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UZLAŞ Tl·L .A R S. M. KRAL KAROL 
Askeri müzakerelerin Moskovada başlaması kararlaştırıldı Dün Efes harabelerinde tetkikat yaptı. Eserler 

üzerinde alaka ile durdu 

Çember/ayn yarın mühim 
beyanatta bulunacaktır 

Kral neş' elidir, ge:zintilerinden çok 
mütehassis bulunmaktadır 

Fransız ve lngiliz hey'etleri, müzakerelere girişmek 
üzere çarşamba günü Moskovaya hareket edeceklerdir 

Türkiye ve Yu
nanistan 

Seyahatleri hususidir. Bu itibarla ne 
zaman hareket edecekleri ni çhuldür 

Antalya 'da tabi
atı yeniyoruz 

«Anadolu» yu Milli Müca
dele yıllarında Antalyada d.t 
çıkaran aziz ba§rnuharriri 
Haydar Rüıtü Öhteme: 

Kemal Onar 
Geçen hafta Antalyada bir günde 

bir kaç tören birden yapıldı. Gazete
lerimiz bunlardan ertesi aünkü nüıı
halarında ajans haberlerine ayrı
lan sütunlarında kısaca bahaettiler. 
'Y,"rıni dört 11antin iç ve dıı hadiaele
rirıi si'r tle topln k ve bir kaç say-
~ : . • 1 ... 'l. .., "M vur ''"!1 VP1"'m P 1.r 

gaz kc'liğin ıic~pla mdnr.dır ve l:u 
zaru ·etle bu töı:-enl rin mevzu!arını 
kôf~ ccnitlikte izah i§.' onları takip 
eden eünbrde neşrolunacak makale. 
ler k lmıştır. Bir hafta sonra da ol
s:ı, Antalyada yapılan işlere bu vazi
fe hissiyle temas ediyoruz, 

Geçen hafta Antalyada yapılan tö
renler tabiati yenme hamlesinin yal
tuz ahengı:ni değil, fİddetini de ifa
de eder. Ziraat Vekilinin burada 
8aıvekil adına bulunduğu törenler, 
cenubun aıcak topraklarında büyük 
l>ir- zirai kalkınmaya ilmi ve iktııadi 
l>ütün unaurlaı iyle giriıtiğimizi ifa
de eder. Törenler herkese öğretiyor 
lci, büyük sahaları ıulayacak kanal
lar açılmııtır. Bu muhite yarar en 
İyi Narenciye cinslerini hazırlayacak 
"e aıcak iklim nebatları üzerinde 
tecrübeler yapacak iıtasyonlar ku
l'tllrnuıtur. Bu iıtaıyonların ilmi a
taıtırmaları, yeni açılan genit sula
tna aahalariyle bütün cenup kıyıları
~1~da iktııadi ziraat itletmeıini te
~İn edecektir. 

maktadır. Görüşmelerin başlaması 

tar~hi hakkında sarih malfımat veril- K k d 
memekle beraber, Fransız askeri he- İ mseye ar Şl ÜŞ• 
yetinin pek yakı~da Moskovaya ha- manJık besf emiyorf ar 
reket edeceği muhakkak gibidir. A . 29 (R d ) A · 

Diğer taraftan B. Çemberlayn de tına, a yo - .~mayı 
P t . .. .. k d terketmek üzere bulunan T urkiye azar esı gunu avam amarasın a . . . . 
· ·ı · F S t · · .. .. elçısı Rüsen Eşref Onaydının şerefi-
ıngı ız - ransız - ovye sıya~ı goruş b.. .. ~ . . . 
meleri hakkında beyanatta buluna- ne uyuk Brıtanya otelınde bır veda 
caktır. ziyafeti veren Başvekil general Me-

taksas; Balkan devletlerinin, sulh 
Dün akşam ne Paris ne de Lond- ve istiklalleri için çalıştıklarını Tür- • 

rnda her hangi Lıir tculiğ neşredil - kiyt' v,. Yunanistanın l..imseye ka"şı · 
ml•miştir. 

Paris, 29 (Radyo) - İngiliz a.;kc

ri heyeti, Salı günU buraya gelecek 

\'e Fransız askeri heyetiyle bir kon

ferans aktedecektir. Heyetler, çar -
ı ~ı;ı.mb~ günü ber aberce .Moskovnya 

lıarek<.."'v edeceklerdir. 
Paris, 29 (Rırnyo} - Ingiliz baş-

'.'ekili Çemberlaynin P:ızartesi günii 

düşmanlık beslemediklerini !Öylemiş 
ve Ba1knn antanlının her zamandan 
z.iyade kuvvetli bulunduğunu 
eylemiştir. 

---000---
B rtı ö 'e .. 
yıldırım yüzünden 

• avnm kamara~mda Yert:!t·cği beyana

' ta büyük ehemmiyet atfolunuyor. 

k zala odu 
Bartın, (Husu::i) - Bu ay için ha

valar yağmurlu ve fırtınalı geçmiş -• 

,_ 

.. 

Franko 
---«••>>>---

tir. Th.ı havalarcla bazı yıldırım kaza. '" 

6 Eylu~·de ita/vaya 
gidcc'!k 

B. Çemberlayn Madrid, 29 (Radyo) - Franko, 
Pnris, 29 < A.A.) - Havas a.iarı 

ylulün 6 sında İtalyayı ziyaret edesmın cok iyi bir memh:ıd~n öğrendi-
ğine göre, Fransız ve ingiliz hük(l _ cek ve ondan evvel Kanarya zırhlı-
metleri, Pari..-;. Londra ve l\Ioskovn siyle Fasa giderek, oradaki orduyu 
arasında genelkurmay görüşmeleri- teftişten sonra siyasi bir söylev _ve
nin açılmasına karar vermiş bulun - recektir. 

00 

.Ani bir teftiş 

ları olmuştur. Geı;enl crde bozuk bir 
havada Salıdere köyüne yıldırım düş 
nıüş ve ahırda inek sağmakta olan 
Hnvaya isa bet ederek kendisini ve 
ıneğini öldürmüştür. 

Kocarei;; kuyiluc yıldırım düşmüş Yukarıda S. M. Kral, Selçuktnn avdetinde Alsancak istasyo-
bu köyden l\Iehıned çavuşun ahırm- nunda otomobiline binerken, aıuğıda misfair kralın yah 

du dö~·.t koyunu kül etn~iştir. Daha Akdenizde bir gezintiy-e çıkmış l\;;riııe kadar giderek tedkikler yap-
bazı k~rlere de yıl.dmm ıs~bet etm:ş- olan ve evvelki akşam Luccafarul mıştır. Dün de yazdığımız gibi bü
se de ıns:ıı~ca z:ıyıat old~g.u hakkın- hususi ya tiyle f zmir limanına gelen yük misafirimizin bu seyahati husu-
da başka haber ge lmcmıştır. dost ve müttefik Romanya kralı si mahiyettedir. Bu sebeble resmt 

o=-- Majeste kral Karol, dün Efes harabe- -Devamı 2 inci sahifede--

Yunanistan 
Büyük bir maliyeci 

kaybetti 

00 

Fransız intihabatı 
Bu hamlenin kııa bir czahını yap-

~•la çalııacağım. LJ•l 1 S ' .. • Al 
Afyondan cenuba inen fOSa ile bü- rıı !er, an:ızın ar a gıtmış ve -

Atina. 29 (A.A.) - Son günlerde 
milli banka genel direktörlüğüne ta
yin edilmiş olan jan Drossopu!os 70 
yaşında olduğu halde bugün kalp 
sektesinden vefat etmiştir. 

Dünkü kabine top ~an tısında par/d. 

mento devresinin 1942 ):e kadar 
uzatılması kararlastırıldı 

~~n Toroı dağları aıılınca üç yanı man OTG. .. U .. farlnl fer.fl.S etmı·sfı·r 
•le dailarla çevrilmit ıenit bir ova- T ı , • Drosgopulos, 1918 senesindenberi 

epey müddet milli banka direktör -
lilğünü yapmış ve iki defa nazırlık
ta bulunmuştu. 1937 kanunuevvelin
de Dra.ısopulosun milli bankaya in -
tisabının ellinci yıldönümü kutlan
mıştır. 

>'a çıkılır. Buradan düz bir fosa ile 
~l'l\lba devam edilince 18 kilometre 
~llra elli metreden fazla b:r diklik
: İ1tinci bir ovaya inilir. Buraıı Ke-
e~ •ıtrlarıdır. Cenupta Akdenizin 

Çe'\J'toel d' w • 'k' • · ı· w • d e ıgı ı ıncı ovanın ırenı'f ıgı en 
ş , .. Yer-de on kilometreden az değil. 
d. t.tlı. tarafı ıüzel, alabildiği ka -
l ,., dilz ve yeıil ıolda, Toros
•'Ut'tn denize kadar inen dik ail-e,· 
.\ • 'Var. Kepez aırtlarından aonra 
li~lalyada biten ıoıa bu genit yeş.'.1-
"ı le beyaz bir ıirid halinde Toroıla
)e •tan ıoıenin 1 incj ovaya çıktığı 
L l"de " k •• d "J b'' ''k b' "'14' ~ır goz cnı en uyu ır ıu 

~._..""n•iı var. Bu ıu t=mdiye kadar 
lle~~•nda geniı bir bataklık yapıyor, 
\~lU erde yeraltı yollarla denize dö
~'tl Yordu. Vakıflnr idaresi ıreçen yıl 
~İt- ~Yarak bu ııuyu 18 kilometrelik 
)l>l" ;nal ile Kepez ıırtlarına l'etiri
~i · \l buradan büyük bir tütle ikin-

c:ı""Ya ' )t(~ ınecek, vakıflar idaresinin 
t. elli bi d" .. k • • • Qı... n onume ya ın arazııını 

'l.~ok t:ıli kanallarla ıulayacaktı. 
~:~a.t V ~kı:li Sayın Muhliı Erk

evamı 5 inci sahifede -

o 

Alfons, haberdar 
olmadığını söyledi 

Roma, 29 (Radyo) - Kral Al
fons, kendi taraftarlarının, Zurihte 
bir toplantı yaparak İspanya tahtı 
hakkında konuştuklarından haber
dar olmadığını beyan etmiştir. 

o 

Göring 
Teftişlerine devam 

ediyor 

• 

>:Jman, •:kerleri . Berlin, 29 (Radyo) - Mareşal 
Paris, 29 (Radyo) - Berlınden kamlarla Alman kıtaatını teftış ey. Cöring, bugün de istihkamları tef- Franıız parJamt'n toau toplantı halinde 

alınan haberlere göre, Hitler Bayro- lemiş:ir. . • tiş etmekt~ devam etmiş ve Kayser Paris, 29 (A.A) - Dün akşam havas ajansının aldığı malumata gö. 
ta gitmeden evvel ansızın tayyareye Alakadar mehafıl, bu teftişlere Vilhelmin Hamburgdaki kanalında baŞ\'C'kiliıı riyasetinde toplanan na: re, B. Daladiyenin yaptığı bir ooya. 
binerek Sara a-itmiş ve oradaki istih- büyük ehemmiyet atfetmektedirler. tedkikat yapmıttır. zırlar heyeti görilşmeleri hakkında -Devamı 2 inci ıahifedç-
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- Baotaraf.t inci mhife: !~fatiyle~!e~~raketti. Bu-1 ~!hl Ü ır it) ah Ü o Ü lhl©l lb<®Jr 8 <®fi'"Ö i 
merasim yapılmamıştır. dape teye yürüyen orduda bulundu. q ' • 

Uoktorumuzun 
Köşesi 

Majeste kralın hususi yatı, sa- Sonrageneralrütbesiyledenizveha- Yeni orsa idttre Ecnebi mütehas- ·rütün ikramiyele
bahleyin erkenden menderek dışın-,va r.-ı.iifetti i oldu. 

da demirli .bu1unduğ~ yerden demir Prens, Yunan ~ral~ K?nstant~nin hey' eli QZQSl SlSfar hakkında rİDİll tevzİİ 
almış ve lımana gırcrek Pa aport kızı prense Helen le ızdıvaç ettı ve 

Vücudumuz<leki 
mad~nler 

bina ı önünde demirlemiştir. Yata 1921 de doğan oğlu Mişel'e htiküm- bir emir Alakadarlar dik-
refakat etmekte olan Romen ban- .darlığı bıraktıysa da sonradan Ro- Reis ve vekili bu 

Yazan: Dr. G. A. 

dıralıMaresttorpidomuhribideo::;ı- manya tahtına dönmüştür. lzafıta .c.ecifecek katle okusunlar Sebzeleri ve yemişleri birer f>irer 
rada Turana hareket etmiş ve Turan Kral Karol, çok canlı, hayatiyet- ı Ücret/er peşinen Ma· yazdığım sırada her birinde bulu. 
önündeki mevaddı mü tağilc depo- li bir zattır. cŞayed kral olmasaydı Bor.sa idare heyeti seçim'nin ya- 1 - lzmir mıntakasında bulunan nan türlü mndenleri ve ııfsbetlerin, 
larından birinden motorin ve sair mutlaka mühendis olurdub derler. pıldığını dünkü nüshamızd ayazını~- li vey z yatırılacaktır bil' umum malul subay ve erlerle :;:;e- okudukça, madenlerin lüzumu me. 
mevad almıştır. Yatın grandi dire- Fen!e, okumakla, sanayii nefise ile tık. İntihap teftiş heyeti reylerin tas- lktisad Vekaletinden vilayete ge. hit yetimlerinin tütün ikramiyesi tev sele~i vitaminlerinki kadar meşhur 
ğinde Majeste Karolun forsu dalga- bilhassa sporla ve spor te ki!atiyle nifiııi bitirmiş, netceyi tesbit etmiş- len bir tamimde, ecnebi müteb&uıa- ziatma hükumet dairesinde Mektup o1madığı jçin, belki bu sayıları faz-
lanmakta idi. fevkalade alakadardır. t:r. Yeni idare heyetine 81 ıcyle Kft- lar hakkında ıu emir verilmekted=r. çuluk makamında başlanacaktır. Ia görmüşsünlizdür. 

Majeste Kral, Veliahd Gran Y,0 y- Onun bütün bu heves ve meşga- zım Taner, 62 reyle .ı.Tecati Börekçi, Hususi veya sermayesinde devlet 2 - İstihkak sahiplerinin nufus Sebzeler ve yemişler topraktan gı-
vod Mihal, prensesler ve refakatle- lesi Romen karakteridir, fakat bil- 60 reyle :.\Inzhnr lzmirlioğlu, Simsar iştiraki bulunan veya devlet serma - hüviyet cüzdanları, resmi senetleri da alarak yaşadıkları için onların 
rinde gezintiye iştirak eden zevat ve mukabele Rumen karakteri üzerine Mustafa Çömezoğlu, Hıfzı Mene- yesiyle kurulan imyitazlı ve imti • ve ikişer kıt'a fotoğraflariyle ve ma- terkibinde bulunıın madenler kendi. 
mihmandarlarları .ile yirmi beş kişi- müessir olmuştur. Ferdiyetçi haya- menli: S~Ifıha~dh~ San~er, simsar Ke- yazsız bilumum aınai müeaaeaeler, !ullerin elinde bulunan raporları ve !erine ait bir şeydir. Bu madenlerin 
lik bir kafile teşkil ederek saat do- tın, sporun, izciliğin. havacılığın Ro- malr N~fız seçılmışl~rdır. her hangi bir cfde kuUanacakları ec- şehit yetimlerinin ellerinde bulunan yemi§lerde ve sebzelerde bulunma 
kuzda motörle Pasaport binası nh- manyada bugünk\i yüksek mevkii .. ) enı. heyet~,. tı~~ret o<lasınd~n nebi mütehassısları çahıma müsaade diğer vesikalarını behemehal yanla- sından bize bir hi.:.se çıkmaz, herke. 
tımına çıkmış, orada vali B. Etem Kral sayesindedir. ~ond~rılecek ıkı t~b~ı azanın da ış- si almağa ve müsaade almadan bu - rında getirmeleri lazımdır. bilir ki bizim gıdamız a!büminle yağ 
Aykut ile Müstahkem Mevki komu- 1kinci Karo! bilhassa ava merak· tırakı!l~ bu ~afta ı.ç~n~e toplan~cak lundukfarı mahal maliyesine peıinen 3 - Gösterilen günlerde gelmi- ve şekerdir, eskidenberi kullandığı-
tanı tümgeneral Rasim Aktoğu ta- Jıdır. Nakıs yirmi derecede sarayın- ve reıs ıle rcıs vekılını seçecektır. mütehaaaıa ücreti tediye etmeğe mec- yenlerin tevziatı en sona bırakılacak mız tuz yemeklere çeşnisini vermek 
raflarından istikbal edilmiştir. dan çıkarak, tüfek omuzda av peşin- ece**>» burdurlar. Bu müeaaeaelerden bir tır. içindir, bir de vitaminlerin lllzumunu 

Majeste Kral, Pasaport binası de gezdiği, ertesi sabah dinç ve pür- Afyonla zehir len- kısmının mütehassıı yetİ§tİrme Üc. 4 -Tev7.iata 2/8/939 tarihinden anladık, bu kadarı yetışir, diye dil -
önündeki rıhtımda bira.ı durmuş, sıhhat uyanarak gene fikri meşgale- reti vermeden ve çalı§ma müsaadesi itibaren ba~Innacak ve her gün sa- şünmek de mümkündür. 
İzmiri seyretmiş, daha sonra gezin- leriyle uğraştığı görülür. Kral, izcili- ffi l Ş almadan ecnebi mütehassıs çalıştır - bah saat sekizden on ikiye kadar de- Halbuki gıda maddelerimizde ma. 
tilerine tahsis olunan vilayet otomo- ğin müşevvikidir. Tayyareyi ve oto makta oldukları anlatılmaktadır. iz- vam olunacaktır. ikramiye alacakla- den bulunması da vitaminler ve ka-
biliyle Alsancak istasyonuna haxe- mobili pek sever. Oğlunu da kendi Kızılcak köylü Hasan oğlu Yu- mir vilayeti dahilinde kurulu müesse nn bu saatlerde gelmeleri lazımdır lori \'erecek maddeler kadar lazum-
ket etmişlerdir. Kralın refakatlerin- gibi yetiştirmektedir. suf Cemal, Öde:;;ıişin Beydağ köyün- selerde tetkikat yapılarak ücret öde 5 - Tevziat sırası aşağıda göste- ludur. İnsan vitaminsiz g-!\l.alar yedi-
-:leki zevat da otomobillerle kendile- oo de tütün ameleliği yaptığı bir taYla- meden ve çalıtma müsaadeıi alma. rilmiştir. ği vakit türlil türlü hastalıklara tu. 
rin1 !akip eylemişler~İr. .. .. Fransız intihabatı da zehirlenmiş, alınan tedbirlerle dan mütehasıs çalıştıran mahallerde A - 2/8/939 Çarşamba günün· tuld.uğu gibi madensiz yemek yediği 

Kral, Pasaport bınası onunden kurtarılmıştır. Amelenin bir senedir vaziyetin zabıt varakası tutulmak ıu- den 5/8 939 Cumartesi günü öğle- rn'kıt de hastalığa tutulru. :ı.ıeseU 
hareket ederken vaktin erken olma- - Baıtarafı t inci sahifede - afyon kullandığı, zehirlenmenin de retiyle tesbiti bildir1'lmiştir ye kadar birinci ve ikinci derecede- yalnız francala ile süt, hatta pirin( 
sına rağmen orada toplanmış olan natı müteakip nnzırlar, seçimlerin o gün fazla içmesinden ileri geldiği - =*=-- ki Malul subav ve erlerle Tep~cik plfı.vı yiyerek kalori için lüzumlu ttç 
halk tarafından alkışlanmıştır. tehir edilmesine ve bugünkü parlfi- anlaşılmıştır. Ek k f } • Basmahane, Keçeciler ve civarmdP türl~ gı.dayı.: h~ d~ vitaminle:.i bu~ 

Alsancak istasyonunda hususi mentonun teşrii devresinin Mayı HHHSHS me mes e esm bulunan yetimlerinin, ~ak rnilmkundur. Fakat bu söyledı. 
bir ot.oray harekete hazır bulundu- 1942 senesine kadnr uzatılmnsınn Eğitmen/ere tevzi edi- B ' d. -. . . B - 7 /8/939 Pazartesi günü sa- gım ~emeklerd çelik madeni pek az 
rulmakta idi. Majeste Karol, refa- knrar "·ermişlerdir. eıe ıye re ISI ıza.. bahından 9/8/939 Çarşamba günü oldugundan !nsnn yn~nız o yemekler· 
kaderindeki zevat, Vali ve Komu- Bu hususta bir kararname nep-e- leceb eşya h d• öğleye kadar üçüncü ve dördüncü le raşa~ak ısterse ngır bir kansızlıl 
tan ile otoraya binmiş ve saat tam dilecekt:r. Bu kararname, ayni za- Ziraat Vekaleti, köy eğitmenleri- at ver I derecedeki subay ve erlerle Eşrefpa- hastalıgına tutulacağı muhnkkak · 
9.30 da otoray Selçuğa mütevecci- ma~da, kiinunusanide rnusarrah ol- ne tevzi edilmek üzere 200 tane yer- ~a. Tilkilik, Kadife kalesi, Karataş, tır. 
hen yola çıkmıştır. dugu veçhile, nyanın muvafak11ti ile li malı ağaç budama maka"iyle bir Bazı fınn~ılar. fı'atı· yu"kselt- K~rantina, G_üze. lyalı, Alsancak. Da 

O mebusa ı· · · h f - · - l\'11 :\Iadeııler<len b;ızılarınııı J..ıize e . torayın geçtiği istasyonlarda n mec ısınm er zaman es- miktar aşı -çakısı satm alacağını vi- •1 ragacı, .ıersınlı Halkapınar mınta-
ı !hed'I b.l w · · t ·h ı· kt' mek gay k k k d b heınmiyctı:ce miktarda liizumu var. top anan halk, sevgi ve samimiyet ı e ı ecegmı asrı ey ıyece ır. layete bildirmiş, kiiçük san' at erba- esı.e e ~me asın a ulunan şehit yetimlerinin 
h 

Bu s ti b )' · · t k dır: "Kireçle, fosfor, kükütr, sodvom 
teza ürah göstermislerdir. ·~ ure ~·. me usan mec ısı~ın eş- hının teşviki için budama makasla- çı armıyor'armış C - 10/ 8 939 Perşembe aı;n·u· · ' 

O nı devresının uzatıl k ı e- potas) om, klor ve mngnezi.vom. 
.. . toray, saat tam 11,30 da Tepe- e ~a ı~a sal -~ a~ riyle aşı çakılarını!' yerli malı ~lma· Son günlerde bazı semtlerdeki fı- sabahından 12/ 8/ 939 Cumartesi gü Bazılnrı da az, pek ~z miktarda 

koy ıstasyonundan geçmiş ve 12 de nternas~onla vazıyet n . bugun_k~ sı kararlaştırılmıştır. İzmirdekı sn- rınlarda ekmek bulunmamakta halk nü öğleye kadar beşinci derecedeki Iazum!udur: Çelik, iyot, :fliiar, arse· 
Selçuğa varmıcıtır. Selçuk istacıvonu vehametı ortadan. kalkar ıse ,reısı- natkarlardan nümune istenmicıtir. k k ' ı~ı ha J } h k k ~ -~ h htıkQ ti "$ e me tedaıiki için uzak yerlerdeki ma u su Y ve er er e Ü umet o nik, bar, brom, silisiyom, alUrnini _ 
çok kalabalıktı. Bu arada Kuşadası fcukm t?:

1
• bme n Ve ]~~anın mu\a- *** fırınlara gitmekte, çok defa oralar- nağı, Kemeraltı, Çarşı ve mücavm kaymakamı ile Parti ba~kanı ve Be- a a ı ı e rne usan rn:c ısıni 31 m.ayı- y b 1 yom, bakır, manganez, çinko.. Bu 

:r 1924 t 1 d - b k angın <lan da eli boı dönmekted/rler. u unan mıntakalarla Karşıyaka na- madenlerin hepsindf?n gıdalarımızda 
lediye reisi de bulunuyorlardı. yıs . en evve agıta ilcce tır. '1iyesi, ve buna bagwlı köyl<"rde 0~ •• 

M . t K l d . . Parıs, 29 (A.A) - Seliihiyettar ~u nz veya ehemmiyetlice miktarda bu-

h ık SJ~. e kl'ra l,kot1or~yl an ınmce bir rnenbadan bildirildiw ine ore ka- Evvcl\ti 2ün aaw 6.3.Q. da Bucad::ı Sebebi hakkında ali.kadarlarda11_ ran şehit yetimlerinin. Iunma ı mutınka lıi,ıımdır 
a ın sure ı a ı~ arıy e karşılas- b. b 

