firma, fuarda açık hava ti- vinclen kurtulnndardır. ' 

lcn evvel Danzigin resmen ilhakı ile IIalifaksın nutku Alman milletine ilkmektep başmuallimleri, dün kül- tihap edilmişlerdir. 

vatrosu sahnesi için 500 lira sarfiyle ~ 
propaganda nezaretinin gayretleri tamamen malum bulunuyorsa, bu tilr direktörü B. Ali Riza Özkutun Okul ihtiyacı: 
nyesiGde ihdas edilen fili bir vazi - nutuk barış kefesine kat'i ve nihui reisliğinde mektepler müzesinde bir lzmirdeki liselerle ortaokullar mi.i-

ye tin temhirine pek de muhalefet et- olacağına inanmak istediğimiz bir a- toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda dürleri, dün mektepler müzesinde )ir perde yaptırmak istediğini fuar ---
tomitesi reisliğine bildirmiş. müsaa- Basın birlig~ i 
~esini istemiştir. Bu müessese, per-

ıniyeceklerini hesap etmlktedir. ğırlık ilave edecektir. maarif şurası münasebetile talimat- Maarif Vekaleti müfettişi B. Besimin 
Figaro gazetesinde Dormesson ya- Zira bugüne kadar hiç bir zaman name ve müfredat programı üzerin- reisliğinde bir toplantı yaparak ge-

diktatörler bütün tehdid veya teca- de umumi konuşmalar apılmış mu- lecek ders yılında İzmirin okul ihti
viize maruz memleketlerin mu hak - . . Y. ' yacı üzerinde görüşmelxr :rapmışlar
kak surette silahla mukavemet ede- ıahhaslara verılecek talımat ve not- dır. Tahmin edildiğine göre gelecek 

_,ıyor : 
de üzerinde reklam yazıları bulun- Basın birliği kongresi 1 O temmuz 
duracaktır. pazartesi günü Ankarada Dahiliye 

Danzig senatörleri Üzerlerindeki 
müdhiş mesuliyeti takdir etmek mec
buriyetindedirler. Emirlere veya kör 
ihtiraslara itaat ederek tamir kabul 
etmez bir karar verdikleri takdirde, 
bundan zaruri olarak doğacak feci 
hadiselerin mesuliyetini üzerlerine 
almış olacaklardır. 

ceklerini hesaba katmamışlardır. lar kararlaştırılmıştır. Yarınki pazar- sene, mevcud lise ve ortaokullar, ih
Blum yazısını şu suretle bitirmek- tcsi gilnü de tekrar içtima edilecek tiyacı karşılamayacak olursa lüzumu 

Fuar komitesi, bu teklifi tetkik et- Vekaleti Binasında toplanacaktı:-. Bu 
nektedir. Fuar kataloklarmın tabı- na dair Dahiliye vekaletinden aşa
la başlanmıştır. Bu seneki katalog, ğıdaki telgraf gelmiştir.. . 
~eçen yıllara nazaran daha dolg·ın 1 - 14 tem~u_~ .tarıhlı ve 3511 
-rıalumatı ve güzellikleri ihtiva et- numaralı basın bırlıgı kanununun A tedir: ve görUşmelere devam olunacaktır. kadar yeni ortaokul açılacak, bunun 

mektedir. fıkrası mucibince fevkalade kongre Lord Halifaksın nutkunun Alman Maarif şurasına lzmirden murah- için de şimdiden bina araştırılacak-
efkarı umumisinde yayılması, üç ta- has olarak kültür direktörü B. Ali tır. 

raflı anlaşmanın akdini tesri etme- Riza Özkut, muallim B. Esad Çınar, Bütün bunlar hakkında müfettiş 
sini ve Amerika bitaraflık kanunu ve B. Hakkı Baha Pars ile şimdi ma- B. Besim, notlar almıştır. Raporunu, 
tadilatının iki mecliste çabuk kabul rif vekaleti rnilffetişi olan kız lisesi Maarif Vekaletine verecektir. 

---aasasaaaaaa temmuzun onuncu pazartesi günü 

1939 martmdanberi Almanya, rnil
ı:yet prensibi ile milletlerin keneli 
mukadderatlarına serbestçe sahiı> ol 
maları prensibini ileri :Sürerlerse, 
Polonyanın hayati menfaatlerinden 
lı.'.lşka, kendilerine verecek bir tek 
kelime cevabımız vardır: Prağ. 

Do ı un un zararlar 1 ı:!c:k~~.Dahiliye Vekaletinde top• 

erlilmes ni temenni ederim. --------000*000------- Göztaşı kul.anmak 
değru değil 

2 - Kongre, basın idare heyetle
ri ile haysiyet divanlarını seçecek
tir. Filhakika bu suretledir ki, enter

nasyonal hava zehirletilmiş ve haki
ki bir harp zihniyeti yaratılmıştır. 

Binaenaleyh Lord Halifaks bu iftira 
dalgasının tamaiyle makus bir netice 
verdiğini ve kendini tehlikede gören 
milletlerin müdafaa azimlerini artır
dığını bihakkın öylemiştir. 

Boğazda çıkan 
çıban 

Denizb&nk 
tarihe karıştı 

3 - Vilayetinizde çıkmakta olat 
Havaların fazla sıcak gitmesi ha- ı:;azete ve mecmuaların murahhas . 

3ebiyle bundan sonra yağmur veya lan kongreye iştirak edeceklerdir. 
bol çiy düşmiyen yerlerde bağcıların 4 _ Bu murahhaslara vilayetleı 
ırtık göztaşı kullanmaması, lakin den gelecekler için vilayetçe fotoğ. 
kükürt1emiye devam etmeleri Bor- raflı ve tasdikli birer vesika verildiği 
nova ziraat mücadele istasyonunun takdirde vilayet merkez istasyonla~ 
~avsiyesi üzerine vilayetten bütün rından bilet verilecektir. Bu biletle-

Ordre gazetesinde Pertinkas ya-
zıyor: 

Bir yaşındaki çocuk kan· 
grandan öldü 

Yeni teşkilat dün iş~ 
başladı 

Nisanda ingiliz ve Fransız hüku -
metleri Polonyaya yaptıkları vaidde 
Alman harekatının kendi hayati 
menfaatlerine zarar verip vermedi-

Paris-Soir gazetesi de şöyle di-
yor: Karataşta oturan amele B. Fah- Devlet denizyolları ve limanlar: ıağ mıntakalarına tamimle bildiri!- rin bedelleri merkezden tesviye edi· 

inin bir yaşındaki oğlu Ekrem, bo- umum müdürlükleri teşkilatı kanunt niştir. Kemalpaşa ve Menemen ha- lecektir. 
ğ"ni ve, her hangi bir müzakerey•..' Bu nutuktan sonra iııgilterenin her 
ba~landığı takdirde de, neyi verip kesi istediğini yapmakta ~erbest bı
ıı.e.ri muhafaza edeceğini takdir hu- rakmıyacağı anlaşılmıştır. Ne için 
~usunun yalnız Polonyaya ait olaca- çünkü aylardanberi İngiltere şu veya 
Qını bildirmişlerdir. Bu taahhüdü- bu ahvalde nasıl hareket edeceğine 
müzU yerine a-etirelim. dair bir takım taahhüdlere girişmiş-

(azında çıkan bir çıban yüzünden dünden itibaren tatbik mevkiine gir- :alisinde bazı semtlerdeki bağlara 5 _Resmi gazeteler adına kong-
;Imüştür. Hadise tahkikatına müd- miş ve bu kanunla Denizbank tarı'hc dil d ı ı t .. şen o u, zarar ar yapmış ır. reye iştirak olunmıyacaktır. 
leiumumi muavini B. Cevad Ozpay karışmıştır. Deniz bank, tasfiye edil- «««»»> 6- GeleLek -urahhaslann ı'sı·m-
arafından el konmuş, ölen çocuğun c ... 

mektedir. Daı·relerde mesaı· ıerinin ve hangi istasyonlardan 1.i.. 
rna ve babası isticvap edilmi~tir. T ah D . b k t neceklerinin bildrilmeıi. 
<ikat neticesinde çocuğun boğazın- enız an zrnir şubesi mildilrlü-

Hemen hemen müttehid olarak. tir. Ve ingiltere taahhildlerini tuta
biltUn gazeteler barışın demokrasEe- caktır. ÇUnkil ingiltere bu tahhild-
1 'n azimli kalmalarına ve Hitlerin lere Yasıtalan arttığı nisbette giriş

ı~ çıkan çıbanın doktora geç göste- ğü, yeni teşkilatta ikiye ayrılmıştır : saatleri 
ildiği ve ilaç alınmasına rağmen 1 - Devlet denizyolları işletmesi Meb'uslarımtz 

Yaz sıcaklarının şiddeti yüzünden . . 
miştir. B. Hitlerin bunu nihayet bil yaranın kangren olarak çocuğun ö- mildtirlüğü. ·esmi dairelerde öğleaeh sonra ça- Denızlı mebusu B. Yusuf Başka• 

ümüne sebebiyet verdiği anlaşıl - 2 - Devlet limanları İzmir şube- 1 1şmak imkanının kalmadığını yaz _ ya ve İzmir mebusu Bn. Şehime Yu. 
mıştır. Çocuğun, ana ve babasının si müdürlüğii. nıstık. Vilayet makamı bu vaziyeti nus lstanbula, Amasya mebusu B. 

mesi lazımdır. Evvelki günkü ha
diseye bir bakış Yukarı Macaris· 

bu ölümdeki tesir dereceleri ara~- İzmir de\·let denizyolları işletme ·etkik ettirmektedir. Söylendiğine lsmail Mumcu Ankaraya gitmiıler-
1 ak d ,öre vilayetin kararı ı·te yaz mesai dir · tırı m ta ır. müdürlüğüne, devlet denizyolları ,, 

;aati sabahleyin 7,30 dan 14, ~O a 
- Baıtarafı 1 inci aahifede -

istikametinden Y enikaleyc doğru 

geçtiiini görmüşlerdir. Körfez va - Ve Karpatlaraltı Uk-
puru, bu cereyanın tam üzerinde b' [ 

--'"""00000---

Posta ve Telgraf 
memurları 

şeflerinden B. Zekeriya, İzmir liman-

lar müdürlüğüne de gene !stanbu) 

deniz işletmeleri şeflerinden B. Zihni 

tayin ohınmuştur. 
bulunmuı olsaydı yolcular ve vapur ranyası me us arı 
büyük bir tehlikeye maruz buluna- Budapeşte 1 (A.A.) - Macar Kısmen terfi ettirildi 000 

rndar çalışmak suretiyle tebdil edi
ecektir. 

---«««OO>ıt>---

Yamanlar kampı 
açıldı k Sah.ld b 1 1 Ajansı bildiriyor: Posta ve telgraf umum mlidürlüğü, Tahtalı ko·· yde ca tı. ı e u unan ar, garpta y k M · t b 1 ·1 u arı acarıs an me us arı ı e 

hiç görmedikleri bir manzaraya şa- Karpatlar altı Ukranyası mebusları İzmir posta ve telgraf teşkilatında Verem mücadele cemiyetinin Ya-
hit olmuşlardır. Bunların anlattık- bugün Macar parlamentosuna ilk de- ıızun yıllar muvaffakıyetle mesai ya Il gı Il .nanlar kampına bir çok kimseler çık 
larına göre toz bulutu her tarafı sa- fa olarak merasimle iQtirak etmiQler- sarfeden bazı memurları terfi ettir- D·· b h B h" . b ~ı mak üzeredir. Bunlar, cemiyetin dis-

-v x- un sa a uca na ıyesıne ag ı . .. 
rınca güneş istikametinde, garpta dir. Meclis reisi Deranyi, kendilerine ınlştir. . .. . panserıne muracaatla orada muaye-
pırıltılar, ziya uçuşları görülmüş, bir hoş geldiniz demiş ve bu topraklarda Telgraf memurlarından B. Abidin. Tahtalıköy cıvarında Kangol mevkı- ne olunmakta, fişlerini almaktadır
uralık güneş ziyasının gümüş bir ne- ki Macar, Slovak ve Rüten saki:ıle- Vasfi, Fahri, posta havale memurla- ınde Ramazan kahyanın kışlık ağı- lar. 
hır gibi daralıp genişliyerek denize rinin bin senedenberi daima iyi ve rından Kemal Akgönç, Kemal Behm, lının bulunduğu yerde yangın çıkmış İzmirde boğucu sıcaklar devam 
aktığı zannedilmiştir. fena günlerde birlikte olarak müca- posta memurlarından Ömer Enerji, ve tahminen iki bin kök kadar beyaz ederken Yamanlarda herkes süvey-

Bu hadiseyi tabiat bilgisi muallim- dele ettiklerini hatırlattıktan sonra paket postahanesi memurlarından çalı ile Ramazan kahyanın ağılı yan terlerini, geceleri pardesülerini giy
leri bir depresyona atfetmektedirler. Karpatlar altı milletine yirmi yıl i- Saffet Adalı, seyyar posta memuru mıştır. Yangının söndürülmesi için mektedirler. Cemiyet tarafından te-
Müthi11 sıcaklar sebebiyle lzmir se- rı"nde 11.1..,car yurduna olan aşkını Al · S"reyya İsmaı'l IIakkı Saylan k k :ıır s n ... 1 u ' •. köy hal 1 gayret, ve feda arlık gös- min olunan 60 çadır, temizlettirilen 
masında hava tazyiki müthiş surette ve Macar milletine karşı olan sada· Hüseyin Ali, deniz posta memuru · · y b b. h 

ı K l h 1. . l termıştır. angının se e ı enüz :rn- sahalara kurulmuQtur. Ög~le vakti 
aza mış, sonra ema paşa ava ısıne katini muhafaza ettiğinden do ayı B. Hasan Basri İlerinin maaşları 20 1 l x-

~ d"' . • k h b' d ı aşı amamışhr. d 1 .. ~ d k k yagmur uşünce sagu ava ır en- minnettarlığını bildirmiştir. liradan 25 liraya çıkarılmıştır. Tel. ----ooooo ça ır arı guneş sıcagın an oruma 
bire İzmir üzerindeki alçak tazyike Müteakıben Slovak mebus Kod- graf memurlarından B. Necati 13 li- Ü maksadiyle çadırların Üzerlerine bi-
lıücum etmiş ve bundan evvelki gün lac, Slovak dili ile konuşan halk na- t·adan 15 liraya terfi ettirilmiştir. • çok-Nazilli rer çardak yaptırılmıştır. Kampın su 
gördüğümüz eneler tabiat hadisesi mına bu halka karşı gösterilen sevgi Tebrik ederiz. ihtiyacı da döşenen demir borularla 
meydana gelmiştir. hissiyatından dolayı teşekkür ettik- c c «**> » . takımları temiz ve sıhhi bir şekilde temin olun-

Tabiat hadisesinin Karşıyakada ten sonra Slovak mebuslarının iki muş, muhtelif yerlerde çeşmeler vü-
geçen kısmı orai. yani fırtına olarak milleti kardeş alarak bir1eştiren bin Yangın başlangıcı Bugün müsabaka yapacak .cude getirilmiştir. 
tavsif edilmektedir. yıllık Macar ruhu dairesinde çalışma Üçok spor kulübünün da t' Bu hafta içinde kampa çıkacak-

lzmir kesif ve göz gözü görmiye- lan temennisinde bulunmustur. Keçecilerde mutaflar çarşısında icabetle maç kabul eden Nazi~~~~~ ların p~k çok olacağı tahmin edil -
cek bir toz bulutu ile kaplandığı sı- Ruten mebusların lideri Br~dy, Sen- 79 sayılı dükkanda y~gı?. çıkmıştır. mer takımı dün şehrimize gelmiş ve mektedır. Kampta bulunanlara sa-
rada Karşıyakada fırtına ve fındık tetiyen krallığının en sadık milletini Bergamalı çuval tamırcısı Avram . d Ü k bah, ikindi kahvealtıları ve öğle ak-
b .. ··kt"W" d d l d" w b l b' 11 k d k k w ~ b t wl Nesim Tuntog·zun cu- ıstasyon a ço sporcuları tarafın- ki . l ak.. d" d uyu ugun e o u uşmege aşa- ın yı ı yur a te rar avuştugun- ..... a a ay og u ~ k 

1 
. . .. şam yeme erı om uzere ort e-

mıştır. Halk dükkanlara, kahvelere dan dolayı Allaha teşekkür ettiğini val deposunda çalıştığt sırada dik - dan arşı ~~m.~~tır. Mısafır Nazıllı fa yemek verilmektedir. 
ı ·ı · · · 1 · d 1 .. . . k t · l'k t. · tt • · ·ı takımı bugun ogleden sonra saat 16 . ve ev ere ı tıca etmıştır. rı o u ta- soylemıştır. a sız ı ne ıcesı yere 8 ıgı sıgarn 1 e Karşıyaka Yamanlar arasında ış-

ı · b' k 1 k f beb' t · da Alsancak sahasında Üçok takı- . b" h .. 1 . ne erı ır ço cam arı ırmış, ırh- K d yangına se ıye vermış ve yangını . . lıyen oto us, er gun sabah eyın 
'dd . . usa ası k d" . .. d" .. .. mıyle bır maç yapacaktır nanın şı etı bır çok mağazala?'ın ~ gene en ısı son urmuştür. · kamptan dönmekte akşam üzeri 

't · l · · dd 1 d · · · M dd . . . . } --00000 Nazilli takımı bundan evvel gör- K kad h k l k kam vı rın erını ca e ere evırmıştır. Ü eıumum sı mezunıyet e . • .. .. .. . . arşıya an are et e te rar -K S ğ J "/ • kö l dilgumuz oyununa gore ıhmal edıle- k ktad 
aza: lstanbu a glti a ır, uı sız ve r er cek bir kuvvet olmadığından, Üçok- pa çı ma~oo---

.... Hkudtise esnagındn komutanlariyle Kuşadası müddeiumumisi Bay müessesosi müdür Jüg"' Ü 1n yapacağı bugünkü müsabaka ol- ' 
v d lı ı 1 · b l k Sun f petek ır o ro a u unan c enız er aşa- Fevzi Balku mezuniyetle İstanbula K ka S v D'l . K" l dukça aHl. a ve heyecan uyandıra -
nndan B. Şemsi kendini denize at · ' arşıya agır, ısız ve or er k · ·ı ·· 1 b" ·· ·· Torbalıda fenn"ı aı·ı kovanı kulla-

Beledive hukuk 
müşaviri 

Belediye hukuk müşaviri B. Na4 

zif Çagatay, Maliye vekaleti müşa
vir avukatlığına tayin olunmuştur. 

Lise talebesinin 
kampları 

Liseler talebesinin askeri kampları 
yarın başlıyacaktır. Askeri kampın 
gene Bornovada kurulacağını yaz
mıştık. Fakat çadır temin edileme
diğinden bu seneye mahsus olmak 
üzere talebe askeri kamplarının bi
rinci ve ikinci erkek Hselerinde ku
rulması kararlaştırılmı~tır ---.-...------
Gaydanın 
palavrası 

Roma, 1 (A.A.) - Ha lif aksın 
nutku hakkında tefsirlerde bulunan 

Gayda, ezcümle şoyle demektedir: 
- Müzakerelere başlamak imkan

sızlığı halihazırda temamiyle ve 
doğrudan doğruya ihata siyasetinin 
tatbikinden ileri gelmektedir. 

İş birliğinin tamamiyle aksi olan 
bu siyaset, ma.skesi altında saklan
dığı sulhun taınamiyle aleyhindedir. 
Mtinihtenberi İngiltre - Fransız si
yaseti her türlü teşriki mesai imkin
larını ortada1ı kaldırmıştır. 

İhata siyaseti daha ziyade bir iti
lafgirizlik ve harp siyasetidir. 

DAVET - gitmıştir .. . "d'" 1..• .. O .. d . ca , seyırcı ere guze ır spor gunu 
mış, yüzerek sahile çıkmıştır. . muessesesı mu ur ugune emış es- . k f t b h d kt" Yeni harflı banknotlar ki hükümet tabibi B. doktor Cahit geçırme ırsa mı a şe ece ır. 

Karşıyakada Kenan adında bir ssassaaaaass-~--
genç te birarkadaşının sandalım Ankara, 1 (Hususi) - Cumhu- Tuner 55 lira maaşla tayin edilmiş--
kurtarmağa çalışırken kolu çıkmış riyet merkez bankası, yeni harfli tir. Belediyeden bir 

nanların kovanlarına koyacakları ,5 Temmıız 193rı tarihine müsadif 
sun'i peteklerin imali için ziraat ve- Perşembe .ırünü s:ıbahl~·in ~aat 11 de 
kaletinden Torbalıya bir sun'i petek ruznam€de yazılı htt ·uqatı müzakere 

ve hastahaney~ kaldırılmıştır. banknotarın tedavül mevkiine ko

Sevyahlar ş·ddetli poyraz; 
Dün akşam saat yedi raddelerinde 

limanda müdhiş bir poyraz çıkmış, 
on dakika kadar devam etmiştir. 

Denizciler endişeye düşmüşl~rse de 
on dakika sonra poyraz dinmiştir. 

nulmasından itibaren 1 temmuz 939 
tarihine kadar iki buçuk, be!Ş, on, elli 
yüz, beş yüz ve bin liralık yeni bank- Dün limanımıza gelen Francı.1z 
notlardan 146 milyon 385,390 lira- bandıralı Teofil Gotye vanuriyle 100 
yı tedavüle çıkarmış, mukabilinde ..::eyyah gelmL,w·, şehri &>!.:miştir. Va 
ayni miktarda eski harfli banknotu pur, akşam üzeri İstanbul tarikiyle 
tedavülden kaldırrnııtır. Marsilyaya hareket etmiştir. 

Alsancakta Dilküşa sokağında 

analağımın tıkandığı ve halkın ra

aleti gönderilmiştir. ve karara raptC'tmek üzere Franqız ti-
---:x:x caret odasl umum1 heyetinin tzmirde 

Çapa forsu oda binnsında fevkalade olarak içti
ma edeceği ilan olunur. 

hatsız olduğu şikayet edi!miş ve bu- Denizyollan işletmesi vapurların- Ruzn-.me: 1 - Odanın fesih ve 
ııun temızlettirilerek açtmlması be- daki D. B. forsları, dün çıkarılmı~ tacıfiye~;nin müzakere ve k:ırara raptı 
lediye reis!iğind~n temenni olunmuş- eski serr:sefaine ait <'apalar koı~· 2 - İcabı halinde tasfiye memu-
tur. 1 muşttu. ı ı·u intiha l;ıı. 
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Avr~ devletleri arasındaki 
münasebetler gerginleştikçe, Ame
rikanın müstakbel harpte takip ede
ceği hareket hattı gittikçt alakayı 
celbeden bir mes·eıe halini almak
tadır. Filhakika Amerikanın sem-

daki layiha müzakere ediliyor 
Ruzveltin ha>·ici siyasetini tervic eden Nazırlar, meclisi dünkü 

• 

:SAHiFE 3)' 

Reisicumhurumuz 
B. Tayfur Sökmenin 
telgrafına cevap 

verdiler · 
İstanbul, 30 (A:A.)' - Hatay mec

lisinin kapatılması münasebetiyle 
Tayfur Sökmen tarafından reisicum
nur İsmet İnönüne çekilen telgrafa 
1\Iilli Şefimiz şu suretle mukabelede 
bulunmuştur: 

B. Tayfur Sökmen - Antalya me
busu-patisi demokrat devletler tarafın

dadır. Fakat acaba bu sempati, Ame
rikayı, büyük harpte otJ.uğu gibi, 
llu devletlerle bir harbe sürükliyecek 

k d k . . [ Antakya ararzn an VQZ geçirme lÇln Uğraşıyor ar Hatay meclisinin kararı, Hataylı. 
Vaşington, 1 (A.A.) - Mebusan sını ıstemiştir. ve Amerikanın ananevi s~,;ras ·U:ıa el ı:ıiyasetine taraftar olan bütün de- la:ın yirmi sene süren kahramanca 

meclisi Blom tarafından teklü edilen Bu teklife itiraz eden hUkOmct, daha uygun olduğunu söylemekle ik- rnokrat ve cumhuriyetçileri bir ara- :.üc.~delesinin şerefli neticesidir. midir~ 

Amerikanin müstakbel bir Av-
; 

bitar~tlık kanunu projesini üçüncii ikj t•eyİe mağlOp olmuştur. ·c t . 1 d' ya toplayarak meclisi dün verrligvi üyuk Türk milleti için de, Hata1h-
tı a c: mış er ır. Jar kend' Tb l k'l . .. uh 

okunuşta .. k t v b ı Meb tar reylerı·n· b l ·ı J . . .. . kararından vaz geçirmeg-e çalı mak 1 ı 1 arı mev ı erını ı.s~ • rupa harbine iştirakine mani olan 
n büyük engel, büyük harbe ittirak
en doğan hayal sukutudur. Ameri

l·alılar, 1914 harbi çıktığı zaman, 
bu mücadeleye karşı Jakayd kalmış
lardı. Fakat büyük mikyasta Alman 
hükumetinin beceriksizliği yüzün
den nihayet Amerika 1917 senesin
ne harbe iştirak etti. Ve itilaf devlet
lerinin nihai zafer kazanmalarına 
yardım etti. Harbin sonunda imza 
edilen sulh muahedeleri Amerika ef
karı umuıniyesi için bir hayal suku
tu olmuştur. Bu şartlar altında Ame
rika, aldatıldığını ileri sürerek, ken
di kıtasına çekilmiş ve Avrupa işle-

· muza ere e mege · r.ş ıya- u•· ın eyne "ıı e Merkez devletlerının mumessıl - t d Çil kii A "k . ş kak ile almışlardır Milletimiz Ha-
rak nihai kararını verecektir. tesirlerinc'lt-n ziyade müzakerr.>ler es- . . . . a ır. n • merı an dıplomat!a- · 

ler.Je Mıddleves devletlerının mür.:e3 rma göre şimdiki bitaraflık kanutıu- ta~lı ~vladları ile iftihar edecektir. 
Şimdiye kadar hararetle devam e- nasındaki müdahalelerinin münta • siller! bitaraflık kanununun şimdik~ nun tadilinden maksat, silahlara um- Mılletın bu sevinçli gününde sizin va-

den müzakereler Vorysin tadil tr,kli- hipleri üzerinde bırakacağı tesirler- şekli ~le muhafazasını israrla istel!iİŞ bargo konmasına mani olmak ve bu tan~erv:r a?ınızı ve milli mtlcadele
finin reye konması üzerine a~ami le meşgul görünmekte idilı:ır. lerdi:ı.·. Pek yakında nihai bir karar suretle sulhçu devletlere taarruza dekı degerlı hizmetlerinizi takdirle 
haddi bulmuştur. Vogrs, muhariple- Hlom projesine taraftar olnlar bu ittihazı beklenmektedir. uğrachklan takdirde silah ve cep'ha- yad ederim. 

İsmet İnönü 
Büyük Reisicumhur Sayın İsmet 

İnönü, yüksek katına. 

re gidectk silahlara ambargo kom.1a- pr•Jjenin hukuku düvel k.ıddelerine HükO.met liderleri Ruzveltin harl- ne gönderilmesini kolaylaştırmış~ır. 

Belçikanın siyaseti 
H arp zuhur ettiği takdirde mem· 

leketin iaşesini temin için 
tedbirler alınacak 

Halifaksın nutku 
Taymis gazetesi, bu nutkun, Al· 

manyaya mühim bir ihtar 
olduğunu yazıyorlar ' iyle meşgul olmağa karar vermiş- Brüksel, 30 (A.A) - Hariciye büt- rat faaliyetin kuvvetli bir müdafaa 

tir. ; .,.. ·~ çesinin ayan meclisinde müzakeresi teşkilatı kadar mühim olduğunu söy- Paris, 1 {A.A) - Bütün akşam larına şiddetli bir mukabele teşkil 

Am ik - b ,_._ - esnasında başv.ekil Pierlot, mühim ı.emiştir. gazeteleri de Lord Ha lif aksın nut- etmektedr. İngiliz hariciye nazın, er anın u Kararı, Avrupa-
bir nutuk söylemiştir : Pierlot, muhtelif istihbarat ve pro- ku ile meşgul olmaktadır. totaliter devletlerden yapılan iftira-

!a siyasi vaziyet gerginleştig"' i za- t · d' k l l ld k Hatib, Belçikanın harici siyase- pagan da servisleri ihdas edildiğini cTemps> gaze esı ıyor i: arın ya an o u ları nisbette büyük 
man yapılan bir takım bitaraflık ka- tinin iktısadi hürriyetten ayrılması bildrmiştir. . Bu nutuk, Almanyaya mühim bir Britanya milleti arasındaki bağları 
nunlariyle ifade edilmişti. Bu kanun- mümkün olmıyan istiklal ve azmi ve Netice olarak başvekil, harp zu- ihtar ve a) ni zamanda Almanyanın daha ziyade sıklaştırdığı hususuna 
!ara göre müstakbel harpte: harici siyaset hürriyetine istinad et- hur ettiği takdirde memleketin iaşe- ingiliz siyaseti aleyhindeki hücum- nazan dikkati celootmiştir. 

1 - Amerika tebaası muharip tiğini kaydetmiştir. sini temin için bütün tedbirlerin alı- ooo* oou-------

::::;::!-::ı:d~.•m.ile.rinde ıeyahat et· Başvekil bu hususta sınai ve =~~.;:::ğını söy lemştir. yuna ni standa seylip 

Yalova 
Coşkun tezahürat içerisinde bu-

g~n ~atay meclisinin kapanmasiyle 
yırrn, senelik milli mücadele tarihi 
şerefle, saadetle, sevinçle hitama er
miş bulunuyor. Büyük bir lütuf bu
yurulan muvakkat memuriyetim de 

sona ermiş olmakla mübarek elleri
niz~en öper tazimlerimi arzederim 
bil.yük İnönü. Yirmi senelik milli ide
ali tahakkuk ettirmek suret;yle 
Türk dünyasına bir vatan parçası ka. 
zandıran büyük varlığınız her Tür
kün kalbinde bir iman gibi yaşıya . 
caktır var o], yaşa sayın büyüğQm. 

Tayfur Sökmen 

Amerika 2 - Muharıp devletler Anierika J l 
piyasalarından para borçlanamıya- J apon arın taa r ruzu 
caklardı. 