1 
t •A kal ti . "'SKi1zmir caa esince Saıa l<arısı oa· tahkı.k'.at yaptık Oğrendiğimize gö- o - ı ~ lts 'J39 Pazartesi sabahın. ;Bu macıen erm vucadümüzde tnr-

haık ı ı - ıne, me us arın eşrıı ve c erını ... Alf B b J k } b" k f 1 b a'an 18/8/939 Cuma gu"nu" ·o·g·ley.- !il tü lü · 1 ' d B" k mı• ve ı se "m ıya ak · ta et er er erı'n ı'ra 1• e otur- re ır ısım ırıncı ar, azı yerlerden r ış en var ır. ır erre, vil-
. r a r ıs syon iki sene temdide karar vermiştir. yan 

cıva?nda hazır bulunan otomobille- Bu suretle mebuslar nltı sene teşrii makta olduğu Osman oğlu Kamilin gördükleri tetvik ile az ekmek çı- kadar altıncı derecedeki malul su· cudümüzü teşkil eden nesiçlerden 
re bınmiş, Efes harabelerine gitmi~ h' tl .. 'f d 'ki d' B t d d d k h 11. karmakta, bu ıuretle bir nevi buh _ bay ve erlerle Bornova, Seydiköy. her birinin chemmi~·etle lüzum gör-
1 d

. . :r ızme erını ı a e ece er r. u e - amın a yangın çı mış ve ma a ı- 'hd d k k C D d .ı;. b' b ı 
er ır Ma1este Karol Efes harabe b' . . d'k' IA t d 'd . f . d h l .. ran ı as e ere e mek narkmm umaovası, eğinnendere nahiye- ÜısÜ ır maden u uııur. Mesela si-.• • - ırın şım ı ı par amen oya n teş- ne gı en ıt aıye, yangını er a son- . . . lerind k. ed · 1 . . . w. . Ö . . . tezyı·dıne çahımaktadırlar. Beledı - leri ve bunlara bağlı köylerle Narlı· nir nesicimiz magneziyom madenj 

1 
e es ı m enıyet ere aıt eser- mıl edılecegı söylenmekted r. nü- dürmüştür. Yangının yemek pışır- . b" 1 b' b . ka d dere, Yeni köy, Balçova, Tırazlı v• olmadan, adalelerimiz potnsyom ol· 

,:~ üzerinde alaka ile durup tedki- müzdeki umumi intihabat, 1940 e- 'ek için dam içinde yakılan mangol ybeıryaıkaoryake kır mkec urıkyet r~ıkaınl a f " r;at yapmış h b ı rd d.. .. t ~ e me nar ının yu se • zmirin diğer köylerinde bulunan se- masnn yaşıynmaz1ar, işlerini göre· 
Sel uk b' ' .ar? e e en. ?n~ş ~e nesi yerine 1942 senesinde yapılacak- ~an sıçrıyan kıvılcımdan çıktıgı ve mesini temine çalışanlar belediyece hit yetimlerinin ikramiyeleri verile- mezler .. Kireçle fosfor kemiklerimi· 

ç ta __ ıraz ıstirahat etmıştır. Ög- br. zararın 600 lira raddesinde oldugwu cekti'r. ) - d • k '-- tesbit olunarak haklarında tahkikat zin temeli demektir. Kireçin kanı -
e. yemegı e sogu ıur yemeği şek- Bu husu,..~ ki kararname, bugünkü 

1 d d 
::."" anlaşılmışbr. Dikkatsizlik yüzünden yapılmaktadır. Bu fırıncılardan bir 0 mızda işlerinden başka ... .Mndenlere 

tın ~ ora a yinmiş ve müteakiben nazırlar meclisinde B. Lebrunun im- yangına sebebiyet veren suçlu, tu- kaçının lzmirdeki bazı gazetelere !Uzum gören uzuvlarımız daima iş-zmKıre avdet edilmiştir. zasına arz0dı'lecektı·r. tulmu<:ıtur. f(u .. ltu·· rparkta Spor ı d'k d ı . · b' t ft 
ı M 

.,.. ı.- müstear namlarla şikayet mektubları e ı ·çe o mn en erını ır ara an 
ra ajeste Karol'u hamil oto- ----*--- d k't k k ı ı f 

6 
Knrnrname, reisicumhurun aynn gönderdikleri de anlatılmıthr. Be _ b • · 1 • a es ı ere çı arır ar. Oıı lll.".ı yeri-

ray, 1!aat ,4S de Alsancak istasyo- meclı'sı'nı'n rnuuafakati ile mcbu an K k b L l 1 dı' k k k .d. h o .2' es ı J ne kot.·nıak için o-ıdalarımızda daima ~una gelmiştir. • !. ~a a l 'l. C V ıyan• e ·ye e me nar ının tezyı ıne iç , • J ~ 
meclis'ni feshetmek hususundaki T bir ıuretle tarafdar değildir. Bu me- ------4 maden yemeğe mecbur l.ıulunuyo • 

Büyük misafirimiz, Efeste yatnn hakkına nsla dokunulmamnıs oldu- /ar yakalandı/ar oolede cezri aurette hareket edecek. 
medeniyetten çok mütehassis olmuş ğunu natık olacaktır. ,. 

Kışın sulan ısıtılacak yüzme 
havuzu da yapı· acak 

ruz. 

've bu meyanda otoray ervisinin in- 1 · )/\ t ı kt ı h "'l 
Çeşmenin Mersin limanı mevki- tir. !Da11ili guddelerimizin çıkardıkla

rı ve uzuvlnnmızın her birini işleten 
hormon1arda da daima bir maden 

tizamı • . . . yı ma uma a mn a -0 an me 8~· inde, kara sularımıza kadar girerek 
nı da begenmıştir. Maıestc şimdiki kararın beynelmilel vaziyet b 1 k ı s k ı c· 'k' M'h 1 

kral Karo], geçen sene Bergamaya dolayısiyJc bir zaruret olduğunu be- ~ ı d av.;;ay a 
1~ ıb ;r~ ı v~ ; a 

gittiğini, Bergama eserlerini çok zen- ynn etmektedirler. a m a ~ ; k'~n~~ ~ a ı çı r 1 a .a7· 
gin bulduğunu, rnaamafih Efesin Bu mehafil ş'mdiki gerginliğin or- :.ışt;r. ) 'k 

1 0
lk a \. ve .~v jet e:J.; 

de tarihi büyük kıymeti olduğunu tadan knlkm~sı takdirinde re' rlcam. ı~ okn u k yel ·eAn dı )~usa ere .
1 

.ı -
.. d"-" .. 'f d 1 · mış, aça cı ar ıyeyc verı mıs-

gor ugunu ı a e ey emı ve umumi- hurun 1941 senesind n evvel mebu- . - • 
yet itibariyle tedkikinden, gezin tile- san meclisini f eshedcreğini Iiı.ve et- t ... •,..r·-------~------.. 
rinden, halkın samimi ve derin te- mektedrler. 
zahürlerinden memnun bir şekilde 
konuşmuştur. A dolu 

Kral, çok neseli dönmü . doğru-
ca yatına gitmistir. İzmir için ikinci Gdı·nya an dö dii H.;ç ir ılavuz veya 
defa tekrar edilen bu kıymetli mis • "f { f 
firli~in ne kedar süreceği mecbuldilr. Varşova, 29 (Radyo) - Hari- miiması eser er e 

Bek 

Mair-ste Kr im bir kaç gün kalacağı ciye nazırı Kolonel Bek, bugün .alakada:- değildir 
söylendiği gib;, bu akşam üzt-ri veyR Cdinyadan buraya dönmüştür. İki senedenberi cEge kılavuzu~, 
reı:-e hareketleri de muhtemeldir. -=*=-- cEge a~manağı> veya bunlara ya-
Seyahat hususi mahiyette olduğu u·f f kın isimler altında mevzuubahis 
için !kafileşmiş bir program çerçeve- n~ .er olup çıkmış veya çıkacaki iddia olu-
ai içinde malumat verilememektedir. Berline döndü nan eserlerle cAnadolu> gazetesi-

• nin hiçbir alakası yoktur. Tavzihej 
Son dakikada aldığımız maluma- Bayrot, 29 (Radyo) - Hitler, sebep şudur: 

ta göre, Majeste kral ya bu sabaha bu~ün Berli~de? buraya dönmüş ve Bazı şahıslar, muhtelif yerlerde 
karşı gitmiş olacak, yahud da yarın Vagner festıvalınde bulunmuştur. bu eserin güya bizim gazetemize 
(bugün) hareket edecektir. --=*=-- nisbeti olduğunu ileri sürmüş. hattnf 

Yata tor~ido refakat edecek ve Rugby maçı crek!am ücreti> namı altmda para 
buradan dogruca Yunan sularına tahsil etm'şlerdir. Hiç şüphesiz, bu 
gidecektir. Majestenin Korfu ada- Londra, 29 (A.A.) - Rugby gibi hadiselerden de herhangi bir 
•ına gitmesi ve Yunan kralının Kor- birliğinin daveti üzerine f ransa ile mesuliyet kabul etm'yoruz. IIerhan
fuda kendisini karşılayıp misafir lngiltere arasında Wiclcenham 'da ve gi şahıs çıkarırsa çıkarsın, gazete-
o:dinmesi çok muhtemeldir. 24 şubat ı 940 tarihinde bir Rugby ımizin bu ve emsali eserlerle müna-' 

:. maçı yapılacaktır. sebeti olmadığını, böyle bir eser çı-

Romanya Kralı ikinci Karol ile Yalanmış• kanlmasııu memlekete fayda bakı. 
oğlu ve veliahd Mişel evvelki gece • mından muvafık görclilğilmüz tak-
~ehrimize gelmistir. Bcrlin, 29 (Radyo) - Alman -ıdiı de bunu önceden bildireceğimzi, 

l~i~ci. Karol.' 1893 te~ellütlüdü.r Slovak gümrüklerinin birleştiği hak- m~~.maf'h. ş~m?i~ik böyle birşey 
ve bırıncı Ferdınandın ogludur. Cı- kında çıkan şayialar, alakadarlarca dilşun.medığ'ım zı okurlarımıza ar-

haı• harbi esnasında liva kumandanı tekzib edilmektedir. _z_ed ... e.r .. ı.z •. -----------

Dün bazı fırınlarda az ekmek bu- lzmirdek.' ıportif teşekküllerle fa-
lunmasının sebebini sorduğumuz be
lediye reisi Dr. Behçet Uz, bir mu -
harririmize dcmiftir ki: 

aliyetin kültürparkta teksif edilece. 
ğini yazmıştıö. Belediyenin yaptır

makta olduğu dört tenis kortu, ya -
kanda bitecektir. Bunl;-;d;-n biri 

- «İzmirde ekmek buhranı mev- römme, tribünlüdür. Temsili ve mil
cut bulunduğu hakkında çıkarılan h~ li maçlar, bu kortta yapılacaktır. l • 
herler, tamamen yersizd.ir. Bunu, ek- leride bir de tenis kulübü b'nası in -
mek narkını yükseltmek isteyen ba - fa edilecektir. Atlıapor kulübü için 
zı kimseler, &"Uya fehirde bir buh • de bir manej yeri, konkuripik sahası 
ran varmq cibi yersiz haberler cşae vücuda getirilec~ktir. Ayrıca b'r de 
etmektedirler. Filhakika bir, iki fı- athspor kulübü binası inta ettirile. 
rın bu makaadla her &"Ün İflecliiin _ cektir. Bütün bu İn§aat, belediye büd 
den daha az ekmek çıkarmak •ure- çeıinden beden terbiyesi hiase•: ola-

rak ayrılan paradan yaptırılmakta ., 
tiyle ferdi bir hareket yapmak iate-

bulunur. O maden olmayınca gudde 
işliycmez, hormon çıkaramaz. Me~e
Ui. vücudOmiiziin be lenme iş'ne ha
kim olan tiroit guddesinin çıkardığı 
hormonun n büyük kısmı iyot made
ııidir. Gıdalarımızda bu madeni bu-
lamazsak ne kadar yemek yenilse 
yemek vücuclümiizil lbesliyemez. iyot 
suz yemek yiyen insan aç kalmış gi
bi zayıflar. 

''iicudümOzde hayatın sağlık ha
linde ~evam etmesi için, vticud i~n
deki mayilerden her birinin kendisi
ne mahsus bir derecede tazyik altın 
da cereyan etmesi lazımdır. Bu taz
yikin !intiza müzere devamını ternın m=ttir. Belediye, bu tekilde, halkı ek 

mekaiz bırakmamaia matuf hare -

ketleri yapanlar hakkında icabeden 

muameleyi yapacaktır. 

-=*=_:__ 
Gazinoda tabak 

kıran kadın 

Bir polisin de boğa· 
zına sarılmıs! 

~ 

dır. 

Gene öğrendiiimize göre belediye, eden gene madenlerdir. l\Icsela ka
kültürparkta bir de yüzme havuzu nın tazyiki tuzun miktarına batlı· 
yaptıracaktır. Bu havuzun suları, dır. Onun için bayağı tuz ile yaln~ı 
kalorifer tesi.aatı ile ısıtıJacafından yemeklere çeşni \'ermek için dekl

1
• 

k11ın da istifade etmek mümkün ola-, damarlarımızdaki tazyikin intizaıtıı 
caktır. için lUzumludur. 
BELEDiYE REiSiNiN TEFTİŞLERi Gene "Ç"OcudOmüzün içinde nıayt-

Belect=ye ve fuar komiteıi re•ai Dr. lik muvazenesi vardır. Bu mtı\•nze1l~ 
Behçet Uz, dün öileden aonra Kül. lerin her biri içjn ekşilik ve alkalel\ 

. d'l . .. w l ıc..r bir 
tü~arkta fuar hazırlıklarmı teftif temın e ı meyınce ::ı~~!~ız n~· 11 .. etmıı, mühendis ve dekoral)'on he_ surette bozulur. Ekşılıgın alkale1l 
yetleriyle reç vakte kadar çalıımıı • &'in de faz lası insanı götürür. Bu 1'1:: 
t vazene'-·i temin edenler de gene fi\ 
~ ~ f ~ 

Jojekina adında bir kız, Alsan- 00000 denlerdir. Nesiçlerimizin tenef ,. 
cakta Yıldız gazinosunda otururken Ç !L • J 1 • etmeleri de madenlerin bulunrna:ı~, 
yanındakilere kızmış, masadaki ta- eRrrge mÜCaaeıeSl bağlıdır. Akciğerlerin teneffOs1Y

9
_ 

baklan kırmağa, istirahatı umumiye- lzmir, Aydın, Manisa, Muğla vücude ne kadar oksijen girerse~ 
yi selbeylemiştir. Jozekina, bu hare- mıntakalarında yapılan çekirge mü- cudün hücreleri maden olrnnd•"' 
ketine mani olmak istiyen bir polis cadelesi müsbet netice vermiş, bu oksijenden istif~de edemezler. ttl": 
memurunun boğazına sarılmış, der- havalide çıkan çekirge tamamen im- densiz vfi ud temiz hava içini!" ~· 
hal yakalanmııtır na eclilmiftir. vasızlıktan bo&-ulur 
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ı~ış POLITiKAI 
King Hail meselesi 

Almanya Danzigi ele re\irmek Ü• 

zere iken İngiltere buna mini ol -
muıtur. Romanyayı iktiaadi nufasu 
altlan almak için adım attıiı bir sı· 
rada İngiltere. karııaına ~ıkmıttır. 
Şarktaki «hayat sahası» ndan kendi
sini mahrum bırakan lns.iltere, Al -
manyaya çenber içine alıp boimak 
istiyen fnriltere. Velhasıl Almanların 
nazarında lnıilterenin suçları büyük 
tür. Fakat en büyük suç, Kinr Hali 
namında bir İngilizin Almanyada 
bazı adreslere mektup yollamasıdır. 
Bu, hatta çemberleme siyaset.!nden 
ziyade resmi Alman mümessillerinin 

(ANADOL\J) 

Fransız kabinesi, dün Eliza sa-
. . 

rayıiıdcl toplanmış ve mühim 
kararlar almıştır 

Jorj Bone, Türkiye'ye gelsnFransız heye'tinin tetkik1eri hakkında iza· 

lnriltereye karıı hiddetini celbet • Paris, 29 (Radyo) - Kabine, celerini de bildirmiştir. Hariciye nazırının izahatınclım 11 - l\larsilyadn bir deniz itfaiye 
mittir. od ..t - ... bugün Eliza sarayında Cumhurreisi Jorj Bone; Moskovaya gidecek sonra Cumhurreisi Lebrunun tasdi· taburu teşkiline dair kararn:ıme, 

hat verdi. Fransa'da bekarlara vergi tarh o1unu}·or 

• ' · Lebrunun riyasetinde toplanmış ve İngiliz ve F rnnsız askeri heyetlerinin kine arzedilmis olan elli layihanın 12 - 1938 büdce yılı iç.in bazı 
Kını Hali mektuplarında neler yaz mühim müzakerelerde bulunmuştur. önümüzdeki çarsamba günü hareket tedkikine başla~mıştır. Lebrun tara·ltahsisat ilave, tenziline dair karnr-

nuıtır? Bazı parçala~ınm tercümele- Hariciye nazırı Jorj Bone, harici si- edeceklerini, bi; amiral, bir general fından imzalanan bu elli layiha ara· name, b"d . . 
ri Fransız 1"azetelerınde çıkmııtar: . . h . M k .. b" ı,. · · d ·· kk A . h l 13 - 1938 u ccsı tahsısatından . . yasetı ıza etmış ve os ova mu- ve ır tayyare e.~spırın en mure ep sında bekarlara vergı tar o unması .. d . 

1 
.
11 Her memleketın gazetelerınde çık- k 1 . h kk d lA d' l k F h · · l T h 1939 bu ccsıne nan er yapılması 

. . za ere erı a ın a ma umat var ı- o aca ransız eyetının, ngı ız e- ve çok çocuklu ailelere muhtelif şe· k d 
1 

. k 
maaında bıle mahzur tasavvur edıle- v• "b' T" k" "d F f . b ki" k b aberce hareket . hak ın a <ı ararnaıne, 
miyen yazılar O halde telif nedir? gkı ~ıhı, ~r .ıyeye g~ endk~aknsız a~- yde ınıv· ~ lıyere ler . t' killerde mükafatlar tertip edilmesi 14 - 1939 büdcesi tahsitları hak-

. ~,., cvctının v::mtıı.ı.ı te ı at netı- e ecegmı >eyan ey emıs ır. 
Bu sualin cevabını verebilmek için - - ve topraksız köylüye toprak veril- kmdaki kararname, 

burün Almanyadaki vaziyeti bilmek Sı rp-llı rv at . mesi hakkında layihalar da vardır. Orta elçi rütbesile hariciye neza-
lazımdır. Geçen rün bir razeteci ar- B d ha k 1 .. b' çok lA 'h reti Arşiv servisi direktörlüğüne ta-un an ş a, ma ı ır ayı a- . . 
kadaıınuz , H:tlerin cKavralarım» yin edılen Chataugnsunun yerme 
namındaki eserinden halk idaresi lar da imzalanmı~tır. başvekalet genel sekreterliğine Ou-
hakkında Almanyanın mukadderatı- Paris, 29 (Radyo} Bugün dinotnun tayini hakkındaki ka.rarna-

Eliza sarayında Reisicumhurun riya- 'b 
•u idare eden politikac•lvın dilıün - Mıu"zakerelerı· Eylu"' 1."' ayından evvel seti altında toplanan kabinede im- me de cumhurreisinin tasvı ine ar-
ceıerini anlatan bazı parçalar ter· zedilnıiştir. 

ıüme etti. Bir vecize diyormuı ki : b / k zalanan layihalar, yarın gazetede in- B. Böne, dış vaziyetin heyeti umu-
Ustaca ftlare edı:Jen proparanda sa sona ermiş u unaca tır tişar edecek ve derhal tatbik mevkii- miyesi hakkındaka konseye lZahat 

)esinde bir millete cehennemi cennet Belırad, 29 (Radyo) - Baıvekil tur. Zveakoviç, Sırplarla Hırvatlar ne konacaktır. vermiştir. • 
olarak söstermek mümkündür.» Di- Zveakoviç, burün Spl!de vasıl olmuı arasındaki müzakerelerin, eylulden Paris, 29 (Radyo) - Bugün Paris, 29kk(Ad.A.) -1 Bonnetİ· ~ış ier bir vecize de fU imit: «Yalan ne ve Uırvat liderleriyle yeniden temas evvel sona ereceğini beyan ettikten El' d 1 k b vaziyet ha ın a nazır ar mec ısın-

., ıza sarayın a top anan a inede d t - b tt L d p 
kadar büyük olursa, millet onu oka· lara baıla•ktan aoıwa razetecileri ı sonra, 1931 kanunu eaasisinin deiite- b e yap ıgı eyana a on ra ve a-
d k 1 . ir propaganda komiserliği ihdas ris kabineleri arasında son gilnlerde ar ~ay yutar.» kabul ederek beyanatta bulunmuı - ceiini ilave eylemiıtir. 

olunması hakkındaki layiha da im- yapılan görilşmeler vaziyetine göre 
Biz bu kanaatte deiiliz. Milletı'.n «cc***,u zalanmış ve bu komiserliğe Jan jıro- Moskova müzakerelerini izah etmiş 

cebir ve tazyik altında bir müddet ç • t l • do tayin edilmiştir. ve heyeti umumiyesi itibariyle diplo-
aldatılması mümkün olsa bile, haki· ı n çe e e rı Par·s. 29 (A.A) - Nazırlar kon- matik mUzakerelerin mühim nokta-
kat erseç anlatılır. Bununla beraber, ~eyi aşağıdaki kararnameleri tasvib lar üzerinde filen neticelenmiş oldu-
lftuvakkat bir zaman aldatmak için etmiştir: ğunu ve politik sahada halledilecek 

1 - Mebusların te§rii selahiyeti valnız Nnans ve tcfcrrüatı meselele-iahi vaziyet ve tartlan iyfoe hasır - dd · 
rt h k J 7 l ~U etlerinin 1 haziran 1924 tarf- rj kaldığını bildirmiştir. l.ınak llzımdır. lıte Dr. Göbelı, ua- \,,,en e ar asıncıQ Japon arı ŞQŞlr• hıne kadar azaltılması hakkındaki üç hükO.met arasında paktın bir 

ta bir propasandacı sıf atiyle, Al • I" / k 
nıanyada bu tartlan haıııırlamıttır. tacak . .lerecede akınlar yapıyor ar aramam~: madde"i hakkında henüz görilş ih-

uı 2 - Aıle koduna miitedair olan • tilafları mevcuttur ki, bu da dogvru-Hükumet matbuab, radyoyu ve her k 1 
nP.vi t .. lkin vasıtasmı eline nalmıştır. Şanghay, 29 (Radyo) - Asi Çin- cep~esin~e ?ehşet uyanmıştır.. ararname~ . . . l dan doğruya olmıyan taarruzun tari-
Sonra Almanyanın hududları, dıta • uıeruen ~ :, u:.1 .ıu~ı ougun ~aıııınay- Çın asılerı cephe arkasında Japon- 3 - Bugpay of~ ne dair olan ka- fi meselesidir. Fakat bu noktanın de
ndan aelebilecek olan haberlereka- Nankin demiryolu köprülerini ber- ları şaşırtacak derecede akınlar yap- raınnmc, vam eden milzakerclerde esaslı müş-
Panmııtır. Filhakika seçmiı saman· hava' etmşilerdir. Bu hidise, üzerine mağa başlamışlaraır. 4 - De\'letin harki emniyet ted- külata sebc olmıyacağı intibaı 
larda da mutlakiyetle idare edilen bütün münakalat kesilmiş ve Japon birleımi telif eden kn"arname, mevcuttur. 

devletlerin, matbuatı daima nüfuz - ** 5 -Casusluğa karşı mücadele hiz- Siyasi gürüşmelcrle müvazi olarak 
ları altında bulundurmıya ehemmiyet metlerinin takviye ine aid kararna- gelecek hafta askeri görüşmeler 
\'erdikleri malUnıdur. Fakat eski bil· A •k h •• k A t• me, başhyacaktır. Bir hava generali bir 
lcumetler, fikirleri sansür altına al - m e rı a u um e 1 G - Milli rnüdfaa i~in çalışan mii- Amiralin idare edeceği ingiliz aske

es8e~elerin vergi hakkındaki karar- ri heyeti gelecek hafta ortalarında .__ı,lardır. Mutlakiyet sistemleri al -
tındaki hürriyeta::zliği buııün ltalya 
"e Almanyadaki aistemle karı§tırma

-.ıalıdır. Almanyada ve ltalyada ef
~rıumumiye, bu memleketlerin dı • 
tında olup bitenlerden ya bihaberdir. 
l ahud da hadiseler kandilerine tah-

.. if edilm:f tekilde verilmektedir. M•
~la Alman vatandaıı, Çekoslovakya. 
tlın Almanyaya iltihakına varan hi
di.eıerin silsilesini bilmiyor. Ç~kler 
)'l•armıt da Almanya liitfen kendi 
1et-in.i himayesi altına almıf. Ama • 

~dlar da ltalyadan ayni ricada bu -l . 
"n1nuılar. Alman ve ltalyan mill~t -
~ .. i sulh ve sükWı içinde çalıımak 
l&tiyorlarmıt da bu milletleri kıs • 
~an lnriltere kendilerin.? rahat hı
"~lclftıyormuı. Türkiye, Alman ·mille· 
t.._i hoimak için çemberleme siya • 

~~e İftirak etmif. Yalan ne kadar 
~7lik olursa, millet tarafından o 
.-. da.. kolay yutulduğuna röre, 'Al -
_. 'at Propa ganda teık.:latı, miruf Ba
~~ünhavzen ile müsabakaya ııi
""'t aibi rörünüyor. 

Çin'e 750 mil)·on altın ruble 
ikraz edecek 

Paris, 29 (A.A) - Pari~ gaze- razda bulunduğuna müteallik olan 
tel eri, birleşik Amerikanın Çin hü- haberlerle fevkalade alakadar olmak 
kumetine 750 milyon altın ruble ik- tadırlar. 

** 
lngiliz -Japon 

Müzakereleri devam ediyor. Çin al
. tın/arı yüzünden dl1n ihtilaf çıktı 

Paris, 29 (Radyo) - İngiliz - ja
pon müzakereleri, bugün de devam 
etmiş ve Tiyençin mıntakasındaki 

Çin altınlarının P&kin hükumetine 
verilme~i hakkında japoıı murahhas
ları tarafından vukubulan ısrar Üze-

Son Dakika: 

rine bir ihtilaf çıkmıştır. 
Alınan haberkre göre, müzakere

ler Pazartesi günii de devam edecek 
,.e bu ihtilaf belki de ortadan kalka· 
caktır. 

~ lu telkin neticesinde Almanya , 
"~İçteki realitelerle hiç münasebeti 
tt )an bir •• eme benzemekted:r. D . 
tq •• dııarıda olup bitenler içeriye a nz ıg 
._~cak olursa, meseli Çeklerin ne 
~ lde istilaya uğradıkları, Ama • 

Alman ya
mı ediliyor 

~ldlatın nasıl kurban edildikleri, • ıh k 
ili ~Yaya kartı hiç bir milletı:n kaa- va 1 a 
~, illadıiı anltılacak olursa, Alman . 
\ı Randa teıkilitının planlan alt 
' 

0 1\lr. Kinı Hall'in mektubların -
\>~ ~~dıkları da bunlardan ibarettir. 
'le" de'-ece hiddet uyandırması da 
'llapla..ın müessir olmıya baıladı· 
11.._ delil olarak rösterilebiL:r. Ne· 
)'-' -.ıuessir olmasın? Çekoslovak -
~· İınhasındanberi Alman bükii • 
~~ Yanlıt yol üzerinde yürü
'~ U anlamak için hakikati öi • 
'ı le kaEiclı:... Almanya milli pren 

Berlinden çıkan haberlere göre il· 
hak kararı 4 Ağustosta alınacak 

... e d ayanarak bir takım haklar 
' De.,.amı 4 ncü Sahifede -

Paris, 29 (Radyo) - Berlinden 
alınan ve mevsuk menbadan çıktığı 
iddia olunan haberlere göre, Danzig 
senatosu, ağustosun dördilncü i'Ünü 
fevkaiade bir içtima aktedecek ve o 
gün Danzigin Almanyaya ilhak edil
dii'ini ilan edecektir. Ayni mehafil, 

Alman gazetelerinin hugusi tetkikat 
için Danzige gitt:ğini yazdıkla11 dün 
Budaisakın, Danzigteki Alman aske
ri kuvvetlerinin kumandasını üzeri
ne aldığını iddia ediyorlar. Bu ha
beri, Deyli Herald gazetesinin Dan
zig muhabiri de teyid etmektedir. 

llame, Parise hareket ederek Paristen Do-
7 - De\'lete aid A vrupadaki rad- umencin başkanlığındaki Fransız 

yo difüzyonu şebekesi serviselrinin askeri heyetiyle birlikte Moskovaya 
milli radyo difüzyonu idaresi ismi gidecektir. 
verilen idare tarafından P. T. T. na- Bonnet müteakıben son uzak do
zırının miizaheretiyle başvekilin oto- ğu hadiselerinin şumul ve manasını 
ritesi altında birleştirilerek temini tebarilz ettirerek alfikndar devletle
hakkılll(nki kararname, rin orada tahassül eden umumi me-

8 - Başvek~\lette lıir istihbarat sele karşıı::mdaki vaziyetini tasrih 
ıımumi komiserliğinin ihclıısma dair eylemiştir. 
kararname, Bonnet. general Huntzigerin baş-

9 - jean Girandovksun istihbarat kanhğındaki askeri heyetin Türk 
unıumi komi:;crliğine tayini hakkın- hükumetiyle yaptığı mUzakerelerden 
c1aki kararname, dele edilen mük mmel neticeleri de 

10 - Bril!ouinin milli radyo difii~- ı aydedild"kten onrn Fransız - is-
yon umum1 müriürJüğüne tayini hak- nanyol münasebetlerinin bugünkü 
kındaki kararname, vaziyetini anlatmıştır. 

-----ccc***.u>-----

l n gi l iz zabıtası 
londrava gelenlerin hüviyetlerini 

incelivor. Tedhişçiler kaçıyor 
Londra, 29 (Radyo) - Dahiliye 

nazırı Sir Samuel Hoar, bugün otuz 
irlandalının hudud haricine atılması 
hakkındaki kararnameyi imzalamşı
tır. 

göre, tedhişçilerin elebaşısı Londra
dan kaçabilmiştir. 

Zabıta, Londraya gelenlerin hüvi
yetlerini inceden inceye tetkik etmek 
te devam ediyor. 

Alakadarların haberlere 

lnciraltı 
Plai Ve Gazinosu 

Gazino ve lokanta kısımları gece ve 
gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap vertcektir 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mütkülpe
ıentleri dahi tatmin edcek şekilde temin olunmuştur. 

'SAHİFE 5)' 

1 Vüşündüklerim _ I 
Dünya kararsız

lık icinde • 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Harp veya sulh.. Dünyamızın 

$iyasi ve umumi karakterinde hiçbir 
zaman bu kadar derin vuzuhsuzluğa 
tesadüf edilmemittir. Bu vuzuhsuz
luktur ki, beşer topluluğunun idraki
ne istikrah dolu bir teyakkuz yer
leştirmiş ve hadiselere daha esaslı 
§ekilde hakim olmak isteyen mesul 
hükUınet ve devlet şeflerine de uda. 
ha kuvvetli, daha çabuk davran· 
mak» gibi bir fikri ilham etmittir. 
Realitenin içinde, teşhisi henüz yapıl 
mamıt olan büyük ve pisikolojik bir 
'\'akıa da hüküm ısürüp durmaktadır. 

Bugünkü hadiselerin iç yüzünde 
bir takım büyük gayri tabiiliklcr, 
zorlar ve zorakilikler vardır. Harp is 
temiyen milletlerin ıstırabı, diktatör
lerin, şeflerin yüksek tonda, cihan 
muvazeneı.inin ve sulh musikisinin 
akorduna uymıyan tehdid avnzeleri 
ile örtülüp boğulmaktadır. 

ileri sürülen iddia ve davaların 
yü7.de doksanı, hak, adalet ve ıeni
yetin ifadelerinden tek satır olsun 
alabilmek ve kendilerini hiçolmusa 
mazur ve mağdur göstermek iktida
rına da sahip değildirler. 

Bir gün dünyamız, harbin korkunç, 
ateşli ve kanlı badiresine atılır3ıı, bu
nun hiçbir zaman (bir akıl ve hak, 
bir inaanhk ve millet) çerçevesine 
dahil olduğuna inanamıyacaiız. 

Bütün facia buradadır. 
Biz biliyoruz ki, bazı milletler he

sabına hiç durmadan tarihi cinayet
ler irtikap edlmektedir. Gene biz bi
liyoruz ki, bu milletler namına, dün
yaya hitaben mütemadiyen birçok 
şeyler söylenmektedir. Fakat §eref
leri, mevkileri, hayat ve saadetleri 
bir orta malı gibi oynanan bu millet
ler, kendi namlarına yapılan ve söy
lenen bu §eylerc §iddetle muhalif
tirler ,bunları istemiyorlar ve onlar 
da biliyorlar ki, gittikleri istikamet
lerde ,hava, hic te gönül açıcı değil
dir. Hem kendileri için, hem de in
sanlık ve medeniyet namına.. Buna 
rağmen, umumi manzara değişme 

mektedir. 
Fakat bu içli ve derin karga~alıfın 

bir haddi, bir hududu yok mudur? 
Realitelere bile hakim olmak isti

yen bu ruh, dünyamıza nasıl bir man
zara verecektir? 

Sulh diyoruz. Güzel; fakat nasıl, 
ne şekilde, kiminle kimin arasında 
sulh? .. 

Harp! .. Kabul, amma, '.!1ereden ,ne 
şekilde bşalıyarak hangi milletler 
arasında hüküm sürecek ve neticesi 
ne olacak bir harp! .. 

Bütün bunların üstünde e~en de
rin meçhuliyet ve kararsızlıktır ki, 
insanlığı ne kadar süreceği meçhul 
olan ~u intizar devresinde en ağır bir 
"'ekilde rahatsız ediyor .. 

f nsanlıiın diktatör, ideolog ve dip
lomat seviyelerinden çok yi'kaek 
olan maşeri vicdan ve mantıkı bugün 
şu noktada duruyor: 

Bu kararsızlık ne vakte kadar de. 
"'am edecek? 

Gözlerimize çarpan bugünkü müı
hiş silahlanmanın, bugünki! emsal
siz sinir harbinin, yıllar doldurlln 
harp ekonomisinin, sarfedilmi§ ,.mek
lerin, teref ve haysiyet pahasına or-
taya atılmış davaların ardından, 

• iki taraftan birinin - bir ricat 
göstermeleri muhtemel midir, de
ğil midir? 

Demokrasiler, gayet sarih vın:iyet 
almı§lardır. Sulhperverler cephesi 
'artık tek aclıın geriye atamaz. Şu 
halde bu vazifeyi görmek. totaliter
lere kalıyor, fakat totaliterler de bu
nu yapabilir mi? Hatta ve mesela, 
Almanya, Danzig meselesine, Hitle
rin prestijini kurtarabilecek bir hal 
şekli bulabilir mi? halyayı mevzuu
bahsetmiyoruz. 

Çünkü nihayet itayla, Berlinin 
peykidir ve Fransa matbuatının iıa
betle kaydettiği gibi Mussolini, B. 
Hitlerin üniformalı bir muvainidir. 
Bu tibnrla, sadece B. Hitlerin vazi. 
yetini mütalea etmek kafidir. 

Alman propaganda teşkilatının H ti 
ferin emir ve direktifleri altında ça

- Devamı 4 ncü Sahifede -

Radyo ve telgraf 
haberlerimizin 

- Devamı 5 nci Sahifede -
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Beypazarında bir 
hırsızlık 

a darn1a birkaç 
saat içi de suçlu. 

buldu mahke· 
meye verdi 

30 Temmuz Paznr 1939 
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JO Temmuz Pazar 1939 (ANADOLU) <SAHiFE 3Yı 

. •ı Antalyada tabiatı Al J NDAN HAiNSiN! yeniyoruz manya- anonya 
' • - Başta.rafı 1 inci sahifede - A rl, b . Kl - •t ·ı "' r 

-----------------------------.......... ~ ..... ~~~~- men temmuzun on sekizinde Kepez TQSln ... Q ~r erıng l QI na• Tertip eden: ANT SVOKU - 163- Çeviren: Kimi ORAL 
sırtlarında bir elektrik düğmesine mesi akdolunda Casus kadın,· ne yapılırsa yapılsın, Alman teşkilatının, basarak büyük kanalın suyunu geniş 
Antalya ovasına akıttı. Berlin, 29 (A.A.) - Resmi bir dır. 

Fransızların önünde daima faaliyette bulunacag"" ını VP. mu- Bugünkü sulama sahası, çalı çırpı tebliğ, dün öğleden sonra Almanya Japonya, Alman~a \(' ital;a gibi, 
ile örtülü vahşi bir düzlük halinde .. 1 . d . ed'l . iktısadi siyasetlerinde bır tc k ,·olu ta 

h•lffi Slrlarl keşfetmekte devam edeceg"" ini hi ddette beyan etti Bu düzlüğün bazı yerlerinde taşlık- 1 
e Japonya arasın a ımza 1 mış kip etmişlerdir: Ha\'ati . aha için 

lar ve lca.yalıklar var. Ancak çok ki- olan ticaret ve tediye muahedename mücadele eden japdntar lıiç bir tn-
Reis - lhti:rat kuvvetlerimizi yaparsanız yapınız, Alman casus teş- Diye haykırıyordu. . reçli suların teresaüpleriyle meyda- sinin bir clearing itilafı ve Almanya- rafta muvakkat hal ~nı· arnştırmı-

bombardıman eden Alman tayyare- kilatı her zaman faaliyette buluna- Bu hadise üzerine muhakeme ınkı- na gelen taı ve kayalar bir kazma u .. nın japonyaya açacağı krediler sa- yorlnr. 
leri çok mu idi? cak ve şimdiye kadar olduğu gibi, taa uğradı. Muhafızlar, casus kadı- ciyle kaldırılınca zengin bir topra- yesinde iki memleket arasındaki ti- Amerikalılar, te\ellud decek iktı-

General Jofr - Cenup cephesi ku bundan sonra da bütün mahrem hu- nı alıp bir odaya kapattılar. ~~us ia kavutuluyor. Sahanın bu temiz- caretin artmasına fevkalade hadim sadi netnyici düşünmek izin muahe
rnandanın verdiği malumata göre, üç susatınıza vukufiyet kesbetmeğe kadın salondan uzaklaşırken, mute- liği ile ağaç dikme ve sulama işi bir olacağını bildirmektedir. deyi feshettiler. Londra, bu işi ynp
filo ağır bombardıman tayayresi idi. muvaffak olacaktır. Zira teşkilatı - rnadiyen bağırıyor ve küfürler ~a- anda baglıyor. Muahedename, önümüzdeki ilk- ması için Vnşingtonu teş~ ik etti. Fn-

Reis _Bombardımandan sonraki mız reisi, hiç bir tehlikeden korkmı- vuruyordu. Sabık kocası Lavernıye Vakıflar cdaresi şimdiden burada- teı;rin birinci giinü meriyet mevkii- kat büyük Britanya, iler"de görQ~-
insan zayiatı tesbit edildi mi genera- yan ve daima muvaffak olan bir a- ise o1d~ğu yer.de titriyo~u. Gene.r~I ki otuz bin zeytin deliceıini aşılamış- ne girecektir. O zamana kadar inti- lecektir ki, Amerikanın yardımı, in
lim} damdır. (L). bır neferın yardımıyle kendısı- tır. Programına ıöre 1950 yılında bu kali bazı tedbirler ittihaz olunacaktır. gilterenin uzak şarktaki nüfuzunu 

General Jofr _Atılan bom\>alar Reis - Seyahatinizde pek yakın ni güç zaptedebiliyordu. Teessürün- sahada 150 bin agılı zeytin, 60 bin Tebliğ, bu muahedenamenin im- takvjye edecek değildir. 
ıüksekte patladığından, zayiat mü- bir zamanda sizi takip edeceğini den ~ayılacak oldu. Kendisi~i top- narenciye, 15 bin de başka nevilerde 7.a edilmesinin Almanya ve japonya- Berlin, 29 (A.) .) _ Almanya ile 
1imdi. Tesbit edilebilen üç yüz mak- kuvvetle tahmin edebilirim. Zira, layabılmek. için biraz su istedı. ~eyv~ ağacı bulunacak. Vakıflar da memnuniyetle karşılandığını, çün japonya arasında bir ticaret muahe-
tulden başka pek çok ta ağır yaralı bu defa kaçmağa muvaffak alamı- Bu vazıyetten sonra celseye de - ıdareıınin Antalya fçindekj fidanlı- kü iki memleket arasındaki ticari desi imza edilmiş olma ı keyfiy •i 
Vardı. Peniği tevlid eden de yarab- yacaktır. vam .etmek müm~ün değildi. ğı ıim~iden. sulama sahasına 35 bin mübadeleleri iki memleket beyninde burada bariz bir memnuniyetle kar-
ların çokluğu idi. Casus kadın - Hiç bir zaman Reıs - Bu şeraıt altında bundan narencıye fıdanı hazırlı..nııtır. mevcud dostluk çerçevesi dahilinde şılanmaktadır ve bu muahedenin im-

Reis - (Casus kadına hitaben) kendisini yakalamağa muvaffak ola sonra muhakemekeye devam etmek 18 temmuz günü sulama sahasına artırmağa yarıyacağını il&ve etmek- za edilmiş olmnsımn japon _ Ameri-
\'ukubulan zayiattan casus teşkilatı mıyacaksınız. O, daima burada ka- kabil değildir. Makamı iddia mu • uğrayanlar vahşi düzlük içinde mü- tedir. kan ticaret muahedenamesinin fes -
haberdar oldu mu} lacak ve hizmetine devam edecektir. vafık bulursa, celseyi yarına talik tevazi iki bina gördüler. Burada Berlin, 29 (A.A.) - Yeni Alnı~- hine bir mukabele olduğu s6ylen _ 

Casus kadın - Ayni dakikada ha- Re~q - Öyle olı:ıun 1 Şimdi siz, Al- edelim. O vakte kadar şahit Laver- oilyük fet'h kadroıunun öncüleri ilk japon ticaret muahedenamesinin ak- mektedir. 
ber alıyorduk. Bombardıman devam man telsizinin faaliyette bulunup bu niye de sükunet bulmuş olur. zeytin iıtaayonunu kurmuılar, kah- dj hakkında mütalealar beyan eden Yarı rcsm1 mehafil namına bcya-
cderken. radyografla muhabere edi- lunmadığından malumat verebilir Müddeiumumi - Münasiptir. Fa ramanca çalışıyorlar. Loknl Anzeiger, diyor ki: natta bulunmağa mezun olan zevat, 
Yor ve Alman umumi karargahı misiniz? kat, ondan evvel, casus kadının İ!a- Vakıflar idareai, aon yıllarda içti- cAlman - japoıı muahedenamesi_ Amerikanın ingiltere ile nnlaştıkbm 
F'ranıız kuvvetlerinin bulunduğu Casus kadın - Çalışıyor ve daimn zır bulunp. ~ulu~maması hakkında ~~i .. hizm~tleri.ni. hayl~ &'eni!l~tti; nin akdi, uzun bir hazırlanmanın sonra bu Uışebbilste bulunmuş oldu-
Yerden malumat istiyordu. çalışmakta devam edecektir. Hatta '11al1keme~ızın hır karar vermesini bu~u~ ~ehırl~rımı~de b·r çok abıde- semeresidir. İki memleket arasında- ğunu beyan etmekte Ye B. Ruzveltiv 

Reis - Hangi istasyonla muha - diyebilirim ki, gözünüzün önünde ;~lep ederım. Bence artık bu kadına lerımızı ta~ır ettı. mahvolma~tan ki münasebetlerin sistematik bir su- bitaraflık kanunu meselesinde uğr.aı 
berede bulunuyordunuz? ve Fransanın umumi dairelerinde:ı .uzum kalmadı. kurtardı. Bır çoklarını da yenıden rette islfihı, buglinlcrde Amerikalı- nıış olduğu hezimeti lıu teşebbUslt 
Caıuı kadın - istasyonu bilmi· birinde çalışmaktadır. - Devam edcek - açtığı meydanlar ve parklarla lar tarafından istimal edilmekte o- telı1fi etme istemiş olduğu mütale 

Yordum. Bunu teşkilat reisi biliyor- Reis - Biraz evvel dediniz ki, şe- Yegan 1 t k • df b~dii ve tari~i. kıymetlerine yaraşan lan metodlardan tamamiyle farklı - asını ileri sürmektedirler. 
du. Maahaza öyle tahmin ediyorum finizde bütün şifreler mevcuddur. f! en I • bırer dekor cçme aldı. 
ki, Alman tayyarelerinden sorulu - Bu sözlerden, şefinizin Fransız za- Amerika ay:-nında bir Vakıfla.ridaresi~inyerye~yaptığı Güzel san'atfar 
Yordu. bitleriye alakadar olduğu manası çı- modern bınalar, bır çok ıehır ve ka-

Reiı _Yani, bombandman de _ kıyor. az -,nın sesi sahalardaki imar hareketlerinin bi- ŞUr asi 
"arn ederken muhabere halinde idi· Casus kadın - Ne yaptığını bilmi Vaşington, 29 (A.A) _ Japonya rer cüz'ütamıdır. 