3 - Parası ödenip de m ülkiyeti in gi}İz 
Hükumet, fe laketzedelere yardım Japonyadan taz. 

hükumeti tarafından vaki ta · · t• • için geniş tertibat aldı ~ına ıst~yecek satın alanın eline geçmedikçe eşya
nın Amerika topraklarından ayrıl- lep Üzerine geri l;aldı , . . ,.. ,. . . .. Vaşıngton, ı CA.~.> - Hariciye 

Atina, 1 (A.A., - Atına aıansı mumı katıbı, hasaratı gormek ve yar Nazırı Hul, matbuata be b 
masına müsaade etmiyeceklerdi. Tokyo, 1 (A.A.) - Cepheden ge- lan ingiliz tabaalarını alacaklarını b'ld' · d t db' 1 · k 1 t k ·· yanatta u-

B k l h A k ı Hır'ı'yk~.r: B F' . ı~ e ır erı kaalrar aş ırlma ~ze.re lunarak nezarete Foochovdakı' Am 
u anun ar enüz meri ada len bir habere göre, japon deniz kuv söylemişlerdir. japon makamatı, tah- u umet eotya ve ıotıt mınta- tugyana maruz an yer ere gıtmış- 'k h . . . e-

tatbik edilmektedir. Fakat Amerika vetleri Fuşooya karşı taarruzlarıuı Iiyenin tamamlanmasını beklemeğe kalarında şiddetli yağmurlar üzeri- lerdir. rı an eyetının Janponlar tarafından 
efkarı umumi~esi Almanyanın , ltal- iugilizlerin talebi üzerine tehir et- muvaffakat eylemişleı·dir. ne tuğyan felaketine uğrıyanlar için Hükümet acele seyyar hastaneler bombardıman edildiğine dair maJa .. 
yanın ve japonyanın tecavüzle- mişlerdir. Diğer taraftan, Vanşoo<lan gelen yardım tedbirleri almıştır. doktorlar ve ilaç göndermiş ve tahsi- mat geldiğini söylemiştir. 
ri karşısında bu bitaraflıktan ayrıl- Filhakik~ Min nehri ilzeri_nde ba- haberlere göre, limanda tek bir ec- Başvekil Metaksasın emriyle zi- sat vermiştir. Nazır, mahalll Amerikan k 
mıya temayül etmiştir. Binaenaleyh raj yapmaga başlamış olan Japonla- nebi gemii kalmamıştır. raat, münakalat nazırları, ziraat ban- Münakalat ve muhaberat tekrar Iarının mesul japon m k ~a am-
şimdi bitaraflık kanunlarının tadili r.a limandan ?.kmakta olan iki ingl- Svatoodan ge.len haberlerde de kası müdürü ve içtimai basiret u - teessüs etmiştir. dinde te bb .. d kt ~ .~1 nez-
bahiı mcv ... uudur H . . .. lız destruyerının subayları tekrar li- iaponların 30 kılometre öteye kadaı· oo* oo . . şe us e ece erını ılave et-

e. • arıcı ye encume- .. " . . . . . . mıştır. 
n in e tevdi edilen bı' ... ih .. mana donerek orada bulunmakta o- ılerkdıklerını bıldırmektedır Mıu .. nakaldt ~ekı·ı,·mı·z r ay aya gore, Amerikalılara aid emlaki ... 
kanunun birinci maddesi §U yolda ooo* oo ... n ugra· 
değiştiri)rnektedir : D l ' l dıgı darbe dolayısiyJe istenecek taz-

cHarp zuhurunda Amerikanın o ar mes e· esı• minat hakkında sorulan bir suale ce-
emniyetin i veya sulhu muha faza et- 12 yıldanberı· denizlerde gösterdig" i- v~p .~ere~ nazır, bu meselenin japon 
mek, yahud da vatandaşlarının si- hukumetınce tetkik edilmekte oldu-

yasetini korumak için lüzum gördü- miz muvaffakiyetlerden bahsederek ğunu söylemiştir. 
~~v1:r:rii:ıeı;\:i;:kı:'iun:u:;~~ Ruzvelte verilen salahiyet son daki- b. .. 1 d. K Heduı, Amerikanın Londra sefiri 
edecekt ir.> ' ır soy ev ver 1 . en ... ~nin Anıerikaya avde! etmek 

Bu tadilde dikkat _edilecek nokta kada yeniJeştİrIJmemİŞtİr ıstedıgınden haberi olm d ~ d 
d B ·· k k ,, A nkara, 1 (Radyo} - Münaka- layık olduğu ehemmiyetle müdafaa beyan etmı'şt· a ıgım a 

şu ur: ugun ü anuna göre r V k l B Al ka d d k b.. d ır. 
«Muharip devleb devletler hukuku~ Vaşington, 1. <.A.~) .. - Rozve!ti~ ledeki selahiyeti nihayet bulmuştur. at e i imiz . i Çetin ya, ün e ere utün ünyaya tanıttırmış ol- ucoonıt----
nun muharip olarak tanıdığı devlet- doların kıymctını duşurmek sel;ıhı- Ve kombinezonun istikrarını temin akşam Ankara radyo merkezinde duğunu, millete en büyük hizmeti z 
tir. Yani bir harp çıkarsa, bu harbe yeti dün g.ece yarısı nihayet bulmuş için tesis edilmiş olan iki milyon do- 1 ten:muz ~enizciler bayramı müna- i~a e~~iğini söyli~erek d7niz~ilerimi- a Vallılar! 
iştirak eden devletlerin hepsi de m u- ve cumhuriyetçilerle demokratların larlık istikrar sermayesi de ·m{'vcut dsebetMı~~e bkır1 ... konuk~mı· ab!.a.?mışTl~~ k- zınkşlukbarahn .ve mılndn:t hıslebr_ılndi' sun- B r ı ( 
h • . A 'k b v. . .. .. . . . . ır. ' una a at ve ı ı, utun ur ma a tıyar o ugunu ı ırmiş, er ın, A.A) - cBörsen Zef· 
arıptır. merı anın itaraflık ka- bir kombinezonu yüzünden yenilen- degıldı~. Gnnı~ş ıç~n hJç~ır satın denizcilerini selamladıktan soma 1 eski teknelerin tedricen yenileştiril- tung> gazetesi, Sırp milleti üzerinde-

nunu «muharibi> devletler hukuku- memiştir: Tam g.ece yarısı olunca, alma fıyatı t~sbıt edılmemış bu~un- temmuz kabotaj bayramının tarihçe- meğe çalışıldığını, şimdi ticaret filo· ki Türk tahakkümünün başlangıcı 
nun kabul ettiği manada anlamak- muhtelit para konferansı raporunun makta ve bu fıyat ancak diinya pı.ra- sini yapmış, 12 yıl evvel kara su]arı- muzun 220 bin tonilatoya yakl t ... olan Kosva muharebesinin 

550 
inci 

tadır. Yeni kanun ise, muharibin kabul edilmesi .e~asını müdafaa et- saları üzerine tesbit edilebilecektir. mızda liman ve iskelelerimiz arasın· nı yakında daha yirmı· bı'n t aş ıgı~ 
layi · · h 'sin b k k T d' ' on gem1 yıldönümü münasebetiyle yazdığı bir 
d 

nını cul'!! urreı e ıra ma ta- mekte olan Senatör Y ıngs, uza- Bununla her. aber, 1934 tarihi cSil- da ya. lnız Türk bayrağını taşıyan yaptı.rılacağını, eski imparatorluk makalede dı'yor kı' .. 
ır. Bu, demektir ki bir devlet dev- tılma.sı mevzuu bahis olan selahiye- t tt k 1 kt d k d } b la d I l v.er ac -. merıye e a ma a ır ve en ı gemi erimizin işlemeğe aş - evrınP. nazaran cumhuriyet ida _ L d 

et er hukukuna göre muharip de tin kanuni vadesi hulUl etmiş olma- bu suretle Amerika hazinesi yaban- dığını bu mühim işi, Lozan kahrama- sinde deniz ticaret fil ~e < on ranın müzaharetiyle Türki-
olsa, cumhurreisi, o devleti muharip sına rağmen, s~z.lerini bitirmemiştir cı gümüş satın almağa devam ede- nı cumhur reisimiz milli şefimiz lnö. misli arttığı h .. k.. o~u~~n e.~ Yenin Balkan d.evletlerini garp dev-
addetmiyerek hakkında bitaraflık Bu suretle reısıcumhurun bu mese- bilecektir. nünün başardığını, cumhuriyetten k nı, u umetırnızın hır !etlerinin tehlikeli harekat esnasın-
kanunlannın hükümlerini tatbik et- ooo* ooo evvelki devirde Türk ticaret filosu- ~pt~n ve ç~rkçı mektebi tesis etmiş na sürüklemeğe çalıştığı bu anlarda, 
miyebilir. - p l nun 50 bin tonu geçmediğini, teşkl- o .~ugunu, lımanlarda yeni teşkilat Kosva muharebesinin hatırası Yu-

Bu kanunların elaletiyle bugün o o ny a ordu u -at v: persü~enn hep yabancı ellerde vucude getirdiğini, şilepçilerimizin 
şu söylenebilir ki Amerika, müstak- s oldugunu soylemş ve demştr k: şayanı takdir hareketler' . d ) goslavya. için bir ihtar olmalıdır.> 
bel b' h t b'ta flık ka l · .. .. . ını e an ata- 00000 ır a!J> e ı ra nun arını - T arıhe nazaran en buyuk me~ rak sahıllerimizin her . d f ---
Almanya -hakkında tatbik edip f n- d · ti h d · 11 ·· . yerın e era- U kt enıye er ep enız yo arı uzerın- gat ve mesl kl . b' şa a 
giltere hakkında tatbik etmiyecek- • . de kurulmuştur. Milletlerin, bir ne- l l de erme tam lJ' sadakat· 
tir. Belki de bu, devletler hukuku- Hak ve medenzvet davasında ihmal hir kenarında yerleşmek için yap - le ~a ışıan :nizcilerimizi eamimiyet- Kızılay haftası 
nun kabul ettiği bitaraflık kaideleri- • • • .. tıklan fedakarhklar malumdur. Çün e ut uladıgını bildirmiş, kendileri- Uşak, 1 (A.A) _ 27 haziran 

939 
ne mug!1yirdir. Fakat çok ince elene- edılmıyecek bır kuvvettır kü yalnız kazançları değil, hayat ve ~e muvaffakıyetler temenni etmiş- t . h' d k T k - . .' 
cek olursa, bugünkü hukuk telak- · t~kball · · d d" .. '- .. · 1 d' tır arın ın e asma amlıgın rıyasetı al k I ıs ' erını e uşunmuş er ır · 

i erine göre, bitaraflık diye bir va- Paris, 1 (A.A.) - Dün öğleden kes bilir. Fakat gene herkes b.ilir ki, B. Ali Çetinkaya sahillerimizi~ u- 000 - , tında :oplanan komite kızılay hafta-
ziyetin mevcud olmaması lazımdır. sonra Sorbonede «Polonya dostları~ Polonya ve Fransa kendi hürrıyet ve zunluğunu ve boğazlarin eh . T.. [ k sına aıd programı hazırlamış ve 10 
Her halde Amerikanın bu bitaraflığı cemiyetinin 20 inci yıldönümü müna şereflerine karşı yapılacak her türlü tini izah etmiş, denizin biza;ih;:ı~~ uccar ar O USU n temmuzdan itibar~n başlıyacak olan 
kendi~ine göre bir anlayışı vardır. sebetiyle büyük merllsim yapılmıştır. tecavüzü tenkil edeceklerdir. vet ve mübadele vasıtcfların .. . Ankara, 1 (Hususl) - Cumhu- kızılay haftasının esaslarını bildiren 
Ve bildiği gibi hareket edecektir. General Görecki IJöylediği nutuk- General Veygand da söz alarak Po himmi olduğunu an1atmıs: ın en mu rıye~ merkez bankasına havale vere- ~:işleri .m:mleketin her tarafına teb-

Amerikanın beynelmilel muva- ta demiştir ki: lonya ordusunun medih ve sena eyle- - T ürk hakkına ecn~b-: . t' ak rek ıhracat yapan fakat menşe şeha- lig etmıştır. 
z d ,..., h k d l "k' l ı ış ır et- detnam l · · B h 1 -:ne e ne derece ehemmiyetli bir ı ari e ay o unan ve ı ı mem e- miş ve demiştir ki : tirilmesi millt-haklo k b l d . e ermın . nus a arını za - --------------

} k ld k l k tl . . ti d ' n a u e ernı- manınd ha k . t"' 
agır ı o uğu nazarı itibara alınacak etin yeni mez uvve erme ıs na Her karışı eski şerefleri hatırlatan yeceği bir şeydi. Milli şefimiz Lo- l a n aya verem.ıY_en uccar- Son dakika V d 
olursa, bitaraflılc kanunlarınd~i ta· eden P olonya - Fransa dostluğu bu- b',. toprak üzerinde uzun seneler sii- zan kahrama f .... b h kk.ı, arımızın, bunun sehebını tPmmuz e ra yo 
d ·ı· d J I nı nonu, u a mızı ay kad T" V k"'l . h b l • • • d 1 ın ,. a ~t ettiili manadaki ehem- gün bütün dünyanın baktığı şeref ve ren mesai ile tekamül ettirilen Po- . ı ~onuna. . ar ıcaret . e a etme a er erımızın eva· 
miyet bütün vuzuhi~lf' ;ıpf~ .... ,J,1. hürriyetin muhafızı olmuştur. Fran- lonya ordusunun kıymetini Fransa nun hak ve medeniyet davasına n 

1 
bıldtrrne~erı ıcap etmekt~dır. Bu hu- S . h. r • 

A. ş. ESMER sa ve Polonyanın sulh istediğini her- takdir eder. Fransa Polonya ordusu- bir kuvvet getirdiğini pek ala b.l~Sl susta alakadarlara teblgat yapı} - mı Cl sa lTemızde 
ı ır. mıştır. 



«SAHtP'E 4) (MADOLU) 2 Temmuz 1939 Pazar 

Daladiye HiKAYE: 
Is ., 

Alt kamara 
lngiliz sefirini kabul etti 

Paris, 1 (A.A.) - Başvekil ve 
harbiye nazırı Daladiye, bugün İn-

1 Boır~a.,. Pöv ai;t§ı ·-ı ,ı __ - __ o_v_o_....I 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI iki gülünk program 

Vapurun alt kamarasında ha-
vanın en güzel zamanında, martile
rin suyun üsiünc.ie keyifle uçtuğu, 
u.1.aklann titredi··, rüzgarların uy-
ıda çocuk nef e::;iyle estiği günlerde 

kimseler olmaz. 
O en aşa.ğıy a iner. Caketini kane

pelere atar. p...,ntalonun arka cebin
den onbir Luçıılduğu çıkarıp kane
peye bırakır. Kibriti itina ile pake
tin üstüne kor ve düşünürdü. 
Dünyanın içine kurduğu köşkleri, 

apartmanları, gazfnoları, kadınları 

ve k ş gUnlerini, çok sevdiği çocuk -
!arı, kuşlan, karıncaları, yaz gecele
r:ni besl'ven kurbağaları, oltanın u
cuna takılmış güneş balığını .. 

Alt kamaraya inen merdivende 
şimdilik kim~ ler yok. Biraz sonra 
bir ve yahut i i kı i merdiveni yarı
ya kadar inip b::inci mevkiin dö
şemesine ellerini dayı.yarak, aşağı -
ya, donuk keten bezlerinin örtUldii
ğti kanepcle~·e bakacaklar; tekrar, 
yukarıya, sıct k yaz gilnilniln bir bı
<:?.k hızı ile gt!ÇOn "'apurun rüzglrı
nı tercihe gideceklet. Yahud da baş
ka biri sakin •e sc~siz, yorgun, Ade
ta mustarip gelecek; ayakkaplannı 
çıkaracak ve boylu boyunca bir tara 
fa uzanacak. 

Rüzgar ve denizin sathı alt kama
ranın içine menekşe ışıklariyle girer, 
beyaz tavanda bir vantilatör gölge: 
si halinde dönüp giderler. 

Sinekler burnuna, açık kollarına, 
.bir garip hazla açılmış ve sulanmış 
eğzına glrer, konar; ellerini oynat -
mağa arzusu olmaclığı için yüzünün 
ve hurnunun adale hareketleriyle on
ları kovardı. Sinekleri düşünürdü. 

Sinekler saniyede (350) defa ka -
natlarını çırparlar, diye okumuştu. 

O da saniyede (350) defa dünyayı 
sevmeye, insanları okşamıya, sani -
yede (350) defa bii" ballı şeye kon
mak için alı~mıyor muydu? 

Birdenbire alt kamaraya inen mer 
divende bir adam peyda oldu. (60) 
yaşlarında va~dı. Matruştu. Elinde 
b'r takım pak.::. ler vardı. Fevkal!de 
yorgun gözüküyor; fake.t yorgun gö
zükenlerin o sarı \ e mustarip çehre
si kendisinde roktıı. Yorgun, fakat 
mütebessim ve memnundu. Gözleri 
tavandaki dwniz, gUneş ve deniz a -
lemi gölgeler~ı.Jc dü~Unen adamın 
tA karşısına gelip oturdu. Derin bir 
of çekti. Fakat bu of, hayat yükllnü 
kaldırmıyan insanların ofu~dan ziya 
de; bu sıcak yaz gününde İstanbul 
denilen bu harikulfrde şehrin pis ve 
güzel sokcıklarında ucuz şeyler ara -
yıp da yorulmuş insanın sesi idi. Bir 
adelt yorgunluk ofu ... 

- Yorgulnuk ~endi oğlum yor
gunluk .... Yaş altmış be~. Ne yapar-

.sın?. Yoruluveriyoruz artık ; esikisj 
gibi değil.. 

- Bu havada yorlumıyacak adam 
ancak çocuk olnbil:r beybabacığım. 

- Hararet otuzu aşmış. Bilmem, 
gazete övle yazıyor. 

- Besbelli. Kuş uçmaz, bu hava
da! 

- Amma bu "Sinekler hiç yorulmı
yorlar. 

- Bir yerde okudumdu efendim, 
saniyede (350) defa kanatlarım çır
palarmış. Böceklerin adele kuvveti 
bir harika imiş beybaba. Bir gramlık 
bilme mne böceği iki yüz gram ağır
lığında bir demir cedveli çenesiyle 
iutar kaldırırmış. 

- Doğrudur. Karıncaları görmez 
miyiz. Nelcrj kaldırmazlar. Kendi -
sinden ne ağır yükleri. .. O ne kuv -
vettir? 

Bir milddet sustular. 
- N rede ikamet buyuruluyor? 
- Burgazda efendim. 
- Fena ada değildir. 
- Manzara itibariyle evet, efen-

dim. 
- Haklnnız vnr. Bilirim. Konuşa

l!ak adam bulmak zordur. Rumcası 
da pek bolmuş derler. Bir vakitler 
mahdum bendeniz bir yazlık otur -
muştu. Bir ay şehre inmemiş. biraz 
kilo almaya çaiı!'!mışb. Geldiği za -
man o sessiz, nğzırıı bıçak açmaz ço
cuk o katlar çok konuşuyordu ki bi
zimle .... Ne bu hal Nureddin? Der -
~·'le. Bir aydır Türkçe konuşmadım 
ieybabacığım, d1..rdi, ne yapayım? 

Genci uyku bastırıyor. İhtiyar son 
memuriyet:ntl n, Çanakkaleye, Çn
nakk leden A nlwraya atlıyordu. Bu 

arada tekat:.t maaş1mı almak için bu
gün indiğini, öteberi için bütün çar
şıyı gezdiğini söyledi. Genç adam za-

giltere büyük elçisi ile Fransanın 

Varşova büyük elçisini kabul ederek 

görüşmüştür. 

manı, hadiseleri, vakaları, ve ihti - -----·----------
yarının gününtı bir film ve rüya heve 
siyle dinlemekten ziyade seyre dal
mıştı. Vapurun bir iskeleye yanaştı
ğını, tavandaki ışıkların bir sabun 
köpüğü çıtırdı~jyJe söndüğünü ve 

alt kamaranın birdenbire kararıp se

rinlediğini duymadı. 

İhtiyar, Allaha ısmarladık, dedi, 
silindi, gitti. 

Yatan ve yalnız kalan adama oğ -

lu Nureddini, kızı Kevseri, Çanakka

ledeki siper muharebesini, madalya
yı, Ankaradaki memuriyetini, l\Iah -
mut paşayı ve damatlarını bırakmış
tı . Yatan adam Kınalıadada akşam 
güneşinin içinde yanan kuleli bir ev 

vardı. ötekinde bir siyah gözlük 

Nureddine hediye; gene ayni pake

~ içinde ne var bilin bakayım? 

-A ... Mayo .. Ay ne güzel, ne cici 

şey bu. Bu Kevserin mi? 

Terliklerini giyiyor. Sarnıçtan su 

çekilmişti. Ayaklarını yıkıyor. Bo -

ğazın ışıklarını gören pencerede ib -

tiyar adam altmış beş senelik öm -

rünü altmış beş saniyeye indiren bir 

rüya içinde kendisini yemeğe çağır
malarını bekliyor. Hediyeler unutul-

muştur. Yalnızlık ve ihtiyarlık bir 

gemi hızıyle meçhul yola düzülmüş
tür. 

t Z rv1 t R A N K AR A 1639 M. 183 Kos./120 Vw 
Kw. 

121 j. Kohen 14 15 Sterlin 
87 Albayrak ti. 14 15 25 Dolar 
84 esnaf ban. 15 50 15 75 F. Frangı 
56 Alyoti bi 13 25 15 Liret 

No. Fiat hviçre F. 
7 11 50 Florin 
8 12 Rnyşm::ırk 

9 12 75 Relga 
10 14 25 Drahmi 

11 17 60 Leva 

Zahire borsası Çci;osiovak kr. 
Peçeta 

1 Z ~\.lf R ZlotJ 
l 244 çuval buğday 

424 çuval arpa 
5 25 6 25 Pengü 

3 875 4125 Ley 
Dinar 

lnfilakçılar "ıahkum ~:~ç kr. 

oldu Ruble 

5 93 
126 675 

!} 355 
G 6625 

28 5323 
G7 2425 
ıso 825 
21 5225 

1 0825 
1 66 
4 3275 

14 036 
23 8725 

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

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

TORKiYE RADYO DlFOZYON 
POSTALARI 

T0RK1YE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

1 2.30 Program 
1 2.35 Türk muziği (Klasik prog

ram) 

24 8425 13.00 
o 905 

Ankara radyosu küme ses 
ve saz heyeti 
Memleket saat ayarı~ ajamr 

ve meteoroloji haberleri. 2 8925 
13.35 M k 34 62 üzi • (Küçük orkestra şef: 

30 635 Necip Aşkın) 

28 9025 

görüyordu. Yokuşun altında ihtiyar - Efendi baba, efendi baba, diye Londra, 1 (A.A.) - Custonrod ESHAM ve fAHV!LA-I 
ANKARA 

1 - Hans Löhr - tempo tem 
po (Galop) 
2 - F ritz Köp - yaz akşamı 
süiti adam gözükür gözükmez küçük ço- sesleniyorlar, hadi yemeğe!.. infilakinde methaldar olan dört kişi 

cuklar koşuşuyorlardı. Elindeki pıı- Efendi baba, açık pencereden u - yirmişer sene ağır hapse mahkum e- 1933 ikramiyeli Ergani 19 20 
ketlerin birinin içinde çukulatalar çup gitmiştir. dilmişlerdir. Sivas - Erzurum hattı istikrazı 2. 

19 86 

3 - V. Ganglberger - Aşkın 
çanları 

4 - Ziehrer - Der Sd1atme
ister opetatinin valsleri r Ord u dir. 5 - M. Brusselmans - Fcle-

Bu inkişaf tarzı otoriter devl~tleri mcnk süitinden (Aı;k gölü) 

D l d 
hayretler içinde bırakmıştır. Roma 6 - Erich Eineg - Bir :r:a -

0Sf QTlnln istinaf edeceği Ve Üşmanlarlnln da ve Berlin hükumetleri bu hadiseye, rnanlar birct·eğin vardı 

b 
Belgrad hükumeti üzerindeşiddetli 7 - Tsch::nkovsky - Meloi 

saymağa mecbur kalacağı İr kU'()Vettİr bir tesir ve tazyik icrası suretiyle (Opus 42 r·o. 3) 
mtlk "b l t · J d' R B 8 - Hans Mainzer - serenad Bir taraftan dünya vaziyeti ve di- de belli başlı bir rol oynamaktadır. nisbetinde Roma - Berlin mihverinin .. ~ e e mış er ır. oma ve er-r · k el y l B l 9 - Czernik - rakseden kalp ğer taraftan da Hatay hakkında Balkan orduları arasında Türk ordu- Balkanlarda genişlemesi ihtimalleri ınıtı ma sa ı ug~os ~vyayı a k~n 

Fra!'lsa ile memleketimiz arasında ak su en mazbut en ciddi ve kabiliyeti ı k h t ~ 1 kt B 1 antantından çıkmaga ıd,ıar etmekur. ler. ' aza aca veya u çoga aca ır. u - F k 1 • . • 14.15- J 4.30 (Melodiler Pi.) 
dolunan anlaşma doJayısiyle Fransız harbiyesi en çok oJan bir ordudur. . . . . a at bu hare.cet tarzı şımdıye k:ıdar 

garıstan; Türkıye, Romanya ve Yu- il b t b · t' . t' B 1 1 8.30 Program 
gazetelerinde memleketimizi alaka- Türk ordusunun dostları ona istinat . .. . . . m s e ır ne ıce vermemış ır. e - 18.35 Müzik (şen oda müziği _ 
dar eden yazılara tesadüf olunmak- edebilirler, düşmanları da onu dik- nanıstanın vucude getırdıklerı muka- grad hükumeti, Türk - İngiliz ve lbrahim özgür ve atşe böcek-
tadır. Bu yazıların, tarih sırasiyle kat nazarında bulundurmak mecburi vemet çemberinin merkezinde bulun- Türk - Fransız anlaşmalarının Bal- l 

eri) 
hulasaları şunlardır: yetindedirler.> maktadır. Arnavutluğun işgalinden kan antantı ile kabili telif olup olma- 19.00 Çocuk sa::ıti 

cBerlin parçalamak istiyor:> ser - Muharrir Fransanın Türk ordu- beri Almanya ile ita.lya arasında sı- dığı meselesini tahrik huc;usunda tc~- 19.25 Türk müziği {Fasıl heyeti) 
[evhası altuıda (cParis - Soir> -19-6- sunun dostu olduğunu tebarüz ettir- kışmış kalmış bulunan Yugoslavya vik olundu. Bu düşünce pratik birşey 20 Memleket saat ayar.ı, ajans ve 
~39) gazetesinde ç1kan bir fıkrada mekte ve Türk askerlerinin çevikliği Balkan antantına yalmz Bulgaristan değildir. Çünkü YugOSlaYya italya ,.__:;~-~ mete. oloji haberleri 
şu mütalealar ileri sürülmektedir: gayreti ve tahammülü hakkında çok vasıtasiyle iltisak peyda edebilir. Bu- ile siyasi ve iktısadi anlaşmalar ak- 20. I O eşeli plaklar - R. 