Necdet 
Kefaletle tahliye 

edildi lli~ öyle mi'? yorum. Bu cihet kendisine aittir. ile münakit ticaret muahedenamesi- Antalyada baıladığı büyük su iti Gelecek sene top-
Casuı kadın - Evet. Radyograf- Reis - Evinizdeki hizmetçiy·"' nin feshine karşı yükselen yegane ise vakıflar edaresinin büyük iktısa- lstanbul, 29 (Telefonla) - D~· 

la b' k'I~ · · l k d h · k' t k'c.1 · d ' di kalkınmaya, bilai ve ceıaretle i•- / nnocak · k ı · · "ı d t d" t ·· ı· rı ızzat cnsus teş ı atı reısı a ıyor- ocanız an er seyı S<' ıamasını ten- en ı se ı, tin ayan meclisinhı cel- • -s mırspor a ecısı ı'jec e . or yuz u 
du. bih etmiş ve bunun için kendisini sesinde ayandnn Lundeenin söyl tirakinin güzel eseridir. Be, asır ön- Ankara, 29 (Telefonla) - Guzel ra kefaletle tahliye edilmiştir 

Reis - Zevcinizin yazıhanesin - daimi bir t~hdid altında bulundur- miş olduğu nutuktur. e- ce vakfedilmiı yüz binlerce dönüm san'atlar §Uraaı, 940 senesinde bu-, 0 

.ı l n L el h bir ıaha bütün -ıtanat yıllarında ıs- d t 1 kt 40 d ı k k Qen a ıp gönderdiğiniz şifreyi nasıl muştunuz. Bu kadın casus mu idi? . un een, ükOmcti diplomat•k . ,__ ra a op anaca ır. • ra ı 
h ll . . . . . . . sız ve perııan -ldıktan sonra on al- 00*00 erece 1 a ettınız? Casus kadın - Hızmetçı .icadına faalıyetlerı ile Amerıkanın harici C h . • d d 

C tıncı um urıyet aenea:n e yur un B k 1 A asuskadın-Casusteskilatırei- 'simhakkındasırvert"cekkadarab· ticaretini izrar etmekte olduğunu . ı· .. ıb· 
1 

aşve ı· ı·m_t·z n• ai • . •. .. . . . w. . . .k .. d .. kJ · . en verım ı, en ıruze ır parçası o u-
1 nın elınde butün ııfrelerın mıftah- dal deg:lım. Fılhakı a ~o: u ~rın .. - söylemış ve Amerikanın Almanya, yor. Vakıflar idaresinin bu kararı-
IClrı vardı. Hatta, sizin çok mahrem den bir st"y söylememesını tenbıh e. 1talya ve japonya ile olan ticaretini .. d .... d "h d' karaya g·ıttı• 
tutt ... if l · b"I ·ftahl k d' · · b h ta t hd'd nı, umum mu urun en mu en ıs ve Ugunuz f re enn ı e mı arı miş ve en ısını u usus e ı himaye etmesinin bir zaruret oldugw u .. h k d k d 
"'"~ .. ,:ı • x ,. k' - mute assıaına a ar onun a rosun- 1 b l 

29 
T l R . ... .. . . . _,,1,._:oh~ 1 >ırlA '70nn .. nt)'l''ll'l1m 1. 1\Q içnrot otmi~tir. ~tan u • ( e efonla) - Baş-

b eıs - (Muddeıumumıye hıta - b w b d I d b" H . ~ da yeni bir an ayııla çalıpn Türk 
en' Ca 1_ eh d'W• b ıçagı oynuna ayasa ar ı gene ır at.b, Japon • Amerikan '!.icaret ümrancılarının ••il sayretlerinı.· yal- vekilimiz Doktor B. Refik Saydam, 

1 'I ıuı :ııta mn ver ıgı u ma- .. ı d' z· kilA muahed mn-..--- n . . H . . v k'I' . B k l1 • şey soy emez ı. ıra, casus teş at.ı ena ... .,uı ... - - ... esmra mesımn nız biz deiil, gelecek nee=ııer de arıcıye e ı ımız . Şü rü Sara· 
fvt mat, ıon der~ dıkkate şayandır. reisi evimize gelmeğe başladığın - cAmerikan amele için iş ZİY!!l> de- takdirle anacaktır. coğlu ile birlikte bugün Ankaray:ı 
ea, eeele: mu~bıl casus teşkilatımız- darıberi çok ı§eyler görmüş ve fakat, mek olduğunu ilave etm:ş ve şöyle Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 18 hareket ettiler. 
M~kıke deger. kocama hiç bir şey eöylemeğe cesa- demiştir. temmuz günü Antalyada Narenciye 

?ttiı ~~~i~mumi - Bizim vazife - ret edememiştir.> .. . .. . -:- . Amerikanın İngiltere için ken- iıtaıyoniyle, sıcak iklimler nebatla- dört yıl önce mütevazi binalarda 
tal J egıldır. Bununla en çok gene- Casus kadın. bu .~ozl~rı so.~lereken dısmm ateşe atmas~nı bir türlü anlı- rı istasyonlarını da açtı. Bunlar ce- dar bir sahada gene dar bir kadro ile 

Yarin sahşa çıkac:ı!?. 
İstanbul, 29 (Telefonla) - 40 de 

recelik rakı, inhisarlar idaresine~ 

Pazartesi günü satışa çıkarılacaktr 

---.00000---
Mi[I Şef kamp~ar 

gezdiler 

C ofr meşgul olmalıdır. kocası Lavernıye uzerıne hucum et- yamıyorum. Amerıka milleti, hali nup topraklarımıza yararlı olacak baılattığı bu tetkiklerin b'r kaç yıl-
b' ~neral jorf - Tabii erkanı har- ti. O derece asabi idi ki, muhafız kı- hazırda Asya sularmda bulunmakta kamplarını &'ezmiıtir. 1Yeı u · • Jakad d 5· · cinıler üzerı:nde genit ilmi tetkikle- daki verı'minden çok memnun kalmış 
tch.· mu:r~ııye~ı a ar e er. ızı ta kumandanı, stenograflar, müda- olan .Amerikan harp gemilerinin sa- h 

1 1 
d tır. Güzel binalar içinde daha geniş 

Ankara, 29 (Telefonla) - Mili\ 

Şef in önü refakatlerinde Dahiliye 

Vekili olduiu halde bu~ün Ankara 

"1ın ederım kı bundan sonra bü . . ,. . . . ~ re azır anmıı ar ır. 
t\iı1 sı·f l . 1• • , , b - faa vekılı 're general jo;r koştukları h llcrımıze çagırılnıasmı istiyor. Biz, B k d k". . d 

1 
vasıtalara kavuşan ziraatçiler. veki-

l :a-ı re erı top ıyacagım ve u i~ u sıca yur oşesın en meme-
~ bi, .. _ l l · ~- halde Casus ıkadını Laverniyenin eliıı Avrupa ve Asya işlerine veyahut k t b" f d k ~ 

1 
le «Sayın hocamın diye hitap eden 

b ~t meşgu 0 acağım. den güç halle kurtabildiler. harp yapılmakta olan herhangi bir e c ayrı 1~ ayt .a çkı darmaga çalı- Cumhuriyet neılidir. Zirai kalkınma-
l.._ ·~a - Sayın generalim l Casus Casus kadın yüksek sesele kocası. kıtadaki işlere karışmamalıyız, mü- şdan gı~ebnç tzırada çı aı· rbo.ı;u tlar a- yı da zaten bu neslin rehberl:iinden 
~ıru d'W • lı!':. k""f" I - d h 1 a, a ura uar a neşe ı ır ça ııma c ıı ver ıgı ma umat, son dere- a ·u ur er yagdırıyor ve bütün a a ede J.n.)!unmamalıyız. . . d d' 

0
.. h k.. . d bekliyor değil miyiz?. 

---:ıcı:.---

Erzincanda vilayet 
ve parti seçimleri 

l~ dikkate pyandır. Demek ki, er- Fransızlara hakaretler savurarak: -=-.;-==-- ıçmt. ~I ı~. ğunylanın et~ oşeıın en Vakıfların açtığı kanala müvazi 
~llt ha b' . . . N d . l s· . ç ge ırı m ş a aç arın ye ıtme, meyva . (II ") C 

' ı.. r ıyeı umumıyenın bütün - amer msan arl ôzlerım 1· f · : bir kanala bir kaç yıl önce Alanyada Erzmcan, ususı - umhuriy"t ... ~ n se ır· me.mnur verme ve Üreme tartları geceli gün-•ı d ~emirleri, Al~8:111ara dakika- hosunuza ~İtme~i'. B?ş erka?ı harbi- . 
1 

• düzlü, sıkı bir tetkikin çenberi içiıı- da ba,lanmıgtır. Yakında Ziraat Ve- H. Partisi tarafından Erzincan böl-

yapıldı 

tıt\ a 
1 asına aksettırılıyor ve onla- yei umumıye reısı dıye geçmen he- Parıs, 29 (A.A.) - Paristeki dedir. Susam, pamuk. jüt cibi sıcak kaleti Manavgat üzerinden bir ka. gesi parti müfettişliğine tayin olu-

~1 \'~ıf olmadıkları ılıiç bir şey kal- rif ki, seni burnundan yakalıyarak Çin sefiri B. ~'ellington Koo, mat iklim nebatları ilzerı'ndeki çalışma- nal açacak ... Antalya yakınlarında nan Balıkesir mebusu .B. 1\Iu.t:afftr 
~tdu? istediğim gibi oynatıyordum. Bana buata bir tebliğ vermiştir. lar ise en verimli tohumları hazırlı- köylülerin topluluklar yaparak aç - Akpına rburayn gelmiş, parti ye vi-

~"lt llcral Jofr - Maalesef öyledir. bütün 'nrları if~a ettiğini ve bir şey Mumaileyh, bu tebliğinde ja yor. tıkları ufak kanallarla yakınların- Jayet erkanını toplıyarak yeni bas
b\t\t gene memnun olmalıyız ki, kokfatmadan seni esir gibi kullandı~ pon - Amerikan ticaret muahedena iki istasyondaki ilmi araştırma, daki büyük ıulardan istifade etmek- kan seç.minde hazır bulunmuştu~. 
~~ Eldıncık vaktinde ele geçti ve her ğımı unuttun mu? Haydi beni öldü- )11esinin feshi münasebetiyle :hisset cenup sahillerimizde baılıyan büyük te olduklarını da unutmıyalım. Bü- Vilayet idare heyeti reisliğine de 
~eydana çıktı. rünüz ve bir kere daha a1çaklığınızı mekte olduğu memnuniyeti izhar et zirai ıslahla birilkte yürüyor. tün bu hamlelerden sonra diyeceğ=- eczacı Şefik seçilmişlerdir. 

Us kadın - (Hiddetle) Ne P'ÖSterinizl~ mektedir. Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, üç miz şudur: Müfettiş B. Muzaffer Akpınar vi-
~ 1 ,... Antalya ikliminde tabiati yeniyo- lllyetimizden Erzururna geçmekte o-

_, keyi göze aldık. Denizaltı gemısı çete tedarik etmiş ve harikulade bir nız, cenup kıyılarımız haklı olduğu lan nafıa vekilimiz general AH Fu-

RA RENG •ı z DE mukavemet derecesine kadar denizfo silratle sahile inerek civar kayalarda ümranın ilim ve ilttııad unıurlanna ad Cebesoyun trenyile, bölges: da-··-........ • y 3 dibine battı. Ve bu suretle izini kay- pusu kurmuş. Ceims ve arkadaşları, kavuşnıuıtl"r· Orada olan ve olacak hilindeki Erzurum ve Gümüşhanede 

'
~ .. ...._··ız ..... A ........ L ..... T ...... , ........... G ....... E ...... M ......... 

1 
... 
5 
....... 

1
,;"":" bettirdi. sahile çok yakın olan büyük bir ka- Türk çocuklarına ne mutlu!., yapılacak seçimlerde hazır bulunmak 

~1 Gece karanlığı tam manasiyle u- yanın arkasındaki pınardan varilleri KEMAL ONAL üzere Erzuruma gitmiştir. 
fukları kapathktan sonra. zıyasiyle su ile doldurmakla meşgul iken, bir- mutebe b 

' 
••· d · Bagw cılar indinde en r ve mergu ' .............................. "............... ....................... enız sathını giimüş tabakaya çevi- denbire çetefi\İn eline düşmüşler ve 

ren mehtabın ışığından istifade et- ed.sı·rir. olarak istanbula sevkedilmişler- L E D E R E R -20• yazan! tik. Ve tekrar Karadeniz boğazının 
~~tlb ** medhaline kadar geldik. Fakat bü - Ceims bu esaretten kurtulmak için 

>etbıı aht arkadaşımın feci vazi- topları takip etti. Yük bir intizamla yerleştirilmiş olan Tilrk köylüsü 
0 

f' • t• . ld ., 
le düoQ ki lk k T 1 ma . 1 . " " 0 " ti k . ,_~ n n sa ıs e mı e e ev-!'le a "' nme e meşgu en ns er- opçu ar, mermileri etrafımıza .} n erm orgus ııu a nmn ımKa- mek istemiş M ht l'f d 

1 
• 

1 ~le11lc olu olan iki vapurun gölgesi va v 'b' w d 1 d + t nını bulamadık · u e 1 a a~ ere er 
~ op • ,, gmur gı ı yag ırıyor ar ı. :ı.! an- . ~· çevirmiş, bol para vaidlerinde bu-
\ı 1şt1• l) ıçinde görünmeğe başla - bulun te el erinde ve Usküdardan Y. 3 bu 1mkansızlık karşısında tek v 

e to erhal beş rneh·e daha battık. P rar avdete mecbur kaldı. Fakat av- lunmuş. Yanında taşıdıgı paraları 
~ı~. ;:n savurmak ilzere vaziyet al- Hn:rdnrpaşaya kadar imtidad eden det esnasında istimale gayri salih \•ermek istemiş. Fakat sulh esnasın-

VE 
• 

eıpzıger l • 

Markalı bağ potasaJarı 
Hükumetimizin tayin ve tesbit eylediği yeni formül dahilinde 

getirilebilen yegane potasadır. Bu sene gelen varillerin kapakları üze-
"ııt-d ıtekinı beklemeden torpili sa- arazi içinde ağır toplardan tahminen bir hale gelmiş olan eski bir kruva- da kuzu gibi sakin ve saf olan Türk 
ııı~_Ulc. :Fakat torpil hedefini bul- on patarya yerleştirilmişti, Ayni za~ zöre Saraylıurnu açıklarında rast- köylüsü yapılan teklifleri kabul et
~Q"'t, 'l'orpu· . . . _ manda Haliç körfezinden kara du ladık. Son torpili de sarfcderek Ça- mediği gibi vntanının mukaddes top
~· 11deıı a. ımız gemının provası o- manlarını savurarak ufukları karan- nakkale boğazına doğru kaçmağa raklarına ayak basan Ceims ve arka- rinde 
ı~.. "'eçerek gemive tesirsiz b. 1 k · · d b 

t "'l\ l-' ,, ır ı ıçın e ırakan üç torpito muhr!bi başlamıştı. daşlarına karsı birdenbire serapa 

1939 
(-) 

75 o/(j 
markası vardır. Düşkün dereceli ve eski mallardan 

r ı:~lf~e~a:p~· Nitekim dilşman gemisi bütün süratleriyle üzerimize doğru Tekirdağ, Gelibolu arasındaki ka- hiddet kesilmi;; Ceims hatır va ha- 1939 
Ji ~~açın~ .. avrayınca bütün sfiratiy- geliyorlardı. yalıklara su tedarik etmek için, ikin- yaline getirmediği bu vaziyetle kar-

~ tıa do"' ra başladı. Ve prens adala- Fakat l\Iilner, felilket patlamadan ci defa olaı·ak karaya çıkan ve av- şılaşınca yakayı kurtarmak için hile-
kaçınmak istiyenler varillerin üzerindeki ( - ) markasına dik-

~ti~:ıra~.:u kaçarak kumsal bir yer~ biltiln silratiyle ricnti t~rcih etti. Bi- det etnıiyen ceimis He arkadaşlarına karlığa baş\•urmuş, köylülerden af kat etmelidirler 
~~ 11lli}-e k oturdu. Fakat ayni saatte zi yakından takip eden torpito muh gelince, Ceimisin kafilesi daha ilk talep etmiş, ve lord hamarasının a
tq:1acı1. lluışlasının topları ötmeğe riplerinin gözünden kaçmak için is- defa karaya ç.ıktığı zaman bir çoban znsından olduğunu söyleyince Türk 

• Sanıa~. Pa;nrynlnn Haydarpaşa- tanbuldau kırk mil kadar açıldıktan tarafından göriilmüş, Çoban derhal köylüsil, 
a 'e BUyUkadanın seyyar sonra, teslim olmamak i~in her tehli- yakın köye a-iderek köylülerden bir 1 - Devam edecek -

75 % 

Umumi Acente 
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·c~AHIFE 6)' 

- Nasıl oluyor da aslan peşimiz deyken önümüze geçti? 
- Ahmaklık etmesene! Kaça kaça bir tur bindirdik! 

-----«<«***•»·-----

- Tecessüs 
Erkek söylendi: 
-NP. ! Gene bir rob mu yaptır • 

dın? Senin çılgınca masraflarına la • 
zımgelecek parayı nereden bulacağı 

mı sanıyorsun? 

Kadı nomuz silkti: 

- Kocacığım, ben belki biraz 

müsrifim amma mütecessis değilim. 
---ccc:ıı>:ıı---

On dokuzuncu 
as1rda 

Kadın dudak büktü: 

- Bu da ilanı aşk mı? Bana siz • 

elen evvel ilanı aşk eden genç tam iki 

saat hiç durmadan hislerini anlat • 

mıştı. 

Delikanlı cevab verdi: 

Cevap 
- Süt bozulmadan en iyi nerede 

muhafaza edilebilir? 
- Memede! 

000000---

(ANADOLU) 30 Temmuz Pazar 1939 

l __ A_-_lm_a_nya N~~~ye G_i_di_y_o_r ? __ I 
Delikanlı günledenberi peşini bı -

rakmadığı genç kızın yanına soku - • 
larak: 

- Dün gece, dedi, ..,;izi rüyamda 
gördüm. Bilseniz .. 

Bu suale • 
verı ece i cevap: 

Yakın Bir H rbe! 
Genç kız onu nsesini kesti: 
-Her halde ya annem, yahut ba

bamla beraberken görmüşsünüzdür. 
Onların haberi olmadan sizinle gö -
rüşmeme imkan yoktur çünkü .. 

Hitlerin tabiyesi, prograrr:ı merhalelere ayırmak ve Alman. 

-=+=-=-- ---..L...L:..... 

Hasis 

yaya karşı dünyanın 'Jirleşmemesini temin etmektir 
Meşhur bir İngiliz iş adamı ve ga

zeteci olan Mr. Herbert - N. Casso
nun cHitlerden sonra Avrupa:. ismi 

- Pipon var ammn hiç içmiyor _ iJe yazdığı kitap Avrupa fikir ve ai
yaset aleminde büyük bir alakayla 
karşılandı. Eserin hususiyeti, bilhas
sa zamanımızda pek az tesadüf edi
len bir nikbinlik taşıması teşkil et
mektedir. BugUn herkes insaniyetın, 
dünya medeniyetinin müthis bir 
harp içinde mahvolacağim sö~yler
ken Mr. Casson ilerisini g~yet güzel 

sun. 
-Evet, zevkine varamıyorum. 

- Neden? 
- Tütün benim r.lursa hep verdi-

"im parayı düşünüyorum. Ba~kasıııın 
tütünüyse, pipo çok doldurulduğu 1-

çin nefes işlemiyor ve yanmıyor! 

o=--
Kinaye 

Genç kız, arkada~ına haber verdi. 
- Rüştü benimle evlenmek isti -

yor. 
Öteki şaşb. 
- Ta? .. 
- Evet, dün söyledi. 
- Tevekkeli değil. Evvelki gün 

bana: cmademki benimle evlenmek 
istemiyorsun. Ben de kendimi mahve 
deceğim !> d~mişti. 

00 

Yarı yarıya 

görüyor. 
cHitlerden sonra Avrupa• muhar

ririne göre, dünyanın bugün içinde 
bulunduğu (çılgınlık) devri ancak 
bir Luhrandır. Bu buhran E'rgeç niha-
yete erecek, diktatörler ortadan kal
kacak .. Almanya sulhçu olacak, hat
ta parçalanacak. 

Buraya cH'tlerden ~onra Avru
ap> muahrririnin kitabındaki mu
kaddcmeı:;i ile, bir de esE'rin en dik
kate şayan bir parçasını alıyoruz. 

cH;tlerden sonra> devri ne zaman 
gelecek, bunu kimse bilmez. Belki 
bir iki sene kadar. Fakat Almanya
da b udevrin herhangi başka bir 

- Meşhur sözdür cborç almayı - memleketten daha sonra bnşlamas: 
mz, borç vermeyiniz > derler; doğ - da ihtimal dahilindedir. 
rudur. 

- Hakkın var. Ben bütü nömrüm
ce bu söze riayet etmeğe çalıştım. 

En heyecanlı bi rnikbin bile Avru-

Hapishane önünde -Muvaffak oldun mu? 

pa semasının birdenbire berrak bir 
şekil alacağını söyliyemez. Ortaya 
o kadar çok _ihtilaf çıktı ki, dünya 
!;Ulhunün pek yakın bir atide tees'3ÜS 
edercğini düşünmemize imkan yok. 

Amerikalı gangster (şoförüne) -Eh, yarı yarıya ... Borç alama -
- Geçen sefer olduğu gibi, tam dan yapamadımsa da katiyen borç 

- O genç her halde ke1<:eme oıa

cak. İki kelime ile ifade edebilecek 

şeyi söyliyebilmek için iki saat za -

mana kıyması ancak bu suretle ifade 

edilPh\lir. beş sene sonra buraya gelip kapıda vermedim. · Fakat bence ikinci bir büyük harp 
olmıyacak ve bugünkü düşm·anlık

nr, gerginlıklcr gittikçe azalacak. 
---·o o* o o,__ __ beni bekle. 

. - Bisikletle gezmek çok hoş şey! 
- Evet ama, bisikletin dört te· 

ke;leği ve bir de motörü olsa daha 
hoş olacak! 

----0000.._ __ 

Aşk 
Avukat ahbabı olan karı kocanın 

ziyaret sebebini öğrenince hayretin
den az .kalclı küçük dilini yutacaktı: 

- Ne söylüyorsunuz? Diye kekele 
di. 

- Hakikati! 
- Demek biribirimizdcıı ayrılmak 

niyetindesiniz? Halbuki siz biribiri
nizi Leyla ile :\lecnun gib1 sevyor • 
dunuz. 

Kadın atıldı: 
-Boşanmak istememenizin sebe-

bi de bu zaten. 
- Anlamadım. 
- , Tadı damağımızda kn ldı. Diri-

miz bir başka mecnun, birimiz baş
ka bir Leyla bulup yeniden evlene -
rek ayni hayatı bir daha yaşıyaca 

ğız. 

o 

Garip şey! 
- Pazar günü Floryaya gidej•im 

dedim. Gittim amma geç kalmışım. 
Pişman oldum. o kadar kalabalık kı 
iğne atsan yere dOşmiyecekti. Biraz 
dolaştıktan sonra geri dönmeğe mec
bur oldum. 

İhtiyar kadın sordu: 

Tam anlaşma! 
Kadın, delikanlıya: 

- Koca mkızımı .:-ize verecekti a
ma, dedi, birdenbire caydı. 

Zavallı dı>likanlı rekten renge gir
di ve mor renkte karar kıldı. Heye. 
canla kekeleyerek sordu : 

- Demek kızınızla evlenemiye • 
ceğim. 

- Bilakig evleneceksiniz. Çünkü 
kocam n~yi istemezse ben orrn iste -
rlm. Kor,nm1 nkızım ısize vermek is
temt~diğini anlar anlamaz s.i-ıi ça -
ğmttım. Kı7. mla evlenebilin•"liz. 

ortadan .kaybolacak. li. Hit l~r 

1815 nisanında İngilterede yaşa
saydım, zannedersem gene böyle nik
bin olurdum. Fakat o zaman bilakis 
bedbin olursam herke sbana deli ol

!ar: Merkezden muhite ve muhitten yaşamış, sonra inkıraz bulmuştur. 
merkeze olan iki kuyvet. Sonra zorla tekrar tesis edilmift fa· 

İnsanların hayatı da böyle iki kat bu sefer daha çabuk yıkılmıştır. 
kuvvete tabidir ki bi rbu kuvvetler-! Mantık, hiçbir milletin daimi ıe· 
den birin~ iş birliği, diğerin teek ba- kilde, gittikçe fena bir vaziyet için· 
şına olmak diyebiliriz. ô.e kalmasını kabul edemez. En uslu, 

muş derdi. 
· Fakat ingilizlerin cesaretlerini kay 

betmeleri için birçok sebepler vardı. İşte, asıl mesele bu iki kuV\'et a- rn itaatli kimselerin ~ahammillilne 

Napolyon Elbe adasından kaçmış, rasında muvazeneyi tesis etmek. 
büyük bi rordu kurmaya başlamıştı. Çünkü bu iki kuvvetin ikisi de ayni 

O tarihte Napolyon dünyaya ,bu- derecede lüzumludur. 
gün Hitlerin verdiği kadar endişe Diktatör mfüetin istik!il.lini de 
veriyordu. İmparator on iki mem- parçalıyor. Ve sırf muhitten merkeze 
1eket almış ve otuz mühim muhare- bir kuvvete tabi bir devlet y&ratıyor. 

b v· k z tı. Napolyondan kork- Zoraki bir iş birliği yapıyor. Hitler, 
e. ı a anmış f d. . f d d'l v • 

mak i~in çok makul sebepler vardı. er ın cemıyet için e a e ı eceginı 

bile bir son vardır. Tazyik en.niha· 
yet kendisini mahveder. 

o 

Kaza 

o zamanlarda yaşamış olsaydım, söylemşti. Bütü~ diktatörler, iste.r 

Yag
""h boya h rhnlde Napol ·ondan sonra Avru- taraftar olsun, ıster olmasın, \bu sı-

e Y t· t k. t · t· 
- Gel bak anne, burada diş ma- pa diye bir kitap yazar, ve, bugün yase ı a. ıp e .. ~.ış ır. . . • 

Bir diktatörlük idaresinde fikir
lerin ve hislerin serbestçe intişar ed~
bileceği bir emniyet süpapı yoktur. 
Sade tazyik vardır. Son derece büyük 
bi rtazyik te daima son derece büyük 
bir mukavemet doğurur. Emniyet aU
papı olmıyan yerde de muhakkak 
bir infilak olacaktır. Diktatör ne ka
dar çok rakip öldürürse o kadar çok 
rakibi olur. 

Yzüü gözü <ıargı içindeydi. Gören 
b h':...hbahı ~ordu: 

yaptığım gibi uzaklara bakardım. Her dıktatorun bır aksülamelle 
cunile resim yapan biri var l ve az çok anarşit bir vaziyç.+le karşı-

t ·ı· k 'k t" ·· 1815 haziramnda Vnterlo muha-
Almanyanın tarihine bir göz ata-

- ngı ız arı a uru - laşmnsı da bundandır. Dikatöriln de-
rebesi oldu ve bu, Napolyon devrinin 

cak olursanız görürsünüz ki Almatı 

milleti daima birlik ve kuvvet de'V" - P :ıyrc:la? Otomobil ka?.nsı ga
liba? 

• • ---:ıcı:-

Masraf 
- Xa•ıl oldu? Ça1:pıştmız mı:•, 
- Hay;r. 

- Devrildiniz mi? 

- Hayır. 

- Pek;. nasıl olrlu? 

Ada mhiddetle karısına söylendi: 
-Bu kadar lüzumsuz masraf ye

tişmiyormuş gibi şimdi bir de yeni 

aldığın şapkanın parasını ödemeli. 

yim ha? 
- Büsbütün başka tüı lü. Karım Kadın kavgaya mani olma . kiçin 

kendisi kullanmak üzer'? rne bir oto- yumuşak davrandı: 
mobil almamı istiyC>rdu. Almam de- - Peki kocacığım kızma. Para -
dim. yı bana ver, ben öderim 

-----«««***>>>-----
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.::onunu teşkil etti, imparator Sainte
Uelene adac:ına süriilrlü ve onun düş
meRiyle Fransız imparatorluğu da 
sukuta başladı. 