Fransa ve ingiltere hali hazırda sitayişk~ran'e sözler söylemektedir. gün Balkan antantı 62 milyonluk detmiş ve bu hususta küçük itil~f ve 20.15 Türk muziğik: 
bir taraftan Türkiye ve diğer taraf- < Tü,.k askerinin şöhreti yeni bir şey b. k'"tl t k'l t kt d' Dü .. .. Balkan antantındaki müttefiklerinin 1 - Salim bey hicaz peşre· 
t d S ti l ·· k l d d - ·ıd· F k b'l' · b" ır u e eş ı e me e ır. şunu- o"nceden fı'kı'rlerın· ı· "lmamıştır Bun vı an a ovye ere muza ere er e egı ır. a at ı ınmıyen ır şey .. · -
bulunmaktadırlar. Bu müzakereler varsa o da bu askerlere kumanda et- lecek olursa bu kuvvet Almanya ka- dan başka Türkiye ile Sovyetler ve 2 - Faik bey hicaz farkı a-
tahmin olunduğundan daha ziyade mek şerefine mazhar bulunan Türk dar bir ku.vvet dem~ktir. TU:r1tlye ııe 'Yun.anlatan arasında katt teşi suzanı firkat 
ııznyıp gitmektedirler. Bunun 1çin zabitleridir.> Muharrır Bulgarıstan1!1 Trakya, mahiyette muahedelcı mevcut oldu- 3 - RTiat bey hicaz arkı sis 
bazı kimseler sevinmekte, bazı kim- * Makedonya ve Dobrucanın matemini ğu da maltlmdur. Zataen Romanya lendi hava. 
seler de, müzakereler devam etmek- Yabancı memleketler hariciye na- taşımakta olduğunu iddia ve Ro- hariciye nazın son ankara ziyareti 4 - Şevki bey ~eat tmlı 
te olduğu halde akamete uğramala- zırlarının Ankarayı ziyaret etmekte menlerin Dobrucadaki Bulgarları e- esnasında Türkiye ile Yugoslavya sen bu yerden gideli' 
rından ve akıbetin fena olmasındaıı olduklarını ve Mısır hariciye nazırı- saret altında tuttuklarını tebarüz et- arasında zuhur edebilecek suitefeh- 5 - Tanbur taksimi 
korkmaktadırlar. Bu müzakere hak. nın Yalovada İsmet İnönü tarafın- tirmektedir. hümleri önceden izale etmiştir. 6 - Sadettin kaynak bu1e • 
kında herkes istediği gibi düşünebi- dan huzura kabul edildikten sonra cTürkiye ve demokrasi devletleri» Fakat Ankara diplomasisinin bey- lik şarkı saçlarıma ak. düı· 
lir. Yalnız bedbinlerin ve muhalifle- Ankarayı ziyaret etmesinin şayanı serlevhası altında neşrettiği bir baş nelmilel politika sahasındaki faaliye- tü 
rin unutmamaları icap eden bir şey dikkat bir hadise olduğunu tebarüz makalede ( cTemps> - Paris, 22/ tinin yegane enteresan tarafı bu de- 1 - Koşma Ebrularının zali-
vardır: Sulh cephesinin düşmanları "'ttiren (Er Nouvelle - Paris 20/6/ 6/3) şu miltaleaları ileri sürmekte- ğildir. Mısır hariciye nazırının Bal- mı. 
bu müzakerelerin akim kalmalarım 939) şu fikirleri ileri sürmektedir. dir: kan memleketlerine yapmakta oldu- 8 - Mustafa Nafiz suzinak 
istemektedirler. Bunun için Alman Montrö konferansından ve millet- İngiliz - Türk anlaşması ile tesis ğu seyahatler sırasında Ankaraya şarkı sensiz bu sabah 
propagandasına karşı gözümüzü dört ler cemiyetine duhuli.indenberi Mısı- ~dilmiş bulunan emniyet sistemini vaki olan ziyaretinin uyandırdığı aıa- 9 - Mustafa Nafiz suzina~ 
açmalıyız. Alman propagandaaı rın vaziyeti oldukca değismiı;ıtir. Mı~ tamamlıyacak olan Fransız - Türk ka ikinci bir mühim vakıa teşkil et- şarkı ümitsiz bir sevişle 
şimd 'ye kadar hiç bir zaman bu ka- sır Arap ve Müslüman dünyasmm anlaşması şarki Akdeniz, Balkanlar mektedir. Türkiye kaynaklarından I O - Lemi hüseyni şarkı o 
dar faal ve bu kadar tezvirkar hare- bir merkezi halini almıs, Süvey~ ka- ve yakın ~ark vaziyetlerini kat'i ola- verilen haberlere göre bu seyahatin bgı~l'zel gözlerle ~krnaaını 
ket etmemiştir. Almanya, ingiltere- tı..alı üze .. rin .. deki hakim ive.ti ona git- rn.k 1 e8bit etmek neticesini verecek- hedefi Türkiye ile ingiltere arasında 

k b k l b l 11 - Halk türküsü yürü dil-n ! n Türkiye ile gizli bir anlaşma ak- tı çe uyume te 0 an ır ro ver - tir. Türkiyenin kendi emniyetini ve aktdedilmiş bulunan anlaşmaya ben-
rlettiği haberini işae etmiştir. Lond- miştir. Akdeniz hadiselerinin inkişa- birinci derecede ehemmiyet haz bir zer bir anlaşmanın Türkiye ile Mı- her yürü 
ra bu haberi vaktinde tekzip etti. Al- fında bu rol, Türkiyenin boğazlarda rol oynadığı mıntakada muvazene- sır arasında da aktidir .. Bütün bun- bandosu şef: Ihsan Küçner) 

h ld ı h k d . 21 .00 Müzik (Riyaseti cumhur 
manyanın takip ettiği gaye açıktır aiz o uğu ro e enzeme te ır. nin temini maksadiyle demokrasi lar, beynelmilel vaziyette oldukça 

S .. ·ı·k ''l'k ·b· h l - Donizetti .. Rauks - marş ve Fransa ile ingilterenin arasını boz unnı ı ve şu ı gı 1 mez ep devletleri tarafına iltihak etmesi va- yeni tahav\'üller vukun geldiğini ve 2 V 
b l · M ·ı 1 - aldteufel ~ her fCYİ mak emerne matuftur. mü ayenet erı ısır ı e ran arasın- kıası, Fransa ve İngiltere ile Polonya hali hazırda demokrasi devletle 

d h · ı · I hoş gör (vals) 
( cPetit Parisien'.!> _ ı 9-6-939) ga- ası riyet tesıs 0 unmasına milflJ 0 - arasında mevcut ittifaklar sırasında, rinin nizam ve sulh siyaseti lehinde 3 

- Mendelsson - Ruy Blaa 
zetesi cTürk orduı:.u istinat edilecek mamıştır. . beynelmilel vaziyetin inkişafı ve çalışan yeni unsurlar mevcut olduğu- uvertürü 
bir kuvvettir» serlevhası altında or- Bu sıhrıyet Mısırın Saadabat pak- sulhun takviyesi bakımından azami nu göstermektedirler. 4 L · · 

· k' · · · b ı· T'' - uıginı - çanların sesi dumuz hakkında fevkalB.de sitayiş- ~ına iştıra ı netıcesını vere i ır. ur- dercede ehemmiyeti haiz bir hadise- - D.-v11nu 1 O nuncu ıahif"'d@ - 5 
k. }"' 'k b. h · · M · - Saint Seans - Dejanır o-

karnne bir makale neşretmektedir ıye aı ır cum urıyettır. ısır ıse • 8 21 50 ı 
· h'Iaf t' 'd t · ı · Anado u ajansı spor ıervisi 

!\fa.kalenin başında Türk ordusnun • ı e ~n yenı en ~sıs 0 unmas~a ELHAMRA Sı'nemasında 22.00 Müzik (cazband. Pl.) 
"l" . t b . ld w t b .. tt• .1 muhalıf olmıyan hır memlekettır. 22 45 a nyış en erı o ugu e aruz e ırı - T'' kl M 1 1 b' b' l . 1 . . -23 Son ajans haberleri ve ya· 

kt t •t 1 k ti d ur er ve ısır ı ar ır ır erıy e ış B d • 'b ik" b k ah fil birci rne e; o orı er meme e er e ve b' l'w. d b l k - b' l k ugün Matineler en ıtı aren ı ÜyÜ ş eser m en rinki program. 
hatta Belgrad, Sofya ve Atina gibi ır ıgın e u urupa ve . ır e.~1'e Pazartesi ;ünkü neıriyah 

't htl d b'l k ki b'tl hususunda karşılıklı meyıller goster·- T A R A K A N o VA payı a ar a ı e so a ar zıı ı er- k ed' l J 2.30 Prograrn 
le dolu oldukları ~alde Türkiyede ~r me(~ 

0

1
r :;·~ Paris 20161939) ltal- 12.35 Türk nlUzi&L- Pi 

dunun gayet sessız ve sadasız bır pAql ' I k k 13.00 Memleket saat ayarı, aJ'ant w ya ve manyanın yanız uza şar Büyük Katerinin unutulmaz c.inayeti baırolde: P. Richaro 
tarzda çalıştıgı beyan olunmaktadır .. 1 d -·ı y kı k ·ı d h' l"k Wı'lm. Annie Vemay ve meteoroloji haberleri 
Maksle sahibi Louis Roubaud diyor dı e eldgı 'kla n İşbar. 1 

ed a Hı al~d al- J 3 J 5 J 4 M ik k' ar o un arını nıssu un, a ı e - · - ~· (Karışık program -
1

: • • hudun ve Irak kralının bir amcasının s J t D " L) 
TUrk askerle~ı orta boylu, çevık, Hitleri ziyaret ettiklerini tebarüz et- aaae uşmanı !9.00 Program 

z:ıyıf ve adalelı, yüzleri gilneşten tirerek, Arnavudluk işgaliyle dahi 19.05 Mü:ıik (Rossini sevilya ber-
bronzlaşmış, §.13.yişten uzak, fakat sabit olduğu veçhile, müslümanlık Baırolde: Meıhur Tenor Benjamüıo Gigifi beri operasının uvertiirü pi.} 
uçar gibi .h. ar·a· ket eden şeylerdir. dünyasının en ziyade Almanya ve i- 19.15 Türk muziği (incesaz faslı) 
B 1 d kt h t SAADET DÜŞMANI 3. 7 ve TARAKANOVA 5 - 9 da. ?QOO M ! k .un arı gor .u en sonra a ırı~a talya tarafından tehdide maruz bu- ~ eııı e et saat ayarı, ajans ve 
bx~~l~elfu: cS~zam~lardaa~ ~nduiunubeyaned~o~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,: me~orokji habe~eri 
dettıgımız an taşmalar her şeyden ev- Sofya üniversitesinin ellinci yıl- yen·, nin 5 ci HARİKA FİLMLER haf tası 20. 15 Konuşma (Doktorun saati) 
ve! askeri mahiyette olduklarından, dönümünün kutlulanması merasi- ~ I d d' 20 . .30 Tiirk muziği · ı k 11 1 d muvafıakıyet e evam e ıyor 1 mıisa emet ir mi et erin mü afaa. minde hazır bulunmuş olan Fransız - Uşsak peşrevi 
sıncla Türk ordusunun yardımı ne o- ricalinden Justin Godart Bulgaris- 2 Türkçe Tam ve yeni Kopya 2 - Arif bey uşşak şarkı bir 
labilir?> Bu sualin cevabı şu oldu: tan hakkındaıı (Petit Parisien - 20/ RK QLQ MÜDHİŞ melek sima pero görcHim 

Bu çok ı:;e~s·z ordu yeni Türkiye - 6/939) gazetesinde yazdıQı bir ma- MA QP ~~~ERALARI 3 - Sevl i bey şarkı düçarı 
lJoktor kalede Bulgaristanın tahakkuk et - hicri v.:ır nblı 

M. ŞEVKİ UuUR 
Dahili hastalıklar mlitehueuı 

ikinci Beyler sokak No. 8.2 
T~lefon No. 3286 

Hastalannı Sabahtan itibaren n 
ıece dahi kabul v<> muavPnP Pd r 

.;,..-------=-----------------.... 

tirdiği terakkileri tebarüz ettirrlikten O C GÜN GECESi (NAS_ İ1 ) 4 - Ut t..,ksimi 
sonra su fikir ve mütaleaları ileri ' - J\ıt ... hmud C.f'mal 0 ttin pa 
fümekteclir: • c z ı>a uc.-0 .,k ..,Nkı nari firkat 

Bugün Tiulgarist:ın Avrupn ve Av- HARJ KALAR AM BA / 6-r.flneıt-.J'.~ c-~vuc.- u'iı:ıak sar 
rnpn ı;ıılhu bakımmclım bli~·iik bire- l·1 :ı~·-. ._~ .. ...., b~tı.a n~ 0 1cfo. 

Cumarte)':i, Pazar: ı 
hemmiyeti haizdir. Onun Bnlkan an- Sa 'r giinlC'r: 11 . 7 - "~,.ı.: 'h .. v l'"R"'k •;ıoır · 
tnntınn girmesi veyalıut girmemeRi . - D v ,..., r, ·.,<"; !:~ 'fnr'e -