Ondan sonra mucidler, teşkilatçı
lar ve iş müesseseleri çıktılar. Uzun 
bir istih~aı. ihracat ve mali refah 
devri başladı. 

Bugün, nikbinliğini izah için cHit
lerden sonra Avrupa> diye bir. kitap 
yazmağı kendime vazife bildim. 

Yakında olaşacağımız devri daha 
mesud olarak tahmin etmek isterdim. 
Harp kokusu uzaklaştıktan sonra bu 
devreye ulaşmak pek te uzun silrmi
yecektir. O zaman dünyada sulha 
doğru, dostça iş birliğine doğru bir 
koşuşmaya başlıyacak, tedhişçiler 
sürillecek. 

Bugün harbi hazırlıyan askNlere, 
zanaat sahiplerine verimli işler bu
lunacak, Avrupa milletleri sakin bir 
hayat sürecekler, çalışacaklar ve 
para kazanıp harp borçlarını ödiye
cekler. 

Benim kanaaUmce A vrupanın bu
günkü vaziyeti muvakkattir. Tıpkı, 
Napolyonun Saint - Helene kayası 

üzerine sürülmesinden e\.-velki dev

mir parçası, tuttuğu şey üzerinde bi-
raz gevşeyince merkezden muhite 
kuvvet faaliyete doğru ileri atılıyor. 
Millet hayatının rakkasMi gir istika-

met edoğru ne kadar ileri görüldüy-

virleri yaşamış, sonra bozulmuş, pat" 

çalanmış ve inhitat etmiştir. Almntı 
kuvvetli oldu mu dünyanın sahibi 
benim der. '.Mağlilp oldu mu, miltevı.-

se, aksi istikamete doğru da o kadar zı ve muti bir hal alır. 
şiddetle gidecektir. Eu suretle. niha- Milattan evvel ııo senesinde ıci 
yet iki kuvvet muvazene bulmuş olur, Cermen aşireti geldi, Golü aldı Bufl'" 
onun için, muvazeneli memleketler lar on sene kendilerini şimali AvruP' 
olduğu gibi, muvazenesiz memleket- nın her şeye muktedir hakimleri saf' 

·ı.ıs ler ele vardır. dılaı·. Sonra Romalı general Marı • 
Diyebilirz iki başvekil Mr. Çem- onları mağlup etti ve hemen heP31

' 

berlayn 13 kanunuevvel 1938 deki ni öldürdü. 
tarihi nutkunda şu sözleriyle Hitler- Kırk sene sonra, Hitleri olan J\ri; 
den sonraki devreyi işaret etmiştir. ovistenin idaresi altında Cermente, 

cTarihte görüyoruz ki hiçbir hi.i- Golü tekrar aldılar ve orada iki se, 
kamet şekli kalamaz. Değişiklik ya ne daha kalabildiler. Ondan soıı.~ 
tedricen olur, )~ahut b birdenbire Sezar geldi, onları gene şimalde 
bir infilak gibi. Fakat ne tarzda olur- eski ormanlarına sürdü. 1' 
sa olsun, muhakkak bir değişme Elli sene sonra yeni bir Hitıer ~\~ 
olacaktır. Onun için, herhangi bir tı. Arminius, o da Roma askerlfrıtı ır 
memleketle, hükOmet ~eklinden do- mağliip etti ve altı sene CernıeJler1' 
layı temasımızı kesmek doğru olmaz. kendilerin iRomalılardan üstUJl. J ı.ı~ 
Zamanla o idaer şekli öyle değişilik- ~aydılar. Sonra Rom:ıh Germaıı.ı;llıt 
lere uğarar ki, bakarsınız bugilnkün- geldi, bir alay zafer kazandık 
den bambaşka bir ~ekil almıg .. > sonra onları gene mağlQp etti. bi16 

Hitlerin bu sözlere çok kızdığını Bu suretle Cermenler, bir asır ııı· 
söylüyorlnr. Hakiknten başvekilin bu I sürmiyen bir zaman zarfında {iÇ dl' 
sözleri gayet açıkhr. Halbuki her fer ve üç mağlubiyet devri y:ıŞ9 

re gibi. diktatör kendisini ebediyen devam lar. . el 
:. edecek bir hiikümdar sfüalesinin ve- Bütün Cerme naşiretlerini nı~rıe1' 

- Allah Allah! Plfı.jda herkes ye-
re iğne atıp dOşilrmeğe mecbur mu- imtihan heyeti reis - Dereceniz sıfır olmakla beraber güzelliğini~in 

Şimdi, «Hitlerden sonra Avrupa> ya idaresinin başı zanneder. Kendi- idare altında toplamıyı ilk dilŞ 
kitabından en dikkate şayan bir par- sine kumdan kaleler yaptığını söyln- kral Henri (Kuşçu Hanri) old,l· erıe 
çayı okuyalım: 

1
mesine tahammül edemez. Hanri hakimiyeti eline 918 

5 
tJl' 

cYıldızlar gök boşluğunda ezeli Fakat şu gene bir hakikattir ki sine rlaldı, muvaffak 0
1
du ":.. 

dur? 1 hepir:lizin takdirini mucip olduğunu bildirmek iateriz. ve ebedi iki kuvvet sayesinde durur-J mazi<ll her diktatörlük, bir zaman - Devamı 8 inci aahifed• 
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Seyahat notları: 14 

Manisa muallimleri 
_ Hatay yolunda 

Hataylılar, Türk kartallarını bekliyor
lar. Bu, onların en büyük isteğidir 

(ANADOLU) 

Her tarafı çamlar kaplı olan yol, Bo
luya kadar yeşil bir halıya benziyor 

• 

(SAHiFE 1 

Balıkesir de 

266 kilo:uk kaC:lın 
Kompartımana sığmı· 

yan bayan otobüsle 
geldi 

Balıkeı:ıir, (Hususi) - Diln lstan
buldan şehrimize 266 kilo ağırlığın. 
da şişman bir Alman kadını g-eJmiş • 
tir. 

Harikulfide şişman olan bu kadın 
Bandırmada vapurdan indiği vakit 
trene binmek istemiş veliikin kom • 
partıman kapılarından sığmadığı i -

Bolu dağından Düzce ovası, bütün tabıat güzel- ti:1:;~~~r~se binmek mecburiyetinde 

l• ki • • k h ı· d •• •• l •• Fakat bu iş de pek zor olmuştur. 
J erIDIIl aynagı a lfl e gOfU Ur O karlnr ki yanındaki üç Alman er-

' Kızılcahamamdan, beş saat süren yol -,._.....,v;-"""" ..... ~- '""''"-·-·-.. ·-· ----..... ._'-"!!·--·""""'-!'!'OW___ keğinin •yardımı ile kafi gelmediğin. 
culuğun yorgunluğunu tam dinlendir den etraftan başka yardımcılar da 
meden vücuchınıuzu biraz rahata a- çağrılarak otobüse bin müşklilatla 
lıştırdıktan sonra otobüsümüze ye - bindirilmiştir. 

ııiden dolduk. Burada dolduk keli - İnsan muhayyelesinin tasavvur ede 
mesini biraz hü:müniyet sahibi olan- miycciği kadar şişman olan bu kadı-
lar bindik ve yerleştik manasına da mn boyu iki metreye yakın, el ve a-
alabilirler. Şehirler arası otobüsle- yak1arı ise küçük olmakla beraber 
rinin fabrikadan çıkarken insa:ıı mı, vücud ve bnldırlan pek fazla iridir. 
yoksa eşyayı mı tn~ımak için yapıl- Kendisiyle hiç bir kim..cuınin glS • 
dıklarını profe"yonel bir makine mü- rüşmesini istememekte ~ ... dece bu .. 
tehassısı bile kolaylıkla kestirt!mez. ram buram akan terlerini mendili ile 

\ Maniaa mualtimleri Antak yanın Harbiye meıire yerinde 
Şoför veya bu nesnelerin sahib: şöyle ~Herken: 

Antakynda dörtdü büyük olmak duğu için hadhıeler kopan harbiumu 
ü2t·e sekiz cami var. Asi nehri üze- mideki kırk birinci fırka şehidlerinin 
ri.n\e de 4 köprü .. (12) ilk mektep, ihtiram yeri burası ... 

hesap etmektedir: - Püf!.. Püf ... Çok sıcak .. Çok sı-
<- Bu makine iki ton götürebilir. cak ... 

Her insan vasati 70 kilo olduğuna Diye söylenmektedir. 

bina-,. itibariyle ~ir m_ektep ol~-\ . Bir müddet sonra deniz ve bu deni
maz. W:rkek , kız lıselerı, ayrıca sor- zın kenarına uzanan İ::.kenderun gö-

göre 30 kişi alır.> Dünyanın şişmanlık rekorunu kı -
Fakat mesela, iki ton balya alabi - ran bu madam şehrimiz·otellerind-en 

ler, fr~.rler mektebleri var. İlk okul ründü.. . 
len bu makine bizatihi hareket sahi- birine inmiştir. Otobüsten 266 kilo -

öğretmeni kırk beştir. Burada oldukça iyi binalar var. 
bi olan insanları kendi içine nasıl top luk bu ağırlığın indirilmesi de bir 

İzmir fnarı için hazırlandığı haber İnsan yeniden mamur ve zengin bir 
vermm bir broşürlerde daha rakam- memlekete girdiğini anlıyor. 

lar. Fakat bu sualin de mukadder hayli müşkül olmuştur. 

lı dana vazih malumat varmış, fakat Yeşillik, ağaçlık ve beyaz evler ... 
bunları bulamadığımız gibi, gidişi - Deniz kenarında durduk; eşyaları-
miz cumartesi ve pazara rastladığı i- mızı bir otelin odasına yığıyoruz. 

çin maıamat verecek yerler de ka - Haydin plaja gidelim, diyoruz . Bjze 
palı olduğundan şehir hakkında daha Antakyada iken İskenderun plajın -
fazla malumat veremiyeceğim. dan istif ndc edin demişlerdi. 

Gündüz ve Halk adı ile iki sine - Fakat inkisarı hayale uğradık ... 

cevabı şudur: 

<- Balık istifi gibi> 
Belediyelerimiz istedikleri kadar, 

tedbirler alsınlar. Fakat vaatnd~ j 
da nizamlara ve kanunlara tam ria-ı 
yet bir ahlak haline gelmemiş olur -
ı:ıa bunları tatbik pek güçleşir. Biz, 
şehir dışı jandarma karakolunu geç
tikten sonra otobüsümüze sekiz yol

ması, her giln çıkan bir de gazetesi Denizin ortasına tahtadan yapılmış cu daha aldık. Devlet ne yapsın, za
bulunan Antnkyada, Türkiye ile ala- ufak bir iskele, üzerinde beş on masa bıta ne yapsın, kanun ne yapsın. Gö
kasını kesmiyen gençler çok ateşli ve ufak bir büfe ... Denizin içinde üç nUl rizasiyle bu azaba kaÜandıktnn 

Burada en fizilldüğümüz nokta, mi beş çocuk, iki delikanlı, ti_ç ya~lı a- sonra kabahat kimdedir? Bütün bun 
safir kaldığımız alicenap, temiz yii - dam, bir de madmazel .. ları düşüne düşüne, Kızılcahamnm-
rekli ev sahibimiz Bay Halefe veda Bir masada oturuyoruz. dan Boluya gidiyoruz. Yolumuz. tık 
edemeden Antakyayı terketmemiz ol Deniz çarşaf gibi yatıyor. Deniz uğrağını Geredede verecek. Bilmem 
d B ·1 · r· d 1 k h l 1 f k t ·ı 1. b. Bolu yoJJarında u. u ası ve mısa ırperver a am a ço ırçın o mama ı. a ıı cı ve ı ır bu ismi hiç duydunuz mu? Ağaç me-
harbiyeye giderken bir daha görilşü- kadın gibi arasıra işve yapmalıdır. raklılarına Gerede ismini sık gık hil- hakkak ki en enteressan bir varlığı
rilz ümidiyle veda edemedik. Dönüş- Kadın deniz gibidir, sözünü söyli- tırlamalarını tavsiye ederim. Hele dır. Vaktiyle bm·ada bulunan bir to
te de onu bulamadık. Bir kaç kişi ile yen şfür burada yaşasaydı .. Bunu baş bir esen tepesi var ki çam kokusu ci-1 pograf yüzbaşısı güzel bir şey yap-
konuştum; onu da yazmadan geç - ka türlü söylerdi.. ~ . . d 1 k d - .1 ü .. .. mış. Bir mermer üzerlııe saat fasıla-

. H d d gerınıze o ma egı , 'Y zunuze çar-ı 1 k b. .1 'd b' d . tnıyeceğim. Antakyalılar Türk tay- er yer e eniz soğuktur, burada arı oymuş, ıraz ı erı e ır emır 

Yaresi görmeği ve Türk kartalları - sıcak ... İnsan denize değ:! sanki bir pıy~r... sütundan mermere akseden gölge 
nın semalarında görünmesini istiyor- ılıca gölüne giriyormuş gibi.. Bız Gcredeye Kızılcahamam dan saatin kaç olduğunu dakikasına ka -
lar. Birisi diyordu ki: Buraya bir de rıhtım lazım. Bir - hareketten ancak dört saat sonra dar saymak imkt\.nını veriyor. Gere-

- Ah o kadar gözlüyoruz, bizim çok taşlar getirilmiş bazı yapılan yer gelebildik. Ağaç yalnız manzarayı deliler altmış seneye yakın bir za -
tayyareler gelmiyorlar. ler de bozulmuş • bu yüzden deniz değil, evlerin inşa tarzını bile değiş- mandanberi güneşli havalarda vakit-
Şimdi bir motör gilrültilsü duy.sam, kenarı ihtişamını kaybetmiş, güzel- tirmiş . Urfa, Gaziantep çenePını !erini bu ne kurulma ·ı> ne anahtarı, 

hemen fırlıyorum, fırlıyoruz. Ah !iği yok.. gezmiş.seniz, bilirsiniz. Orada evle- ne maknesi, ne zembereği olan v~ 
Ö Yalnız burada içine binilmiyan · b b.l d d 1 k l 

köylü kızları 

mışlar. Çeneler durmadan oynıyor. 
Bir de, belki yeşili ve ağacı görünce 

ilhamı ayağa kalkmış olan birisi yük 
sek sesle gazel söylemeğe başladı. 
Sesi güzel olsa ve memleket türkü-

Otelde bu kadar ağırlığa taham -
mü! edecek bir karyolanın bulunma
masından güçlilk çekilmiştir. 

sü söylese zevkle dinfordik amma, bu 
güzel tabiatla medet doğrusu tezat 
yapıyor. 

Birlmizirin ufak tefek kusurlarını 
hoş göre göre durmdan yol alıyoruz. 
Saat sekize yaklaştı, sekizi geçti, do
kuza yaklaştı. İşte Bolu gözüktü. Si· 
vas, bağından gözüktü derler. Biz 
de Boluyu elektreğinden gördük. 
İnanınız ki hiç bir kuvvet bu yüksek 
platformlu Anadolu yaylasında elek 
trik kadar muhteşem değildir. Yirmi 
dakika sonra Bolunun içindeyiz. Bu 
gecemiz burada geçecek. Şoför ema 
netlerini sağ salim getirmiş oir-kah
raman gibi dolaşıyor. Hepimiz ayrı 
bi rtarfa dağılıyoruz. Yolcularını 

karşıhyanlar da var. 

ış·y .. n·caı~·n .. : .. ·~lü·n·carai'n·ı 
. . .................................................................................................................. 

Dünyayı kabuk 'u haJt·vanlar . 
getirmiş! meydana 

ş Yle ay yıldız taşıyan bir filomuzu rın ta anı ı e taş ır ve ıvar ar a e asla şaşmıyan saatten öğrenh·orlar. 
[p.. k ! k b A k 1 her tarafı mücessem sandallar çok 1 d B d · ki · Şayanı dikkattir k, deni1.t erde bulunan en basit ve en iptidai hayat ı::.orse . nsanın i ütun nta ya ı- sur arını an ınr. ura a ıse saça ar! y b 1 ti h 1 d 1 k a· 
1 ve buna ata biner "'İbi binmek moda b"l h t d n u u u ava ar a ne 0 aca ı- sekil.eri arzınıızın ıeş"'-~{ku··ıu·· ne, vu··cude gelmesı·ne en bu··yu··k a~mı·1 ol· arın bugün için arzusu Türk tayya- b ı e a şap an ır. , . ._· . ? • • • • 

resi görmektir. olsa gerek ki denize her giren altına Gerede şimal garbi Anadolumu _ 1 ~ ec C' k ınız. Gene bır topogıaf za - mu~Jardır. 
Şimdi, gece geçtiğimiz yoldan gün- bir tane de bundan alıyor. zun tipik bir ka<:abasıdır. Bolunun bitinin çıkıp da bir gölge Raati yap Eir med ve cezir hitdisesinden soma denizin kumluk sahili boyunca 

düz ilerliyoruz. Ve göremediğimiz Şehri geziyoruz ... İzmirin Başdu _ üçüncü derecede büyük bir kazası masım temenni dmekten başka eli- gezerken ekseriya kumlar üzerinde beyaz izlere tesadüf ederiz. Te-
l k k k Olan Gerndede U"'Un bo\·lu durmu . d ı· G •tı·-. . . bePirc beıızeven bu fJ:Hçahtrdan bir miktardan alıp kuvvetli bir mik-s enderuna gidiyoruz.. ra ar asındaki sokak içi gilıi seb- ~· • ,, . ~ mız en ne ge ır. ı ıgımız mevsım, '.J ., 

Dönüş! zeciler ve meyveciler.. yoruz: ~a~a v~Iayet merkezin(! v~r-ı u~un boyl~ mah:rnl ve meyve mevsi- roskop nltmtla tetkik Pdl•rsek bunların gayet ufak fakat mükemme 
mak Ç n 1 kllomclre ~·ol alacagız m 1 d - d '"' d d b. kabuklu Jıavvnnat oldug-unu rroriirüz. Arkadaşlar Antakyadan ayrılır - Sıralı dlikkfüılar kn pah, belki de ı 1 0 ., ' • 1 0 ına ıgın an "'ere e e ırey - ., ~· 

1• Altımızdak·ı nınk·ne bir vı·rmı·nr'ı· asır \(•r alamad k Otolıt··, · ak· 1 · 1 Hunlarııı ço••u lıcyuz VP cra.vri seffnf, kısmı azamı da ı"ncı· rengı·nde .,.en şehrin kenarındaki müzeye de açık olsa manzara daha b;;~ka ola_ ., .: ı · :s 8. ııı eı-ınc en - " • 
~hatlılar. Bizim şoföriln inadı tuttu c:ı.k. P.ir knç rum t·~rzi e:-b <:lbiseci Yasıtası olarak ibrc;;;iyle saatte 120 mühim bi rkı ... mı önceden bunu he- nim §effaf ve satıhları gayet tuhaf şekilJerdc çizgilidirler. Bu zarif ve 
ttu için bu zevkten mahrum kaldık. hala ki>•ı:'li pazaı,nı kabu: etmiyerek kilometreyi bile gösteriyor amma .. s~plamış olacaktır ki hazırlıklı çık- kiı~iık kabuklu hayvanı, r, lı;Jdiğimiz hayat şekillerinin en iptidaisi, 
}, ~ d ·kı: U Şu atalar sözünü hntırlavınız · * en bn,..ittir. Bunlnrn faram;nifirc derler ki, IUgat mana<ıı (delı·k taşı-uogruca yolumuza devam ettik .. Ar- iı anın~ açmış.. fak miııi mini bir ' · · · --= =-
~lldaşların anlattığına göre müzede hal halıı.çı ve kasabıara mah:;usmuş. c:\feydan olur at olmaz, at olur Ç d yan) demek ·. Plajların çofn bu mikroskopik maddelerle doludur. 
~Ok gilzel ve tetkike değer çinilerle Her evde bir ağaç veya her evin bal- meydan olmaz.> _!_.~..::,;. Bir parça deniz · o~ununu deniz suyu ile dolu camdan bir kaba ko. 
lŞlerneler varmış ve Antakya tarihine komrndan sokağa .surkan yeşillik ve Şoför, bizimle alay etmek i:;ter gi- B tu·· tu·· n bol yarsak bir takım minimini lekelerin yosundan ayrılıp yüzdüklerini gö. 
llid bi otobüsün ismini Kuş koymuş. Bel- U Se fi e rüriiz. Bıınlar canlı faraminiferilerdir. (amife) ler de bunlara ben-
f bir çok eserler Avrupalılar tara- çiçP.k ... 

t~~tıdan zaman zaman çalınarak gö - Bize Antakya ve İskeııderunu sı _ ki düz bir yol olsn benzin ku,·veti • zer. 
l Urüldüğünden şimdi müzede bun- cak demişlerdi. Halbuki 0 ·2 l\Ianisa- bu demir kütlesini kanatlandıra - Ve 1 Yl Aralarındr, hiç fark yoktı:r. İki~i de en iptidai ve en basit hayat..şe-
•rı.n döküntüleri bulunuyormuş ... da • Adanada gördüğümüz sıeağm cak amma, o yolu şu turizm progra- killeridir. Ye uzuylardan ;nahrumdurlar. 
ill.laşılıyor ki arkadaşlar da müzede ondan birini görmüyoruz. Belki talii- mının tatbikinden sonra görebilece- · Anason mübayaatı Far:ıminiferiler tabiatlerinde bulunan karbonatlı kireçle gayet giJ. 

1 
aha iyi tetkik •y.apmak fırsatını bu- nıize hava serin diy')ruz. ğiz. zel bir kabuk vücude getirirler. Denizde bunların muhtelif örnekleri 
atn.arnışlar... Herşey ayni, sobklar ı.;sız ve ten- Gerede de çarşı içinde gördüğü ~ devam ediyor vardır. Bu bac:it ve iptidai hayvanatın arzın teşekkülündeki hizmetleri 
~ l<ll'Iar, tarlalar ve buralarda ge - ha ; caddeler biraz işlek. müz bir güneş ıiaati bu kazanın mu- Çeşme , (Hususi) _ Anason mü- hakkında bir fikir edinmek için bugün Anupanın cenubunda, Afrika 
l':n. köylüler bize Anadolunun kö - Yalnız h.opimizin gözüne çarpan -** bayaasına devam edilmektedir. İnhi- ve Asyanın şlmnlindc görülen büyük kayalıkların sayısız senelerden-
~ tıde geziyormuş hissini verdi. Her ve birçok kazalar ve vilayetlerimizde Aydtr>da ~arlar idaresi anasonu 55 kuruştan beri denizlerin yatağını ~eski~ eden foraminiferiler tarafından vücu-
h~rde her şeyde bir sıcaklık bir yakın bulunmıyan mükemmel ve heybetli -- almakta, hariçten gelen tüccarlar da de getirildiğini bilmek kafidir. Hatta diyebiliriz ki Mısırdaki ehramlar 
ı Var .. Yabancılık hissetmiyoruz .. bir postahane binası var Umumi MahkuA mlara dip 56 - 60 kuruştan ınül:ıayaat yapmak- bile kısmı.1n bunlardan müteşekkildir; zira ehramların inşasında kulla-
lt~e şu tar]ada çalışan kadın, yol oahçenin yanındaki bu bmara girl - • tndırlar. mlan tnşlnr pek eski bir denizin kurumuş ve taş kesilmiş çamurundan 
Sienarına durmuş bağıran çocuk, hep yoruz. Hatıra olmak üzere Hatay J ·ıd• Tütün iy.i başka bir şey deği1di:t'. 
lcı de evveldenberi tanıdığımız sima~ posta pulu istiyoruz. Bir hademe çık- Oma Veri l Bu sene Çeşme mıntakasın<laki Filhakika nrzın bazı alçak mıntakal::ırında vaktivle denizler bulun-
~ r ... Antakya şimdi ovada yatıyor - tı ... }Iemur yok, dedi. Çağır, dedik. Aydın, (Hususi) - IIalkevi tara- tütün çok iyiclir. Geçen seneden de duğu ve b·unların bilfihara çekildiği ve denizlerin. çekildiği yerlerde 

0 en birden knyboldu. Uzun müddet Bugün pazar tatilidir. fından bu yıl hapishanede açılan 5 
1 
stok vardır. Bu senenin rekoltesi bu kuyruklu hayvanatın tepeler ve meliler teşkil ettiği ınalOmdur. 

clt lllanzaranın yrtini Amuk gölü al- - Nasıl olur, saat beş. Posta me- inci okuma kur!:>unclan yetişen mnh-j 300.000 kilo tahmin ed!lmektedir. Foraminiferilerin en gıizeJ örnekleri sıcak denizlerde bulunur. Fa-
m uru şimdi mcktub almaz mı? . kumların şahadetnameleri mera - --------------• kat bu örnekleri elde etmek zor bir şey değildir. Bir sünger alınız, 

~a~uradan aldığımız fındıklar çok - Pulunuz var.sa muhabere me - simle dağıtılmıştır. D O k t O r sıkıp tozlarını bir kfığıt fizr.rinc seriniz, bu tozları bir mikroskopla 
liş ın kabuklu, belki hüdai nabit ye - murlarına veririz, alır ... Yalnız tel - Merasime Halkevi bandosu da iş- B. Behce t Uz tetkik ederseniz bir çok örnekler görürsünüz. 

enlerden devşirilmiş... grafcılar çalışıyor. tirak etmiş, hapisler milli oyunlar Ç Q C ,U K Süngerin tozlarını bir bardak suya dökecek olur.-anız foraminifcri 
': auranın suyu iyidir. dediler içtik. Bereket yanımızda pul vnr: dost- oynamışlardır. lerin c::udn yiizdüğünü göreceksiniz. 
hi: ~·ollandık .. Biraz gitmiş idik ki, lara birer kart atıyoruz. Böyle işlek Hastalıkları mütehaasııı Pek esld 1 manlarda başlı~·an bir lıfıdiPe bugün de on'\'am etmekte 
~i~ anıt ve eski haflerle yazılı bir ve mühim bir yerde mektub alacak den pul bekliyenlere de b:rşey geti- Hastalarını 11,30 dnn bire kadar dir. Denizlerin bazı tnraflnrı bu ufak rayvanatın milyonlarca ve hattı 

..\. ~~ • 1 oföre yavaş git diyoruz. memur bulunmadığından Hatay posj remedik.. Beyler c::okağmda Ahenk matbaası rnih·arl:ırc~c;ı il<' mC'skfınclur. Ölenlerin denizin d.lı.ne ·nmekte ve ora 
llhyo !\ız ki başında çelenk konul ta pularını alcımndık. Biz de bu yt.iz- ~V11İ Altıner yanında kabul eder. da yüzl rcc kndcm kalınhğındu bir tabaka e 'dl etmcktedirlc 
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Yo~ Not arından Is- r 
1 ÇİMDİKLER J Nevyork mektupları: Kont Cianon ın 

panya temasları 
Kont Ciyano lspanyad Ç"k iy' ka- ARAŞ YOLUNDA 

bul görüyor. Fakat oradan bir itti·/ 

fakla mı dönecek? Bu baıka bir iı. ~,;:::=====::;"~=::~:.."!!'!!~===============ı 
Ucuzluk (!) 

Ne oluyoruz; Kemeraltında, da
ha aşağıki çarşı kısmında, irili ufaklı 
rekliı.mlar, afişler görülüyor. 1\lağa.. 
zaların yerleri değiştiriliyor ve her 
deği~enin üstüne şu cümle takılıyor: 

Nevyorkta Türkiyenin 
Kont Ci1ano lapanyadan, iltifat, te- YAZAN: l'uğru lJe iorman 
beuüm ve çiçekten baıka bir §eyle , _____________ ....;:::;... _____________ _ · dostları vardır 
dönm'yecek. F evzipaşa istasyonunu geçtikten - Çaresi, Gaziantepe gibip, ora· 

sonra göz kapaklarıma bir ağırlık dan otomobille Maraşa geçmek .. 
lapanyollar ahmak değildir. hal- çöktü. Trende uykuya yatmanın ne- Belki talihiniz açık olur cNarlı• İs· 

yada Kont Ciyanonun lapanyadan bir ye mal olacağın!, uzun seyahatimde tasyonunda Maraşa gidecek bir VMı
ıeylerle döneceği iddia ediliyor, Is • çok iyi öğrendiğim için elime bir ki- ta bu~ursunuz. 
panyada iae bilikia, ltalyanların F • tap aldım; okumak imkansız .. Gün- - lnfallah ... 
rankoya medyun olmalan lazım gel- lerdenberi yollarda sürüklenen vü- Bereket versin talihim açıkmış. 
d'ği söyleniyor. lapanyollar diyorlar cud, şöyle boylu boyunca salınarak cNarlı> istayonunda, Gaziantebe 75 
ki eğer Cumhuriyetçiler ııalib gelaey rahat ve deliksiz bir uykunun zev- kuruşa ( 1 } götürmesi için şoförle 
di MaHolini de onunla beraber kont kini arzuluyor. pazarlığa giriştiğim bir sırada, karşı· 
CiTano da yuvarlanacaklardı. Kompartimanda, tek başıma ol- dan, tepe tepe sandık yükletilmiş bir 

•Ucuzluk ... Azami ucuzluk> 
Bu ırayı·i talıii hal, in•ana hiç te 

iyi tesir etmiyor. Muhakkak ki bu , 
yaşamak için yeni bir kalıp ve isim 
değiştirmek şeklinde bir gayret de
ğildir. Fakat insanın aklına, başka 

Bir Hind mihracesi ve Amerikada 
yerleşmiş bir Yunanlı ailenin gös

terdikleri heyecan ve afaka 
başka şeyler geliyor: 

Demek ki, başka mağazalarda ba
halılık var_ Demek ki, cPazarlıksız 

Yazan: N. H. ATAY 
duğum halde, bir türlü buna cesaret kamyon belirdi. 

Bana aoraraanız ben biqey bilmi • edemiyorum. Tahta kurularına yem Benim Mara~a gitmek İstediğimi 
yorum amma, lapanyollar aeferi bir olayım diye trene binmedim ya!.. bilen iyi adamlardan biri: 
h~le ırelen m]liyetçilerin 750.000 - 'asıl olur; vagonlar dezenfek- - Şu garşıdan gelen gamyon Ma-

satış> tesellisi ile her yerde ayni eş- ı -----------------------------
yaya, ayni fi atin ve kıymetin kon . Ulua refikimizden; 1 arasındaki dostluğun derinliğini ııös
duğu hususundaki kanaatlerimiz . Nevyork, (Hususi muhabirimiz- terınek istiyoruz, sancağımızı ve sJ. 
hep nafile... eıen) - Kapurthala mahracesi ser- lahlarımızı size bırakıyoruz! Dedi. 

gide ilk olarak Tilrk pavyonunu ırez- ler. " kııı olduğunu aaymaamı biliyorlar. te edilmez mi? rasa gidecek. 
di, sigara aldı; 

Aaıl ıralebe çalan da bu milliyetçiler- Diyerek sabırsızlık göstermeyin.. Diye kulağıma fısıldadı. Pazarlık-
dir. Cihan harbında, 1914 ün bida • Çünkü, benim son Hatay ve Anado- tan vaz geçtim ve demindenberi kı
yetinden it'baren aaflarımız araaın- lu seyahatimde tahta kurularındl!n lık kıyafetime bakarak benden 50 
da 40.000 yabancı yer aldı. Bu yaban çektiğim cefayı, evliler bayanların - kuruş fazla kopartmak istemiş olan 

Ucuzluk ... İyi amma, niçin? 
Bir mağaza yer değiştiriyor ve der 

hal ucuzluk ilanları yapıyor. Böyle 
şey olur mu? 

- Uzakta iken sizden bahsedildi- Flushinırde oturduğum apartma 
ğini işitmek, yakınınızda iken ara- nın altında büyük bir kürkçü mağa
ıııza karışmak benim en büyük zev- zası var. Bir gün bu mağazanın firi. 
kimdir, dedi. jiderine kışlık elbiselerimi bırakmalı c~lara biz müte,ekkir olduiumuz ıri- dan bile görmemişlerdir. şoförün: 

bi, İtalyanlar da minnettard.r. Fa• -Yarebbi sen bilirsin! - Peki beyim, senin dediğin ol-
kat Marn meydan muharebeaini taf. Diye yerimde sızlanırken, ~ef • sun; yetmiş beşe götürürüz. 
!arımız araaında bulunan bu yaban· dötren kapıda göründü. Kendisine: Demesine ve hatta ayni para ile 
cılar kazanmadı. Bu muharebeyi ken _Aman dedim; kompartiman· 'şoför mevki> inde oturabileceğimi 
di cenerallerimizle kendi askerleri· da uyursam'. Eloğlu istasyonundn söylemesine kulak asmıyarak, git • 
miz kuandı. lıte l•panyollar da ayni memurunuz beni uyandırsın 1. tikçe yaklaşmakta olan kamyonu 

Hatta ve hattil, kapanan mağaza
nın bile fiat dilşilrmesi, (Pazarlık. 

sız satış ve muayyen fiat) prensiple
rine tamamen ve taban tabana zıd
dır. Şu halde şehrin içinde, hamam. 
!ar gene eski hamam, tasrar gene es
ki tasdır. 

Bir kaç gün sonra, sergide büyük için girdim. Elbiseleri saydılar, tes. 
m~rasim yapıldı; kara, deniz asker- !im aldılar, iş bitti, parayı alacaklar 
!eri geçit yaptılar, İngiliz pavyonu- ve makbuzu dolduracakları aıradıı 
J!Un önünde yirmi bir pare top atıl- sordular: 
dı, mahrace İngiliz pavyonunu res • - İsminiz? 
men ziyaret etti. - Atay. 

ıekilde harbı kazandılar. Ve unutmaması için bu ricamı biı beklemeğe koyuldum. 
Evvelki giln (6 temmuz) pavyona Anlamadılar, 

kaç defa tekrarladım. :. Belediye memurları, muayyen fl
atten aşağı satanları, hatta bir dos. 
tuna , bir fakire ikram ve cemile ol
sun diye , pazarlık yapmadan kendi 
gönülleriyle daha ucuza mal ve • 
renleri bol bol c~zalandırırken, cU. 
cuzluk> etiketlerini resmen kapı ve 
vitrinlerine yapıştıranlara hiç birşey 
olmıyor? 

geldiğim zaman mahrace lokantada - KUçUk isminiz? 

. 5ok. aöy!edim, 6ene her. ır~n de Artık, her tehlikeyi göze alarak Narlı ile Maraş arasındaki yol 50 
yemek yiyordu, beni görünce; Söyledim . 

aoyl~rım kı, lapanY_a ~e yenı bır ~ar- lambayı söndürecek ve vücudüm'.i kilometredir. Yol değil, tarlalıklar a· 
- Varlığınızı canlı bir surette tem - TUrk müsünüz? 

be ııırer ne de yenı bır harp tehııke- ı· . . d 'd J b .. ] k , eme ıyat masasına yatırır gıbı tahtJ rasın an gı ege e oto us er ve am-
sil eden bu güzel eserinizle sergide- - Evet. 
ki büyük b:r boşluğu doldurdunuz! - Evet mi? 

sme... r~- kurularının aç ağızlarına teslim ed ;· yonların açtıkları tekerlek izleri. Diye söze başladı, 

Mihver 1
, • .__ • 

1 
I cektim. işte bu, üzerinc!e Hindistan cevizi 

po ıtı ... sıy • apanyanın y b·· ··kı·· • ·· d ) b ) d • • . d' • E . orgunluk, olanca ağırlığı ile c-· uyu ugun c ta~ arın u un ugu 
yapacaırı ıt ne ırr vet, "ır çok fa- I 1 ·· · d J k ·ı J k 
l ·· 1 • . . muz ara abanırsa, uyku arasında yo uzerın e zıp ayara ı er eme t" 
anJ>ıat er var kı, ırkçılk Ye faııatlik ] k b. b. h ı· k k 

Mağazanın arkasındaki atölyede!! 
- Yakın şark memleketlerinden, once erkek, sonra genç daha sonra 

yakın dostlarınızdan, müttefikleriniz yaşlı iki kadın başı uzandı. Benim
den bazıları serg:de temsil edilme - le konu~an adam heyecandan ne ya-

·ı f 1 ·ı k d b' .. eşek arısı da soksa insan kolay ko- o an amyon, ıze ır ay ı or ulu 
ıı e a &nJ ı arasın a ır temas ve mu • ' dak.k J K 

be .. d . • 
1 

!ay uyanmıyor. ı a ar yaşattı. amyonun .ırk:ı 
naae t vucu a ıretırmeıre ça ıtıyor- fı d d • ·b· Ş f·· 1 Fakat, vücud biraz rahatlandıktan tara a ag gı ı .. · o or yaradana 

Bir dostum anlattı: 
mişlerdir, sizin mevcudiyetiniz bu pacağını şaşırdı, tezgahın üstünden 
eksikliği unutturdu ... En mühimi siz atladı, yanıma geldi, kollarını açtı 
sergide, dünya milletler:nin en dik- ve kucakladı, 

ar. ve uykuyu aldıktan sonraki manza- sığınarak içeri b;r vagon üzüm sandı-
'- ra feci oluyor. Mübarek hayvanlar, ğı doldurmuş. Küçük bir taş vey:ı az 

Geçenlerde kundura almağa git. 
miş. Mağaza sahibi, bir kö~ede, çek
meceden r:at etiketlerini çıkarıyor, 

kunduraların altına yapıştırıyormuş .. 

kate değerlerinden biri olduğunuzu 
liyakatin isbat ettiniz. Dünyanın bu 
kadar karışık olduğu , imar ve mü -
rlafaa masraflaıının bütün dünyada 
bu kadar arttığı bir devirde sizın ser 
flİYP :şlirak eden milletlerden biri 
oluşunuz bile başlı başına iktidarıııı
zın bir ispatı telakki ed lebilir. 

Heaap etmiyorlar ki bu benzeyİf 
ba•ka açık yer bulamadıkları için bü- bir viraj, yan tekerlekleri havalandır-zahiridir. F alanjlık yani Katalonya • 

iatikli.l.ini iatemek ve ırkçılık, h'.r Al· tün kuvvetlerile yüze saldırmışlar v~ mağa kafi geliyor. 
mania bir lapanyol kaadr birbirinden tahrip etmedi~ hiç bir yer bırakma- - Kaçın modeli bu makine? 

• 1 d' 1 1 A t k b b·ı· b Diye sordum. 

Dostum, hayretle o zata bakmış. 
fakat hiç bir şey anlamamış. 

ayrı prenaıp er ır. apanyada kato- mış ar. r ı , ne urun, ı ınen u-
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k , 
liklik her ıeyi değİft.irir, Katolikliğe rundur, ne de dudak dudaktır ve ne -C b ualr ası .. hayretle f 

Bana sordu: 

ka Alm d • eva ını ınca §O öre B t·k 1 b 1 d rıı an nefret duyduğu halde, e çene çeneye, kulak kulaga ben . d .. d.. - u e ı et er e e iyenin midir, 
ı on um: Mahrace, birincisi kırk, ik:ncisi on 

ondan ırıdalanmakla beraber bir •· zer O mahmurlukla aynaya bakmak p k. b k d dı değil midir? Belediyenin ise, han"i · - e ı neye u a ar gıcır " 6 iki yıl önce iki defa memleketımıze 
ıtanyol naayonaliati katoliie hürmet · ·ı d k k · · b. b' ayakkabına, hangi etiketlerin ko -

ınsanı çı e en çı arma ıçın ıre ır- yor~ gelmiş, bizi ve eski, yeni tarihimizi 
eder. d' p ti ·b· b. b J nacağının takdiri mağaza sahibine 

ır. .a ı~an gı ı •.r urun, çarp• .. • Şoför, halk nüktedanlarındanmış: yakıııdan tanıyor; 
Piyer Dominik b · E d d J y kalmış oluyor. Şu halde? mış ır agız, rmenı u u arının goz - ollar sıtmalı, beyim... - Türkiyenin büyük transformas-

k ki d k . t k b J • Dostuma, hiç bir cevab veremedi-o 

Almanya nereye 
gidiyor? 

- Devamı 6 nci Sahifede -
fütuhat harbine girifti. 1056 da Cer
men imparatorluğu itila devresine 
varmıştı. Fakat bir imparatorluk 
ancak iki asır devam etti. Sonra pa
pa ve asilzadeler tarafından mah
vedildi. 

O zamandanberi Almanya müte
madiyen yükselmiş ve alçalmıştır. 
lmprator Vilhelmin idaresi zamanın
da 1914 te tekrar bir itila devrine 
yükselmişti. Dört sene sonra birden
bire düştüler, kargaşalık ve inhitat 
devri başladı. 

Bu inhitat devrinden sonra itelr 
devri ıreldi ,ondan sonra d an gee
Jecek daha bilmiyoruz. Son ik: asır 
zarfındaki Alman tarihin& bakarak 
söyliyecek, olursak gene bir karışık
lık, sonra bir kalkınma devri başlar 
diyebliiriz. 

Hükümet şekilleri değişiyor. İm
paratordan sonra cumhuriyet, cum
huriyette nsonra Hitler. Hitlerd~n 
sonra? Bugün henüz bilmiyoruz. 
Fakat şu heme nheme nmuhakkak 
ki 1950 senesinde Almanya yeni bir 
idare altınd aayşıyacaktır. O zaman, 
belki :Münihte, bir itler mUzes aiçar
Jar, seyyahlar gider, bir mar kevrir-
1er, Hitlerin köpeğinin kamçısını ve 
maziye karışını§ bl rmaceranı ndah 
):>airçok hatıraların ıseyrederler. 

00 

Himalaya dağla. 

apa arın a ı omurcu et en en Ve önümüzdeki taşlık yolu, sonra yon devrini dikkatle takip ettim , 
·b· h ı·f h. J d · k. ı·k [:imi itiraf ederim. Belki ·bunda bir 

gı ı mu te ı na ıye er e şış ın ı • da sarsılmakta olan tıkabasa yüklü Atatürkün büyük, teşebbü>ünü mu. 
formül vardır ve bu formül. munta -

!er .. Yalnız bunlarla kalınsa rabbime makineyi gözleri ile işaret ederek rnffakiyetle başaracağından işin en 
b k zam, ahenkli çalışmaktadır. 

in §Ü ür ... Fakat vücudün her ta· ilave etti: müşkül zannedilen safhalarında bile 
rafından hüdainabit tarzda bitiver· -· - Bu sıcağa kar mı dayanır? şüphe etmedim .. 

f 1 b k Fakat şu cUcuzluk> iddiaları be. 
mİ§ asu yeye enziyen abarcıkla - Çok uzaklarda başı dumanlı dağ· Sözü yeni devre ve son siyasi an-

d b km 1 nim kafamda epiyce kargaşalık u • 
rın a aynaya a ağa üzum gör- !arın. eteğindeki ağaçlık yer, görü . laşmalara intikal ettirdi; 

d k k 
.randırdı. Bir mağazadan diğer ma - 1 me en endilerini aşıtma arzuları nünce, şoför, bütün dikkatini direk- - nönü, bu harikulade adam, 

1 ğazaya geçip, ayni malı daha aşağı 1 
i e belli etmeleri, sinirlenmek ıçın siyona ve alçaklı yüksekli tekerlek tam zamanında harekete geçti, n • 

fiatla satmak kabil midir? Kabilse, 
yeni bir vesiledir. yollarına sarfederek, dudak ucun . gilizlerle, onların Türklerle yapıla· 

o'ç!n daha önceden vaziyet böyle de-
Çare: Soğuk su banyosu... dan söylendi: cak ittifakın yühek kıymetini en 

ğildi? 
Fakat, unutmıyalım ki, trendeyiz. - işte Maraş 1.. çok takdir ettikleri bir devirde an. 
Diğer hatlardaki seyahatimde, tah. - Güzel bir şehre benziyor, bu- O takdirde de satış kontrolü ne 11. !aştı. 
k 1 d lemde idi? 

ta uru arın an böyle endişelenme- rası... Çimdik Gayet güzel Frangızca konuşan ve 
miştim. Gaziantep sınırlarında bu- - Evet, güzeldir. Davulun sesi at sporlarından büyük zevkle bahse-
lunmaklığım, bende, bir takım şüp- uzaktan hoş gelir. den mahrace, güldü: 
h 1 · d • d be ld y Bu hududdan hududa atılı~lar so· e erın ogınasına a se P o u. eni yapılmış Akçay köprüsün - - Türkiye bu sefer sağlam ve fa-
A k d d k . · d 'k M k -ıa erse bile cbaba ocag" ına>, tyar yna arşısın a, çenem e ı gayrı ta en geçtı ten sonra araş, ırmızı vori bir at üzerinde bahse girişti , 
bii yumruyu uzun boylu yokluyor topraklı ev ve dükkanları ile daha kucağına> kavuşmak imkansız gi!.>i memleketinize daha parlak istikbal-
ve kendi kendime: fazla netleşti. idi: ter dilerim , dedi. 

- Sakın, diyorum; bu Antep ı;.· Burada, yollardan mı, yoksa kar· Gönlümü çekae de yarin ha- Yemekten sonra pavyonu dolaşı. 
hanına başlangıç olmasın. şımdaki Maraşın toprak damlarından yali yorduk, bana yanındaki, biri yaşlıca 

Biraz sonra içimdeki bu endişe çi- mı, nedir, Faruk Nafizi edebiyata Atmaya kudretimiz yetmez ingiliz, öteki genç ve galiba Ameri-
banını fırlatıp atmak için: mal eden cHan duvarları> nı hatır· cibali kalı iki kadını gösterdi. 

-Adam ıen de; !adım. Yolcuyum bir kuru yaprak - Nevyorkda, hep yemeklerinizin 
Diyerek ayna karşısından ayrılıp Eskiden üç ayda gidilemiyen yer- miııali nefasetini dinlemişler, onlara size 

yüzümü pencere yapıştırdım. !ere şimdi üç günde, hem de taban Rüzg&nn önüne katılmı,ım bunu isbat edeceğim dedim ve al • 
Henüz güneş doğmamıştı. Kirli tepmeden, evimizde imişiz igibi git- ben .. dım, geldim. O kadar çok p!Av ve 

bir aydınlığın içinde, irili ufaklı çıp- tiğimiz halde, 50 kilometrelik Narlı- O yorgun vücudle karlı dağl..rı:1a, tatlı yediler ki. .. 
lak tepeler yüzerek gözden kaybolu- Maraş yolu cbozuktun diyen şika- samyelinin dolaştığı kum çöllerinde İki kadın deforme olacağız diye 
yorlardı. Kapı açıldı. Uyandırılmam yetli satırlarımdan utandım. nylarca yol yürümeğe çelikten vü- şikayet ediyorlar, kahkahalarla gülü 
için tenbihlenen .§işman bir tren me· Bizden evvelkiler, ancak harp ve cudler bile dayanmaz. Hele, ruh, yorlardı. Mahrace ayrılırken elimi 
muru: askerlik zoru ile evlerinden ayrıldı- sonsuz bir aşkın ateşi ile dağlanmak- sıktı, . 

-Sabah şerifleriniz hayrolsun. lar mı, tekrar hasretliklerine kavnp- ta ise.. - Bir haftaya kadar Avrupaya 
Diyerek içeri girdi. bilmek için yılların ıreçmesi lazımdı. Garibim namıma Kerem di- dönüyorum, fakat hareket etmeden 
- Sizi uyandırmağa gelmiştim. On yıl var ki ayrıyım Kına da- yorlar önce sizi tekrar görmiye gelirim, ser 

Lüzum kalmamış. Yalnız hazırlanın, iından Aslımı el alınıt harem di- giye ilk defa pavyonunuzu görmek 
yaklaşıyoruz. Baba ocaimdan, yar kuca- yorlar için gelmiştim, giderken de öyle ya-

- Teşekkür ederim. imdan Hastayım, derdime veremdi- pacağım, ben bunu kendim için bir 
Kapıdan çıkıyordu. Bir çiçek düa-medim sevıri ha. yorlar talih açıklığı telakki ederim dedi. 

- Hoş geldiniz beyim, safa geldi· 
niz beyim. 

Aramızda dostluk böyle başladı. 

Çeşmeli bir rum ailesi, çıkalı kırk 

yıldan fazla olmuş. Londrada da bir 
~!lbeleri varmış. Ayrılırken benden: 

- Nevyorkun eğlence yerlerini da. 
ha görmemem'şsinizdir, söz veriniz 
ai2i lıi.:ı ge2direlim~ d.i~ temna. ta.lch
Jar ve ondan sonra her ırün telefonla 
evde, büroda beni arayıp buldular. 

- Otomobili alıp gelelim mi? 
Hayır işim var! Desem bile ıreldi 

!er, beni aldılar, evlerine, ı>laja, eğ
lence yerlerine götürdüler. Bir gün 
hep beraber bizim pavyonda yemek 

yiyorduk, ihtiyar kadın (anaları) 

kendini tutamadı ağlamağa başladı. 
erkekler rakı ile biraz neşelendiler, 
anam, dediler; 

- Kırk yıl sesinizin ve dilinizin 
hasretini çekti. Bize hiç mi Türke 

rastlamıyorounuz, ne diye davet edip 
de eve getirmiyorsunuz diye söyle. 
nir dururdu, amma böyle Türkiyenin 
içinde yaşar gibi Tiir1~1erle dolu biı 
muhite gireceğini aklından bile ge 

çirmezdi. 