2 Tem uz 1g39 P zar (ANADOLU) (SAHiFE 1) 

1 
• 

1 

Breme 'de Al f Bir Alman kruvazörü 
Lord Emeri m .. him 
bir söylev ve ~ • 

ı !1 ' 8 denize indirildi 
~~~----~--~--=-ı:l------~-ma------~------__,..:.-__ ___ Tertıp eden: A 'T SVOKU - 145 - Çeviren: KAM1 ORAL Bremen, 1 (Radyo} - Alman 

donanması için yeni yapılan Loçod 

Casus haaın bir vakit hizmetci diye kendi meslek· ~ruv?zö~ü: b .. ~:.ın ı:ıerasiml~ denize lngiltere, zorbalıkla .... a ,...;ııı·h ."et vermek 
' , mditılmıştır. Merasımde, arnıral Ro- Y 

daş farından birisini alıp istihdam etmeği teklif etmiş ~~rh~;ırst~ıt~:~~t:;.nanması erktı- için kat'i karar]ar almıştır 
İse d •• h uyandlTl d.. f k •1 "'t • • b d ff • Rudolf Hes, bu münasebetle ya- Paris, 1 (Radyo) - Eski müs - mine güvenerel· kati kr.rarını vcrdi-e, Ş l1 p e . r lY e e Ş l .. Q T C l S l il n U re e l rm bir söylev vc~ece.~ ve ~l~a~ do- temlekat nazırı mebus Lord Emeri, ğini, Hitlerin bunu bi.rne lazım gel-

Maznun g n ral -1\lüddeım~ıumı tc kilutı re' ne mülfıki olmak için dır. Sornbilir iniz. Zira, biraz evvel n_anmasınıı: bugunku vazıyetını tcş- başvekil Çemberlaynın intihap daire- diğini söyledikten sonr zo5balıkla-
de, gen ral J rf de haklıdır. Müdde- dı arıya çıktı fd m. Tesadüfe bakınız sôy }ediğim bazı sözlere inanmak is- rıh cdecektır. si olan Bordıhanda siyasi bir söylev ra nihayet verilmek i i enerjik tecl-
iumum nin nokta! n zarı doğrudur. k:: b n c\ d n çıkınca, kendisi tele- temed'niz. 00*00 vermiş ve İngiliz milletinin, her han- birlere tevessül etmek iktiza ettiğini 
Çünkü; bira k r, mutlaka vaz'fe ini fon etmi ve ğledeıı sonra bence ma- Re· - (Cn us kadının kocasına E . ltaly,,. n gi bir tecavüze karşı şiddetle hare- ilave etmiş, bütün ingiliz donanması 
rapmakla mükelleft r. Şnyed; vazi- !Um yerde onu gormekliğim için hiz- bakarak) bu hususta bize bir şey söy :; \l a ket etmek azminde bulunduğunu ile hava kuvvetlerinin hemen sefer~ 
fesini ifn ederken. mafevk mak~mın, metçi kan ına söylemiş. Hizmetçi l'yecek mislniz? m uh aripl eri İngiliz hükümetinin, millet' n bu az- her hale getirilmesini istemiştir. 
vazife mefhumunu idare ettiğini an- ele; kim ·n telefon ettiğini sordu is~ Şahid - Dediği do rudur. Fakat, ooo*oou--=------
larsa, onu dinlememekle vatani vazi- de, te kilat rei i, ismini vermek iste- tasvir ett'ği gibi b'r şey söylen- Fran/-ıforta gittiler F k b • • 
fo~!ni yaptığını bilmeli ve bu kanna- mE:ıni . medi. Keşke, o zaman şüphelensey- ran sız ı 

. h t l'd lI 1 k d' · · d h Frarıkfort, 1 (Radyo) - Eski i- a ınes tini çekinmeden ız ar e me ı ir. Bu- Reis - O sabah, teşkilat reisine dim. iç o mazsa, en ısını a a o . . .. . 
na mukabil; general jofr da, noktai milHlki olamadınız mı? zamandan itibaren takibe başlar- t~lyan .ı:nuharıplcrındeı? beş yu~ kı-
'lazarında haklıdır. Zira, bir asker Casus kadın - Her zaman buluş- d:m. şı, hugun b~ray? gelmış .. ve esk~ A~
ıçin mafc\ike itnat mutlaktır. Asker- tuğumuz yerde bulamadım. Mühim Reis - (Casus kadına hitaben) man ınuharıplermden ınuteşekkı1 bır 
llkte, madunun mafevke itaat etmesi bır iş için gitmiş ve ondan dolayı te~ Sevgiliniz Almanyaya gittikten son- heyet arafından karşılanmışır. 

'd' l\lf kt ld • h b 1 . k' . 
00000 

Dün Reisicumhur Lebrunun riyasetin .. 
)Uzumu, kat'i ve zarurı ır. ıe ep- lefon etmek mecburiyetinde kalmış, ra, a ıgınız a er erı ıme verıyor-

te hepimiz bunu öğrendik. Bir ma- Ben eve dönünce, hizmetçi kadın ba- dunuz? 
dun, mafevkin etvar ve harekiltı fi- nn haber vcfmeği unutmuştu. Tam Casus kudın - Yerine tayin olu
zcrinde tevakkuf edemez. Onun için öğle yemeğinde kocamla bir arada nan kimse ile anlaşıyordum. O, Ber
körü körüne itaat mutlakhr. Bunun otururken gel'p so~ lem esin mi? !inden gelen talimab gUnU gilnünt' 
aksine ı,areket eden bir asker, niza. Reis - Kocanız bu.tları işitince ne 

1 

ycti~tiriyordu. 
mın en mUhim esasını çiğnemiş olur, dedi? Reis - O kimdir? Halen Pari~t.> 
lşte, general jafr'un ileri sUrdUA'U Casus kadın - Kendisi burada- bul onuyor mu? 

M ·· lıı· m m ,. la" kat de mühim bir içtima yaptı 
Poris, 1 (Radyo} _Hariciye na- Paris, 1 (Radyo) - Kabine, bu nameler imzalattırdıktan sônra, ha-

zırı Bonne, bugün Ahnanyanın bura gün Eliza ~arayı.nda cumhur reisi riciye nazırı Bone, urntı.mi vaziyet 
sefirini kabul etmiş ve uzun uzadıya Lebrun~~ rıyas~.mde toplanmıf ve ha~kında ve. Rus - ingiliz - Fransız 
konuşmuştur. Bu konuşmaya büyük uıun muddet ~uzaker~lerde .bulu~- müzakerelerı ve Türk_ Fransız mü-
bit ehemmiyet atfolumaktadır. muştu:. ~aşv~~ıl Daladıye, m_ıllt mu- °:asebctleri etrafında ~at vermiı· 

-----oo*oo dafaa ıçın reısıcumhura yem karar- tır. 
mlltaleanın isabetli tarafı budur. Bir _ .. coo*oooı-------
ukerin ba§lıca vazifesi itaattır, ma- T d il · ı· l_ •• k"" d 1 1-litler 
fevkinin emirlerine körü körüne in- anı zamanın a ngı ~z (jll um arıa- ltalyan • Grandi 
kiyaddır. • ı ı· · anenber g' e gidecelı 

Müddeiumumi- Vatani vazifenin nu'-lu\<1. ar rı ve cı 1an po ıtı AJ Endüstrisi müessese· Korporasyonlar reisi Berlin, (Radyo) - Hitler ağus-
mefhumu fle itaat tearuz ederse? k l • d l l mı• olocAk.' 

Maznun general_ o gibi hadise- -Baı tarafı tinci sahifede - aSl toata Tanenberge gidecek ve Hinden erın e ça ışan ame e u 
durmaktadır. Bu sahada, italyanın b f · · · ..... · b ' · yıl • R 1 (R d ) L d ler ender görOhir sayın müddeiumu- urgun za erının yır ... ı eşıncı - mı ~tarı oma, a yo - on ra se-

ıni. Maamafih, öyle bir vaziyet kar- vaziyeti de hiç ıüphcsiz peykliğini Amerkada çıkan The Nev Repub· Jonümü münasebetiyle orada mü - 1 (AA) 1 1 firi Crandinin, ölen Kostanço Ciya-
yaptığı ve arabasında "arkısını aöy- le mecmuasının 21 haziran 1939 ta· Roma - ta yan en - · k l . şısında, vazife ile itaatı telif edebile- . . ~ him bir söylev verecektir. .. . '.. · '. l nonun yerme orporasyon ar reısi 

k k kt 
. te ii'' bü "kt- B ledığı Almanyanınkinden aı;la farklı rihli nüshasından:) dustrı muesse elerınde çalışan ame e olacağı söyleniyor. 

ce are erın s ı yu ur. una d w 'ld' İııgı'lizlerin mutadları veçhile A- miktarı geren eylul ayının son hafta- ._.nn 
misal: Tarafımdan ''urulan miraln - egı ır. K z ~ """"""'_.......-.... 

h k tid
. M kt l kaA h Bugün totaliterlerin tahakkuk et- merika hakkında gene fazla hüsnü ra ogo sında bir milyon 167 bin kişi olarak ş yın are e ır. a u • er nı ar- . . d' . A A • "t k h t tesb'ıt edı'lmi ir. Geçen 1938 senesi Mı.Ilı"' ef lstan b' . • . - . Ü t 'k tırmek ıate ıklerı yegane gaye, adı- ni:retle mtitalen yüru me a asına • 

1 
ıyeı ~rn~m_ıyenı;ğemr~ı . \eme·- lantı ve layık oldukları bir hakkı el- kapılclıklan gorülüyor. lngilt~re kr:l- 1stanbu/d n hareket nisan ayının son haftasında bu mik-

.h
ef vazı esını ~a~tı ınta afnhı 0 muş .vhe de etmek değil, ba§~alarmı a vire- lı ve kraliçe ine karşı gösterilen fev- tar bir milyon 155 bin kişiden ibaret bulu şeref/en• 
ç yı mıyaraa, ı aa me umunu - k b k . 1 d d b etti bulunmakta idi. 
1 1 

. L!- 0 bu 11ekı'ld ha re , aı a mılletlerin y&fama hak kaliide hüsnü kabul on ra a azı d • d l mı ey emışw.c. , ~ e re- . kA l . . . Parı's, 1 (Radyo) - Arnavud- 40 saattan az çalı~n amelenin ır ,· er 
k t d k itaatı ·~ d'~. . 'd Ak ve ım an arını tamamiyle ortadan kimı:ıelerin Amer kaya bir dığer ıngı· r-

e e er en, çıine ıgını ı ra c d' 'k · 1938 d 247 b' 'k 
kald k b.. "k b' h liz donıinyonu nazariyle ba. mal arı- hık kralı Zogo ile kraliçe era ına, mı tarı nıean e ın ı en 1 etmit vı nihayet bunun cezasını ha- ırara uyu ır egemonya A d k' k vunund 1 -Bat tarafı inci .. hifedc -

v•tlyle Memf-Hr kurmak, AYrupaya ve hatta d6ri7a· na ve vrupa a ı l o er o. ' gün Transilvanyl\ vapuru ile s· nisan 1939 da 220 bine inmiştir. civert bir ceketle be'-·az bir ı>antaloıı 
.,.. ,.. •• • Amerikanın1 ceket yenme sıkıştırıl- t b ld l k d · h k t t El p • ., Mtıddelumumt - Ne mümkün ise ya hakim olınaktır. tlbette ki, bu ka- a~ u .an 6 en erıyeye are e e - en renS0 Sl giymişler ba~larında bit deniz kns-
yapacatız generalim. (Casus kadının 41ar mütecaviz bir aiyaaetin, bu ka· mış bir as gibi kullanılabileceği ze nışlerdır. "' keti, her zamanki gibi şen ve mUte -

'd d k) . habınn yol açmıştır. Bu z'hniyeti ta At ti Dün evtendi be"sim, halkın tezahürabna el sallı-
.zevci ıahı e önere zevcenız, dar hodgamca ve .. addarca bir da - e er .. 
k d

. lA 
1 

tbik' l 1 f • ~ıyanlnr tamıımiyle hata edi~ orlar. k k b l d'y tardı v en ı p n annın ta ı iç n te e on • 
1 

k Al ın· f d t Floransa, 1 (Radyo) _ Yunan yara mu a e e e ı or . apur-
-dan muntazaman istifade ettiğini vanın, ınsan ı a e 1 ta~a ın an a: Amerikalılar ingiliz kral ,.e kraliçe- Uşağa vardı 1 ar prensesi irini ile Dük Dispolt, bugün tardan sesler yillcseliyor ve tazim a-
söyledi idi, biımetçi kadının tavas- kı§lanmaaı beklenemezdı. Elbette kı, sini, sıkıntılı bir işe koşulmuş genç Uşak, 1 (A.A) - DUn ımat 11,45 evlenmişlerdir. Düğün, çok mutan- va:ıeleri vapurların ahenkli fasıln-
sut ıttlliııe ihtimal verir mi.siniz? onlar kadar hür ve müitakil yafa- \'e sevimli insanlar olmaları itibnriy te Afyon treniyle Eskişehir ve Af- t~n o!rrıuş ve ak?a~ d_ört yü~ .~.işilik )arla öten düdük seslerine karışıyor-
şaM4 - Bilemem. Fakat sizde mak iatiyen bütün milletler, kendi ı k · ı d' o ı t'k E b fet verılmıstır Dugunde e ço se\·mış er ır. n nrın geç ı - yon atletizm kafileleri ve akşam - ır zıya ~ · · ' d 

böyle 'bir ftlphe varsa, bu gibi bir ih- P.mniyetlerini müdafaa için her ça- lcrl sokaklara koşuşan Amerikalılar dirne lzmir treniyle de Manisa ve memleketlerden gelen elli prens ,-.e u~u sırada vali ve komutan Sava. 
timall bflıbtltün oayrı' varid O'örmek reye baıvuracaklardı. d k 'k ·ı h d Ktit h tl tl · h · · l · prenses hazır bulunmuştur. 1 • e ya ~a ece mera · sııı a ı ı e ve ya u a ya a e erı şe rımıze ge mış- ronaya çıktılar ve stanlıulun tazima-
istedlllml dı 16yliyemem. Faıiat Roma, İtalyan orduıunun eni orada bulunmuş olduklarını \'C tir. Misafirleri \'ali ile belediye, Halk Bugu·· n trnı milli Şefe iblfiğ ettiler. 

MWeiumumt - Zevcenizin evde Arnavutlukta ge:ıintiye çıktağtnı id- Avrupnlılnrın daima yanlış anladık- evi sair teşekküller başkanları ve En önde Savarona onu takiben 
bulunmadıtı bir zamanda, casus ar- dia edemez. Keza, Almanyanın, ıim- ları ve yanlış tefsir ettikleri Ameri- knlabalık l>ir halk kitlesi karşılamış.. b } .. h• karşılayıcıları ta11ıyan kalabalık filo, 
kadatlanııın kendisinı telefonla ara- dilik Dançig'te tekasüf ettirdiği faa- liz dominyonu nazariyle bakmalar tır. Çem e f a Y n ffi U 1 ffi Haydarpaşa, Selim iye, Üskfidar ve 
malan ihtimali yok mudur? liyet de meydandadır. Binaenaleyh, {'esini alkışladıklnrım söyliyebilmek b • } k Sarayl>urnu sahillerinde toplanan 
Şall!d- Olabilir. Kendisinin ifade meaele de yok demektir. için toplanmışlardır. Fakat suıası U· c. ir soy ev verece halkın alkışları arasında stizfilerek 

ettiği •ethlle, ınalOmat koparmak lcalhnda harp nrmek auretiyle nutulmnmalıdır ki bu genç ve kibar ıyanO L d 1 (A.A.) _ Önümfiz- Ortaköye, yüksek deniz ticaret mek-
için u 11k erkinı harbiyei umumiye tecu·Uzler durdurulacaktır. çifti dolayı iyle Çemberl~;:ııin d ~ Barse:onoya gidecek deki ;:z::~ünü akşamı Çembeılayn tabinin önüne geldiler. Ve riyaseti-
dairelbie geldiğine bakılırsa, tesa- port·kası veyahud bu pol t kaya A· . l . in iliz milletine hitaben radyo ile bir cumhur yatı orada demirledi. 
düfeıi evde bulunmadığı bir zaman- lıte, Lord Halifaka'ın nutkunda merikaııın iştirak dereccs' haklcınd - . N~drıd, k (A.~.) - talya Harı- g . .. liyecektir. lngiliz başveki- İnönü, ynnmdn İstanbul vali ve be-
d:ı aranmıı olmHı gayri Varid değil- sezilen ana fikir ve prensip budur. ki Ameı ikan mutnleal rıncla hiç bir ıye d azBırı olnt Cıyalnon.~nb~nld~~ml - l~e.sab~o~yliyece-gı' nutka büyük bir ledfye reisi Lütft Kırdar, İstanbul 

1 k b ık. b 0 ı A k ı ı hil muz a arse ona ge ecegı ı ırı • ının . <lir. ngiltere, harekete selme te e ı ı- f::ırk o nıaml!ıtır. nıer a ı ar, - k d' h · t verilmektedir kurtrnndanı Hahs Bıyıktay üııiversi-
d l • · ·l d· h' 1 me te ır. e emmıye . . . .. . . , 

MUddeıumumt - Jiizmetçi kadı- raz gecikmiı olabilir. Fakat dünya nü t.ıebepler o a~ ısı~ e a ı o sa 1 l } . . 1 d r ... mberlayn hafta tatilinı de Lon- te re.ktoru Cemıl Bılsel olduğu halde 
k . 1 b'J' , 1 k· · r'J' h ln ya ıarıcıye nazırı spanya ev- v.o • d nın, zevceniz gibi casus olduğunu aulhünü muhafaza ve müdafaa et· pe guze ı ; or ar ı ıngı ız mu a- ı t d l S b t' d .. dra civarında dostlarının nezdinde 0 sıra a başlı\ an varışları takip e-

l tı. ı R ı d k d h e e am arına ansa as ıyen e mu- . . · • 
fnrzedersek, cereyan eden ahvalden mek imkanları tamamiyle ortadan faza <ur arı us ar a~ ne a ar oş· fAki olacakt r 1 e irecektir. dıyorlar ve ızahat alıyorlardı. 
tamamen haberdar olduğuna hük- lanınıyorlarsa Amerıkalılara knr.,ı _____ 1 

_· __________ g_ç~--------------------------
kalkmı§ da değildir. Bugün Çember- h medebillr miyiz? .. . . .. da hemen hemen ayni issi besliyor-

Caauı kadın - (Müdahale ede • layn da aoylıyecektır ve oyle zanne- Jar. İngiliz muhafazakarları Amcri -
rek) hizmetçi kadın benim casus ol- diyoruz ki, hidi.aeleri bizzat idare e- ka ile ittifakı büyük bir memnuni _ 
duğumu katiyen bfl:niyordu. den ve ya§ıyan inıiliz baıvekili,.tec· yetıe karşıladılar ve bu arzuda Mos- ı •ı • • ı • b • •b • • • t k • 

Rel! _Buna .inanmak, bizim için riibelerin ve~dii~ intibaları~ .. cıhan kovaya c:AJlah beHlnı versin; ne is- ng z rıca l ır ırın l a l• 
biraz gilrtU d ı efkarı umumıyesıne en aon aozu, hem tcr::.en yal)> diyebilmek gibi sonu ' 

y r ma am . k 1' ki" ·ı .. r kt · Casus kadın _ Hizmetçi kadın de en uvvet 1 te 1 1 e •~Y ıyece ır. meşkuk bir nazariyeye istinad etti-
lıir caıuı olmuş olsaydı, siıe bunu Orhan Rahmı GÖKÇE rilnır:ktedir. İngilizler, Amerika ile b t k l • d d • l 
söylemekten hiç çekinmezaiın. Zi- A LlJ h?yle bir it~fa~.tcmin edemezler, en nu u ar ıra e ıyor ar 
rıı, o da diğer arkadaşlarım gibi .şu hıç olmazsa mgılız - Amerikan dost-
anda Fransız topraklarında bulun- luğlinu ellerinden geldiği kadar mU-
mamış olacaktı. Gt m f"V ~fy ." c:;T ~A7.f:Tl'! balnğah göstermeye çalışacaklardır. 

Rets- Hızmetçi kadının. Metiniz «««»>•;..;...;.=......... Lord Emeri, lngiliz donanmasile hava kuvvetlerinin 
olmadığmı ve bütan pliinlarıniZa va- Sahip n Bıumuharriri s· ı,. h 
kıf bulunmadığını kim temin edebi- HAYDAU RÜŞTÜ ÖKTEM l a anma derhal Seferber hale Qetirilmesini istedi. 
lir? Umumi •efri11cıt tıt tazı iflm h '-" 

Casus kadın - Öyle bir şey Yok- mfldt:rtı ono arı Zorbahg" a meydan verilmiyecek! 
tur. Hizmetçi kadın, benim plaııla • HAMDI NÜZHET ÇANÇAR Parls, 1 (A.A) -Resmt gazetenin 
l'ımdan kat yen hab rdar değ'\dir. bugün neşredeceği bir kararnamede Gln~gov, 1 (A.A.) - Glagovdn ritorial ordu mensuplarına tebliğ et- Londra, l (Radyo) - Hava nazı-
Doğrusunu i terseniz, bidayette bir t D A R E H A N E S t «silahlanma bonoları> adım taşıya- ir nutuk söyliyen rnti}limma: ~azı:ı tığ:11e dair çıkan haberler selahiyet- rı Kiuzlebvud, bugün bir söylev ver-
ca uı kadın bulup onu hizmetçi diye lımfr ikind Beyler •okal: cak iki sene vadeli ve yüzde 3,5 faiz- J.ılcslie Burgin, ezcümle demıştır kı: tar rnahafilce uydurma olarak tavsif miş ve ingilterenin, uzun bir harp 
ulnıatı dUtilndOm ve bu fikrimi sev· C. Halle Partui hinan içinde li bonolar çıkarmnk hu usunda muh- - 1ngilterenin bir çok ihtiyat stok <'dilmektcdir. için hazırlanmış olduğunu, ihtiyaç 
gilime açtım, fakat reddetti. Telgraf: lzmir - ANADOLU tar millt mOdafa sandıklarına me- ları ve bir çok imkanları vardır. Ne- Ma!Um olduğu üzere bundan da· halinde ingil:z hava kuvvetlerinin, 

Re!ı _Niçin reddetti? TETJEFON: t77B. Poata kııtu.<tıı:40" zunlyct vermektedir. Bu bonoların reden gelirse gelsin kuvvete istinad ha iki ay evvel harbiye nezaretinin d ınyaya ha) ret verecek derecede 
Caıuıı ltadın _Kocamın şUpheleı1· •--A-ll_O_.ı;_l!i_'_Ş_E_' _R_A_ı-·r-ı-• tutan tahdid eôilmemiştir. eden tahakküm teşebbüslerine ve ta- bir cmirnamecıi mucibince, Territo- bir mevcudiyet göstereceğini ve haf-

mesinden korktu Yillıla 1.ıoo, Alti afl•öı 800 Diğer taraftan b ıgUn toplanacak lcplere boyun eğmiyecektir. İngilte- rial ordu askerleri ve ihtiyatlar se- tada. yalnız tayyare imali için iki 
Reis - Fakat,· kocanızın size kar• Kıtr1lfttır. olan kabine içtimnında da mühim ka· re. sulhu aramağa azmetmiştir. Fa- nelik talimler haricinde muhtelif ta- milyon steri' snrfcdildiğini ilave ey 

~ı olan etnniyet ve itimadı malflm de- rarlar verilmesi muhtemeldir. kat öyle hadler vardır ki, İngiltere lim ve terbiyeye tabi tutulmuşlardır. lerniştr. 
l;!I miydi? Yabancı nıemleketler için 11en~?lıı: Filhakika reisicumhurun imzasına imparatorluğu bunları tecavüz ettir- Binaenaleyh ing'liz ordusu iki ay Sir Con Simonun nutku: 

. Casus :Aadın - Evet amma, bir gtın abone Ccrttl 27 litad1r. arzcdile~ek kararnamelerden biri, ıneği kabul edemez.> evvelisiııe ait kararlarla yazın mel- Londra, 1 (Radyo) - Maliye na-
hır hadise oldu da ondan korktum. GUnQ r,-eçmi' nflsb~lar 26 kuruştur. millt miid f a ih ·,açları için tah!ı.İS Londra, 1 (A.A.) - Harbiye nezıı.- huz her hangi bir tehlike~ e karşı ko- zırı Sir Con Simon bugün bir nutuk 

Reis - Ne «ibl hlldise? ANADOLU MATBAASINDA olunan 16 milyar frangın sarf sure- retinin ynz sonunda muhtemel bir ha yacak vaziyette esaısen bulunacak- irad etmiş ve ing'liz milletin:n müt-
Caıuı kadın - Bir aabah, casus BASilJJ!IŞTTR tine aiddir. rekete hıııır olmaları lUzumunu Ter- !ardır. tehit o}mP!ıllrıl tııv~ve eylemiştir. 

··----------------------· 

Son Dakika: 



Hava mUthft aotuktu. Sarhoı kah 
veye sirdi, fakat kapıyı kapamadı. 

fçerdekiler ı3y lendiler: 
- Dıpnaı çok soi'uk ! Kapıyı ka 

pamalıl 

Yeni plen adam ayafa kalktı, ka 
PIYl kapadı. Sonra diier mtt§terilere 
dönerek: 

- Kapıyı kapadım, dedi. Fakat 
cbpnaı aene aoiuk J 

--cc~:.n--

At martini •• 
iti arkadq köpeklerini methet

mekle bitiremiyorlardı. 
Bir tanesi: 

-..;::;;:;;; .... .-:::;j ....... ---- ~..;J~~~::: ...... ~ ."" - .. ,.:. .. l 
ltanlioca ........ 

- Bu sabah denize yirmi beş ku
?Uf atbm, dedi, benim köpek aldı 
ptirdf. 

OteJdai daha bukın çıkb: 
Diz*"' - Jraır blro 1811 dıprı cıJnn1fken fırsab lta~mnayıp biraz - Ben de 7irmi bet kurut atmış

bm. KGpeifm bir palamut balıiı p. 
tirdi, OD iti bafUk kuruf u da prf 
verdi. 

Filmin .. artiatlerlı u._ Bal1aı" J6mi A*-fÜI s-fena olmu umnm. - İtalyan karikaturfl -
Jacpellne Laureut yeni yeni par\alllafa bati... Andre Buzau bir film huırlıyOl'da. Batan rolleri °"*°°° m11 olan yıldızlar arasındadır. Benaı 21 yquı- datıtmıt yalnız tek rol bot kalmlfb. Ba kflçat rol 

da çok aevfmli bir kadın olan b• yeni yıldımı en için kOçUk, esmer aaf dil bir kız llzımdı. Ba kıs p. 
bO)'ilk derdi kendialne aaf dil kız rolleri verilmesi- .kacak bir prkı IGyliyecektf. 

Kurnazlık Borç --•"*1>a--
a-.l kmkh biri, ıuhloda tek ba - KOIDf'IU ~ olarak vercliiln Kin 7ye dir. Filmde jupelinentn babuı llG8)'6 jackfn de llU ita aclannn 7anma 1aklıpa. paradan bir daha •• çılnnadı mı! Erkek, bnama anlatıyordu: Jacpeline buna daima itiraz etmekte ve: cBen rol almıftı. RejilGre kendi kwm tavli7e etti. Yapı. borJa•• blbnk: - Kha demlt, bir radyo aldılu .. - Bana kalına kızımız, tam ken

clJaine IAyik adam çıkmcaya kadar 
safdil rolleri oynamaktan bıktım• demektedir. lan teerObelerde çok muvaffak olan Japellne el-.. - Kamım ac. dedL 

llllterbafa nqul tap homar • 
dadı: _..__ .. 
-Kerı.mw edbılz efendbL Hl{ 

l'lmam bir bflt ıaarlaJnı. Kanwn 
• bUr ac 'il bardalmı bil• 
1.ı.ı 
~ bira Mrdaimı 7emek tek 

lfft Ptk alakadar etti. 
- Peki umarbT&ealuL 
Bira Pldl. ~ J9U ve .Jtardaiı 

•vıam tlatb• bılnkta. 
lubof: 
- BaJdl, 4e.cU. Nrclalı da 7e I 
- -.ıtlrU• ... k•mm tor-

ft. 

e1De«Uml 

___ ........... --

, beklemelidir. 
Kadın dlfhnaiyerek cevap verdi: 
- Ba kadar ldlllet ve intizara ıa

•wn var 11111• .. Ben bekledim mi T 

Sat kız rolflıt11en usanan Jacpellne, bet altı ya- hal anaaje edildi ve bu ıekilde alnema hayabna 
11Dda old..:fu halde: cBen çocukluktan bıktım> dl- atıldı. Bir ıtn de SaraU filminde kendiaine bir rel 
yen ~aramazlara benziyor. teklif ettiler. Kabul etti. Cezaire aitti, muftffalı 

Jacpelfne heniz çok aeno olm.uuıa rafmen pek oldu. Artık töhretin manaam öfrenmft&:I. Bımd&a 

' 

- SGldll paralan 
- Paralan vereyim amma lt1l de 

bana bir makbuz v8'. Yqı,.a ~· 
,_,t~meramanl&t,ua•. ----··--···--

Fransız fıkrası 

DDDDI 

Bire ilti / 
- VercUtfn her blqey için, mut

laka iki alınm. 
- Evet, oruı malim. ~en mart 

&)'Ulda lmmıı bir delikanlıya vermff
thn. lla111 ayım bulmadan lldal bir· 
da aellp blslm eve yerlettner. 

Elı•ifi •• 
- Kocactım. Sana tfmdf hediye 

olan.k Jb Uralık bir çek venem h&J 
... edenin delil mit 

var? 
- o hal. 

Y'atilmış olarak çeki a im • Jyo-
rum. Bir aenin tarafmdan imzalan
mua kalıyor. 

--... ········--

hareketli bir hayat aeçirm1ttfr. sonra jacpeline de Franaada lllDi •Jlh ~ 
Daha on altı 7qında iken bir avukatla evlen- arasına karıetı. 

mifti. Bu muhakkak ki bir &fk izdivacı idi. On alb Buıtn jacpelfne hem Avrupada hem de AJ1iu1e 
yquıda bqka bir dU§Qnce ile evlenilemez. O .... tada tanmmıt yıldızlar &l'IUIUldadır. ıı.. 
manlar jacpeltne aahne hayatına lntiaap etmek Oldukça hareketli bir maziye uhfp olan ba ,.. ... 
iatiyordu. Sinemada çalıpcat kadar atızel olmadı- 11Jdız, arbk rollnttn deiittfrilmellni ~ ve ile~ 
ima kani idi. Fakat bu sırada bir m8111d teudlf zaman oynamıo olduiu af im roltbldm 1ütllm • 
onun beyaz perdede .Orbmeafne v..Ue oldu. 11Jlt11or. ~ 

Filmin birinci çevrilişıne a·t kopyalar bir ya.qw.uuııı~~ 
mahvoluşu, romanın uğursuzluğu v 

198'1 yılı bapnda, Franaada bir 
ubıta romanı çıtti. Romanın Uzerin 
de o vakte kadar bit ifltllmemif bir 
muharrir ismi vardı. Piyer Nor. Ber
keı romanı muharriri için defil, e -
l81'bı ilmini merak ederek aldı. uı ... 

Yqlı bir kadına cfnek~ diye bitap jino iatihk&mlarında çifte cinayet ) 
•ttlii ifhı mahkemeye aGUb1llmtlf • ilml kimi meraklandırmaz? 
ti. ~ lira para eeA11Da mahkGm Alb ay evvel bttttln Paris h1ılla , 
o14ajıı teblii edilince h&Jdme 90rdu: hatıl bitin Fransa bu romanı okudu 

- Anladıtıma söre bir kadına el· denilae hiç de mtıbal&ia edllmlt ol-
neb demek hakaret aayılıyor, öyle- maz. Tramvaylarda, kahvelerde, 
mn hatta aaansGrlerde dahi J>u romanlan 

BAidın cevab verdi: Kua Junm - Kbaade edin de okuyanlara raataellndi. Bu kadar 
- Bir ineie bayan desem b11 da bari mehuetimi söatermek Uzere töh'ret kazanan bir eaerin filme alına 

hakaret 1&11hr m! kalayı &C&JUB· catı da tabD idi. Eler filme almdı ve 
- Hayır. .incili& brlkaUb1l _ çok befenll«Ji. 

--.ccc~H ('Jr(&Jfno fitthtl!llm'l!l ç le ci -

N
' . nayet) romanmm kazandıtı muvaf • e 8 
J ÇlD fald7etten cesaret alan Pf7ernor ikin dildi. _ BqdJ, fim.db-.e ka4ar M,.... 

"*00 Avukata baparda : ~: :raez:a:,~:~~:::: itte tam bu mada Sanklo 1anamı blldlitnl bana blaca &Jtlatl 
Sınıf ta - Bu bö118 devam edemez, bopll blrincllfll kazandı. ohtu. (Bu 7-.mdan ve 1anu flhiı- - Alkpn; ,_ -· ..,ı raat 

....._ 4ftkla• •-planm tet Otretmen _Ne yapıyorswı baka.. klit17ordm. lerden o vakit RluittmltB) ve ., • yavAf rapmata;tarattanm. 
ldlt ..,,_..: JCımaa IOl'du: ma Pb'emor •m11aı, mtıatear bir im • lana devam eden pbpla11 llfıra Albay fon ldeatıoı rolbl Gtı-

ince hesap 

- '" Jfli M1lerlll h•bmı ,... bm oilanı, biqe1ler o-trenmelde mi AnkM iAb&t almak latedi: sadır. Romanın muharriri bir Fran • iadlrdf. (fgal aıtuada) fllmtnln 19. de Sa:b ye tet.e• rollDI GabılJ,.ı 
.titdtli .ı....._t ...,aJalDT · -Ne ifbı ef-4imT ua 1111tayıdır. Aml llmbll her ıtl .... rltltrl tamamen 1an& Yaqmdu GalriJo oynator. 

- .,_ llat.dlm. Talebe - Hayır efeadlm, Dl cUn- -Ne tem miT Amma da 111&1, ev- rfnbı lattlne ko~Jmibr. Bu ..ercle 1000 metrellt tllmdea 7abııs 10 met Bu aabnertı bko tak Wela .... 
-~·- enel, helaba bir ~ U oldutum lctnl blrindli bdar bel'eDihiüf te muJaar. rellal ha91 -Mt lrobln kartarilablldl. met fealleW/Çtlalta Qalqılpl,_,19Jtlaıll 

ll&n mlT eooA•• rtt bitin d1a7&111J1 nuan dikkatini :Y&DIDldan ._..'berk• b11 fl1mlD de WM Mile ,.mbror, • .,, .... 
~-·•U.1111t...,.uen celHtaaltttr. Bir Pnnm yalda~- icap •tt.llln metala•.,..... olmlt .er·._._ 

Brut - o ftbW• ı.f -. .. , .• 1.m_ 
Kadm - Jlansf fikrimdi! 
...., .. otu Hrabk ppk:!r. 

Pf7eraorla llJGtlrka, müanlrdea; mtnWlktL 
ubrlllde tok uak slbl llrb•.. htat ba tilmin telav gnrDe- Bana ldt IHJDamak ~ 
bıta l'OID&lleıhluMla detam edip et- blleleil undm17orda. Zaten wm bitin blJl1k lbıema Jd ....... 
mfJecelbıl IOl'IDQf Te p onabl al. lfnma deıtlala de blJle Wr ...-. uberllJIUfle aralan lüf '11 ...... 
IDJfbr: 11 methurdur. Bmıdan OD iti 181le Qıi dlr. Sık ,/tı: pm)Jdar. -·-· 

-Ber.ubay mulek 1orıunlutları vel mepv Ba ftS1l aahn811 Kaliko- rol Uk.S~blrlerle dopdola pılb Wt 
nı slclermek lem bası teflerle drat tun beynelmilel artl8tlftln fttlraki1· 111&11.Ja 1Jsılaut baı,amm. 
malt meebaıifetba • Ben bot ft le ~il (Pw• Paril delllilr) 8üll UUcJto•BIW .... kiti.._. ellencetl olarak edebb"ata ıDml de bir yaqm tt.ue.lnde ta - rlhaell J......ıa .. ldlklwlıll.raa:_... 
..... Buda~ ıomaalanmı mamlyle ranmıt ... bir daha pmı;. wor : 
7asarba ın...7a Jalaıet •ttiiiml memfftl. l'alıat b• ..ter 671• olma4b. -= uı.ım ... 111 
de IUVoram. Çbkl ~ bitin Dhtaatler ,..Udi te &labe· bile b.v.dtltn •••k .... .. 
temi JaaldJd •• -.wk ........... 7a ... .tadJomnia fibldn cnrnmeae ne ---- .,,.,. ... . 
ntmakm. hatl• ... • .... ....._. '8 tldlleı ~.s 

(Jeıal altmda)ma Uldad• ~ aı...-•• bu kadar 4• U.. e«bıelftftd••v- w 
1lbae alm._ .. kani' TWllcl1 a.. dikoiQ'a. .. .,,_, ,... bu mm ff'rl • 11t HrllaUlan .-U.ı•••• 
be BiNi fllml fftlrwlt IHr'- P. ijr~ llta4Jofa •ant eda bir he m.tD '1llf.•ı.,ı: blr·u.--.. 
dl. Bir ook ~eri• maka r,.... 1D1iJaUr1r1 slld1Jd9rbai '61· 1ü • :a.ta .... ...._~.""" 
welel• •-• ..... nu ................... : flbaı ....... bip .. , ...... o..- lapa........ ....,. ........ .aJdt..... ... ~ .... ....... ::-.::. -: ı:,= =~:.-=:= ="8-w.;: o~ fnı,·ı• 1>11e·- .. .a. 
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(SAHiFE 7) 

Ü darları bile mağ
eden bir mahlôk 

(Fransa ve Biz) Denizciler ayram~ 

Kudüs 

Yirmi yıl sonra hak -Bat tarafı 1 inci sahifede -

b ld müstahkem mevki komutanı namı-
yerİilİ u u . na kurmay başkanı yarbay Asım Ak-

.. .. p irt" saçı belediye reisi Doktor B. Behçet 
Yazan: S. Şukrü am an U •d · k mutanı ve maiyeti er-

F
. . . z enız o 

Pariste çıkan ıgaro gazetesının k"'' mıntaka ticaret müdürü, sıhhat 
1919 yılında (Türkler bize ne yaptı, a~ı·t. ai muavenet müdürü, liman 

I ) ) b lığı ve ıç ım l . 
biz on ara ne !~pıy~r~ . aş reisi, devlet deniz yolları iş etm~sı ~e 
altında neşrettıgı muhım hır yazıyı r lar umum müdürlüğü lzmır şu-

• hala saklıyorun:ı· ~=~:e daireler müdürleri, ellerinde 
Asurı Gene bu tar~lerde (~ransa şark- milli bayraklar ve parti bayrakları 

lôp 

si VRISif~EK 
kapılarında yüz bin 

ta neler kaybettı?) başlıgını taşıyan ld v u halde deniz ameleleri ve halk 

k • • ••ıJ.. l kl d ., ·ı l dild' 0 ug QS erlnl 0 Uren me e er egl ' bir çok yazı ~r n~şre ı. •v• heykelin önünde toplanmışlardı: A-
Aradan yırmı yıl geçtiğ~ hal.d: tatürk heykelinin tam ön cephesınde 

SİVrisinekferdi Türki~e ile ~ransa arasındakı tar~! sırtlarını denize ,ermiş bir de~iz kı: 
. dostlugu yemden canlandıran hak.iKı b b z temiz ve şık elbıselerı 

b. k 1 d h l ki 1 . t d . . . . d 5 ı k 1939 l d tası em eya ' Yaz geldi, ır ço yer er e a a- ma ı mse erın e avısı ıçın e - bir anlaşma anca yı ın a mey- .
1 

.. .. t k vaziyetinde yer almış-
li sivrisinekle mücadele ediyor. ilaç- la 7 gün zarfında günde 1,30 gram dana geldi. ı e Esungf,.. ~tatürk heykeline müte-

"b' l'kl k k' · · 1 kt d 1 b · · l · · d F tı. vve a k lar sıkıyorlar, cı ın ı er uruyor - ınını a zı:a a ı~. .. .. şte u yırmı yı ~~ı.n. e ra~s?:nın addid şükran çelenkleri kondu tan 
Ja.r. Şüphesız AsOrı hukumdarı, zama- şarkta neler kaybettıgıru, bugunu ve keri muzika takımı, vazife ~:;;....-

Fakat sivrisinekle mücadele eden nında kinin keşfedilmiş o~s~ydı, .as- yarını iyi gören. temiz duygulu Fran- ~lon~:: bir yerde bulunduğundan 
aa.de siz, biz değiliz .. Koea devletler kerlerini Kudüs meleklerının elın - sız muharrirlerı yazsınlar. . . keti l ma merasimine deniz erleri-
bu mücadelede milyonlar harcıyor - den kurtarabilirdi. Biz yalnız zaman ve hadıselcnn ~ b'a ğızdan söyledikleri istiklal 
lar. Hakikaten sıtmanın, ordularda dilinden konuşarak Türklerin şark- nın 1~1 a başlanmıştır. Saygı ile din-

Hakikaten sıtma ve onun küçük yaptığı telefat pek çoktur. :Mesela, ta Fransa ve insaniyet için en büyük mi arşı 1 e 
1 

heykl önünde harzırh-
916 · ld ki .. ... çalı enen marş fakat kanatlı bir hizmtekar olan siv- umumi harb esn~sında, 1 . senesı do~t o u arını gostermege şa- nan bayraklarla süsl~ kürsü~e ?.ıkan 

risinek asırlardan beri insanları meş- temmuzundan kanununevvelıne ka- cagız. . devlet deniz yolları ışletmesı korfez 
ıtrul etmiQ bir çok hükümdarlar bu dar altı aylık bir müddet zarfında Fransa ile Türkler arasındakı ta- l rı servis ~efiB. Süleyman gü-
• ıt• b. F h • . d 1 v b .. .. d.. vapur a ~ 
hastalığa ve muzır sineğe mağ!Ob Makedonya ordusundan 60 ın ran- ri ive an anevı ost ugu utun un- 1 b' utuk irat etmiştir. 
düşmüştür. sız askeri sıtm~~a tu:uı~uş, 20 bin ya milletleri çok iyi bilirler. F~~ ze ~lkı~larla karşılanan . n~tuk~an 

Miladdan 700 sene kadar evvel kişi Fransaya gonderılmış ve cephe- her nedense gene Fransız rı:uh~rr~ sonra deniz kıtaları erlerı hır agız-
Asüri hükümdarı Senneşerib Kudü - de yalnız 20 bin kişi kalmıştı. Gene- lerinden b~ıları bu dostlugu mcıt- dan denizciler marşını söylemişler, 
8e yürilınüştü. Kuvvetli bir ordunun ral Sarrail harbiye nezaretine gön- me;;en .gari kal{Mdılar. ) . daha sonra bir geçit resmi ya~~r~k 
başında bulunuyordu. O devirdeki or d d'ğ' bir telgrafla. «Akeri terhis em ge ekn d ~r~an k g~zet~~~- Atatürkün heykelini ve heykel onun 

bu Unkü ordularda bulunan er ı 1 
.: • • de Fransa a a emısıne a ar yu - de bulunan zevatı selamlamışlardır · 

~~l~rda hi: biri yoktu. Onun için. ettik, hastanelere gonderdık!> dı ~ sel.mi§ olan ~ö~yö (Ta:o) .nu~ Ha- Deniz işçileri de geçide iştirak eyle-
ı ç arın . d tay davamız ıçın yazdıgı çırkın ya- · . uskerlerin sıhhatıni muhafaza etmek, yor u. . k d kl .. k mıştır. 
• b'' ··k mevcudlu orduları uzak Bunun üzerine Fransız hükümetı zılar arşısın ~ a ıma mut~e eza- Bu suretle Cumhuriyet meydanın 

-._ e uyu nlarında f ıgaro gazetesınde neş- d k · · ti mesafelere eriştirebilmek kolay bir iş oraya doktorlar göndermiş ve bun - ma ·ı k l ld' H k ll k. a i merasım son~ ermış. r. 
. . d h ttA A 1 redı en ma a e ge ı . emen o e - K ıyakadaki merasım. cJ.eğildi. Sennaşerıb devrın e, a a lar askerlerle her gün mecburı o a- . l k t d 1939 lı _ arJ . . . k" · 
1 • ı t ' sıyon arımı arış ır ım. yı n Uyanık gemısı ıle orfez vapur-

ondan sonra asır arca. ınsan a: sı - rak kinin yutturmak suretiyle salgı- daki Maryan gazetesi ile 1919 yılın-
1 

d .. 1 t i hükümet önün 
k aı mücadele edecek bır ça- . k l arın an guze zm r, 

maya arw B 1 b b nın önüne geçmişlerdi. dak.i Figaro gazetesinı arşı aştır- den saat 14 30 da aldıkları merasim re bilmiyorlardı unun a era er , l F kta • -
C 'k ·d kına kına nebatı Sıtma ve sivrisineklerden bahseder dun. Bu suret e ransanın şar n~- ve müsabakalar davetlilerini saat 

enbubil Ab~erı k~ld: yetişiyordu. Fa- ken meşhur bir vahşi hayvan mü - ler kaybettiğini da~~ iyi anladım. Bı1z 15 de Karşıyakaya götürmüşlerdir. 
tne zu ır şe ı T'" kl Reval mulakatından evve - K k ht " ·· d d 'z ,..&;-....:: k t k. · sanlar bundan sıt - r~bbiyesinin bir söziinü de hatırlama ur er k arşıya a rı ımı onun e em .,.... . 

a 
0 

zaman 
1 ın . . . ' 1 _ ki fena hadiseleri çoktan unuttu · yarışlarına saat on beşte baslanmıs- r 

maya karşı ilaç, yanı kının çıkarı aca mak kabil degil: F kat 1919 yılındanberi Fransız mil · E 1" 1 . - 1 . 
- · · ı d a tır vve a yo e ve şarpı yarış arı gını bılmıyor ar ı. . ,. jack Hovard ismindeki bu adam letinin arkta en büyük dostu olan · . . . U 
Sıtmaya karşı kmakınadan ılaç B" .. k §T·· k 'lletı'nı· her fırsatta yapılmı", bırıncı gelenler yanık ge-d h dünyaca tanınmış bir aslan ve kap- uyu ur mı • 

0 
o o r d"d"V" •1 lA 1 n 

yapılabileceği ondan sonra da a a lan canbazıdır. Bu vahşi hayvanları rencide etmeğe ve insanlık haklarını mısının tız ses l u ugu ı ese arn a -
aınrlarca insanlar için meçhul kalmış . .

1 
•v • v F mıştır. 

tır. Biz geJellm hikllyemize: terbiye ederek onları elinde terbıye bı e .çıgn.emıye ugraşan .. ransız ı:ıu: 
h 1 t k b d m Sonra kürek yarı$ları, onu taki-Sennaşeribin ordusu Erdü vadisi- li maymun gibi oynatan bu adam, arrır erme ar ı . e e .ı ve samı 1 - .. k 

• • ..,, v i . .. . . . bir dostluk tavsıye edıyoruz. ben de )0 ve 1 00 metre surat, ur-nı geçıyor, Yuda daglarına dogru - hır gun Afrıkaya aslan avına gıdıyor B" "k F h . l · · 
1 

. En 
· K · d' uyu ransız mu arrır erı aynı balama yarışları yapı mışhr . son lerhyor ve udüsü muhasara e ıyor. ve sivrisineklere mağlub oluyor. d F b'' "k d' l t ""1 d' k 

Hikayesinin bundan sonrasını ef- Af 'k 1 d t zaman a rdnsanın uyu ıp oma - yarışlar ördekkapma ve yag ı ıre 

aane tarihlerinden okursanız Kudü- k 
1 

rı a otrma~ karıHn a sıdma~a yada- ları Molmhuşl~rdl'kır. h t d gibi çok cazip ve eğlenceli şeylerdi. 
. a anıp ya an Ja ovar o cıvaı· u arrır ı aya ın a Türkleri d . b 

sü mu haf aza eden meleklerın bu . . ,. d b' Gece Karşıyaka enız anyosu-
..,, k çalışan milletler cemiyeti sıtma mü- sevenlerın, sıyası hayatta a ıze . k h düşman orsdusunu bozguna ugrattı d k ld kl .. .. B nun genis trasasında hır açı ava 

'b' d 1 h ı· · d mı ·1e iyi olu ost a ı arını goruyoruz. unun . }arını, bir ge~e iÇi~de Sennaşerı ın ca e e eye ının yar ı ı - için şarkta Fransız dilinin ve Frans•z deniz balosu verilmiş, geç vakte ka-
vuz bin askerınin bırden telef oldu - yor ve aslan avından da vazgeçerek k"lt'" .. .. k k m t k zandıO.ı d k .. l zı'h bir şekilde : .. . . . u urunun en ço ıy e a ,., ar ço guze ve ne 
gunu oğrenırsınız. kendisini Amerikaya atıyor. bir memleket aleyhinde yazı yaz- vl .

1 
· t' 

Vali, beledi.Ye reisi ve diğer zevat 

Y ole yarışların dan bir intiba 

Kahraman bahriyeliterimh. 

' 

Her halde meleklerin böyle bir şey 0 1 . h . l . kı eg enı mış ır. 
b.1 vi . nun a · mak Fransız mu arrır erme ya §· Hava fi~ekleri yakılarak ortalık 

yapa ı eceg ne ınanmazsınız. • _ Aslanlardan korktun da kaçtın, maz .. .. . . . . ·· b 
Hayır, yalan değil: Hakikaten bir d k d M. d ,... .11 ti . . t 'h" k"l gunduze çevrılmıştır. Denız musa a-d ... 1 mi? Diye şaka e en ar a aş- e enı mı e er ıçın arı ı ve u · . l "f 

gece içinde Kudüs kapılarında yüz egı .. l .. b ti ·n kıvmeti pek bü- kalarında kazananlar takdır ve ta tı 
1$'Y"iFD'Cdallfı .. :"if3hY·n·cara\'n·ı 
: ..... 1 ......... il 1ilti ... 11111111lllil1 il f .......... 1111111111il11111111 .. il ... il. 111111 .................... ,. .... : . .. . . !arına : ture munase e erı .

1 
. l d' 

bi nAsuri askerı Blmuş olabılır. Fa - d' 1 d d ğil "kf" B'z Türkler Fransız edebi _ edı mıs er ır. 
b meleklerin eseri de-il b'l - Hayır, ıyor, as an an e yu ur. ı ........ k d' l b d 

kat u,. . . g se ı e ama sivrisineklerden korktum. Siv- yatını ve Fransız kulturunu e Tl ı stan U} a• 
· eklerın eserıdır ' .. k d · · bT · • ıın · risinek aslandan daha müthiş bir kültürümuz a ar ıyı ı ırız. . ... 

Hakikaten, 0 g~ce ne olmuştu? hayvan, azizim ı Aslanlarım benim Bu itibarla Frans~~l~rı.n da ~~7. lstanbul, 1 (Hususı) - 1 tem-

Çemberlaynın şemsiyesi, Her. . 
yonun pıposu 

Bunu Şennaşerıb anlıyamamıştı. · d' k d ancak bir kaç yerime Türkleri bir tüccar gozu ıle degıl. muz kabotaj bayramı, burada fevka-
1 şım ıye a ar · ... hl"'k" k k · · d 'l · Birkaç sene evvel memleketimizi ziyareti esnasında çok müsbet intt. Fakat biz an. ı~~ruz: . . . çizik yaptılar, halbuki sivrisinekler daha ziyade mıllı vve ~ :=" ı ara te- iade parlak merasımle . tesı: e. ı ~ış-

Erdün vadısının sıvrısıneklerı bu- k 1 mezara sürüklüyorlardı ıl) rimizi ve insanlıgın ıftıharla baka- tir. Taksimde Cumhurıyet abıdesıne balar bırakmış olan Türk dostu l\Iösyö Edvard Heı ~o, geçenlerde ilk 
gün de orası için bir afet teşkil et - az asın --ooooo cağı yiiksek ve temiz varlığımızı e- müteaddid çelenkler konmuş, 'eref defa olarak Fran~ada bir edebiyet jüri heyetinde bulunmağa mecbur 
mektedir. Vadi, denizden 300 met- tüd ederek bizimle ebedi bir dostluk direğine bayrak çekilmiş, şehir ban- kalmıştı. 
re alçak bir sevi~ededir ve kışın bile Kay bo lcı n genç kurmalarını diliyoruz. dosunun çaldığı milli marş dinle:ıdik Fakat Mösyö IIeryonun bundan daha büyük bir derdi vardı : o gü~ 
sıcaktır. Onun içın, sıtma sineği ora- 19 l 9 yılında (Türkler bize ne yap ten sonra deniz ticaret mektebı ta- piposunu unutmuştu. 
da kendisine çolt iyi bir yer bulur tı 1:5iz onlara ne yapıyoruz'?) başlı~t lebesinden B. Ali Cüner, Süreyya :Malftnı olduğu üzere Fransız meclis reisi Heryonun dudaklarından 
ve yumurta mevsimi olan kışı orada aİtmda Figaro gazetesinin neşrettiği kaptan, emekli general Mehemed piposu asla eksik olmaz. 
geçirerek yumurtlar. şu yaZlları bir gözden geçirelim: Ali taraflarından nutuklar .ira? ~d~I- O gün nasılsa piposunu unutmuştu. Hem de işin tuhafı nerede unut. 

Kudils ise denizden sekiz yüz met cŞarkta Fransanın tarihl ve an - miş, büyüklerimize denizcılerımızın muş olduğunu bilmiyordu. ...... 
r e kadar yüksektir ve iklimi yazın bi anevi dostluğunu kazanmış olan <ıükran duygularını ifade eden ta - M. Heryo, jüri heyetindeki arkadaşlarının sözlerini dinlemekteyken 
le nisbcten serindir. Türkler, dün Çanakkalede bi~imle zim telgrafları çekilmiştir. bir yandan da acaba nerede unuttum, diye düşünmekteydi. 

Asuri askerleri Erdün vadisinden asil bir düşman olarak harp ettıler. Samsunda: Bu sırada M. Leon Berard geldi ve Heryonun rahat olmadığını far-
geçerken sıtmaya tutu~~uşlar ve Ku Bütün bir muharebe esna~ınd.a ketti. Kendisini oyalar ümidiyle bir sigara verdi. Heryo dalgın dalgın 
t'lüse kadar gelip bu yuksek mı?ta ~ Fransız askerleri Türklerde~ h~ç b~r . . sigarasını yakarken piposunu da hatırladı. Mebuslar m'eclisinde unut-
kanın soğuk rüzgarlarını yedıklerı fenalık görmediler. Hatta Turkıye e Samsun, 1 {Husus\) - Denızcı- muştu. 
~ibi sıtma ile halsiz düşen vücudları kalMıs olan sivil vatandaşlarımızla ler, Atatürk anıtına çelenkler koy - Bir postacı Heryonun meşhur piposunu resm~ bir zarf içinde getir. 
tah~mmül edememiş ve binlercesi bir ' esirle;imiz ve yaralılarımız Türkler- duktan sonra bir heyet valiyi ziya-
den ölmüştür. i den yalnız kardeşçe ve dostça mua- ret etmiş ve Türk den.izc.iler.in~n di. Muhterem meclis reisi piposuna kavuştuktan sonra, arkadaşlarını 

k ] b ıd t daha rahatça dinledi, .eserleri daha dikkatle tetkik etti ve nemzcdler-Aradan asırlar geçtikten sonra, J mele gördüler. . minnet ve ü ran arını ı ırmıs ır. 
d E dil '.f kl · 1 den jan Polu tuttu. umumi harbdc İngiliz o~ usu r n "" Türkiyedeki tatlısu fren er~. 1 e LJolltor 

çöllerinde ayni tehlike ıle karşılaş - Kaybolan Baha Ardıç Türk olmıyan diğer unsurların ı:urk- M. Heryonun piposu kaldığı bir gün onun en rahatsız olduğu gündüı, 
m1g , fak at sıtma ile mücadele usul- İkinci Lise üçüncü sınıf talebesin- ler aleyhindeki iftiralarını tek.zıp e- Bakteryolog 
leri zamanımızda çok ile~i~eı_niş .. o.1 - den ve arkadaşımız muallim Nurerl- den bir F ran~ız amir~linin resmı ::~ A. Kemal T onay ' Ba "ı l kla r nası ı sevişir ı er 
duğu için yüz binlerce kışının olü - din Ardıçın kardeşi Baha Ardıç, ev- poru ile TürKiyedekı Fransız teh 
mü gibi feHi.ketlerin önüne geçilmiş- velki günden itibaren ortadan kay- sının hiç bir fenalığa maruz kalma- BullflCl, aalguı hastalıklar Yalnız insanlann aşık olduğunu zamrndenler muhakkak aldanırlar. 

mfttebasm tir. Bununla beraber, İngiliz ordusu bolmuş ve ağabeyi, vaziyetten endi- dıkları tamamiyle anlaşılmıştır. l\lemeli hayvanların biı·çok hislere sahip oldukları muhakkaktır. Hat. 
Suriye çöllerinde sıtma yüzünden şe ederek zabıtaya başvurmuştur. Şu halde mütarekenin bu karışı~ (Verem ve saire ) ta balıklar da bile sevgi ve sevişmek vardır. 
birçok zayiat vermşitir. Baha Ardıç , kimyadan ikmale kal- günlerinde perişan ve acınacak bır Basmahane poliı karakolu ya- Sond adaları civarında yaşıyan ve Gurami te!'-miye olunan bir cins 

2600 sene evvel Asuri ordusundan mıştı. Diinkü taharriyattan bir neti- halde bulunan Türklere yardım et- 1ımda 747 balık sevgi bakımından hemcinslerine nümune olacak vaziyettedir. 
yilz bin kişinin kurban gitti~İ ~~sa- ce alınamamıştır. Kendisini gör7nle- mek vazifemizdir. . . T" k TeleıfoT'I~ "1115 Gurami balıkları fevkaHide lezzetlidirler. Yalnızca Guramilerin 
hada bugün şiddetli bir sıvrısınek rin gazetemizi haberdar etmelerı tak Bazı Fransız gazetelerının ~~ '--------------·• lezzetli olduklarını bilmek onları tanımağa kafi gelmez. Bu balıklar 
mücadelesine girişilmiştir. dirinde minnettarları olacağız. düşmanı insanlara yaranmak.., .

1
1rn fevkalade has~astır da .. Bilhassa yumurtlama zamanında dişi ve er-

Milletler cemiyetinin sıtma müca- yaptıkları neşriyat doğru ~egı 1k r "\ kek büyük yuvalarını zevkle hazırlarlar .. Bu balıkları tetkik ettiğimit 
dele ko misyonu, her tarafta olduğu EJeksİr Şahdp Eğer Türkler Almanlarla bırleşere . Satılık EV takdirde daha entere!'.an netit:elere varırız. ~uvalar)nı hazırlayan 
gibi, orada da geniş bir faaliyette bize silah atmışlarsa bu kab~h~tı 

1 
Guramiler derhal biribirlerine doğru gelir ve ağız ağıza birleştikten 

bulnuyor. Basur memelerini gi- kendimizde aramak lazımdır. Buyuk Kızılçullu otobüüs durak yeri 20 sonra bir müddet bu şekilde yüzerler. 
Sıtma mücadele komisyonunlm sıt harp Fransız milletine şa~k.ta .~eler -

malı nuııtakalarda halka tavsi«e et- derir, Kuı.,veti, Erk. ek- kaybetmiş olduğunu pek ıyı goster- No. lu ev satılıktır. Müracaat yeri: Fakat uzun müd~et bu \'azi.yette ~almaga ta~am~ülleri olmıyatı 
J 1 K 1 ll t b"" d aky . 20 ı balıklar birkae dakıka sonra bırdeııbıre ayrılır, bır mucldet sonra da tiğ · usul sıtmaya tutulmamış bulu- {iti. işti hayı arttırır. di. TürklDerin en ~;n~ d~ş~:~;ıız- ••-•ı•z•ı""ç•u_u_o.o_us __ ur __ ..,.en._ I yeniden birleşirler. 

nanlar için a-ilnde 0,40 a-ram, ı.ut • - evamı ıııcı -
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Frans<l ve b;z 1 Rusya-Lehistan iş b'i·rliği 
- Ba~tarafı 7 nci Sahifede - l 

•a müttefik olmaları yüzünden uğ -ı 
radıkları felaketler karşısında tarihi 
dostluğumuzu hatırlamak zamanı· 

gelmiş ve geçmiştir bile .. Simdi Türk il 
lerin lehinde bir ecnebinin şehadeti 

!Dr. Göbelsin yenil Le Tempş'ın yazıyor 

ni zikredeceğiz. ı 
Bu sözleri, büyük Romen ricali-

nin birinden duyan ve neşretrnemize 
müsaade eden Mr. L. Bartu'dan işit
tim. 

İşte TürkleriQ centilm:nliğine gü
zel bir misal: 

Büyük harpta Romanya, muhte
lif milletlerin istilasına uğradı. Bun
ların içinde en gaddarları Alman
lardı. Sonra Bulgarlar, daha sonra 
,Avusturyalılar, nihayet Macarlar .. 
Fakat içlerinde en terbiyeli ve insa
niyetli olanı hiç ıüphesiz Türklerdi. 
işte bu iyi insanlar için itilaf devlet
~erinin merhametini ve daha doğru
su adaletini bekliyoruz.> .. .. .. 

Yirmi yıl evvel Figaroda çıkan bu 
yazı ile bugün Maryanda neşredilen 
yazıya bakıyorum da Mr. T aro ka
fasındaki muharrirlerin Fransa na
mına yazı yazmalarını hiç doğru bul
muyorum. 

Fransız milleti büyük Türk mille
tinin ana vatanı olan Hatayı bize tes
lim etmekle tarihi bir dostluktan bek 
lenilen büyük bir hakkı yerine ver
miş oldu. (Hatay zaferi} Türk mil
letinin hak ve adaletten beklediği 
büyük bir dava idi. Fransa bu hakkı 
yerine getirmekle İskenderun lima
nında büyük bir dostluk abidesi kur
muş oldu. 

S. Şükrü Pamirtan 

Bir harp patlak 
verdiği takdirde 

Lehistaıı, Prusya'ya saldırmal~, ha

bir nıakalesi • 

l 
.. ı ·dJ ltalyanın bugiınkü stra· 

ngı tereye şı uet t .. k . t. 
~~m~~~~.'::ku~~~!.:?.~.l CJI vazıye ı 

~all edilebilirdi. Fakat biz Alınanlar 
bugün arhk,a'd::ı.ma ağzının payını 

va silahları ile Berlı•n; vurmalıdır \'crece.L; nı~vk.:IPv! •. Bu arao;.ı, Lon-
• -dranın ortaya attığı yal uıl.:ı.t '!4 \";t'r 

ltalyan şefleri, demokratlarla girişe .. 
cekleri bir harbin, ltalyanın ölümile 
neticeleneceğini hilrnivor1ar mı? Paristen ~ azıhyor: k ~ı \'e~: 0 mJk:ı !.rt:le etmek için, icabe-

Sovyetler birl'gi~ le Lehistan arasında halen bir itimadcıızlık hüküm llb1 çare ve imkanları temin etiiği
silrdiıg nü Fran ızlnr da tes ·m etmekte otmnlarına rağmen Pari8in r ,' ~-t:•l, ;rgilizl .. tin !>rGD'ı~ .ntla ma- Akdenizin merkezini, Libya sa - ya Balkah devletleri olsun, bu mem 
askeri politıkacılan, iki memleket genel kur:maylarmın daha sıkı bir kıııesı ~ekı·:ır SOi\ hızla ç:ııı:;l'\ny ı un~ hilleri ve on iki adaların idame etti· leketler yarımadaya nazaran geniş 
surette m a· t rik ııde bulunma arını tnlep etmektedirler. lallı ı: • . d~ak:nt, cfki\rt unn.ın1yeyi ~i muazzam bir baraj gibi kateden sahalar arızedeh ve dünyanın ba§lıca 

cDepeche de Toulau e> de general Orrrıcngaud diyor ki: tela::.. l" ~;H·cc·)k hava<l .•.ni )'nğ - ltalya birinci derecede bir stratejik ikmal merkezleriyle aer};>est nıüna-
cLehistanın emniyeti So\·yetler birliğinin emniyetine "Sıkı bir :rnrette Jı:-mıya koyuldu. mevkie sahiptir. Bu sayede Akdeniz ktılelerden istifade eden çevreleyici 

baglıdır. Bu bilyük de\ !etin yardımı olmas~, Lehistanın \•Ui-yeti müş- Alman a:okerlerinin ayaklanmış ol havasının bütün mÜ'nakalelerini teh- bir vaziyete maliktirler. 
kili olur. Harp knbusu Ukranya ile BaltıK sahillerinde pusud:a bek- c.luklarından işçilerin grev ilan ettik- didi altında tutabilir ve hava kuvvet Bu devletler, taarruzlarını müı
lerken, bu devletlerin tehlikeyi ehemmiyetle telakki etmemeleri büyük lerinden , milletimizin muhtelif ta- leri vasıtasiyle taarruzunu eiafını çe terek dü§man üzerinde birl~tirmek 
bir dikkatsizliktir.> baka ve sınıfları arasında hoşnud - viren memleketlerin göbeğine kadar 'mkanına daima malik kalarak. teair-

Fransız genelkurmayı ile sıkı münasebeti olan general Atinengaud, ı-uEluk ve protektora topraklarında götürebilir. Bugünkü tayyarelerin sü lerini dağıtmak suretiyle tahribi da
gerek Varşovada, gerek Mosko,·ada, milli ve otorit~r vasıtalarla mU- anarşi htiküm sürdüğünden bahsedil ratiyle Bordo , Paris, Belgrad, Ati- ha güç bir vaziyet!! koyabilirler. Bil
cehhez bir F:ransız hava misiyonunun bulundurulmasını ileri sUrrneltttı !llektedir. na, Tunus, Cezair, Lombardiyanm hassa Fransanın deniz üsleri tran
ve demektedir ki: Lakin bunların hepsi cazibesini Sicilyanın veya Sardunyanın hava sanın veya Cezairin garbine çekilebi 

Fikirleri fiil s:ı.hasına koymak, nazari mt1Hihazalarla uzun uzadıya khybetti. Biz;m milletimiıı, nasyonal nıeydanlarından ancak iki eaat mesa lir. Fransız fabrikalarınm bir kısmı, 
meşgul olmamak :zamanı gelmiştir. soı:;yalist mektebini bitirdi. Biz Bri- fededirler. lstanbul, Ankara, Süveys icabında tasa veya İngiltereye nak-

Armengaud, Sovyetlerin Lehistana yapacakları yardımı şu balmn... tnnyalıların tecavüzüne karşı si - ve Kahirenin Rodosa olan mesafesi !olunabilir ve buraları da ciddi bir 
dan rnül.lhaza et kted=r: lahsız değiliz. Biz hem kendimizi de aynidir. tehdide maruz kaldıkları takdirde 

Sovyetler, u"his {l rn, ta~~·arc imali için ham ve yarı mamul madde- mtidafaa ediyoruz, hem de eski nas- İşgal ettiği stratejik mevkiden, Amerikanın istihsalinclen 'istifade 
)"onal sosyalist usulünce, mukabil ta- ltalyan hava kuvvetleri, istedi-gi gi- edebiliriz. Balkan ve yakın şark dev· 

ler vermek suıetıyle yardımda bulun:ı.bilirleı·. • Atruza geçiyoruz. Olduktan sonra, bi filolar nın faaliyetini şarki veya '~ll~ri de ayni şekilde tedbirler ala-
Ancak, bu n dd ler d:ı 1a ş· ıdiden depo edilecek olu~ • .hu tedbir- - b ı 

l b l 
'r.damnkıllı olst\n. Bizim mukabil dal' .,.aılbi Aktlcnizdeki harekat sahasınm ilit er: Tuna ovaları, Rusyanın, 

lerin bir harp hal'nde, bir mana ı o a i iı·. A dol Yazı sahibi, harp halinde, Lehistr.nın yapa"ng1 ilk isabetli hare- bemiz ıçok nğırdır Karşımıza pislik r-n mühim noktası ür:erinde teksife· na unun veya Mısırın derinlikle-
. · -lehi!ir, hasım füoların Tulon Ce '" "İ taarruz kuvvetlerinin masun ola-

ket olnıak üzere, bütün kuvvetler~yle de: hal şarki Prusyaya taarruz sapanı ıle çıkılınca, otuz metreden · T l\ıl l .. l . d '. . k bu'u ü ı · · · -''kl · ıaır, unus, a ta us erın en ıstı - a ı nacagı s erını ısteaı erı 

etmek, hava s lihiylc de ş·ıcziy", I3ohemya. Saksonya V<? &rlin civa- flore ile mukabele etmiyC1ruz. Za - fade etmelerine mani olabilir, Fran- 'mdar uzakta t~sis etmek imkanını 
rına saldırmak olduğu a i t et d~r. Geneıal lıu husut:.ı. diyor k :i manla bizim <le postumuz kalınlaş - s.'.lnın cenub ~arkisini, Mısır ve Bal - onlara verir. 

cBu cihet Varşovada da mti a ca \:e mülfihaza edilmektedir. Ancak, tı. kan devleHerinibbmbardıman edebi- Böylece havacılık bakımından, 

1 1 1 d 
bunu yapabilmek için i aya luzu 1 \" tlır. Bu bakandan Politikada büyük bir tecrübesi o - lir. Tarihi ve mantıkı inkar ederek 1- 1 talyanın çevresintle bulunan devl~t

Şg a a İl 0 a r 0 m a • en ehtımmiyetli olan nokt , n h\ er de'lllttleri e tıtı~ da bir üstünlük lnn İngiliz pı'-Opagandası, Avrupa<la 1 .. !ya komşulariyle harbe giriııtirse, 1erin kat'i üstünlüklerı tebarü~ eder. 

f
• I J veya hiç değilse, onlarla r be.1' tenı · ı etmektefür. Eunun için kuvvet mu\•azenesi oyunlarında ilk r al harp hatlarının merkeinde lta1yanm coğrafi vaziyetinin bir 

nı 11me a ınıy or ise So\yC lerin yardımmn \ ç . d ... rtefa olarak, bugüne kadar hesaba "er almış olur ve hasırnlarmda teh- -ıeticesi olah zaafı, n:ıemleketih istih-
- Baıtaralı 

6 
mcı sahifede_ Armen u:ıd Sovyetl rd v. clerin 5000 'tane olduğunu tahmin !katmadığı yeni bir muarızın peyda lik~li yaralar açabilir. Fakat bu mer- '8l kanaldan peyk mahdud 'O!duğa 

Bu sırada dekorun bir köşesine sak ediyor. Bunun 1500 u \'C , 1 u bombard•man, 1 :Uo i hücum. 1000 i olduğunu gqrüyor. 1ng~lizler, tel\ baş '.ez! vaziyetin favclaları kon'l'!';U1arı . Çin, daha vahim akıbetler doğurabi-
lanmıı olan Lusiyerı Dalsası gördüm. 1000 ni ae kcş'f t. y~ re;:,idir. Bunlann ı5oo tt uza'k: şarkta, hırına i tad k~sildikleri bu noktnda ı1ın çevreleyici taarruzlarına ~uerız 'ir. Deniz münakalelerinin mutl.,k 
Artist çok açık çehreliydi. Fakat 3600 ü Sovyctleı in gnrbinde bulunmaktadır. Bu onuncu kısım AHu- lJıxim turafımızdan .reride bırakıl- Lulunrtıak tc1,likesiyle tadile u~rar. fürette kesilmesi metodik tmrette 
b paya tahsis edilmiştir. mıelardır. ftalye bu bakımdan hassaten bir ,,.ahrıibe uğrıyan mal:r:eme ve mühim-

f ~na takdim edildikten sonra nazik J 'd b .ıbır tavır takındı. Ona hürmetle sor_ Doyçe . gema.yne Saytunı Nasyonal SO$yalist hareketi , pro- ·nev tı e ulı.mmakt~dır: Arazisi· _"lahnı yenilemek imkBnını vcrme:t. 
'dum: 000*000 pagandaya ka.r.şı koymak ye propa- ''in Clerinliği a7.dır; Po vadisi ancak <'iven yüksek kumanda heyetinin 

-Neden bugün çehreniz bu kadar N k 'f · · randa taarrnzun.a geçmek hususım- 400 kilometrelik bir genişlikte uzar .Yıldırım hıziyle atılacak büyük ha-
.asık? e:vyor aymıs g3z~tesıncten daki b'ilgilerı'\i Alman millet'Re dev- ve yanmedenın en "eniı noktaal a ve bl'a ltu.-vetleriyle-. harbi kı· 

ı-etmiştlr. Bizler de arbk propaganda ?SÖ ki1bmetrıeyi ~a. BtiHln is- a ke~rek hu mahzuru önlemek id~ 
- Çektiklerim hep film yüzilnden. dan bazı şeyler biliyoruz. '.Mücadele- tihsal burada temerküz ~tmiştİT liasında olduğu malumdur. He e· 

Bu filmin ilk nüshasını kışın çevir - N k . . d miz eroıasında, propaganda bizim )'e- Memleketin coğrafi hususiyetler; ·ana ve gurura pek müsait btr rnn . 
.miştlk. Filmde bir çok kar sahneleri evyor sergısın e ğanc silahımız idi. İç politikadaki ha v~iyetL b~isbü_ti.in giiçleştirir: Ara- ' te böyle bir harket yara~ır, fakat 
vardı. Benim rolüm yani teğmen ::;ımlarımız mutlak bır surette haki- 71.nın b~yuk bır ~ısı:ıı~ı örten Ape ' üyük Avrupa devletleri ara sında 
Şmit rolü hemen yalnız kar sahnele_ T •• k U ınireti ellerinde lıulundurnn:1ı olma- ın da21arı, etıdustrı~ı~ hemen ta- ukua gelecek bir harpte böyle bir 
rindeydi rejisör bütün kar sahnele- ur pavyon larma rağmen, bir kaç ravndda ken- "nam1~m dar Po vadısmde tekasüf lareketin süratle neticeyi l -

dilerini yere serdik. Bugün, o gün - ·tmesıne sebeb olmuştur. Buradak= nanmıy t ··b tıakacaiın:1 
rinden vazgeçti. Bu yilzden de film- . . . ~ '"ndü t · t k h k l . a ecru e ve man manı-lerdekı gılıi sılahsız değ:Iiz. Bugün, : . s rı mı~ a. a~ı ava uvvet er· . 
dek~ rolfJm ~facı~. kaldı .. Keşki filmi T .. ~ı kültür ve medeniyeti ifade ha- bir millet olarak, dünyanın en muhte çın ~olay bır sıkar teşkil eder. lır. . 
yenıden Çev.ırme1'ı kışa bıraksalardı. Ua ( jem ordusuna sahibiz. Bır kaç saat icinde, harp fabrika- , , Garp. ~evlet!~n -:re Bal~an deYlet-

Biızat muharrir de bu fikirdedir. klffitndan çok zengin görülüyor Dr. Göblıels larn~ın umumi hev"'ti tanıir edilme7 erıyle gırışeceg! ~.ı~. harbın. lta.lyayı 
Fakat stndyoyu, şirketi ve ı·ejisörü Fölkişer Beobahtcr •ahrıplt'"re ui!rıyabilir. Divl"r taraf- 'narudz bırafkal cagı olum tehlıkesı kar-

k · · ··b w • 1 ş· d' b d k'} 11 1 an, d~<rlar vü-ründen, simalle c .. ntı,... ı.s. ın .. a, şe eri. böyle bir uçuruma 
bu noktada ikna mümkün olmamış- Nevyor sergısının tam go egı?- ım ı ura a es ı 1a ı ar, oyma ı ----00000 •. kl 

tır O 
1 

k ff k' de sadece Market Street adı verıl- kapılar, rahleler, kakmalı sandıklar, 'Y~~ında irtibatı temin eden demir~ utu enmelerıne nasıl raı:ı olabilir· 
. n arço muva a ıyet kazana- , . k b' 1 h' d'l k• d' k" b l A'"t.ık.te sr.ı.verf:ur ··olları _Lnı'z k k !er . . miş t:>lan yerde yenı şar tan ır par- teş ır e ı me .e ır ı un ar on ı ı ~ .._. "' ere enarına sı ısmı~tır · 

en.~ ola~ bu fılmın muhakkak önü - ça, Türk pavyonu kurulmuştur. üçüncü asırla on yedinci asır arasın- k ~u da açıktan gelen taarruzla;a kar 1 

rnuzdekı kışa yetiştirilmesi ıazım o1- Dışındaki mavi çinilerle bu böl- daki zamanlara ait eserlerdir. Müze- ongreSl bunların müdafaasını imkansız kıl- --------------
duğu fikrini mildafaa ediyorlar. genin en göze çarpan binası olan bu nin merkezinde on dördüncü asra Antikite severler sosvetesinin u- maktadır; rnünakale çarçabuk kötü R A D Y O 

Filmde rol alan artistler Leon Ma - pavyonda bir Türk kahvesi pazarı, ait Türk vazoları ve bronz eşyaları mnm' toplantı~rnda <liln Ötleden sorı- .. ümleşebilir, bu yüden askeri hare- - Baıtarafı 4 üncil aahifede -
to, jan Maks, Raymon Emo, Polaza- lo~antasılvardır. k":'e bikr t~~ı .. t~. b~- tar;!ır ki, gayet pahah ve nefis ~ey- rn halkevi saloıılarmda Esat Serezli- kat ve memleketin umumi faaliyet- canım tezdir sabredemem. 
, is ·ı il l ·n · raaa asır arca es 1 şar u turu 1 e erc.ıı·. ııin ba-=ıkanıı:ı.ı alt\nda yap1l""ıstır. leri felce ugw rar. 8 R ı e g ze J nı Astordur. b' . k"l .. .. .. . · t B d· b' k" d f l b' " l\ ... - efı'k Fersan hı'caz •ar 

Stild 
gar 111 yenı · u turunun ımtızac e • ura a ır ose c say a arı ır t c1 L w • 

yodan ayrıldıktan .!'onra Gab- mis olduğu ~öze çarpmaktacfır. ~azete sayfası büyiikliiği.ınde gayet çtima avali namına Emniyet mü- imanlar için de ayni tehlike va- kı göğsümden kaçıp gittin. 
ruyonun Paristen yetmiş kilometre , Pavyonun methalinde selvi ağaç- mu~anna bir kitap vardrr ki her ta- dürü Selah~ttin A~slankor~~t bulun- riddir: Doğrudan doğruya tehlikeye 1 O - Şemsett.irı ziya şehnaz 
uzak villisına gittik. Yolda yıldız: larının gölgelediği bir avlıda çiniler- rafı altın yaldızlarla tezhip edilmiş- muş, evvela senelık heyetı ıdare ra- maruz bulunan sahillerde limanları şarkı denizin dalgasını dinli· 

n d k hı l d f l d 
pııru okunrnu~. sosyetenin bir sene koruyacak derin körfezler mevcud yorum 

- Villada hakiki bir köylü hayatı le yapılmış dört havuz vardır ki bun· tır. ura rı i ra e er e c-vka a e- · l d d el. zarfındaki ça 'ışmalım azrılarm tak- değildir. Ve müdafaa tayyarelerinin 21.1 O Konuşma 
geçiriyorum, diye söze başladı. Stild- l~ra birer. demir yı an ağ:tın a.~ ö: ır. . . . . . .• dil'leriyle karşılanmıştır. Bundan müdahalesine imkan kalmadan bom- 21.25 Neşeli plaklar • R. 
yodan 70 k'l t kt .• kulen serın sularla dışarının guneşlı Bınanm her ıkı nılıayetmde ıkı bard 21 .30 Muzı'k 
bir köylü ı obme r_e uzka b~l h~kıkı ve sıcak caddeleri bir tezed tqkil et- köşk veya hutse il vardır ki ~vvelcf' ~onra bir senelik hesap raporu okun- ıman edilebilirler. Denize kartı 

tor ası ıçme ı senız ne k d' muş, muv~fık görillmilştilr. kapalı olan Nopoli körfezi de hava 22.00 Müzik (kü~ükorkestra _ ıef 
kadar zevkli oluyor. me te ır. bu ce~meleri z;•nginler fakirler kin Nizamname mucibince yen! idare hücumlarına kartı açıktır. Denizde, Necip Aşkın) 

cİşgal alhnda>dan sonra, bu fil- Avlının tarafında her ikisi de yaptırırlardı. Burada yazın sırak heyeti seçimin~ geçilmiş ve reyl~rin Palermoyu Kagliyariden ayının 16Q 1 - Heinz Munkal • Ven~ 
rnin zeyli olarak cidam müfrezesi> Türkiyede hükumetin inhisarı al· günlerinde serin içkiler satılac:aktır . tasnifi neticesinde azadan Nedime millik tarassudu deniz kuvvetleri ta- dik hatırası (serenad) 
romanının da filme alınmasl şimdi - tında bulunan içki ve tütün kö~si Avlının methal1erinden birisinin ~lutlutQrk, Esat Serezlf, Selihettin rafından devamlı surette temin olu- 2 - Beethoven Op. 27 No. 
den kararlaştırılmıştır. Bugünlerde bir tarafından da eski lstanbulda bu· dı~ında Türkiyenin dıtında Türkiye- Kantar, Muzaffer Uras, Sellhettin nabilir. Fakat hava kuvvetlerine kar. 2 mehtap sonatının adaciyo 
paris ~azete1erinden birisinde tefri- lunan çarşıyı hatırlatan bir pazar nin bir çok yerlerinde görülen ne"i- Arslankorkut veMazhar Yalay ve qı devamlı bir baraj kurmak imkAn- 3 - J. Straus hayat size ne-
ka edılmekte olan bu romanda ciş - vardır. d b' 1 x. rd k' il Feridun ittifakla idare heyetine ae- sı:tdır ve bombardıman tayyareleri şe versin. 

1 lt d B d 
.. l . .. .. l , en ır çe§me ve ya a~ı va ır ı ze- . . ~ I k ,, ,. Ch . 

ga a ın &> romanının bütün kahra ura a uzer erı gumuş e san at- . .. I ki' . .1 d k çilrnıştır. mania i e arşılatmaaan hedeflerine .,. - tııtian Ryming enter 
manlarını tekrar görüyoruz. karane işlenmiş ağızlıklar, çubuklar, rl 1 gluz~. rlen ~ ç~nı er ve e orasyon- iVi h, - ulaşabilirler. mozze 

1
- b'hl .__ ı__la . l l' bol k ara sus enmıştır. l as a a L .. . B 
l 

1 
tes ı er, taDBJUl r, ıt eme ı ren - T" k' . h"k" . . l p r nıyor ihyada, coğre.ft ~rtlar daha J - eethoven Patatik so .. 

stanbul Cağa/oğlu li Türk bluzları, çocuk elbiseleri ve- . ur ıyen .. ın esas u umet sergısı h 1 d B d k . b l kt d mılletler holunde ve sulh sarayı kar- Usulü' muhasebeye bihakkin va- mi a zuh~ldued~r. ütün mühim tesis- natının 8 aciyo antabilesi 

S hh Yi d 
saıre u unma a ır. et sa ı ır ve fy • • • ··ı f 6 - crich T-pp F .. ı at ur u d k l t kıf Fransızca bilen bir muhasip ara- ~erısının ço oma- ı:. •a UJISanın 

Avlınm bir başka tarafında Tür- şısın a uru muş ur. 1 b J • l d etrafında muzı'k seılerı' f•n-Ak k' T' t ~ k sı un atın getıye a ınmasına a irn- 0 

Sahip ve mu"du··ru"Manı'sa• kiyedeki bütün maden iı;ıletmelerini Burada en fazla göze çarpan eser, nıyor. ae 1 ıcare an aaına ki! J l .., b tezi ..... :r •• t 28-30-2 a.n vermez. nıparator ugun u vi-
lı operatö Orh Ü f inhisarı altında bulunduran Eti ban- 38 yaşında bir Türk heykeltraşı olan !::"acaa . layetine kumanda eden başlıca as· 7 - Huphris Mazinin hul-

r an na an ıkın köşesi vardır. Burada duvara Zühtü tarafından yapılmıt olan iki ren bir takım eecrler me~uddur. keri merkezler: Tobruk, Bingazi, yaları 
. lıtanbulun tam merkezinde bü. asılmış olan bir levhada t? ~e!imeler büyü~ ?eyke!~e, !,ürk~ye~_in !,lk .. cum- Dıvarlardaki resimler, Türkiye- Trabluı ıeri bir tahribe maruzdur- 8 -- Leopold yeni dünyanın 

tün profeaörlere en yakın ve ucuz okunuyor: cHer maden ışçısıne da- hurreısı Ataturk un bır bustudur. nin yeni ve caki medeniyetine ait lar. eski şarkıları 
husu:i bir halta.hanedir. Erkek ve ha iyi bir hayat temin etmek, Türki- Zühdünün büyük heykellerinden eserlerdir. İtalyanın bir Avrupa harbinde 23.00 Son ajans h11berleri, zireat 
kadınlara aid her nevi ameliyatlarla ye cumhuriyetinin sosyal proıramı birisi bronzdan eliyle tarih, öncesi Burada dağıtılan rehber kitapla· işgal edeceği merkezt vaziyet ve ara- esham, tahvilat kambiyo nu· 
idrar yolları, baiaz, burun, kulak, icabıdır.:. sembolü olan güneşi tutan bir gen- rından bir tanesinde deniliyor ki: zinin darlığı müdafaasının bütün un- kut borsa!!t ( fivat) 
söz hastaıkları ve ameliyatları haa- Binanın ikinci katında bir büro ci gösteriyor ki bu, yükaelmek ve cTürkiyede bir kimse, ilk bakıf"' surlarını pek nazik bir hale sokmak- ?'3.20 Mti7ik (C..azband p!.) 
taların arzu ettikleri yüksek müte- ıv?rdır ki turistler burada yolculuk, lerleme~azminiifa?eetmwektedir. ta bugünkü Türk mede~iye~i~in ·~-tadır: Limanlar, hava meydanları, '~·5c;.24 Y~rin 1ti nrn11rt\m 
hauıslara yaptırılır. Hiç bir vasıta· 1kıracılık ve seyahat kolayhkları hak- Ötekı heykel hır ayAgım Avru- yılmaz asırların medıcnıyetınm hır harp fabrikaları, ikmal merkezleri Dr. BE ~CF.T UZ 
abat vurmadan dofruca müeaaeae- kında diledikleri malumatı alabilir- paya basmış, elinde bir ip tutan bir sentezi olduğunu görür. Çünkü Av· münakaleler. ' D' 

mize l'elecek hemıehrilerime aza. ler. genci gÖstermektedir. Cünkü Türki- rupanın ortasında kurulmuş olan bu Mt-,sum bir hata ile kendisine ha Coc:uk hastahkl1tn m:a hıuıım 
mi kolaylık ıösterilir. Kulenin teoesinde bir müze var· ye, BoRfı:r:içi ve l-Anakkalede iki kı- iilke, bir çok m_edeniyetlf!rin inkişa· sım edi~Mı.-k t,..ht;k•cıi.,~ rt"~"U~ bu Pa~ .. ,,, a .. nıa 11 '.31 d,, r,jn 

lıtanbu! T 
1 

f • 
23165 

dır ki, buradaki e§ya zaman zamaıı t.::ıvı biribirine baelıyan bir ülkedir. fında da büyük rcller ıwnf\m••tır.:. 1,.,...,.ı11 :-~ 1 ,ı ~ .1,.~1"'rİ "a7 ;,, .... ; bam- J ada· l3 '
1 

• rn'ta1'• l ' c 
e e on. değİ§tirilecektir. Burada gene Türk killtürünü g6ste- New Yorlc Times ha kadır. İngiltere olsun F·--n!la '"" -._ ... !l __ ..,;ı ... "' ... : ... '\_,_...,,,...,, __ "ı-.ı-.... Mobı<-~ 
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2 Temmuz 1939 Pazar (ANADOLU) 
(SAHiFE 9)' 

. 

~a, ; .. : ·Çöl Yıldızı 
l Hitlerden Mussoli- Kuşlar alemi 

' 

niye canlı hediy~ G•• } k l 
l~r 

-Senin Uç çüt öküzün var. Bana 
öyle geliyor .ki, bunlardan iki çifti 
ile sen kendi işini görebilirsin. Diğer 
üçüncü çifte, boşu boşuna yem ve -
riyorsun ... htersen para yerine, ba -
na bir çift öküz ver t 

Ahmed Hayr biraz düşündü: 
-Fakat -dedi- iki çift öküz, arazi

mi sürebilmekliğim ve harmanları.mı 
kaldırmaklığı miçin bana kifayet et
mez. Zaman zaman hayvanlar yoru
luyor ve değiştiriyorum. 

Kör fellah, Ahmed Hayrın sözünü 
kesti: 

_ Fakat komşum, nasıl olsa, ba-
na vereceğin öküzlerin yerine baş -
kaları gelecek ... 

Ahmed ağa fıncanı kilimin üstüne 
bıraktı: 

- Anlamadım ? Dedi. 
- Ne var ki anlamıyacak!.. Da -

Nakleden: ** .. '4~ 
~~.;;r, 

Çöl yıldızı bugün çok güzeldi. Bol 
ipek elbisesi, çölden esen bir 

rüzgarla vücuduna yapışıyordu 
-16-

susiyet taşıyordu ... 
Süleyman, bir çiftlik ziyaretinde, 

kendisini ona kaptırmıştı. Bundan bir 
buçuk ay evveldi. Şehirde oturmak
tan sıkılmış ve çeftliğe gelip biraz 
kalmağı düşünmüştü. 

Bir akşam üstü idi. Yalnız başına, 
sırtında açık gri bir elbise, ayağında 
botlar, başında kolonyal beyaz şap
ka olduğu halde atla geziniyordu. 
Hurmalıklardan çıkmış, ta uzak

larda ufukları kana boyıyan güneşe 
baka baka ilerliyordu. 

Birdenbire, virajda bir çift öküzle 
beraber gelen Latif eyi görmüş ve gay 

ri ihtiyari gemleri çekerek atını dur
durmuştu, ona bakakalmıştı. 

Latife, gözlerini kapamış, başını ha 
fif çe öteye çevirmişti. Fakat Süley -
rnan bey bir türlü yerinden kımılda
yamıyordu. Yanına iyice yaklaşınca 
çevik bir hareketle atınqan sıçrayıp 
yere indi; 

- Affedersiniz -demişti, nereye gi 

diyorsunuz? 
Latife, gözlerini kaldırıp paşanın 

oğluna bakmış; 

- Kulübemize gidiyorum. 
Cevabını vermişti... 

-Devam edecek-