Güldüler: 
- Haydi anne seni Çeşmeye gön

derelim! 

- Söylediğinizi yapmazsanız size 
analığımı helal etmem! 

** Bir Alman ga. 
zetesi 

Rus donanması icin , 
f.ir h-:ıber uydurdu 
Moskova, 29 (A.A) - Tas ajan· 

sı, bahriye halk komiserilğinden al
dığı maınmata istinaden, Sovyet şi

mal donanmasının geçit resmi esna· 
sında bir deniz Ustu gemi ile bir de· 
nizaltı gemisinin çarpıştığı ve deniz· 
altı gemisinin yaralandığı hakkında 
Völk'scher Beobahterin 27 temmuz 
tarihli nüshasında verdiği haberi 
kat'! surette yalanlamakta ve ne şi-- Eloğlundan Mara§a ne kadar ğından Maraılı Şeyh oğlu Satılmı-

sürer ~ Hududdan hududa atılmışım ıım ben .. 
-...._ , . Diye sordum. Gözlerini kıpıştıra- hen... Kimbilir ke.ç yii'\it, Maraşlı Şeyh 

Polonya heyeti seferi· rak yüzüme bakmarıa başladı: gibi şu yollarda kalmıştır. 
- Eloğlundan mi? ( 1 ) - Gazianteple istasyonu Beni, üç günde Maraşa getirmiş 

yesinden bir kişi öldü - Evet, Eloğlundan... Narlı arası 60 kilometre kadardır. olan tren yolları İçime soğuk su gibi 

rında -- Yunan pavyonunun açılış merasi- mal filosu mıntakasında ne de her 
minde, üniformaları ve sil!hları ile hangi bi ryerde böyle bir çarpı~mıı 
Amerikada yerleşmiş, umumi harp. olmadığını ve şimal flosu geçıdinill 
de Amerika ordusunda vazife almış tamamen hadisesiz cereyan eyledi· 
eski Yunanlılar da iştirak ettiler, nu- ğini tasrih etmektedir. 

Lucknow, 29 (A.A) - Himalaya - Fakat Eloğlunu geçtik, bevirn. Ve istasyond"n Gaziantebe gidebil- serpilerek boylu boyunca uzanıyor· 
dağlarına gitmiş olan Polonya heyeti Sizin cN,.rlı> da ineceğinizi söyle . mek için şofi\rle çingene pazarlığı !ar. Kamyonun ıeke seke ilerledi~i 
aeferiyesi reisi B. Adam Karpin•ki misti •efdötren.. Vl\pılmaz•a sn kuruş yerine 150 ku- !a•lı izlerde Şeyh oğlunun sesini du-
ile B. Z:kiezicz olduğu zannedilen Cüliimsedim: !•10 v.-rmPk .,.atureti vardır. Ezeli ve yar gi1'i oluyorum. 
heyet azasından diğer birisi 20.600 - Desenize, cEloğlu>, ellerde ka' ' ;ı:,...n bir .,.v amma. burada tekrar- Dönmiyen yolculara ağftv•n 
kaılem lrtlfaaında bir çığ altında ka- dı. Peki, çare?.. •,.,.,~ktan kendimi alamadım. v••h ,,...,yı,.r 
larak 6lmüılırdlr. Tekrar içeri girdi ı T. O. Tuirul DELİORMAN 

tuklar, mUz!k, dans .... Ve merasim -0000·<>---

b!tince, bu üniformalı kalabalık sa- Hırsızlık 

hadan ayrıldı, bizim pavyona geldi. Kahramanlar mahallesinde Ah· 
Gezdiler, konu~tulnr, cıkarken bay- med oğlu Hüseyin Hepkaçar, Hü!~ 
raklarını ve silfıhlarını bize te•lim yin oğlu Ahm .. d Giilterin dükkıln•f 
ettiler, dan 4 Fra par~•· nı c,,Jrl,;., •ika'' 

1 

- Amerikalılara memlek~tlerim:z •dilmiı ve zabıb-~ tu•ubıu•t>'r 
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30 Temmuz Pazar 1939 (ANADOLU, '(SAHiFE ~y 

Çöl Yıldızı Bugünkü F r nsız ordusu. 

k~~ l 1 / 
Şunu itiraf ederim ki Nureddinden 
sonra yüreğimde muhabbet uyan

dıran ilk erkek sensin! 

ve· ittifaklar harbi 

-39-
- Hiç bir şey olmıyacak. Ben 

b . --.,------------- - imkansız bir •ey .. 

Fransız genel kurmayı kuvvetlidir 

Bu ordunun oynayacağı rol 
Harbin başında, totaliterler kara ve havada 

üstün gelecekler, fak at sonunda 
Avrupada tahsil $Örmüş ir gencım. • 

d b 
/

• - Neden? 
Münevver bir muhit için e üyü - fz0zar.• - Beni buradan alacak ve uzak 
düm Binaenaleyh aklıma sığmıyan Totaliter devletler bir Avrupa har-
safs~taları hiç dinlemem. Dünkü tefrikamızın baş kısmın- yerlere götüreceksi~ .ha?. bi açarlarsa ne olacaktır? 

- Sonra arkadaşınız daha yeni da noksanlık gördük. Tekrar eder, - Evet, Nureddının kın ve gara- Hiç bir devlet Roma ve Berlin 
öldürüldü. Onun hatırasına hürmet özür dileriz. zının spökk~ebdiğidbikr .yere.l~k' k askeri harekatına tek başına karşı 

k l
• I . l - e ı ura a ı em a ın, a ra- k k k d k 1. d "'ld' B etme azım ge mez mı. . b I l oyaca a ar uvvet ı egı ır. u 

E 
• h tırası le netıcesinde onu öldürürsen tak- alarm, arkadaşların ne o acak? şle- har ·ka" t k k t b 't' - sasen onun manevı a ·· . . . .. .. .. c e arsı mu aveme ve u ı ı-

ııa riayet ederek seni buraya getir - dırimi kazanacaksın. Maksadım şu- rınızı yuz ustune .mi bırak~caksın? . barla bir ittifak harbi şeklini alacak-

d
. y h" t d ek seninle dur. Paranıza ve nufuzuna istinad - Esasen Kahırede benım fazla ı- tır. 
ım e ona urme e er d k N · k B' · k · · d 
1 

· • k d' il lebed e ere ureddinin peşine takip kol- şım yo tur. ır ış yapma nıyetın e Bu 'tt'f ki · t · d h k ey em ege arar ver ım. e l d d •. 1. B . . . ba k l ı ı a ar sıs meın e, er ·es 

b 
.. l k. l k d • ·ı · Nu ddin arı çıkartmayın e egı ım. enım ıçın ş a arı ça- ke d' h. . d" 'f . b oy e a aca egı sın ya.. re .. l B' I h ı·k· b' n ı ıssesıne uşen vazı eyı aşa-

1 
. 

1
. b ı·m kafa - Pek ala Nureddinin imhası için ışır. ınaena ey ne em a ıme ır kt M ı· . ·ı· d ınese esıne ge ınce, en sa ı l k d . raca ır. ese a, ıngı ız onanması 

ile düşünerek icap eden tedbirleri al- çalışmlıyacağıma söz veriyo;um. zarlar gı:dece k• nBe ed servı:tdı~ .mah- denizde hakim bir faliyet gösterecek-

d 
- nanıyorum. Fakat bız birleş- vo up gı ece . ura a geçır ıgım ha tı'r Fakat F h • l" ım . d . . . ransanın UbUSl ro u ne 

_· Daima ölüm tehlikesi ile tehdid tıkten aon
1
ra zuhur edecek vekayii fyat1ı. b~vrupadfa'h~ aynı şekdılde ve olacaktır? 

d·ı k 1 b' h t h t geç- nasıl karşı ıyacaksın. Çünkü biz ev- az a ır masra ı tıyar etme en ge- • 
e 1 ece o an ır aya ın ra a · b T · A d k • • ınesi mümkün olabilir mi? Korku ve lendiğimiz gün, Nureddin derhal ha- çıre 1 ırım. vrupa a ço yaşadım, ilk umumi vaziyeti gözden geçire-

. h k ., be al cak t bd'l' k f 1 K h' orada da arkadaşlarım pek çoktur. ı· H b' b d 1. d I ıstırap ile geçecek hır ayat, e sıı< r a ve e ı ı ıya et e a ı- , ım. ar ın aşın a tota ıter ev el-

i 1 kt. y• . h l Merak etme.. 1 k h h d h k 
0 sun.. reye ge ece ır. anı er ne o ursa O A d d... I k er ara ve ava sa asın a mu a -

- Fakat zevcem olmasan da va- olsun peşinize düşecek gece ve gün- K -h. d vrukpa ke ıgın meme et kak bir üstünlüğe sahip olacaklardır. 
. . . • a ıre en ço uza mı? F ka h d k b J · ıiyet değişmez kı !. Gene aynı ıstırap düz seni bir tarafta kıstırmak için G l l .. · a t arp uza ı ça, aş angıçtakı 

. k k ... - ece ere gunlerle seyahat e- b .. .. l"k k f k · gene aynı or u!.. çalışacak. Tesadüf etmediği takdirde d •. ' u ustun u arşı tara a geçce tır. 
- Tabii Fakat hayat arkadaşı- gece yans d d ti k ecegız. Niçin? Çünkü totaliter devletler 

ıuz oldukta~· sonra, hayata merbuti- h h 
1 

duvar dan a ıy:ca b ~e - O kadar uzak ha! .. Oraya na- ?amanında, askeri istihsallerini çok 
Yet fazlalaşacak ve bittabi ıstırap da dra abt' rakat 0 amdız'k~l uykur e~k' ı~- sıl gidiyorlar?. yüksek bir hadde çıkarmışlardır. 
d 1

. l k en ıre arşımıza ı ı ece ve ı ımı- K'm · h b · I d K 1 · 'h · l d' aha derin ve kuvvet ı o aca . . d "ld" k - 1 senın a erı oma an a- opu tereyagına tercı etmış er ır. 

YAZAN: Pierre Cc.t 
Eski Fransız Hava ~ı 

Selahiddin biraz düşündükten son- zı e 0 urec~ .' . . hireden şimendifere bineceğiz ve Buna mukabil demokrasilerin iktı -
ra ciddi ir tavır aldı: - Şayet hızı bulabılırse.. lskenderiyeye varacağız. Oradan da sadi, mali ve sanayi kudreti totaliter ;~~;~~~[:~~~..._ __ '.__.~~j'.~~i;i.. 

- Latife her ne olursa olsun, ben - Tabii bulacak .. Kör değil ki.. bizi Avrupaya götürecek olan bir va- ler blokundan çok daha üstündür. ı.ı 
•eninle evlenmeğe karar verdim. Nu . - Hayır, bulamıyac~k. Çünkü pura atlıyacağız. Demokrasiler insan ve malzeme kay l k k k Fransız askerleri 
reddine gelince, ben para sayesinde bız ~v~upada bulunacagız. • . - A.ı ... ~ı;mek. ki Avrupaya va- naklarını seferber edecek kadar va- ara :rşı oyma mecburiyetinde bir v~ziyeti vardır. Fransa şiiphesiz 
Ve istimal edeceğim vesaitle Nured- . ~tı~.e .~evap ~ern:ıeden Selahıd- purla gıdecegız. Nıl oraya kadar gi- kit bulurlarsa galip geleceklerine e- kalacagız. .. k~n~ı ordularının bütün malzemesi-

d
. hl'k . . b t f d • . dının yuzune garıp hır nazarla bak- der mi? min olabilirler Bununla beraber 1914 un hatala- nı bızzat temin edemez Cephane vo 
ın te ı esını er ara e ecegım. · d k k d · • · · ~ 
- Süleymanda da ayni zenginlik, tı: - Devam edecek - Bu umumi esaslar bize ittifak har- rf~~ ba.n or~nmal vektam~men tde a- sıl.,'1 ıthal etmek mecburiyetindedir. 

F k h 
««•***»> b' d F )" .. 1 k . uı ır vazıyet ama şartıyle or u - Demek ki Fran . 'k 

Ve ayni vesait vardı. a at iç bir ın e ransanın ro unu an atma un . .1• 1 . . ka • sanın gayretı ı tı•a-
kıymet ifade etmedi Nitekim Nu - H •tı ı M ı • • kanını verir. !TIUZ ıstı.acı arın vadzıyedtıne mu ve- di sahada müeessir olacak gibi de • 

dd
. b' k" k "ld:. .. 'b' 1 1 er e usso ını ara . met etmıye ve onu ur urmıya muk- ğildir. 

r• ın ır ope o urur gı ı zava - • • • t d · d · 
lıyı sokak ortasında öldürdü. Harbin ilk safhasında, Fransız or- e 

1

0r ır. b 'f h l k . . ~ 
L

• 'f . .. 1 . . k k d' d •h •ı -f ? d k h b 1 . . b" "k nu u vazı eye azır ama ıçın Asker miktarı ı't'ba . l . .. atı enın saz erını, te rar en ıw t ,..., usu ara mu are e erının en uyu .. l k h .. k .. I • . ı rıy e mı rnues ... 
•inin ihlal ettiği hazin bir sükut ta- sın a } } a mı• ağırlığına tahammül etmek mecbu- genj d ur;nay ve u umet er ne yap- ~ır olacaktır? Şüphesiz.. Sömürge 
kip etti riyetine kalacaktır. lngiliz kara ordu- mışEar 1[~ Al . l h d . •mparatorluğu sayesinde, Fransa mü 

_ S~lahiddin sen de bedevilerin Romada ecnebi diplomasi mahfil- alman harp gemilerine limanlarını su pek ehemmiyetli değildir. Polon- l ~ve a ~a~ ve ıt~ ~an u ud- hi~ miktarda muharip ve seferber 
ırkından Türkl~şmiş bir gençsin !erinde ve hatta rejimin resmi mahfil açmasına mani te5kil etmiycektir. ya ancak otu fırka askere maliktir. d~rlı 0

!unca as .ınkş; imde za~te: edılebilecek adama maliktir. 

b
. ' l · d ld d'l ı· t D · .. 1 y R d h l ı mesı tamamen ım ansız ve daımı ınaenaleyh yüreğinde has bir merd- erın en e e e ı en ma uma a naza- uçenın arzusuna tercuman o an e us or usu cep e erden uakta • I I . b" .. .. h Fakat F rans "d h- ı • 

l
'k K C' 1 K c· · b'I•k' F k d ki' .. b' . . ve sag am ıgı utun mute assılarca anın mu a aıesı 
ı vardır. Seni takdir ederim. Fakat ran, on ıanonun spanyaya yaptı- ont ıano ıse ı a ıs ran o a11 na ı guç ır vaıyettedır. k b I d'l b' . 'hk' b k . bilhassa başka bı'r h d k ti' • · · ı · hl'"· k . .. . 1 a u e ı en ır ıstı am se P esı sa a a ıyme ı o-
ırkda•ların da senin gibi merd ruhlu gı zıyaretın netıce en te ıgın pe dıktatorlerın siyasetine resmen iltiha şte asıl F ransı ordusu tarafından .. d . . . ' - lacaktır 

• " h t b' I · · d d • k .. . vucu e getırmıştır. · 
adamlardır. Şu hale göre mevzuuba- mup em a ır erının san ır ıgı a- kını istemiye gidiyordu mudafaa edılen garp cephesinde to· lk' · · k d 'h . . 1 h' d f I 13 t d · ı· d l l ıncısı ara or usunun ı tıyaçıa-

1 
ıs olan teşebbüsü daha esaslı mü ta· Sar mSenb 1 0 . mamd ış:k· . kemmu~. a Romada deniliyordu ki Musso- ta ıtı:r ev et er başlıca gayretlerini rı daima hava ve deniz 0 dul d Demokratik birliğe dahil bütün 

ea k · d A 1 k' en - e astıyen e ı ·ı saat adar sur- l' · . . ' teksıf edecekle d' ' r arın an d 1 1 · · d F etme ıcap e er. n ıyorum ı, mü l .. 
1
.k d . ınının ıspanyaya yardım etmek, mil . . . . .' ır. evvel göz önünde tutulmuştur U _ ev et er ıçın e ransa Alman genel 

le~ şu dakikada hissiyatınla hareke~ ol ş ;f7'k.:u ~tt esna~ın ~· 1~'.an- Jetine emretmiş olduğu çok ağır fe- Nıçın, ~n~ılız .":e Rus. denizaşırı zun müddet pek zayıf kredileri~ bes- kurmayına muadil veya üstün bir 
bdıyorsun. Beni se~di.n :'e her !.eyı y ş t anaya emış ki· d~kar~ıkları.n bey?ude olmadığını, ~~::.~~erının mudahalesınde~ ev:eI lenmiş olan Fransız hava kuvvetll'.ri- ~enel .k~rma.~a malik yegane devlet-
! u sevdanın yarattıgı ıhtırasla muta- - ispanyanın kendisine yardım mılletıne göstermıye ihtiyacı vardı. ordusunu sa~smak ışlerıne nin nisbi zaafı bu yüzdendir. Fraıı- lır. Bızım yuksek harp okulumuz 
ea ediyorsun. eden devletlere karşı duyduğu min- Halbuki İtalyan kamoyu, Ciano, el- yarlar. Holla~da, Belçıka ve şimal o- sız genel kurmayı bilir ki, hava ve yüksek askeri tetkikler merkezimiz: 

V b 
. . . k' k k l k b b' .. d 'ba d ··ı ) · b d" d""" · · · va arından men Alman orduları d · d .. f'k çok kıy ti' b" "k k"l .. .. e gene unun ıçındır 

1
, çı aca nettar ı oş ır soz en ı ret egı - erı oş on ugu ıçın ıspanya mace- M h' . . enız e mutte ı kuvvetler (ingil:z me 1 uyu u tur muesse-

h,r tehlikeyi kolayca atlatacağını dir. ~ize bun~. elle tutulur ~~r~ke.tl~r r~sına, kay~dilmiş bir oyun naıra- in a~rz ~u ıllerıne. v~rdıkları takdırde d.ona.nması ve Sovyet hava kuvvetle . sel~rid~r'. F rans.ız kuman~a. heyetinin 
"'.~ı!orsun. Halbuki vaziyet düşün- le ~~ster:cegım. Fakat reıı~ımız.ın .rıyle bakabılır. m!sı ve h:rvetler~nın kara~a çıkarıl- rı) bır Av:~pa harbinin daha başhn- kalıte~ını takdır etmek ıçın Alman 
~l\gıin gibi değildir. henuz saglamlaşmış olmadıgı ve ıs- Oeuvre . H dbb~ı° u~~~sı guçleşecek- gıcında mudahale edebilirler. Fakat asken mecmualarının Fransız dok-

Sahra ortasında doğmuş büyü • panyanın iktısadl ve askeri bakım - ~ır j arp ~ e ~ ~e ıçın modern or- Fransız ordusunun vazifesini başka trinlerine lütfettikleri ehemmiyeti 
ıııu§, cahil, ve fakat vazi;eti kav- lardan pek zayıf bulunduğu keyfiye- Anı erı' k a ve b'ta u kar g~ını~ sa a arfaf muhtaçtır. ~~- l<im~enin göremiyeceğini de biiir. görmek kafidir. 
IJ,, b k .. 1 d' t' d h b k 1 k ı· d K J • 1 • mo r.1sı erın muza er olması ıçın • •an u ızın muta easını ınle ve ' e esa a atı ma azım ır. a - . t'l' d 1 Al .• 
'·Qa göre kararını ver... kınmamız için gerekli zaman zarfın- f afi k ~s ~l~ ordu trının mn hududundan Tahmin edilebileceği gibi harp ittifak harbini idare etmek ve ye-

V "t' f d' k' N da İtalya ve Almanyadan maada o- l ~t~; 0 ;d u arının Alman hududuna uzadığ ı takdirde Fransız ordu~unun ni teşekkül eden kıtaları sevk etmek 
t'dd~ şdunu 1 ıra : ı~?rudm 1'h bu- lan bütün devletlerle aramızı boza- Cumhurreisi Ruzvelt bitaraflık da dı 0 lmuğu kadar yakın bir yerde rolii biraz değişmiş olacak fakat ge- için genel kurmaylara ihtiyaç vardır 
l ın en sonra yuregım e mu a - M'h . . k ' ur uru alan ve Manşın · l' b' · · ' Ne İngilizler d R ı · "tt 

11 
d • . mayız. ı vere ıltıhak hususunda anununun son bahardan evvel göz- d k' F şıma ın- ne ır · ncı derece bir ehemmiyette • ne e us ar bu giin 

~u 
8 
kn l ıran\' yega~e ~enç sens.;1?· resmi bir beyanat bu esnada bizim den geçirilmesini istiyordu, Fakat e 

1
1 .'11'.,nsız limanlarını ele geçirme- kalacaktır. bu genel k~rmaylan yaratamazlar. 

\at<ıre ·i et sa 1~ ~at '.. e vereı:_~gın için zararlı olur. Fakat Akdenizde senato istemedi. Senatonun bu hare- me end azımdır. 19 l 9 da sulh k.onfe. Bir Alman müellifi, General To- Fr~nsız .za?ıtleri, kültürleri, anane-
'1ııiıı a 

1
1 ab~I' v~ rıaAye akgosbt.erecihegıme girişmeyi münasip göreceğiniz hare- keti Berlinde memnunluk yandırdı. rad~sında mareşal F oche buna ışaret mas demiştir ki: len, ve ıntıbak kabiliyetleri ile daha 

~ı o a ı ırsın. ne ır c etten k I . . .. h . . d B 1. . 1 e ıyor u. H h 1. d 'k genç ordulara · · k • k .. tırıa ki • . ed • . N et er ıçın muza eretımız en emin er ının memnun o ması sebepsiz de 1 .1• < arp a ın e ı tısadl unsur, e- l . . ıyı as en te nısıyen-
1tddinmba baıgını .. 1rdı'.'.8 .. et~~gıBm.b u- olabilirsiniz. değil. Çünkü birleşik devletler sena- d sdtı acb1!

1
'. ancak Fransız ordusu hemmiyetçe askeri unsura galip ge- er ve ıttıfaka iyi şefler verebilir. 

l~k se .a mı o urm_~ı ur. ~ amı tosu, demokrasilere doğru atılacak ur ~r~ ı '~: ' .. sk.er~ bir ifade kull~n- lir.> • ~Uııı vıyor ve ona h.urme.~ ~?ıyor_- Bu ihtiyatkar hareket tarzını C. bir adımı, kat'i adımı reddetti Sulh ma~ 1~ 1 n.'. butun ıttıfak kuvvetlerıne Fakat Fransanı nsanayi kudreti in-
b 

1 
• Fakat Nureddın buyuk hır .. . . · · • . · o bır ortu ordu vaz'f · .. kt' ·ı . iste h b' 'Ik • l• ~ıtsızl. • ld • d 'Ik Frankoya Alman muşavırlennin de ıçın oynıracagı hır kozu vardı oy- 1 esı gorece ır. ı;ı tere veya Rusyanınkınden çok a- • ar ın ı ayarında istilacıları 

jQJiltın ıga ~.~:a;'ı'! l 0 b ug~n an. 1, tavsiye etmiş oldukları anlaşılyor. nadı. ' :. şağıdır. Üstelik Fransız fabrikaları akamete ufiratmak için ve harekatın 
t~ııı;. olveb:l. ıgıAe aşka u cınhaykektı ıkş- Filhakika Hitler Burgosa ihsas et- kF ransız ordusu bu vazifeyi başa- bu iki memleket fabrikalarından çok sonraki safhalarında Roma - Berlin 
1 • a ı ır nca şu mu a a - 1 U ca k d tt 'd' ' 1 .. .. b' 'h · · 1 t ki, N dd' ba k b l d.. ıniş ki, harp halinde spanyanın açık nutmıyalım ki, kongrenin bu ka- . u. re e mı ırr Ş guçtur, ız ziyade hava hücumlarına maruz • mı verını mağ up etmek için Fransız 
't~tan d ~re ~n k na lrdşı ese kıgı ve aleni bir müdahalesi, Mussolinin rarına dahili siyaset mülahazlaı'i mü kendımızden 2 misli kuvvetli ordu- durlar. Bilhassa Rusyanın imtivazlı ordusunun sıl vzifeleri bunlr lışve 
~~ I 0 ayı er ese sa ırmış, eş ı- d • h ·ı· f 1 k 'h · ıossir olmuştur. Senato azaları Ruz- · ordusunun asıl vazifeleri bunlar ola-
t\,__~ ınu~. hayatını benim için fedd slahn' ıdgınbı~ hı a ıkna olara • mkıtverın veltin her teklifine muhalif o' ]arak caktır.> 
~."'' 1§tir B' 1 h N dd' . e ın e ır are et o mıyaca ır. 
'P · ınaena ey ure mı ta- rey veriyorlar. Ayan azalan, reyle _ 

l' etıniy k . "!" .. ""b· ece sın, onun o umune se- ispanya bir Fransız - lngiliz taar- rini Avrupaya Nevv Deal kanununa 
lYet vermiyeceksin p d karşı rey verdı'ler. 