~~~~--~~'ooo*ooo---~~---~ 

Son Türk-Fransız-ln-
matlın olacak Nureddin, elbette sana 
bir değil, iki, üç çift öküz verir ... I 
Böyle bir kızın babasından bir, iki 
çift öküz değil, bir iki çiftlik bile e-

giliz anlaşması 
Mihver devletlerinin iştahlarına k~rşı 

kuvvetli bir sed teşkii etti 
sirgenmez. 

Ahmed Hayr, hafifçe güldü: 

uze anarya ar 
nasıl yetiştirilir? 

Yugoslavya'da üç sene süren 
sahte bir kanarya davası 

, , .. ,, Belki siz de duymuşsunuzdur. getirilerek onların sesleri dinlendi. 
>. ~ ':. !i. ~~;"fj! . Bir gün Yugoslavyada Susak ~eh~ N~tic~: maales.e~ h~çti:· 

t 

- Yok canım, fazla ileri gidiyor -
sun. Ben esasen haris bir adam de
ğilim. 

rmde meşhur kanaryacılardan bır a- Çünku Stokovıçın ıddıa ettiği 0 uc 
Yukarıda Miriom Vem, aşağıda Do· dam geziniyordu. zun ve tiz nameli, mahkeme salonu .. 

roti Von Bruk . Bu adamın adı Nikola Stokoviç- na getirilen kanaryalardan biç biri 
- Biliyorum; ben de zaten onun 

için bir çift öküzil istedim ya .. 
- Peki, dediğ'in olsun .. Mukavele 

yi ne zaman yapacağız?, '.·· 
- Hemen buglln .. 
- Hayırlısı, haydi gidelim .• 
Ve beraberce çıktılar. öğleye doğ

ru, Fellih, iki ökilzll yedekliyerek ku 
lübesine yaklafıyor ve düşünüyordu: 

- Şu Allahın büyüklüğüne deye-
cek yok doğrusu... Yürü bakalım , 
dedi mi, mesele tamam .. 

Daha dün beş param yoktu. Sefil 
ve muhtaçtım. Şimdi, taş atıp kolumu 
bile yormadan, atın teri dökmeden 
evvela iki öküz kazanmakla işe baş
ladım. Biraz sonra, şu hurma ağacı
nın dibindeki servet de fakir kulun 
nasibi olduktan sonra ,bakalım Allah 
dnha neler gösterecek! lçirne öyle 
doğuyor ki, o hurma ağacı da be -
nim olacak .. 

Berlinde verilen operetle.r B. ~ı:- tir. yapamıyordu. 
ler gelir gelmez, o anda bır artıstın Çarşıda dükkanlardan birinin Nihayet, başka bir mütehassısı?\ 
ya göklere çıkacağını, ya da yerlere önünde asılı duran güzel bir kanar- tavsiyesine itimad eden hakimler, 
ineceğini bilmek lbımdır. ya, -0 sırada içli içli şakımaya baş- ansızın kanarya sahibinin evinde ve 

Çünkü Führer, sahnede dans eden ladığı için, Stokoviç sesin geldiği ta- mağazasında. taharrilere başladılar, 
yıldızı bizzat alkışlıyacak olursa hal- rafa henüz bakmadan kendi kendi Mesele, uzun süren bir tetkikten 
kın bütün teveccühleri o~a gider ve ne şöyle bağırmıştı: ' sonr meydana çıktı. 
0 , derhal sanatında en yüksek mer- _Fakat, bu çok nefis, bu çok kıy- Susaklı kanaryacı, Stokoviçin be-
tebe!e vasıl olur. . . . . metli ses nereden geliyor? yendiği kanaryayı evinin gizli bod. 

Hıtl~r so.~ haft~ :çmde ıki artıst~ Stokoviç aldanmıyordu. ru~ların~an ~ir~ne. saklamış ve onun 
teveccüh gostermıştır. Bunlardan hı- S k aehrindeki 0 kanarya, bü _ yerme dıger adı bır kanaryayı ken-
rincisi Miriam Vern, diğeri de Doro- tün u~:na~acılann ayılıp bayılarak disine vermişti. 
ti Van Brü~dür. . . düşilnd!iğü asil cinsten bir kuştu. Bu adam, mahkeme heyeti tarafın-

Führer bılhassa Mırıam Vernden Nikola Stokoviç derhal kanaryanın dan şiddetle cezalandırıldı ve Stoko-
0 kadar memnuniyet göstermiştir ki, bulunduğu mağazaya koştu. viç ilç yıl sonra bir hazineye kavuş
ilk iş olmak üzere bu güzel yıldızı~· Mağaza sahibiyle Stokoviç arasın- muş gibi hakiki kanaryasını alarak, 
Mussoliniye yollamaya karar vermış- da şu muhavere geçti: malikinesine gitti. 

Muahedeyi imza eden Bay Suad Davaa ile Jorj Bone tir. . - Kanaryanız iyi cinsten olacağa Mütehaaaıılar: 
Bugün, takip edilecek aylar zarfını laşması mihver de~le~lerinin işt~ha- Bayan Vern, ya.kında Romaya gı- benziyor? Kanaryacı deyip de geçmemek la-

da çok ağır basacak bir hadisenin larma karşı kuvvetlı bır sed teşkıl e- decek ve orada Düçenin önünde en _ İyi cinstendir mösyö. zımdır. Ben, öyle kanarya mütehas-
vukuu bekleniyor. Büyük harpteki der. güzel danslarından bir kaçını yapa- _ Satılık mıdır? sıslan tanırım ki yüzlerce kanarya-
basmım1Z Türkiye, resmen bizim Umulduğu gibi Mısır, şu veya bu şe caktır. _ Tahmin ederim ki kontes Har- nın içinden en kıymetli seslilerini 

* müttefikimiz olacaktır. kilde tedafüi birliğe iltihak e~e~se, ting güzel kanaryasını satmak is- derhal seçer ve onlara birer fiat ve~ 
Latife • kendi kendine düşündü: H bir senedenberi ona bir Akdeniz statükosunu bozmak ıstıye- Kemalpafa icra memurluğundan: t rir. 
Bugün de artık sürüyü otlatmag-a emen f'k' l · d · n· · F h t k Sabahatın Ar er. A 1 ' k I k dostluk paktiyle bağlıydık. O za - cekle~i bu ı ı~ erın en ~az geçıre - ışçı er a arısı - - Kontesi görmek mümkün mü? ng osa son ar anarya besle-

götürecek değilim ya! Artık gelin o- man B. Rüştü Arasla bu paktı mü _ cek bır blok vucuda gelır. mutlu kooperatifine borcundan do - . _ Ben onun vekili bulnuyorum. mekten çok hoşlanırlar. Buralarda 
luyorum, evleniyorum. Sevdiğim de- zakere etmiş olan B. Georges Bon- Fransız - Türk anlaşması Moskova layı mahcuz Armutlunun kozyer Kontesle görüşüp pazarlığı yaptık~ bir yıl içinde dört yüz bin kanarya -
likanlının kollarının arasına atıla - mevkiinde kain şarkan göreceli ha- nın satıldı- tıl net, takın şarkın başlıca devleti o- ile olan müzakerelerin akdini tacil tan sonra size haber gönderirim. gını ve sa an kanaryala-
cagvım saatler 'Yaklaşıyor. A fız şimdi kızkardeşleri yetimleri gar- St k · rın ür milyon f k 'b' · lan Türkiyenin dostluğu, büyük v- etmek neticesini doğuracak mıdır? Filhakika on gün sonra o ovıçe y ran gı ı mühim hır 

Genç kız, tek katlı, genişçe ve bol t çıktıg·ı bir sı ben hacı Yusuf bağı şimalen kasab bir mektup geldi. Bu mektupta kon- servete baliğ olduğunu söylersek va~ 
kl k lüb ı·n .. d h 1 rupa buhranının or aya - B pek tabiidir. 

ışı ı u en ıçın e, eyecan ı . k metı· bir mü u oğ. Mehmed bağı cenuben tapuda yol tes Hartı'ngin kanaryayı satmak ı·s- ziyeti etraflıca anlatmış bulunuruz. 
rada, bizim içın ne ıy .1 - Edithbricon 

'\ıe"·ecanlı dolaşıyordu. ı d l' · b - ı Güzel se l' k 1 i 
,J zahir olacağını takdir etmış ve ona ve e yevm urmuş a mm agı o up tediği ve kendisinin pazarlık için ma s ı anarya arın fiatler 
Çöl yıldızı bugün çok sihirli, "Ok h ti h k b v d h ~ b' ı 20 bı'n frankt b 1 k 

y Suriye siyasetimizin eski a arının Tashı"h ı"la'"nı er i i ag arasın a ususı ır yo ğazaya gelmesi rica ediliyordu. an aş ıyara on bin ve 
güzeldi. Bol , ipek elbisesi, çölden e- icabettirdiği fedakarlıkları kabul et- mevcud tapuda 1378,5 Metre mu - Üç saat süren bir pazarlıktan son- beş bin franga kadar iner. 
sen bir rüzgarla vücuduna yapışıyor mek liyakatını göstermiştir. Bunca Dünkü gazetemizin on birinci 111.w r~bbaı ve vaziyet beyanname- ra Stokoviç, Süzi ismi verilen güzel Asıl meşhur kanaryalar Tenor a. 

d Özleri tutuşt a k b' d b hif · · b · · it "tunlar sınde adımla yapılan mesahaya lanlardır. Bunlar hilkatı'n verdı'ö-ı' fev ve en amı, g ur ca ır cmuahede paçavraları> arasın a u eıın~n eşmcı ve a mcı su •· . . kanaryayı oldukça mühim bir ara o 
nefasetle meydana çıkıyordu. · 1 · d b'ri nın bq tarafında ve 939/7197 nu- göre tahmınen 1838 M. M. P kalide bir istidatla anadan oğulı 

b . k paktı imzalıyanların ıç erın en ı aral . nk l 'I" daki miktarında (60) lira deg-erinde ha- mukabilinde satın aldı ve sevinçle o- sanatlarını naklederler. Bu nevı· ka-
Belinde, aümilş ır emer vardı. h' b' b' ı · ~ m ı gayrı me u ıatut ı anın 

• aleyhine müteveccih ıç . ır ır ıge t ta ihler· 1 t"""" B 'ıti·bar- rap bir kıta bağın mülkiyet açık ar- tomobiline binerek apartmanına gel- naryaların fiati bazan bü'"ık bir ser .. 
Başındaki rengarenk poşunun ucu, . k b d k. ıh ver dev- ar ırma r ı yanış ır. u " .. 
sol omuzunda titriyordu. Büyük, şa gırmeme ususun a ı m .. la birinci artırma 31 /7 /939 tarihine tırma suretiyle ve birinci artırması di.. veti bulur. 
hane iözlerinin içinde hülyalar uçu- !etlerinin genişleme hırslarının dun- .. ad'f art . .. '"d" ikinci 4-8-939 cuma günü saat 11 den 12 Bir aahtekirlık mı? Kanaryaların renkleri: 

yayı iki kısma ayırdığı bir sırada , ~s 1 
t ı:ıı~ ısİ~ı~;u f'• .. Ü. ye kadar Kemalpaşa icra dairesinde Stokoviç, tam iki ,c;tün bin bir heye- Tabii bir kanarya vücudü ekseri· 

şuyordu. dostça riayet etmiş olduklarını mü- ad .. ırmKa af.r ıt t hih .
1
Asa 

1 lgunur yapılacaktır. Bu artırmada satış be- can içinde kanaryasının başında bek-
Latife ayni zamanda faziletli ve a- h d t k uniyet . ur. ey ıye as en ı an o un • . . . 1 d. yetle amatörlerin hoşuna gitmez. Bu-

sil bir çöl kızı idi. Rtıhu yüksek, gu- ~~ eke f~ mt~· menm verıcı deh :ahının olunan kıymetın ~~zie e.;;. h ti nun için muhtelif kanarya nevileri 
ru bil "ktü y ]ancılık ve riyaya ır ey ıye ır. 75 illl bulursa en çok artırana ı a e- ey a .. ile onların izdivaçları ve bunlardan 
~u~':nan ~~yiy;, :oğrUYa meftundu. Demokratik devletlerin kurmuş "S d. "' . Ad m si yapılacaktır. Aksi halde en çok ar ~usak ca~desinde gezerken duy- alınacak çocukların islihı lizımdır. 
Onu yalnız Süleym:ın J:>ey istememiş- oldukları tecavüze mukavemet sis - e V J gı m 8 " t~anın taahhtidü bakı kalmak şar - du~u o hankulAde, o çok tiz, o çok Meseli, Yokşirk, Akot Fransi, Lon· 

t . U k k d evli bekar temi içinde Polonyanın şimal nokta- R . tıyle satış 15 gün daha uzatılarak nefıs ses artık ortada. yoktu don Fransı·, Glaskov Dün, dünrrra ka-
1 • za ve ya ın an, ' ' w ' • • • • • • • • rt 19 8 939 t i S k · · · · .; 

genç, yaşlı bir çok kiı:rıseler LMife - sını tuttugu emnıyet zıncırınde Türkı oman • ı~ın~ı a ~rması - - cumar es to ovıç,. bır müddet beklemeye naryacıhğında en iyi soylardır. Ka-
yi istemişler, fakat L!ltif e, düşünme- ye cenub rapt noktasını teşkil etmek günü aynı .gaatıe:de yapılac~ktır. kar~r .ver~ı.. naryanın tabii rengi yeşil sandır. An 
den derhal, bütün bu teklifleri red - tedir. İngiliz - Fransız yardımı şark- y A z A N B~ artırmada de.hı satış .. bedelı t~h: Lakın bütün bu intizarlann hepsi cak bu renk kafesin içine girdikten 
detmişti. taki müttefiklerimize ancak bekçisi ORHAN RAHMİ GÖKÇE mm olunan kıymetin yuzde 75 1~1 beyhude oldu. Süzi, her kanarya gi- sonra açık sarı temayülü gösterir. 

Babasının bir tanesi idi. Fakat Türkiye olan boğazlar vasıtasiyle ya- b~lmazsa 2280 ~umaralı kanun mucı- bi sürekli bir şekilde ötüyor, fakat, Kanaryacılar beyninde böyleleri 
muhiti ve arkadaşları da onu cbir pılabilir. Çünkü Baltık yolu kapana- Fia f l 5 O kuruş hınc: satış ge~ı b~rakılacaktır. İşb.u elmastan daha değerli olan o meşhur makbul değildir. Eğer elimizdeki ka. 
tane> tel~kki ediyor ~e seviyorlar- cak ve karadan muvasala yolu mih- Yeni çıktı. Çok nefis, edebi bir gayrı menkul uze~ınde her hangi hır eski namelerini bir türlü çıkaramı - narya, kırmızımtırak bir renk taşı .. 
dı. Bu kimseyi incitmeyen, kibar, te- verle onun peykleri tarafından mü - eserdir. Bütün kütüphanelerde sur.ette ~ak tal~ebınd~ bul~nanl~r .el- yor~u. yorsa çok bahalıdır. Portakal ve ka~ 
miz ve nezih çöl kızı, hemen herkes dafaa edilecektir. bulunur lerınde~ı resmı ves~ıklerıyle .. bırlık- . Bır akşam üstü Stokoviç, kendi ken nelya renkli kanaryaların da müşte• 
tarafından seviliyor ve hürmet gö- Fakat Türkiye yalnız boğazların te 20 gün zarfınd~ ıcraya muracaat- dıne şu kararı verdi: rileri boldur. 
rüyordu. muhafızı değildir. Balkan ve şark ları ı.a~ı.mdır. Aksı halde hakları ta- '_ - Ben, muhakkak bir sahtekarlı- Kimya bu sahaya da girmiştir. Me· 

Yaradılışından gelen bir }tudret ve paktı sayesinde yakın şarkta sahip Alıancak idman yurdundan: P usıcılınce ~alQm olmadıkça pay- gın kurbanı bulunmaktayım. Elim- seli, iyi bir renk elde etmek için her 
meziyeti vardı. Çok güzel konuşuyor, oldu~u nüfuz onu şarki Akdeniz mu- Alsancak idman yurdu bUti.tn aza- laşma~an harıç .kalır.lar. Satış peşin deki kanarya, çarşıda güzel sesini kanaryacının kendisine göre bir sır-
emsalsiz şekilde teganni ediyordu. vazenesinin temel direği haline ge- lannı temmuzun 5 inci çarşamba ak: para ıle ol~~ müşterıden ayrıca yüz duyduğum ve ona hayran olduğum rı vardır. Bu sır tıpkı milli müdafaa-
0, bir cazibe noktasını andırıyordu. tirir. Süveyş geçidini serbest bulun- şamı saat 21 de Birincikordondakı de ~·? d~lla~ı~e alınır. Şartname ılan kanarya değildir. Bu işi mahkemede ya tazammun eden esrar gibi kuşcu· 
L!ltif e gelirken, gözler, derin bir durmak istiyen Türkiyeyi kendine kulüp binasında içtin1aa davet eder. tarı~ınd~n ıtıbaren herkese açıktır. temizlemeliyim. lar arasında muhafaza. edilir. Mese· 
hayranlıkla dolu olarak ona çevrili- hasım etmemelidir. Romanya ve Yu.. RUZNAME Talıple~ın yilzde 7,5 pey akçası veya Kanarya mütehassısının kanarya la, Kayen karabuberi, zeytinyai·ı, 
~·or, kalblerde bir tuhaf heyecan dal- nanistana verilmiş olan ıarantiye fi- ı -:-- Nizamnamenin yeni cemiyet- banka ıtibar mektubu ve 933-112 dos davası üç yıl sürdü. Mahkeme salo- şeker tortusu, kınakına kökü, saf· 
2'alanıyordu. li kıymet verecek yeg!ne şey olan !er kanununa göre tadili. ~·a numara.siyle Kemalpaşa icra me- nuna şehir dahilinde mevcud bulu - ran, konyak, rum ve sairenin halita-

Gülüşlerinde bile büyük bir hu. tnriliz • Fransız • Türk asker! ıuı .. 2 - Yeni idare heyetinin intihabı. murl\Jiuna muracatları ilfm olunur. nan bütün kanaryacılar birer birer - Duvamı ıo nuncu aahifede -
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Türk Ordusu olonya 
- B~ştar~'·. 4 tincü sahife~e - akdolunan Lom~ra muahedesi An- işgali her yerden ziyade Tüürkiyede Eski Çekoslcvall. em-

... l\Iısıı harıcn c nazırı Abdulf ettah tal ya ve lzmiri ltalyanlara vadetti - hissedilmiştir. Bu andan itibaren lak ına vaziyet etti 

Dev et Demiryof ar~ 8 ci İş~etme 
komisyonundan: 
Muhtel.il zahire ve müstamel ça
dır bezi satılacak 

1
. nlıya paşı nın Balkan memle~etle- ğirıden Türkler, bir gün gelip ital - Türkiye, hayali olduğunu hissettiği y 1 (R d ) _ p 1 

1 ne yapmakta olduğu seyahatı Ro- yan harp gemilerinin dumanlannın bitaraflığı terke karar vermiştir. Tür d barlşova, k' aÇyko 1 ko _onyl~
n'anın e11dı'şel' azarlar·l.., tak1·p ettı' f k1 d b ı· · d ı · k k k' a u unan es ı e as ova em a-

1 ıı .. - u u ar a e ırmesın en aaıma or ıyenin kararma tesirde bulunan ku k' ·ı · · k 
fini, Türkiyenin laikleştiği zaman - maktadırlar. Sarkın bütün rnüslü - vetler u 1 d . ıne vazıye~edı mıştır. Çe oslovak- İdaremizin Alsancak v~ Basmahane anbarlarında toplantıdan 

biriktirilmiş kendir tohumu, karışık zahire, pamuk çekirdeği, buğday, 
arpa, bakla, palamut ve fasulye gibi mahsulat ile 535 Kg. kadar müs
tamel çadır bezi ayrı ayrı açık artırma ile 14/7 /939 günü saat 15 de 
iş!etme bim:ısındaki komisyonca satılacaktır. 

d. b · K ı · · il lU d Ik "l · ·. ~ ş nar ır · ya sefaret bınası da bunların arasın-~n erı arıırenın m ~ man iln· man ı a emmı saran Arnavudlugun Sulh ve demokrasi d d 
) a qının entelle ktüel bir merkezi ha- lflUUllJlllllllllllllllUlllllllJfUllllJllliHillf lllllfllllllllHlliUlllllllllJllUllllllİİllllllflllllllll a ır. 
l 'ni aldığını, Romanın bir karşılıklı L •• • -----------'-----

zum ,. Kemalpaşa icra memurluğundan: y:ırdım paktı akdolunması husu"SU!l u Ot ar 
da ötedenberi Mısır üzerinde yaptı- Hali tasfiyede bulunan Ulucak ko Şartnameleri görmek için işletme kalemine malı görmek için de 

her iki anbara müracaat edilmelidir. Mahsulatın mu:ıammen bedeli 
252 ve çadır bezinin 64.25 liradır. isteklilerin % 7,S hesabiyle tediye 
edecekleri muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komis 

tesirlerin net!cesiz kaldığını ya_ TELEFON NUMARALARI : operatifine borçlarından dolayı zey-
Yang· .. ihb 2222 2532 K k 46 bek Ali Yarislerinin tahtı hacze alı-z m ( c:Reı ub ipue> - Paris, 22-3-39) uı an - , arşıya a: 6055 imdad11 sıhhi : 20 

ş mata calarda bulunmaktadır: Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, §ehir telefonu müracaat No. 
l\Iıs rm, Türkiye ile akdolunacak 2200, tehirler arası telefon müraceat No. 2150, Elektrik §İrketi : 2091 

, ~ Yun :ni tanla imzalanmak sure_ Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Kar§ıyaka su idaresi : 
t:yle takv'ye edilecek bir karşılıklı SlOS, Bamahane istasyonu : 3638, ,.\lı.ancak istasyonu : :t;134, Pasa. 
~ ~l dım paktı vasıtasiyle müdafaa port vapur iskelesi : 2854, Denizbank acentesi : 2674, lzmir au ıirketi 

3!Jl 5; Taksi istemek için : 4040 s;'•temine i tirnk niyetinde olduğu 
KASABA HATTI: s1iy1enebilir. Bu ise bütiln şarki Ak-
lzmir - lıtanbu) - Ankara yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket de11izin ıt 'yan genişlemesine karşı 

seddi ve ı al nın tesis etmiş olduğu eder. (Bu trende Pazar - Cuma - Çarşamba) günleri Ankara için bir 
Drac - Pant lleria - Trablusgranp _ yataklı ve Eski,ehir için bir yemekli vagon vardır. 
Tabruk - Lcros miisellesinin tehlike- İzmir - Alaşehir yolcu tl'eni her giin saat 16,40 da Baamahaneden 
li bir surett s, r ılması demek olur. hareket eder. (Bu trenin M3nisada aktarma edilmek suretiyle otoray. 

D d . . la Somaya clcvam• vardır ) un an başka 'l urkıye ıle Mısır ara- · 
c:mda akdolunacak bir ittifak, Arap lzmi - Bnn 'ııma a"nıt tı:-en; Pazartesi - Çarıamba Cuma günleri sa· 
memleketlerini ingiltereye karşı tah- •t 7,30 <la h r t eder. <Bu trenlerle lstanbula gidecek yolcular için 
~ike matuf olıın Berlin. Roma tezvir- 1'4andırmadnn vapur vardır.) 

r'ni de aki mkılar. lzmir - Bandırma yolcu treni Salı - Perıembe - Cumartesi - Pazar 
Akdenizin şarkında ufuklar temiz- ıünleri snRt 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 

• 1mektedir. Jolcular için yalnxz P~rşcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 

( cTribune Des Nationu - Paris, 
22-fi-939) memleketimizin demok -

r,ı ·i devletleri a afını iltizam etme-

s'ni şöylece t f ir etmektedir: 

1 - Türl-i (!, diktatörce bir rejim 
içinde yaşam~I.ta olmasına rağmen 

bu rejim do •rudan doğruya büyük 

gnrp demokra-;i1erine yakındır. A -

ı.r deh tla, kemali hürmetle millletilı 

babası ve rr.illetin anası diye tavslf 

olunan n erhu mAtatürk ve onun 

bnş kahramanı 1nünü bütiln ilhamla

rını bilyük F ... ntı ız ihtililinden al -

mışlardlr. ':! :lı ·yenin yı:ıgane partisi 

olan Halk Part c:i programında dah: 

yazılı olduğu veçhile Kemalizm 
ın·ograım d mokratik esaslara iati
nat etmekte 'ir. 

Geçen mart ayı zarfmda 1$tarıbu
Iu ziyaret etti• i ~&man söylediği bir 
nutukta elit ıur reisi lsmet İnönü: 

- Bit, demokrasi rejiminin mil
li büny emıte en uygun bir rejinı ol
foğu kanaatindeyiz. 
Demiştir. 
2 -.ı.. Kemal;§t Tütk.iye ötedenlı~

ri kettdi&ini ltalyan tehdidine maruz 
hiuetmektedit. Rodos \re on iki ada 
Anadoluya tevcıh edilmiş bir taban
c" trtesabesindedit. 191 ~ senesinde 

Güzel Kanaryalar 
nasıl yetiştirilir? 

_,, Baştara.fı 9 ncu SahifeJe -
sı ile meydana gelen müteaddid jluç
!ar, kuşa yidirilir ve bir usul dahilin
de verıJcn bu gıdalar neticesinde, 
ku~mn tUyCl matlup bir renge girer. 

· •·edria ve talim: 

"!enor olan kan~rralar, iyi bir ka
fesin içine konur ve talebe kanaryn
latın önilnd~, tttmt~e başlar. Yeni 
kanaryalar, tctıor kaMıryaları takli-

Vftrdır.) 

AYDIN JJATT: 

lzmir - Kııraku~u - Afyon yo cu treni Pazartesi • Çar§amba - Cuma 
•Cumarte i .. leri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Bur Jur • fspart .. ve Eğiru·re giden trene mülaki olur.) 

lzmir - Nnzilli yolcu treni her gün ııaat 15 de hareket eder. 
İzmir - NaziUi otoray her gün ~aat 18 de hareket eder. 
lımir - Denizli yolcu treni her gün saat 1 O da hareket eder. 
lımir - Ödemiş yoku treni her gün saat 18,10 dn hareket eder. 
İzmir - Tire - Ödemi, muhtelit yolcu treni her gün aaat G,45 de ha-

r~ket ede!'. 
fzmir - Tire otoray her gÜn saat 16,30 da hareket eder. 

KÖRF.EZ VAPU LARI : 
lı:mirdeh KatŞJ:y l aya Ok vapu'l" saat S,30 da Puaporttan gele son 

vapur 11,30 '~A Konaktan kalkar. Katşıyakndnn lzmire ilk vapur saat 
6 da, aon vapPlt' da 24 tedir. Gündüzleri her yarım saatta bir karıılıkh 
v&purlar tiarel·~t eder. 

ŞEHiR D) tfJU NAKiL VASITALARI : 
Tramnylar ~abıı.hleyin ilk tramviy CUzelyalıdan 5 te, ikinci tram 

\'ay 6 da hlrekeı" eder. Konnktan 6,20-C,20 dedir. Gece &On tramvay 
Güzelyalıdan 24, \6 te, Konaktan 1 de hareket eder. GilndUz her beı 
dakikada bir traıı vay vardır. 

Otobüsle : Bu4.. t, Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat. 
tına her gün mun\ zam otobüsler i*lemektedir. 

HAV ALI KATARLARI : 
lzmir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45·16,20-l'l,44-19,10 
lzmir - Bornova : 5,30-6,46-S,07-10,16-12,40-13,12-14,40-16,15·17, 

ı S-t 8,50-20, t o. 
lzmir - Karııyııka • Hacıhüsey:nldr : S,43-7,38-8,30-10,20-12,10. 

13,03-14,50-16,50-17,4'1-19,30-21 ,25. 

iz mir - Menemen : S,48 (Yalnız Cumarteei sUnleri : t 3,03) 
DENIZYOLL>.1'.I : 

Çarşamba günleır~ nat 12 de lstanhula sür'at postası. Per~embe 20 
a~ Araı:;oıtası. Çarşatmba to da Mersin sür'at postaaı. Pazar «ünü t:Z 
de l\f.~rsin postası ( Rado•a da ufrar.) Kanlnarian poatası Pazartesi •• 
Per§~be günleri saat 9 da. 

N. BETCI t::CZANELER : 
Pa~•r: ~emeraltında Hilil, Katataşta B. Habif, Keçecilerde Yeni tt• 

mir, lr~i.dpi"'tarmda Asri. 
Pazafteıi Kemeraltında Şifa, Giüelyl\hda Güzelyalı, Tilkilikte B. 

faik, lkiçe,m6'~kuı lkiçeşmelik, At.ancakta B. Fuad, Ayvuklacla Kemer. 
Sah : Kemera.:1tıiı.da Şifa, Karantinada B. Eıref, Kemerde Kemer, Al

ıancakta B. Ahm,•-l Lütfi, Eşrefpıt.şada Eşrefpa,a. 
Çarfamba : Ba~tlurakta Sıhhat, Karataıta B. ltabif, 11Tkfifkte Yeni 

lzmir, lrgadpazarınd ... Asri. 
Per~ mbe: Kemeraltmda Hilal, kat-a~tinada B. E§ref, Tilkilikte B. 

Fuad, L'8refpaıada Eşrefpa,a. 
Cunıı. ı Keme?'atında lttihad, Güzelyalıda Gtlıelyat1t lt-"fi.d~aiarmdA 

Atri, iki '?fMelikte lkiçeımelik, Alüncakta B. Fuad. 
Cuman ıi : Baıdurakta Sıhhat. 

r•EMLEKET HARiCi ı 
de başlaclılnr. Ancak bunların içle - ita~ an vapurları muntazam postalar ı Çarıamh• ıaat t 7 de Pire, 
rinde kuvvet, r.rakat \'C dikkat gös- ~rerd ... ;. v f'nPdilı. Triyerte. Perıembe saat 17 de Radoa, Ad1Ll111'. 

te reni er. bulundu ki arı y~rden terfi e- ti 1111111111111111111111111fiil111111IJ1111111111111111111111ilil11111111111111111 IH llllll lll il lllHlllllllllll 
derek bır kaç hafta fç nde hocanın •• ı ·· b •• b ~ 1 w ..J 
!>ulunduğu yerô kadar çıkarlar. Di- UÇO U U U C

4 Ş <anılô'ifiqan: 
ğetleri, yani dil:katsiz!er ve daima 1-7-939 tarihinde yapılacak olan kongrede ekseriyet olmadığından 
harıçle alakadar ôlal'tlflr ise, terfi e- 4-7-939 sah günü akşamı saat 21 e talik edilmiştir. Azaların kulüpte 
elemezler. Erkek knnatya, küçük yaş bulunmaları rica olunur. 
ta ruvasınd:ı:ı rrlınnnık suretiyle de 

.,~::~~·y~~::~:::::i~~~ı;:~:~.şın- Aydı ' s· . ş ' eri dö~dilfiCif Şüb~ 
c1a bulunan b:r yuvaya konur. Yav- M•• d •• ı•• ;(.. •• d 
rularmı görmekte tamamen mahrum u ur ~ ub en 
edilen ana ve baba, en ıstıraplı ç:ğ
lıklan ile çocuklarını çağırmağa baş

A - Eksiltmeye konulan iş: 

larlar. 
Horsunlu ~ Nazilli sulama kanalının 23+40~26+400 kil<>

rnetreleri arasındaki sınai imalat noksanlarının itmamı olup bedel keş· 
Çocuk orta yerde yoktur. O, ka f 22039 ı (. k - i ira 6 ' uruştur. 

ra• ı k. vuvnsının içinde mahpust~r: B _ Eksiltme kapalı utrf usulü iledir. 
lHıtt!n bu anne ve babanın şıka- C - Eksiltme günü 1 O temmuz 939 tarihine tesadüf eden pazar-

yc+, 1 tırap ve ağ'nyışları yavrunun tesi saat 16,30 da Aydın su işleri dördüncü .şube müdürlüğünde yapı
?n ayni sesleri taklldini mucip olur. lacaktır. 
h.id.atlı. ve ço:{ Lahalı kanary.ala~n D - İstekliler şartname proje ve merbutatını Aydın su işleri mü-

·bıye::ıı ckscrıyctle bu usul daıresın- düriyetinde görebilirler. ·# 

.. I' "' ·çer. . E - EksHtmeye girebilmek için istfdilerin 2490 No. lu kanun 
G~rek kafaste, gerekse yuvadakı hükümlerin.~ göre 1652 lira 97 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 

te ıye ~rnında hari~t hi~ ,bir g~rültü ve ihaleden 8 gün evvel ehliyet vesikası almak üzere Aydın vilayetine 
1' -ınıE1ı ve rnua1Iımler .. n .se~ııırten müracaat etmeleri sarttır. 
L> ' İg ı· kanarra sesl0ri il~ ta- F - Teklif m;ktuplarının eksiltme gününde tesbit edilen saattan 
1 - meşgul edilmemelid 'r. bir saat evvel ım i§leri dördüncü şube müdürlüğünde teşekkül ettni~ o-** bn koınisyo~a verilmiş olması lazımdır. 17 23 28 4 2064 

nan mayıs 937 tarih ve 21 numaralı 
tapuya müstenit şarkan eskiden Hü
seyin, şimtli yaka köylü Ahmed, Gar
ben eskiden Mahmud, şimdi İbrahim, 
şimalen ayşe, şimdi Mustafa oğlu 

Mehmed, ve Bahri karısı, cenuben ta 
puda yol ve vaziyet beyannamesin 
de Nasuh tarlası ile mahdud içeri
sinde 23 zeytin ağacı , bir kuyu , 
bir armut, iki yemiş ağacını ha -
vi ceman 838 lira kıymetli 1838 M. 
l\L tarla 6. 

youda hazır bulunmaları. 2 8 (2277) 

Balast ilanı 
l. - Muhammen bedeli 20.000 lira olan Söke kerneri ile KiM: 

11 O. arasında idarenin göstereceği ocaklardan her hangi bir suretle 
çıkartılarak kırılacak ve vagonlara kolaylık]a tahmil edilecek şekilde 
hat kenarında ihzar edilecek 1 0000 M3. balast kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 24/7 /939 tarihinde saat: 16 da Alsancakta iş
- letrnemiz binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. Muvakkat te

minat { 1500) liradır. 
2 ve 23 numaralı tapuya milstenit 

kızılyar mevkiinde şarkan cebel, şim 
di Hasan, garben lstelyani, şimdi A-

3 - Muvakkat ve daimi teminat rnektubl.t örneğiyle mukavele 
projesi ve Bayındırlık genel şartnamesi ve eksiltme şarlııamesinden 
ibaret münakasa evrakı Ankarada 2 ci lstanbulda 1 ci ve lzmirde 
işletmemiz kalemlerinden bedelsiz alınır. raplı Nuri, şimalen eskiden cebel, 

şimdi tekeli l\1ehmed, cenuben yol ile 

mahdut ve garb ciheti tümsek bir te 

4 - isteklilerin bu işe ait teklif mektuplarını tayin olunan gün
de saat 15 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - T eahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların gecik
mesinden idare mesuliyet kabul etmez. 2 5 (2276) peye kadar devam eden ormanlık bir 

hal aldığı şark cihetinde 7352 M. M. lzmir vakıflar müdürlüğünden: miktarı kadar bir mahal kabili zer 

bir halde içerisinde 14 zcytinağacı 

mevcut verimsiz ve harap olan ve ta 

puya nazaran heyeti umumiyesi 

5514 M. i\I. ında bulunan umumu 

100 lira kıymetinde t"r!a. 

Kirayc:.. verilmek üzere müzayedeye çıkarılan ve talip çıkmadığın
dan pazarlığa bı.:-.,,kılan Çankırı çar~ısında kain 1 12125 sayılı dükka
nın seneliği 40 lira üzerinden pey altına.alınmıştır 

İhalesi 3; 7 /939 Paz rtesi saat ondadır. Dahn fazlasına taliplerin 
% 7.5 pey akçesiyle Vakıfbr id re.sine müracaatları ilan olunur. (2315 

Viıaye Daimi encünıen·nden 3 - 25 numaralı tapuya müstenit 
karataş mevkinde şarkan eskiden de
''eci Ali şimdi veresesi, garben anası 

fatma, ş'mdi zeybek ali, şimalen ta -
JUda kartlaşı Ali, vaziyet beyanname 
'nde yol, cenulJen tapuda yol ve va 

Vilaye• ve Nafia ve Sıhhat ve içtimai muavenet otoları ile kam~ 
yonlnrının yıllık ihtiyacı için satın alınacak 2400 teneke benzın ( 6480) 
alb bin dört yüz seksen lira muhamfüen bedel ile ve l 5 gün müddetle 
kapalı eksıltmeye konulduğundan isteklileriq 2490 sayılı yaea hüküm
lerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikte teklif lJlektuplarıru 
1 O/Temrnuz/939 Pazartesi saat 1 O da Vil!yet Daimi ehcüm~nine ziyet beyannamesinde Ali ile mahdut 

içerisinde dört armut, bir badem ağa
cı mevcut tapuda 4135 l\f. M .ve va.
ziyet beyannaıucsinde 14704 M. M. 
ve tamamı 198 lira kıymetinde tar -
la. 

4 - 24 numaralı tapuya müstenit 
Örnecik mcvkiinde şarkan ayşe, şim
di izmirli Ahmet oğlu Ömer, garben 
eskiden Yanako, şimdi muhacir selim 
şimalen çay, cenuben yol ile mahdut 
her ltıe kadar tıtpuda tarla göseriliyor 
ise de çaym cenubunda ve bel kahve 
ye doğru giden ı:ıarıkaya dağından 

tışan patika yolunun garb ve şimal 
kısmında dağ, dere, ve meradan iba 
ret içerisinde yetişmiş ve aşılı 80 
zeytin 150 kadar delice zeytin mev
cut tamamı 100 lira kıymetinde talı 
minen 183800 :M:. M. mahal. 

5 - 22 numaralı tapuya müstenit 

İzm~ yolunda şarkan eskiden Mus
tafa Lütfi, şimdi araplı kehveci Ali 
veresesi, garben Bekir veresesi, şi -
inalen yol, cenuben eskiden yani, şim 
öi Araplı Ahmed ile mahdut ve her 
ne kadar tapuda 19 zeytin ağacı gö
!·ünmekte ise de halen 27:S7 M. M. 
miktarında tarladan ibaret ve 100 li
ra kıymetinde mahal. 

6 - 26 numaralı tapuya müstenit 
köy içerisinde sağı eskiden bakkal 
Lionidi, şimdi muhacir Selim Havlu, 
yol, Arkası Seyit Alinin Ahmet vere
sesi, önü yol ile mahdut kapıdan gi

ı·ilince geniş bir avlu, sağında hela, 
yanında fırın, karşısında hayvan da
im, solunda tahtani iki oda, bir kiler, 
bir ufak dehliz, fevkani bir oda, bü
yük bir dut ağacı ve bir su kuyusunun 
şamil kerpişten mamul 800 lira kıy
metinde bir bap hanenin mülkiyet~ 
leri açık artırma suretiyle ve birinci 
artırması 4-2-39 cuma gilnüde saat 
11 den 12 ye kadar Kemalpaşa icra 
dairesinde yapılacaktır. Bu artırama 
~atış bedelleri tahmin olunan kıy -
metlerin yüzde 75 ini bulursa en çok 
artırana ihaleleri yapılacaktır. Aksi 
takdirde en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak 'Şartiyle satış 15 gün da 
ha uzatılaral\ ikinci artırmalar1 
19-8-1939 cumartesi günü ayni saat
larda yapılacaktır. Bu artırmada sa 
tış bedelleri ne olursa olsun kıymet 
!erine bakılmıyarak en çok artırana 
ihaleleri yapılacaktır. İşbu gayri men 
kuller üzerinde her hangi bir suretle 
hak talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikleriyle birlikte yirmi gün 
zarfında icraya müracaatları lazını -
dır. Aksi halde haklan tapu sicilin
ce malOm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar. Satış peşin para ile o-

tevdi etmeleri ilan olunur. 22 3 (2170) 

lzmir Türk Eczacılar cemiyeti 
idare heyetinden: 

Cemiyetimizin umumi heyet toplantısı 6-7-939 çarıamba aüzıil saat 
(17) de verem mücad.ele cemiyeti salonunda yapılacaktır. 

Ruzname 
I - İdare heyeti raporu. 
II - Kat'i hesap ve büdce tetkiki 
IU - İtlare heyeti seçimi 
iV-Cemiyet nizamnamesinin yeni cemiyetler kanununa göre tadflL 
Dördüncü maddenin ehemmiyetine binaen bütiln arkadaşların mut.: 

laka teşrifleri rica olunur. 

lzmir Kız Lisesinden yetişenler 
cemiyPtinden: 

1 temmuzd:ı. toplanması mukarret senelik kongremiz ekseriyet ol
madığından toplanamamışhr. 6 temmuza rastlıyan perşembe günü 
saat 17 de kız lises;nde tekrar toplantı yapıla.cağını ilan ve kız lisesi 
mezunları ile öğretmen ve işyarların bu toplantıda bulunmaları. 

Kemnlpa9a icra memurluğundan: lzmit Belediyesinden: 
Yuknrı Kızılcada mukim iken ha- lzmı:r belediyesinden: 

ien ikametgahı meçhul Osman ka- 1 - :llelediye zabıta menıurltuı 
rısı Şerime tarafına: için numunesi veçhile 97 takım elbi. 
Yukarı Kızılca köy heyetinden se ve şapka kılıfı. satın alınması baş.-

tasdikli 15-4-937 tarih ve 73 numa - katiplikteki şartnamesi veçhile açık 
bılı senetle yukarı kızılca zırai kre- eksiltmeye konulmuştur. Muhamer. 
di kooperatifine bakiye borcunuz o- bedeli 1309 lira 50 kuruş olup ihale
ian 115 lira bir kuruş ile faiz ve mas '-İ 5-7-939 çarşamba günü ,cıaat 16 
:raf ve ücreti vekaletin haciz yolu ile eladır. İştirak edecekler 99 liralık te
tahsili talebiyle mezkur kooperatif minatı, öğleden sonra kapalı bulun

masına binaen öğleden evvel iş ban
kasına yatıraralc nıakbuziyle encü
mene gelirler. 

vekili ziya elgiln tarafında aleyhini
ze yapılan in"a takibi üzerine namı
hıza çıkarılan 939 - 133 numaralı ic
ra emri ikametgahınızın meçhul ol
ması hasabiyle bila tebliğ iade edildi 
ğinden tar!hi ilandan itibaren 10 gU'n 

zarfında yukarda yuılı borcunuzu 
birriza ödemı>ni~ ve borcunuza yete
cek bilcümle ~al liak ve alacaklarmı 
tzı göstermeniz ve borcun tamamına 
veya bir kısınma bit itirazınız varsa 
gene bu müddet zarfında arzuhal i
tası ile mercie yaparak merciden ic
ranın geri bırakılması hakkında ka.
ı·ar almanız lazımdır. Aksi halde 
müddet mürurundan sonra hakkınız 
da kanuni muamelenin tatbik edilece 
ği icra emri tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

lup müşteriden ayrıca yüzde 2,5 de! 
!aliye alınır. Şartnameler ilan tarihin 
den itibaren her kese açıkttr. Talip
lerin yüzde 7,5 pey akçesi veya mil
li bir banka itibar mektubu ve 85-288 
dosya numarası ile kemalpaşa icra 
nemurluğuna müracaatlPtn ilan oıu
nur. 

2 - Belediye zabıta memurları 

için nilmunesi veçhile 97 çüt fotin 
satın alınması başkatiplikteki şart
namesi veçhile açık eksiltemeye ko. 
nulmuştur. Muhammen bedeli 582 
lira olup ihalesi 5-7-939 çarşamba 
günü saat 16 dadır. İştirak edecek
ler 44 Iiralılc teminatı öğleden sonra 

kapalı bulunmasına binaen öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak mak
buziyle encümene gelirler. 

20 26 30 3 2149 
~·-------

Eşrefpaşa 645 sayılı sokakta 754 
ve 7 43 ssYılı sokak arasındaki kı -
sımda 120 metre boyda kanaliza~ -
yon yapılması başmilhendislikteki 
keşif ve şa:rtnatnesi veçhile açık ek -
siltmiye konulmuştur. Muhammen be 
deli 2150 lira olup ihalesi 19-7-939 
çatşam'ba günü saat 16 dadır. İşti -
nı.k edecekler 162 liralık teminatını, 
eğleden sonra kapalı bulunmasına 

binaen öğleden evvel iş bankauna 
yatırarak makbuziyle encümene ge-
lirler. 2-7-12-17- 2828 



iz• leva.:ı1n amirliği Sat. Al. Ko. dan: 

1 - lz?1ır Mst . .Mev. birliklerin:n 45000 ktlo paLtes ihti1acı açık 
eksıltme Sl.lretile münakasaya konmuştur 

2 -- lbalaai 10 t~mmuz 939 pazarte!i &1inU sa~t 15,80 dıl k1~lada 
lımir _leva~ım im rliği satın alma komisyonunda sapılacaktır. 

1 -. Tahnun ed len tutarı 2925 liradır. 
' --. Teminat mu\ akkata akçası 219 lira 88 kuruştur. 
i - Şartb ımesi her &iin komisyonda gör illebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kay;ıth olduklarına dair vesika &'ÖB

ttnllıt mecbur retlndedıııler. 
'I - Eksiltmeye if'Unk edecekler 2490 sayılı X n ·k· il ü 

ca naaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaiar un 
1 

: ~ 0
; 

lll\IYakkataıarile birlikte ihale saatmdan evvel k ı :ve emm: 
~acalltiuı. 21-27-2-8 2162 om.syona m -

İzmir lev;;.;= imirliii Sat. Al. K:~o-. ~d.-.-,---~,;.;._._ __ _ 
1 ..... ltmir Mst. Mev. birliklerinin (45000) kilo kura-ıutan ihtiyacı 

açılı: ek~ itme suretile münakasaya konmuştur. 
ı- lha~t 1! t~m~~ı 939 ı>azartesi günü saat 16 da k1tlada İzmir 

levazım amırlıgı satın alma kotnisyonunda yapılacaktır. 
S - 'ttthtrtin ~Uen tutan {'2475) liradır. 
4' - ~inat mu-rakkata akçası (195) lira (68) kunıwt;ur. 
1 - Sa~natneai her gün komisyonda görülebilir. 
t - l~ltlftet ticaret odasında kayıtlı olduklarına clatr nsika st. 

termek mecbur·yetindedirıler. 
' .... !bilt1tıeY1! lltlrak edecekler 2490 ıayıb K. nun iki UttlD

ta maddelerinde ve şartnamesinde yuılı vesikalan •• teminat 
~nıınkkata\arlle birlikte ihale saatından evvel komisyona mfl· 
racaatlan. 21-27-2-8 21tl 

GliJ:c~azam r:tlııi Sat. Xi: Ko •• anı 
- )elimite ıarnizonlanndaki birlikletle Haydarpaşa hastt.hanest

hhl ihtiyacı olan 48000 kilo koyutı eti ıatm altllacattır. Ka. 
~alı t:t.rfla ihalesi 10 Temmuz 939 da pazartesi günü saat 11,~() 
da yapılacilktır. Muhammen kıymeti (2064()) Uradır. İlk temi
n,tl {1&4B) liradır. Şartnamesi her gtın kom1syonda srörlllebiHr. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı 
X. nun .2, 3 flncU maddelerinde yazılı veafklarlJ.e beraber ihale 
ıunn ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplannı 
'İö'ındıldıda X:. lık Sa. Al. Komisyonuna vermeleri. 

-.2 -.~,&8-98~ ve '256~ sayıfıdır. !S-28-2~3 218'1 

1'81ir Lnua lmirliii SaL AL Ko. danı 
1 - Selimiye ~arnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan (150000) kilo 

11tır veya keçi etle1inc!en 'fiati mftsaid olanı satth alınacaktır. 
~pah •artla fllalesi 10 Temmuz 939 pazartesi gOnO saat 11 de 
)tt>ı,ıu.knr. 'Muhammen kıymetleri '!ıtır etinin (49500) keçi 
etinin (48600) liradır. tık teminatları sığır et'nin (3713) keçl 
.... (8"8) liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 
fSteklilerin ilk teminat veya meklup\arile 2490 sayılı K. nun 
t a 9nttl ntaddeJerbı<le yazılı vesikalarfle beraber ihale gOnfl 
ihale aal1:lfıcb:n hır aaat evveline kadar teklif mektuplanm 
Fındı\clıdk lt lık Sa. At. Komisyonuna vermeleri. 

2 - 22-i-939 T. ve. 42564 sayılıdır. 23-28-2-8 2189 

~ir leftnn a.Miii •bn alma komisyonun••: 
1 - lzmir Mst. Mv. birliklerinin 49800 kilo ayaktan aığır eti lh· 

tiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuftur. 
2 - ihalesi 14 temmuz 939 cuma günii eaat 16 da kışlada lzmir 

l ~t1\ lltnltHğı tıattn fthna komisyonunda yaplacaktır. 
J -. Tahml nedilen tutarı .9462 litadır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 709 lira 65 kuruftUr. 
5 - Sartnaınesi her gün komisyonda görülebilir. 

fettlll.r ticaret odaatnda kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek meeburiyetindedirler. 

f- ..._ ~~· lotiıak edecekler 24~ sa)'ılı k~.aıuan 2. '· al 
moddelerinde ve şarhıamesinde yazılı vesikalıv'ıyle ternınat 
ve teklif mektuplanm ihale saatından en az • saat evvel 

~ komisyona vermiş bıılu1*:aklardır. 28 2 12 

l&nir ~vazun Amirliği Sabn A... Komiqon'*lan 
1 Muib, Marmaris, Mills, Ktıllük ve Bodrum garnizonlan 

eenelik ihtiyacı olan 350000 kilo Arpa ile 350000 kilo Yu· 
laf kapa1' atf lllU~ eksiltmeye konmuşt1lr. . 

2 ihalesi 10/Temmuz/939 gününe tesadüf eden Pazartesı ... 
at 1 i •• yapdaakbr. 3 A'1laftm hitan 19250 Ura ve muvakkat teminatı 1444 lira, 
Yulafın tutarı 2ot 2S lira Ye m11vekltat teminatı 1509 liradır. 

4 - Teklif mektupları ihale saatından 'bir saat evvel verilmelidir. 

S 
tnanleler kobıisy9nda görülebilir. 
unt v..aiki bUt olanlann •Mklllerln K. lık Sabn alma 

6 
komisyonuna ınüracaatları ilan olunur. (!lS

5
) 

- 22/6/939 t. ve 42S60 sayılıdır. 2J 27 2 ' .. 
t:Jr Laam Aalirliii Satın Alma kemiqon••••n 

.1 - fi.alt Mit. M\r. Birttklerinin {76l20) kilo Bulgur ihtiyacı ka
palı zarf usuHyle eksiltmeye konmuttur. 

2 - lbaleei 10/Temmuz/939 Pazartesi günü saat lf> da. Kıılada 
ı-. Lavuun Nlirliji Satan Alma Komieyoıaunda yapı· 

3 - ~:~ .w.n tutaıl (8776) lira ( 80) luınlflUt. 
~ - Teminat muvakkate akçası (658) lira {26) kunattur. 
6 - Şartnamesi her gün komiqonda a5rültbilir. 

- laı.ldilw Tiaatet Qdıaaında byıth olduklarına dair .ailca 

7 _ ~~ mecburiyıtindedirler. .. 
ıltmeye iıtirak edecekler 2490 aayıh K. nun 2, J ncu 

...Welerincle ve tartoaıneeinde ya.zıh Veı1iblariyle temiftat 
v_e teklif mektuplarını ihale aaatından en az bir .aat enel 

8 ~-- vemıit buluNlcak1ardır. 
...._ - 0 Ut!t?J9 ,t..vı 42Sl1 •• ~r .• 23 28 2 8 (2191) 

İzmir lfmlllun ..,irliii •bıa alına ltomityonundaıı: 
.1 - lanir Mat. Mv. birliklerinla 64800 kilo ayaktan sıiır eti ih· 

2 ~~· kapalt zarf usulü ile eksiltmeye konmuıtıır. 
- llUlleei 14 temmuz 939 cuma aünü taat 16,30 da latlada 

3 
lzmir lewmn amirliii aaun alma komlwyonunda 1apllacaktır. 

4 - Tahmin MİAD tutan 12J12 liradır. 

S 
- t.uı.ta muva.kkate akfUI 92J lira 40 kunqtur 
- ~- her itin kom&Yond& aöriilebiliı. 6 -1 et-kliler ticaret odatmd• lcayıth olduldatıı.a dair veeika 

7 ~ mecburi)retiııdedirler. 
- iltıaeye ittirak edecekler 2490 •71h IC. nma 2; 3 cınen 

ınadclelerinde Ye ıartnameainde yazıh vetaiblan He teminat 
~il mektuplannı ihale saatından en az bir saat e'f\t.t 

ona vermif bulunacaklardır. 28 2 7 12 

(ANADOLU) 

lzmir Levazım Amirlıği SA. AL K. RS. den: 
- Yetmiş sekiz ton sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 5 tem· 

muz 939 çarşamba günü saat 1 5 de Tophanede Levazım 
Amirliği Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin edilen bedeli yetmiş dört bin yüz lira ilk teminatı 
dört bin dokuz yüz elli beş liradır. Şartnamesi üç yüz yetmiş 
kurut mukabilinde komisyondan alınır. isteklilerin kanuni 
vesaikleriyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 18 24 29 2 ( 2 I04) 

İzmir Levazım Amirliji Satın Alma Komiayonundrn 
.J - İstanbul Komutanlığına bağlı Birliklerle CümÜ§ suyu Hasta

hanesinin ihtiyacı olan (71000) kilo koyun eti satın alına
caktır. Kapalı zarfla ihalesi 1 O/Temttıuz/939 Pazartesi gü• 
nü saat 15 30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti (30530) 
liradır. ilk teminatı (2290) liradır. Şartnamesi bedeli muka
bilinde verilebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya 
mekcuplariyle 2490 sayılı K. nunun 2, 3 ncü maddelerinde 
yazılı vesikalariyle beraber ihtJe günü ihale saatmdan bir sa
at evveline kadar tekl:f mektup1arını Fındıklıda Komutanlık 
Satın alma komisyonuna vermeleri. 

2 - 22/ 6/ 939 t. ve 42563 sayılıdır. 23 28 2 8 (2190) ...,, ~=--.._ ....... , .. ~ ~ - ...... 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiıyonundan: 
Miktarı Cinsi 

3600 Taze fasulye 
3600 Patlıcan 
1440 Bamya 
4320 Domates 

288 Taze biber 
- İzmir Müstahkem Mevki Çeşme mıntakasmdaki Birliklerin 

açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan yukarıda cins 
ve miktan yazılı beş kalem seba ihtiyacına talip çıkmadığın
dan ıekeiltnıe on gün Ratılenık ihaleti 10/Temmuz/93<J Pa
zartesi günü saat 1 O da Kıılacla İzmir Levazım Amirliği Sa
tın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan (866) lira (88) kuruttur. 
3 - Teminatı muvakkata akçası (65) lira (2) kuruıtur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyohcle görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret oda11nda kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekeiltmeye iftirak edecekler 2490 aayıb kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve tartnameeinde yazılı veaikalari ve teminab 
muvallitalariyle birlikte ihale saabndan evvel komiıyona 
münıcaatlan. (2323) 

,_!_ • -- .1..-~ 11!!-L......... a.L-._ ., -'- .. ....... ~ _...... ... ~ ,... aırnarODmw•: 
Miktan Cinıi 

7 200 Taze fasulye 
7200 Patlıcan 
2880 Bamya 
8640 Domates 
S74 Taze biber 

1 - lanir MU.tahkem Mevki Ada mıntabeındaki Birliklerin açık 
ebiltme auretiyle münakasada bulunan yukarıda cins ve mik
tan yazılı bet kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından ek
siltme on gün uzahlarak ihalesi 8/ Temmuz/ 939 Cumartesi 
günü saat 11 de Kıılada lzmir Levazım Amirliği Sabn Alma 
Komisyonunda yapılacakbr. 

2 - Tahmin edilen tutan (1644) lira {37) kuruftur. 
3 - Teminab muvakkata akçası (123) lira (33) kunattur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesib 

a5ıtermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye işdrak ec'.lecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalari ve teminatı 
muvakkatalariyle birlikte ihale aaatıı&,,~An ~vvel komisyona 
müracaatları • (2324) 

!Emir Levazım Amirliii Saim Ahea Komiayonundan: 
Miktan Cinsi 

'4200 Tue fasulye 
•200 Patlıcan 
t680 Bamya • 
4940 Domates 

336 Taze biber 
- İzmir Müstahkem Mevki Aptullahağa mıntakasındaki Birlik

lerin açık eksiltllle su~tiyle mGnakasada bulunan yukanda 
cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiyacıha talip çık .. 
madığından eksiltme on gün uzatılarak ihalesi 8/Temmuz/ 
919 Cumartesi günü saat 12 de Kışlada İzmir Levazım Amir
liği Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutan (877) lira (50) kuruıtur. 
3 - Teminatı muvakkata akça11 {6S) Hra (82) kuruıtur. 
4 - Şartnamesi her gün komil)'pnde görülebilir. 
5 - fıtekliler Ticaret odamnda kayıtlı olduklarına dair vesika 

ıöstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cii maddelerinde ve tarbwneainde yazılı vesiltalari v::;n.;:ı ~ 
muvakkatalariyle birlikte ihale aaatından enel k • { 
müracaatları. (232S) : 

lzmir Levazım Amirliği Sabn Alma Koaaia~onuwı,nc 
- lzmir Levazırft Amirliil Birlikleri için puarlık ruretiyle · 

(22S) ton buğday üj\ittürülmeeine verilen fiat pahalı görül
dUiünden puarlık 3/Temmuıı/939 Pazartesi günü eaat orı 
buçukta lzmirde Kışleda lzmir Levazım Aınirliği Satın Alma 
Komiayonunda yapılacaktır . 

2 - Taliplerin ihale saahndan evvel komisyona müracaatları 
(2331) 

, CJ; Lew Amirliği Sabn Alma Komisyonundan: 
1 - lanir MGllahkem Mevki Askeri Haıtahanesinin ( 23900) ki

lo s\lt ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuıtur. 
2 - lbalai 1 'I /T emmuz/939 Pazattai s(inü saat on buçukta Kıt

lada lzmir Levazım Amirliii Sabn alma komiayonund.a yapı· 
lacaltbr. 

ı - Tahmin tt'·ten tutan (2,JO) lira (2S) kuruıtur. 
4 - Teminatı muvakkata akçası (233) liradır. 
5 - Şattnatnesi h~r g{bı koınlsyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticam odaeanda byıth olduldanna dair veeika 18• 

termek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksilttnett i'tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve prtnnmesinde yazılı vesikaları ve temi
nab muvakkata'8riyle birlikte ihale saatından evvel komi.-

yona müracaatlan. 2 6 11 15 (2327) 

~ 

(SA& .. ia·i. 11) 

lzmir Levazım Amirliği Sabn Alına Komiayorıundan: 
- lzmir Müstahkem Mevki Ask.ert HHtahanesinin 28600 lliı. 

yoğurt ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya kOJll' 
muıtur. 

2 - ihalesi , 7 Temmuz 939 Pazartesi günü saat 1 O da Kıılada 
lr.mir Levazım Amirliği Satın alma komisyonunda ytapP 
lacakhr. 

3 - Tahmin edilen tutarı (4290) liradır. 
4 -Teminatımuvakkataakçası (321) lira (75) kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda &örülebilir. 
6 - İatekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komis-

___ :r~una müracaatları. 2 6 11 15 (2326) 

hmir Levazım AmirJiii Satın Alma Komisyonundan : 
- lzmir Levazım Amirliği Birlikleri için pazarlık suretiyle (225) 

ton buğday üğüttüriilmeaine verilen fiyat pahalı görüldü
~ünclen pazarlık 3/ T emmuz/ 9.39 Pazartesi günü saat onda 
Izmirde Kışlada lzmir Levazım Amirliği Satın Alına komi• 
yon unda yapılacaktır. 

2 - Taliplerin ihale saabndan evvel koınayona müracaatları. 
(2330) 

Devlet Demiryolları işletme umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Devlet demiryollan istasyon •nıfında ietihdam edilmek üztt 
re müsabaka ile hareket mennu baınzedi alınacakhr. 

A - Tiiı'k olmak 
B - Müa&hakaya iftirak edebilmek için orta tahsili bitirmif ol· 

mak. 
C - Yaıı 18 den ft§ağJ ve 30 dan dahil yukan almamak. 
D - As~ari bir sene için askerlikten muaf olmak. 
t - idaremiz hekimleri tarafından yap1laçak mhht muayenele

rinde faal serviste ça}ıfmağa mani bir arıza ft hutahğı ol-
. mamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira Ue tayin edilecelderdiı. 
Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alına
caklardır. 

3 - Askerliğini bitinni§ lise mezunlan imtihansız olarak ayni 
prtlan dahilinde aJınacakbr. Bu gibilerin dilekçelerinin cloi 
rudan doğruya umumi ndidiitlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 939 curnarteai sünü saat 
On dörtte Haydarpap, Sirkeci. Ankara, Balıkesir, Kayseri, 
Malataya, Adana, Afyon, lzmir ve Erzurum iıletme merkez
lerinde yapılacakbr. 

S - E." son müracaat 10 temmuz 939 cutna gününe kadardır. 
6 - Talipler iıletmelere ve iatuyonlara istida ile müracaat ede

ceklerdh'. 
7 - Kabul ,er"Mt ve ~nah hakkında fazla malumat almak isti

yenler iıletme merkezlerine v~ iıtasyonlanna miiı'ataat ecl.-
bilirler. 1 S '9 24 29 3 7 8 2109 !20S9 

iimir viliyeti Muliasebei Husu 
siye müdürlüğiinden 

Konulan: 
Tahrir ~ 
No.w Mevkii No. ıu k Metre Cinai Lira 

33 Sefvili 40/8 4 60 Ana 92 
tepe iratuz 

Binde Verginin senelik miktan ihbarname Nuııiat6ai 
niaheti Lira kul'Uf 

5 00 45 l/75 
Yukarıda evsafı yazılı arsamn eahibinin ikameta&hı DllJQbı ole 

nıadıiından 2 inci arazi tahrir talimatnamainin 1 iaıci mllCidM .. ._ 
cibince illnen teblii olunur. 

lstanbul Nafıa müdürlii
ğünden: 

25.7.9J9 Sah ton& Baat f 5 de lıtanbulda Nafia Müdiftlüğünde 
Ehiltme komisyonu odasında (37248.13) lira keıif bedelli Silivri 
hükfunet lmnaiı ikmali inpab kapalı zarf ueuliyle ebtltmııeye kopul
mafhlr. 

Mukavele, ebiltme, Bayındırlık ltleri ıenel, huıa.t ve fenni 
,artnaırteleri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak ( 187) 
kuruı mubbiliade Dairemizden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2194) liradır. 
.let~ tek~if ~ekhı~ları ve en az (35000) liralık bu ite ben

zer .lf ppbjına .dair idarelermden almlf olduiu vesikalara istinaden 
lstanbul V-ıllyetinden eksiltme tarihindep (8) aün evvel alınmıı eh
liyet ve 9!9, yılma alt Titaret Odaeı vuiblannı haYi kapalı zarflanm 
25.7.~39 .;)all günü aat 14 de kadar letanbul Nafia mGdUrlüğüne ~ 
~· 2 8 13 18 (4636/2291) 

lstanbul belediyesiL den 
Atatürk kC>prilaüniln lki yanındaki lu.ldırım ~ tretvıarlann inpat 

~palı zarf eksiltmesine konulnnııtur. Muhuaanen btcteli (l7767) 
lira ?5 lturuı ve ilk teminah 2082 lira 60 kuruıtur. Proje ve~ 

1 
me ile buna müteferri evrak 139 kuruı mukabilinde Fen iıleri mt
dtltlQlünden alınabilir. 

ihale 18/7 /939 Salı günü saat 15• ele Dainıt encümende yapıla-

! 
~tar· ~ aliplerin ihaleden 8 giift enel Fen itleri müdürlüğünden R 
lfı. yapabıleceklerine dair alacakları fenni ehliyet vesikası ve diğer ft-
aaıkle 2490 numaralı kanuna g&re hazırlıyacakları zarflannı ihale 
RilnU taat 1 4 de kadar Daiıtıt encümene verrfteleri. 

et 2 5 8. '1 { 4666/2289) 

İstanbul belediyesinden: .... 
Halkalı Ziraat mütebini Topkapı - Küçük çekmece yoluna bal

hyan iltisak yolunun esaslı tamirab kapalı zarf eksiltmesine konul. 
muıtur. ihalesi 19/ 7 / 939 çarpınba günü saat 1 S de Daimi encümene 
tle yapılacaktır. Muhammen bedeli 22421 lira t;9 kuruş ve ilk teminab 
1681 lira 63 kuruştur. Proje prtname ve buna müteferri evrak 120 
kurut mulahilinde Nafia mudUrlüifindeıı alınabilir. 

Tallplertn ihaleden 8 gün evvel Nafia müdürlüğüne münıcaat
la huttfl betızer en az 10000 lirahk it yaphklanna dair alacaklan ehli 
yet veaikaa Ye 939 malt yılına ait Tic:tır t od 11 vesikalariyle beraber 
2490 numarah kanuna töre huırhyat- 1 n rfbnnı ihale ~nnu 
olan 19/ 7 /939 çarpmba günü saat 14 de kadar Daimi encümene ver-
meleri 2 7 12 15 (4701 / 2320) 
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Mehmed Etiman 

Terzihanesi 

1 
Konak caddesi meserret oteli 39 40 

Mevsinilik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Mii~ terilerimizin b1r ken-e görmelerini tavaiye ederiz .. 

... lllPİ!<§~ -

To ··b :ı ı kaymakamlığından: 
Tnrbnlının Çapbaşı köyünde 1133 lira 72 kuruş bedeli keşifli 

nat<'!tr:.1ı> · L l rı mektep inşaatı 25/ 6/ 939 günü .dl."n itibaren 20 gün 
müddet! < c•k eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2·r90 "avılı k:-ı
nunım hi.".kiimlerine göre hazırlıyacakları tem inatları ile birlıkte 15/ 
7 ı9 39 {;nrnartesi günü saat on ikide Torbalı kaymakamlığında mü
teşekk:l ' emisyona müracaatları ilan olunur. 27 2 7 2233 

lzmi;· vakıflaı· müdürlüğünden: 
30 6 939 tarihinde ihalesi mukarrer olan 162/ 30 No. lu dükka

na talip çıkmadığından müzayedesinin 3/ 7 / 939 Pazartesi saat J O a 
temdid edildiği ilan olunur. (2314) 

lzm·r manifaturacılar bi.r iği 
idare heyeti riyasetinden: 

Aşağıda yazılı Ruznamenin görüııülıneai için birliğin Mimar Ke
mıılettin caddesindeki 35/2 No. lu binanın üst katındaki dört nu
maralı chiresinde heyeti umumiye toplantısı yapılacağından birli
ğe kayıtlı azaların beş Temmuz 1939 tarihine tesadüf eden Çarşam
ba ~ünü !i~d 15 de mezkUr daireye teırifleri rica olunur. 

Ru~ilame 

Manifaturacılar Birliği lrare 
Heyeti Reisi 

Hasan Fehmi Sertel imzası 

1 - Birlik hesabatının tetkikiyle tasdiki ve heyeti idarenin ibrası. 
2 - Yeniden idare heyeti ve mürakip seçilmesi. 
3 - 3512 No. lu Cemiyetler kanununa göre nizamnamenin ta~ 

lstanbul Daimi encümenin
den: 

Muhammen Teminat 
Bedeli Miktarı 

1368 t ,67 1026,03 

15089,04 1131 ,68 

'4807 ,52 1119,56 

1336,86 850,26 

2747 ,28 956,05 

Yapılacak iş 

Kad~köyünde Klaptancı, Tulumbacı Emin: 
Suadiye Plaj yolu, Erenköy T ellikavak, Bağ-1 

dad caddesi sokaklarının şose olarak inşası 
Fatihte Marmara, Balat Mahkeme altı, Eliflil 
Ahmed ve Elektrik, Molla Hüsrev, Sofalıçeş-[ 
me, Merkezefendi, Eğrikapı ve Muvakkitha-' 
ne, Ağaçayırı ve Ağa~kakan sokaklarının adi. 
kaldırım tamiri. 
Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlubahçe, Eş. 
ref efendi sokakları adi kaldırım, Şairniğar so. 
kağı parke kaldırım inşası. 
Üsküdar kazası dahilinde Halk dershaneleri, 
Selamsız, Dolap, Miroğlu, Selvili sokakların~ 

\ da acii kaldırım temiriyle iskele sokağında is· 
tinad dıvarı inşaatı. 

Eminönü kazası dahilinde Şehsuvar, Latif, 
Küçükayasofya, İbrahimpaşa, Nişa cifırın, Fı
rın aralığı sokaklarının adi kaldırım tamiri, 
Keresteciler, Çiçekpazarı, Taşcılar sokakları· 
nın parke kaldırımlarının tamiri. 

Yukarıda muhammen bedelleriyls; teminat miktarları yazılı yol 
inşa ve tamirleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bun
lara ait keşif ve şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğünde görü
lebilir. İsteklilerin bu işlere benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları 
vesaikle eksiltme tarihinden 8 gün evvel lstanbul belediyesi Fen he-
yetine müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikalariyle 1939 
yılına ait Ticaret odası vesikasını ve muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile 2490 No.lu kanun çevresinde hazırlıyacaklan kapalı zarf
larını ihale tarihi olan 4/ 7 / 939 Salı günü saat 14 de kadar Daimi En-
e.mene vermeleri. t 8 24 29 3 ( 4316/ 211 O) 

(ANADOLU) 2 1·emmuz 1939 Pazar 

1 
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Hüseyin Hüsnü Uziş 

Deutscbe Le- Fratelli Sperco 
vante Linie Vapur acent~si 
G. M. B. H ADR1AT1CA s. A. di 

Yeni Kavaflar çarıısı No. 29-36 
IZMIR 

Mevsimin güzel bahar günle
rinde minimini yavrularınıza te
miz ha\•a aldırmak ve hot vakit 
geçirtmek için dünyanm en bü
yük fabrikası olan 

Alman Phöniks 

Markah son model ve kübik 
zarif, şık ·re sağlam kapalı ve a
çık çocuk arabası alınız. Fiyat
lar rekabtt kabul etme-z derece
de ehvendir. 

NAVIGAZtON! Hamburg Albano - ihtiyari - Vapuru 25-1 
da gelerek ayni gün Midilli, Selinlk. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINE Dedeağaç, lstanbul, Burgaz, Var. 
G. M. B. H. HAMBURG na ve Köstenceye hareket eder. 
<ı:Adamt» vap. 6 temmuzda b~kle- Citta di Bari - Motoru 27-6 tari • 

niyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- hinde gelerek ayni gün saat 17 de 
terdam, Bremen ve Hamburg için İstanbul, Pire, Napoli, Marsilya ve 
yük alacaktır. Cenovaya hareket eder. 

Tahliye: ROY AL NEERLANDAIS 
clrland> vap. 24 Haziranda bekle- KUMPANYASI 

niyor, Hamburgtan mal çıkaracaktır. Deucalion _ vapuru 28-6 da gele\ 
cKreta> vap. 11 temmuzda bekle- rek 1-7 tarihine kadar Amsterdam 

niyor. Hamburg, Bremen ve Anvers- ve llamburg için yük alarak hareket 
ten mal çıkaracaktır. edecektir. 

DEN NORSKE MlDDELHAVS· Agamemnon _vapuru 5-7 tarihinde 
UNJ OSLO gelerek yükünü çıkardıktan sonra 

Burgaz, Varna ve Köstenceye h• • 
cBosphorus> vap. 24 haziranda reket eder. 

J\ılağazamda rnevsimin en ıık Le Havre ve Norveç için hareket ede- SVENSKA ORIENT LINIEN 
zarif ve sağlam yerli ve Avrupa cektir. Gotland -Motoru 28-6 tarihinde 
Her çet~d KARYOLA ve SOM- AMERICAN EXPORT LİNES INC. bekleniyor Rotterdam, Hamburg ve 
y ALARI gayet ucuz satılmak· cExermonb vap. 4 temmuza doğ- Skandinavya için yük alarak hareket 
tadır. Bir defa GÖRMEK kafi· ru bekleniyor. Nevyork için yük ala- edecektir. 

, dir. caktır. Vingalene -motoru 13-7 tarihinde ' ı ı cExcello> vap. 16 temmuza doğru beklenmekte olup Rotterdam, Ham-) ~------ES:'.!!91----------~---~ bekleniyor. Nevyork için yük alacak- burg ve Skandinavya için yük alarak 

T C Z • t b k tır. hareket edecektir. 

-. 
. . ıraa an ası D. T. R. T SERViCE MARITIME ROUMAlN 

Sermayesi: 
KURULUŞ TA RIHI 1888 

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

Zirai ve Ticarl her nevi Bar.ka muameleleri 

Para \erecek 

SUCEAVA - Vapuru 6 temmus 
cSzeged> vap. 8 temmuza doğru 939 tarihinde gelerek Malta, Ceno-

bekleniyor. Tuna limanları için yük va, Marsilya, limanları için yttk ve 
alacaktır. yolcu alarak hareket eJer. 

cSzeged> vap. 28 hazirana doğru İlandaki hareket tarihleriyle nav• 
~~kleniyor. İskenderiye ve Portsaid lunlardaki deiiıikliklerden Acenta 
çın ~ük alacaktır. meauliyet kabul etmez. Daha fazla 
cTısza> va.p. 10 temmuza doğru t f 'l"t • • . ._. • k d d FRA 

ı.. • İ . a ıı a ıçın &Kııncı or on a • 
Jeklenıyor. skenderıye ve Portasid TELLİ SPERCO va ur acentalıima 
çin yük alacaktır. .. t d'l • P. 1 . muracaa e ı meaı rıca o unur. 
cTısza> vap. 10 temmuza doğru Tel ~ • 2004 200I 

') kl . B t . . . k eıon. 
e enıyor. eyru ıçın yti alacak- -------------

tır. 

SERViCE MARİTIME ROUMAIN 
cBucureştb vap. 26 hazirana doğ. 

· .. u Köstence, Kalas ve Tuna limanları 
için hareket edecektir. . 

cDuroston vap. 7 temmuza doğ
·u bekleniyor. Köstence, Kalasa ve 
l'una limanları için yük alacaktır. 

Olivier ve 
Şürekisı 

LlMiTET 
\ i apur acentuı 
Birinci Kordon RE.ES binui 

TEL. 2443 
LONDRA HATn 

·. 
Ste. Comlrciale Bulgare 

c:Balkan> vap. 28 hazirana doğru 
13urgas ve Varna için hareket ede-
·ektir. · LIVERPOö~ HA Tl1 

Vapurların hareket tarihleriyle • Mardinian v~p~ 10 huiran!'a 
1avlunlardaki değişikliklerden acen- Lıverpolden gelip yuk çıbrllcak ve 
e mes'uliyet kabul etmez. ayni zamanda Liverpol için yük ala· 
_ .Da!1a fazla tafsilat almak için caktır. 

1ırıncı Kordonda 150 No. da W. F. .. • 1 
-Ienry Va d z l Oporto vapurunun yuklen ıtan-

Zirrat bankaamda. ıuımbarb •e ihbarsız taaarruf hesaırla.rında en az n er ee vapur acenta ı-
60 liraaJ bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki plan• 'rına müracaat edilmesi rica olunur. bulda aktarma edilerek Denizbankın 

cöre ikramiye dağıtılacaktır: TELEFON: 2007 /2008 Dumlupınar vapuru ile gelmiıtir. 
" Adet 1,000 Liraıııs 4,ooo Lira _m.1111nı11111111111mHUllJlllllllHHJUllUlllllllllllllllllllllllllllllJllllllUlllll1l .. ~ 
4 c 600 c 2,000 c ,,.. -

~ - : ~= : !:~ : : 1. aze, Temiz, Ucuz i 
100 c 50 c 5,000 c - • 1\. s 
120 • 40 , 4,800 • I L A Ç == 20 C 3,200 C · - = 
160 c ı b. • • .:ı 50 ı· d - = = DlKKA T ı Heaaplanndaki para ar ır aene ıçmqe ıra an aıagı _ 

d.. e enler• ikramiye çıktığı taktirde 70 20 fazlaaiyle verilecektir. =-- --~== 
. Tur~alar senede dört defa, 1 Eyi Ul, 1 Birinci kanun. 1 Mart vo 1 Ha-

'&iran ıarihterU.d• çekilecek•;~. • _ f ; Her türlü tuvalet çeşitleri ~ 

: Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
:: Sıhhat eczahane.si ~ 
= Bnşdurak Bftyilk Şalepçio~lıt h~nı kıır,ı!unı.h §j T. i~. Ban ası'nın 

1939 K. Tasarruf İkramiye Plô:n1 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 
~~-=:==::=:::==:==::==:=:==:=D ==::=:::=:===:===:==:==::=-~~ 

Kur'alar: 1 Şu.bat,! Ma~ıs, ~6 Ağust?s, 1 ~ylül, 1 ikinci 
. teşrın tarıhlerınde çekılecektır 

1111111'" lKRA MI YELER '1111111111111110 111111111111111111111111111111111111111~ 111111111111111111111111, 

~ 1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
~ 5 .. 1000 .. - 5000 .. ~ 
~ 8 " 500 .. 4000 .. ~ 
;; 16 .. 250 " 4000 . .. ;;; 
~ 60 • 100 .. 6000 .. = 
~ 95 • 50 ,, 4750 ,, := Mevsimin en yenilik· 
~ 250 ,, 25 ,, - 6250 ,, =: lerini bayan kumaş· 
~ ES larının erkek kumaş· 
- 435 32000 = = = !arının en eyisini 
~ 11111111111111111111111111111111rı1111111mnm 11111111111111111 rı1111111111 rmııı nır1111111111111ır1111111111111 rm1111umnım111111111.ımmm. ~ Ih rahim Kara kaş 

zamanda talihinizi de der.emiş olursunuz 

~ .. lllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllf llllJllllllllllllllllll ... 

Münakalat Vekaleti 
lstanbul elektrik işleri umum 
Mildürlüğiinden: 
I_ - Muhammen bedeli ( 17972) on yedi bin dokuz yüz yetmi; 

iki lira tutan 211 aded muhtelif cins cereyan redüktörü n 
on aded tevettür transformatörü kapalı zarf usulü ile satın 
alı.nacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1347.90 liradır. 
3 - Eksiltme27 / 7 / 939 perşembe günü saat on beşte Metrohan 

binasının beşinci katında toplanacak olan artırma ve eksiltme . 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idare levazımmdan parasız olarak te.
darik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla. 
narak saat on dörde kadar yedinci kattaki komisyon katip. 
liğine imza mukabilinde verilmiş bulunması lazımdır. 

4529/ 2214 28 3 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındır Belediyesinin bir ~nelik takriben ihtiyacı olan 30 ton ma· 

zot ve 4320 kiJo makine yağır·tn satın alınması kapalı zarfla eksiltme
ve çıkarılmıştır. Muhammen bedeli tekriben 2898 liradır. Müddeti 
20/6/939 dan 10/7 {939 za kadar olup ihaleai 10/7 /939 Pazartesi 
günü saat 16 da Belediye encümeninde yapılacaktır. Zarflar 2490 sa. 
yılı kanunun hükümleri dairesinde ihaleden yarım saat evvel verilıniı T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, a•y•ru•· ___ ı tan alınız. 

...... - .... - .... - .... - ...... - ...... --... --........ __ ~... OdunpazarıNo.12 
VP. gönderilmiı bulunmalıd1... Şartname Bayındır Belediyesinden ara .. 

- nılmaktadır. 24 28 2 (2169) 