'Pek •ı• d .'. . ruzuna ne irenelerde ne e deniz-
a a ona a soz verıyorum. d k t d k h Jd d • ·ı "- in .. .. ~ mu aveme e ece a e egı -

~~a anıyorum. Çunku bu anda dır. Bu da muhasamatın başladığı da Bazıları şöyle söylüyor: 

~u1ıa'k11akküm_ 7den kuvvet !tidal ve ha ilk günlerde demokrasilere, ya 
•ıı h eme degıl, aşkın dogurduğu Katalonyanın ani bir şekilde istilası 
li eyecand N"t k' " " " b' h d 1 h 11 ' ~'ııı d ır. ı e ım sozumu ı- ya u spanya sa i erinin ablukası 

Cumhurreisi heı-şeyi kara görüyor. 

ııtı~ en teminat bile vermeğe kal - veya ispanya limanlarından bazıla
~~,,.: d~u nokta Üzerinde bilhassa rının işgali ile mühim muvaffakıyet-

"' ıkk t' . . 1 d . t '- D. a mızı ce p e erım. !er temi neder. 

Halbuki bu sene Avrupada hiç harp 
yok. Binaenaleyh bizim bu bitaraflık 

kanununu münakaşa etmek için ıa -
manımız var: Hele talimimizi yapa
lım .. , 

~ttıy ıkkat et!.. cNureddinle kar§ı 
~~ltura ~elecek ~!.ursan ellerini ka- Onun için Führer ispanyanın el al. Bunları, Avrupada tehlike kati -
• 1t,k ' ~~~rım ıçın ona dokunma 1 tından mihvere yardım edeceği bir leşmiş olduğunu ve bunların vaıiyet-
ltt a•nı old" " k d k b' fi h \ '1ııi · ursun ne çı ar> eme ıtar ığını terci etmektedir. Bu is· !erini Birleşik Amerika devletleri ku 
I~ Ydrum. Hayır! Kendini mü - panyanın asker ve malzemece mih- racağına ikna Rtmek kolay mıdır? 

e ecekain ve merdane mikıı.de vere yardım etmeaine ve italy"l.n • Pariı • Soir ln~iliz aiır bombardıman tayynreleri 

Fransız ordusu bu iki türlü va7 ifo
,;ni ifaya ve bu suretle bütün mede. 
'1l milletine müşterek olan vüksek 
prensipleri kurtarmıya muktedirdir. 

1.Jo«tor 
Bakteryolog 

A. Ke 71a/ T onay 
llul1\4ıcı, ealaın hastalıklar 

111 ll te lı amıı 

(Verem ve sair ... ) 
Bumahane poliı karakolu ,... 

?1tnda 7'7 

T,,.kfcı-:· 4115 



- Ba;t:ırafı 4 ncü Sahifede -

21 . .30 Konuşma (doktorun saati) 

21.45 eşeli plakl~r - R. 
21.50 Müzik (solistler - pi.) 
22.00 Miızik küçük orkestra şef: 

Necip Aşkır, 
1 - Alois Pacherneg viyana
nın cazibesi 
2 - Herman Dostal mars 
3 - Sanit Saens kahram~n -
lar marşı 
4 - Beethven bir dosta 
5 - Hans Scheieder Tirol 
dağlannın halle şarkı ve dans
larından potpuri 
6 - Manfred Bir kamav .al 
hülyası 

7 - Drigo Esmeralda b.:lle 
t'nden ağır vals No. 3 

23.00 ~"?\ Aianc:; l--:ıberJ,. .. i. "'"A"' 
esh rn, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat) 

23.20 Müzik (cazban • pi.) 
23.55-23 Yannki program 

Eleksir Şahdp 
'lasur memelerini ?i· 
-!erir, Kuvveti, Erkek· 
fiği. ; ~rihnvı arttırır. 

ı---Operatör--
Cev ../pt Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastane i haştal:.ibi 

2 inci Beyler sokak !urun kar~ısı 

No. 25 

Zayi 
B·ga R$kcrlik şubesinden almış 

c.ılduğum askeri terhis vesikamı ka
zaen zayi ettim. Yenisini alacağım
dan c ,k sinin hükmü yoktur. 

Şehitler cndde~inde 62 nunın
ıada .Zeker'ya oğlu Riza 

Kıncal 

Ace e s::ıtılık birev 
Hastahane caddesi Karanlık so

kakta 20 \lUmaralı ev satılıktır. Alt 
katta iki oda ü t katta iki oda mut
bak, bahçe koridor ve çok havadar
dır. 

Taliplerin gazetemizde B. Tayyip 
Akyurdaşa veyahud ayni eve müra
caat etmeleri menfaatleri iktizasın
dandır. 

Sinir haıtalıklan mütehasııaı 

Doktor 

lsmai!Ziya Tregu: 

Cinsi Mahalli teslim 

Saman. Gaziemir 

Saman. Ödemiş 

Saman. Bornova 

Kuru Ot Gaziemir 

Kuru Ot Ödemiş 

Kuru Ot Bornova 

Yulaf Bornova 

Yulaf Ödemiş 

Miktarı 

Kilo 

52,000 

120,000 

265,000 

70,500 

125,000 

390,000 

530,000 

190,000 

tutarı 

Lira 

780 

2100 

3975 

2291 

4062 

12675 

25,970 

9310 

Lira 

59 Açık eksiltme. 31 17 / 939 Pazartesi 
Saat. 9 

158 Açık eksiltme. 31 / 7 / 939 Pazartesi 
Saat. 1 O 

299 Açık eksiltme. 31 / 7 / 939 Pazartesi 
Saat. 11 

172 Açık eksiltme. 2/ 8 939 Çarşamba 
Saat. 9 

305 Açık eksiltme. 2/ 8/ 939 Çarşarr.fJa 
Saat. 1 1 

zarf. 2/ 8/ 939 Çarşamba 
951 Kapalı Saat. 15 

1948 Kapah zarf. 7 / 8/ 939 Pazartesi 
Saat. 1 O 

699 Kapalı zarf. 7 /8/ 939 Pazartesi 
Saat. 11 

Yulaf Gaziemir 91,000 4459 335 Açık eksiltme 7/ 8/ 939 Pazartesi /kinci ilan 
Saat. 15 . H ı• f d b 1 1 - Tümen Birliklerinin ihtiyacı için ayrı ayrı şartnamelerde yukarıda alınacak miktarı, Umum tabmın a J tas ı•ve e U un ~n 

tutarı, muvakkat teminat, ve münakasaların şekli ve ihalelerin tarih, gün ve saatları yazılı (9) kn- O 
lem inse maddeleri satın alınacaktır. T • k .... T C z b k 

2 - Bu dokuz kaleme e.it şartnameler .her gün Bornovada Askeri Sahn alma komisyonunda görü· iır iye İş ve . . iraat an a-
lür ve okunur. } ... •• k • Ş 

3 - Kapalı zarfla yapılacak Yu af.Kuruotiçinistekl:Ierihalesaatından bir saat evvel tek1if ve teminat arı UZUffi UrUffiU ariOlllffi . tas• 
mektuplarını makbuz knrşı lığı komisyona vermiş olmalıdırlar. f • h t• d 

4 - Bu münakasalara iştirnk edeceklerin Ticaret odalarına kayıt!ı olduklarına dair vesika ibraz etme- 1 Ye e Y ~ l Il e O: 
~e mecburdurlar. 

5 - isteklilerin yukarıda her kalemin hizalarında gösterilen tarih 
kat teminat ve teklif mek tuplariyle birlikte Bornova Asken 
ilan olnnur. 15 21 26 30 (2519) 

30 Haziran 1939 tarihinde toplanan «Türkiye iş ve T. C. Ziraat ben
gün ve saatlarda bildirilen muvak- kalan üzüm kurumu A. Ş. > umumi heyeti, şirketin fesih ve tasfiyesi
Satın alma komisyonuna gelmeleri ne ve Bay Ferid Günver ile Bay Karni Suverenin tasfiye memurl;ık· 

E ve Eytam ha~ kasından 
!arına tayinine karar vermiş ve resmi gazetenin 18 temmuz J 939 ta
rih ve 4261 numaralı nüshasında keyfiyeti ilan etmiştir. 

Şirketten matlubu olanların bilcümle alacaklarını üçüncü ilan ta
C. 

Esas No. 
189 2 
55 2 

251 
·55 5 
56 7 
56 6 

202 
37 
56 10 

208 
310 
88 

273 
154 
225 

A. Esas 

583 
1175 

709 
1151 
1127 

Yeri 
Gazi bulvarı 
Birinci '\ e ikinci ı ordon 
Seliihuddinoğlu 'foh. Müezzin zade S. 
ikinci kordon Seman iskelesi 
Mimc.1 Kemel!ttin C. Saman iskelesi 

< « < 
< ~ « 

Aydında Hükumet Buh·arında 
ikinci kordon 

c: 

< 

Basmahane cadd si Müvedc!et salonu 
Ahmet ağa M. Gön hanı. 
Cn ... i Bul arı 

Karsıyaka a b ybev Yılr! ız Sokck. 
Kaymakam iha bey caddesi 
Tepecik Sürmeli Sokak 

Karataş Dokuz Eylul So! ... k 
Dmaf,aç Sehitler cndd:si 

Kasap hızır Mak Arayıcı ~okak 
Knrşıynka Donenmacı M. Cakıroğlu S. 
Kaymakam Nihat bey C. Bahribaba 
parkı karşısında. 

No. su 
22 
64 
50 

55 3 
9 1 

9 
15 
16 
53 

271 
52· 
20 
19 
27 
10 

11 l 
101 

3 
12 

'34. 86 

Nevi 
Mağaza 

< 
f.v. 
Mağaza 
Dükkan 

« 
« 

Ev. 
Dükkan 
Kahvehane 
Mağaza 

c 

Kirası 
275.00 
625.00 

32.00 
250.00 
150.00 
332.00 
250.00 
204.00 
275.00 
475.00 
500.00 
136.00 
150.00 Ev. 

Depo. 
Ev. 

4.120.00 
300.00 

Ev. 
Deponun 
bir kısmı 
Dükkan 
Ev. 
iki dükkan 

45.00 
50.00 

27.00 
180.00 
100.00 

923 Karataş Şetaret ~·ob:ık 9 Evin altkatı 108.00 
701 / J. R c Dokuz Eylul Sokak 3 A. Ev. 38.00 

Depozitosu rihinden itibaren bir sene zarfında lzmirde san:ıan iskelesinde i~ ha
T. L. nındaki dairei mahsusada tasfiye heyetine kaydettirmeleri ve bu hu-
41 .25 sustaki vesaiki tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. ·• 
93.75 Tasfiye heyeti 

4.80 Tasfiye memuru Tasfye memun 
37.50 Ferit Günver Karni Suveren 
22.50 23-30-6 2629 
49

.
80 l b 1 b 1 d. . d 31.50 stan u e e yes n en: 

30.60 itfaiye i9:n alınacak bir adet çelik ve otomatik merdivenli otomo• 
41.25 bil kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. ihale 14/8/939 pazartesi 
7 1 .25 günü aaat 15 de lstanbul Beledjyesi daimi encümeninde yapılacaktD'. 
7 5.00 Muhammen bedeli 17800 lira ve ilk tf'm:natı 1335 liradır. Şartnameal 
20.40 leta.nbul Befod'ye hfaly MUdUrlU Undcn bedeblz ot rak verııır. Ta· 
22.50 )iplerin ilk teminat mal<bu:ı: veya mektupları ile 2490 No. lu kanuna 

6 l 8.00 göre hazırlıyncakları kapalı zrflarmı ihale günü aaat 14 de kadar le-
45.00 tnbul dimi encümenine vermeleri. 25 30 4 9 (5448/2634) 

6.75 
7.50 

4.05 
27.00 
15.-

16.20 
5.70 

lzmir Telefon m ... aür öğün
den: 
1- 16-6-t;39 tari:ıinde ihalesi mukarrer iken teklif edilen bedeller 

haddi !üyık görülmediğ:nden satın alınnmıynn !>950 dokuz 
bin doknz yfüı: elli lira muhammen bedelli, dört pozisyonla ~e
hirl~r arnsı telefon masası 12-7-939 tarihmden itibaren bir ay 
zarfında pazarlıkla tedarik olunacaktır. 

2- Taliplerin bu milddet zarfmdn teminat akçesi ve kanuni Vf!4 

saik ile beraber izmir telefon müdürlüğünde müteşekkil satın 
almR komisyonuna miiracaatları. 

Memleket hastahanesi Emrazı 

akliye ve asabiye mütehassısı Dok
tor lamıoi' ~iya Tregul ikinci beyler 
sokaiında 25 Numaralı hususi mua
yenehanesinde haatalarını muaye
ne ve tedavi eyler. 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin kiralan 5. Ağustos. Cumartesi günü saat ONDA ihaleleri 
yapılmak üzere artırmayn konulmuştur. 

, İstekli olanların hizalarında yazılı De;>azito akçelerini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 

~-~-~~•ı•r•a•s~M~e~r·a·k-lı~a~r,~n~:~-~,~-~~~· Bası B1rl.ğiizmir mıntak-a-_s-ı 
3 - Şartanemeler her gün izmir ve istanbul telef on müdürlilkleri 

levaz m amirliğinden parasız verilir, ilan olunur. 

· riyasett den 
.Ba ın birl:ğ· İzmir mmtaknsı 15 temmuz 939 tarihinden itibaren 

t~şekktil eylemiştir. 

15 20 25 30 2512 

lzmir bö!ge san~t ok""üıu d~ 
rektörlüğünden: 

hm:r mıııtak~·~ınn: izmir. Aydın, Manisa, Balıkesir, l\luğln, Antal- Bölge San' at okulları ve Ankara inşaat usta okullarına alınacaJc 
yn. Dt•nizli, İspnrta, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisaı- vilayetleri dn- parasız yatılı talebe ınüsabaka imtihanına 21 Ağustos 939 tarihine 
hil bulunmaktadır. rastlıyan Pazarteai günü sabah saat 9 da okulumuzda başlanıt" 

Bu viHıyetler'n merkez ve kazalarında intişar eden gündelik, haf- caktır. 

talık. aylık, yıllık bilumum siyasi ve gayri siyasi gazete ve mecmua- lstç.kLiler 1 Ağustos 939 tarihinden itibaren her gün llbaylık ortr 
larnı isimleriyle idarehane adreslerinin bilinmesine lüzum görülmüş- nuna hitaben yazılmış bir dilekçeye. 

Uiı'.. 1 - Tam devreli ilk okul diploması veyahud daha yüksek dere-
Binacnaleyh mıntnko.mız dahilinde intişar eden bu kabil gazete ve celi okul tasdiknamesi . 

mecmua sahiplerinin adreslerinin İzrnirde Yeni Asır gazetesi idareba- 2 - Nüfus ve aşı kağıdı. 
nesinı.IP cBasın birli[;. İzmir mıntakası idare heyeti reisliğine> azami 3 - 4 adet veaikalık fotoğrafiyi iliştirerek ve İlbay! k kanalı jfa 

2 Acun üzerinde mevcud traş bıçaklarından üstün olan Sahra Gold 
traş bıçaklarını mutlak tecrübe ediniz. 

bir hafta zarfında bi!dfrilmesi rica olunur. D. 3 okulumuza müracaat edeceklerdir. 

B R l• s T o L w. ~crctli ve nihari girmek istiyenler müsabaka imtihanına rıtbi 
degıldırler. 10 adedi 60 kuruştur. Her yerden arayınız. 

SATIŞ YERİ: 
Kemeraltı karakolu karşısında MAZHAR ÖNGÖR sıhhi ağızlık ko

lonya ve pipo pazarı. 

Istanbul belediyesinden: 
lstantulyolları inşaatı kapalı zarf eksiltmesi 

İstanbul Belediye hududu dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak 
asfalt Parke ve mozaik kaldırım inşaatı kapalı zarf eksiltmesine ko
nulmuştur. İ!ıale 31 /8/ 939 Per~embe günü saat 15 de lstanbul Bele
diyesi daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli J .050.000 
lira ve ilk tem:natı 45.250 liradır. Şartname 50 lira mukabilinde fen 
isleri müdürlüvündc..n alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası 
ihaleden 8 gün ev,,·el f stanbul Belediyesi fen işleri müdürlüğüne mü
r;::caatla alacakları fenni ehliyet vesikalan ve ilk teminat makbuz ve
va mektuplnriylc 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapan 
• arParını ihalt- gün\j sru:ıt 14 de kadar fstanhul Belediyesi daimi encü-
:ı._: 'ne vcrmderi. (5583/2697) 

Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECJ.'de 

'• Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski ote)ciai 

B. Ömer L~itfi Bengü 
di r 4 4: Senelik tecriiheli idareıiyle bütün müıterilerine kendisini 

ıevdirmiftir ••• 
Otel~nde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .. lıtanbuldl\ 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bu1u,urlar .. 
Huıusiyetkri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmİ· 

yecek derecede ucuzdur. 

Ücret 3 taksitte 1 sa lira nihariler ücretsizdir. 
Ya§ haddi 13 - 17 didir. 26 30 4 2. cı& 

iz mir 
den: 

Kıymeti 

Lira 

1000 

vakıf
11

ar 

Cinsi 

Harap hayrat 
binası 

müdürlüğün-

No Mevkii 

85 Arap fırını cadde•İ 

1000 c « 25 Fcvz'pnfa bulvarı 
1000 c « 36 Şey1 mnhallesi 
1000 c « 308 Tilk'lik caddesi t 
1 75 c c 36 Dayiemir mahalle• ,_,i• 
Yukarıda isimleri yazılı harap hayrat bir.alarm yeniden t~:-1' 

olunan hizalarında yaz.ılı kıymet~erle açık ertırmaya çıkarılmış '·ıeri" 
leri 10/8/939 Pertembe saat 10 da Vakıflar idare,ird ir ı .. • k~Sl 
re 7,5 pey akçesiyle müracaatları. 29 30 2 c2!S 

-.... :, . . . . . . . : 

~ar 

3 

) 



.>ıJ femmuz Pazar 1939 

.... .:··································································································· ..... 
~lznııt Lev.:ız.ı ,ı Anuttıifi -J..Jii ı .rı,,,..ı 
i Komisyorı~ı ilan/ ar! 

lzmir ]evazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzn'ir TTiüs•tıi ıkt-m mevki Çesme mıntaknsındaki birliklerin 

27000 kilo kes lmis sığır eti 26 temmuz 939 tarihinde pa• 
ıarlıkla yapıl n eks'ltm"s'nde talip çıkmadığından pazarlık iki ağus

t<'S 9 39 çarr.amba cünü saat on beşte kışlada lzmir levazım 
aMirliğ: rntm olma komisyinunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen ıut arı 6480 liradır. 
3 - Tcmmatı nıuv.ı.:kkc.te akça ı 486 liradır. 
4 - Sartnameoi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliier Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mc-cbu .. iyctindedirJer. 
6 - Pazarlı~a i!'Jtirak edecekl .. r 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü moddelerin:le ve sartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkatalaıı ile birlikte ihale saatından evw•I kom!:s-
yona müracaa•ları. 2742 

Bornova tümen satm alma kocisyonundan: 
1 - Cihet\ askeriye için süvari binek hayvanı pazarlık suretiyle 

satı nalınacaktır. 
2 - istekliler tesbit edilen evsaf e..qkal ve Qartne."llesini her gün 

Bornovada askeri satın alnın komisyonunda ve Hilalde kor 
hayvoıı hastanesinde görebilirler. 

3 - Bu evsaf ve ~eraiti haiz ellerinde hayvanları olup satmak isti
yenleıin her hafta salı günleri saat on dörtte-n on yediye vt 
cumaı1esi günleri sekizden on ikiye kadar hayvanları ile bir· 
likte Hilalde kor hayvan hastanesinde miitesekkil komisyo-
na müracaatları ilan olunur. 18 22 26 30 2554 

Bornova tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Ödemişteki birlikler ihtiyacı için 1 BQOO kilo sığır eti kapah 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 4 ağustos 939 cuma gfü1ü saat on birde yapılacaktır. 

3 - Umum tahmn tutarı 4500 lira olup ilk teminatı 337 lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebi1ir. 

) 

5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

6 - lstekliier 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 iincii maddelerinde ya-
zılı vt:sikalarla teklif ve teminat mektuplarını ihale günü iha· 
le saatından bir saat evveline kadar makbuz karşılığı İzmir 
Bornovada askeri satın alma komisym~una vermeleri ilan o-

......___ lunur. 18 22 27 30 2518 
fzmr levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

l - Kor merkez birlikleri ihtiyacı için (96000) kilo pirinç k2'· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 7 ağustos 939 pazartesi günü saat onda Diyarbakır 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacktır. 

3 - Muhammen tutarı 19200 lira olup muvakkat teminat 1 440 
liradır. 

4 - Şartnamesi her gün iş zamanında komisyonda görülebilir. 
5 - Taliplerin belli günde ihale saatından nihayet bir saat evveJ 

teminatları ile teklif mektuplarını komisyona vermeleri şart· 
........._ tır. 19 25 30 5 

İzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
1. - Kor birliklerinin yıilık ihtiyacı olan 3800 ton buğday üğüt

.::__mesinin iha!esi kaRalı zarfla 14/ 8 939 2azartesi günü saat 
on beşte yapılacaktır. 

2 - Buğdayın beher kilosunun üğütme muhammen bedeli bir ku
ruş 60 santim olup muvakkat teminatı 4290 liradır. 

3 - Buğday üğütıne şartnamesi İstanbul, Ankara, lzmir, Eski
§ehir, Konya, Manisa, Akşehir askeri satın alma komisyonla
rına gönderilmiştir. Mezkur şartnameden istiyenler 152 ku
ruş mukabil!.ndc Afyonda askeri satın alma komisyonundan 
alabi1irler. 

4 - Buğdayın üğütme işi hakkında malumat edinmek istiyenler 
her gün ve isteklılerin de teklif mektuplarını kcınunun tarifatı 
tı dahilinde ihaleden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

""----ı--"!"'"~--~~~--~2~5.....;3~0_;.6__:,1~1-----------
l! ~zmi~ levzı~ ~mirl.iğ.i s~tı~ alma komiayonun~an: 

~ anısa ttimen bırlık1erının ıhtıyacı olan 333300 kılo saman şerait ve 
~a~af dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 7-Ağustos
t~l' l>uzartesi günü saat 10 dadır. Hepsinin tutarı 4999 lira 50 kuruş
h.ı.' İJk teminatı 875 liradır. Şartnamesi her gün komisyondan görül€:
~~~· İsteklilerin ilk teminat, makbuz veya rnektuplariylc birlikte 
h~~ O sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle bera
~l belli &11n ve saatte Manisa tilm satın alma komisyonuna gelmele-
"-...._ 20 25 30 5 

J Bomovo tümen utın alına komiıyonundan: 
- Tümen birliklerinin ihtiyacı için 248000 kilo odun açık ek

ı siltme suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
- İhalesi 14 ağustos 939 pazartesi günü saat on dörtte yapıla

l caktır. 
~ - Umum tahmin tutarı 3~6_8 lira olup ilk teminatı 298 liradır. 
$ - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

...._ fsteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
6 ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

...._ lstekelilerin teminatları ile birlikte yukarıda bildirilen gün 
ve saatta Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmele-

~ ri ilan olunur. 30 4 8 12 2737 

J ir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
· --...... l:anir Müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

beheri (27205) lira (95) kuruş bedeli keşifli iki aded garaj 
inşa ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı (54409) li
ra (90) kuruştur. Bunların 28 temmuz 939 tarihinde pa -

~ 2arlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 
.. 1 ağustos 939 selı günü saat on beşte kışlada lzmir levazım 

ı e.ınirliği sahn alma komisyonunda yapılacaktır. 
3--...... İeminatı muvakkate akçası (3970) lira (50) kuruştur. 

--...... Şartname, keşifname ve projeleri her gün sabah saat sekiz· 
den on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar İz
mir müstahkem mevki inşaat komisyonunda ve Ankarada 

'1 M. M. Vekôleti Emakin inşaat şubesinde görülebilir. 
""' lateklil"r Ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu İfi ya

Pabileceklerine dair ihaleden evvel İzmir nafıa fen heyetin
S "'- den alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

~azarlı~a iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
ku maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir müstah
~ın mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek em

nıyetçc yaptırılmış tezkiye vesikaları ve teminatı muvakka
~leri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaat· 

r. 2745 
, 

\i"\1.,.A1JULUj _______________ _:_ ________ - - "'-- ---- CSA!'~ff'E 11 l 

l7.mir levazım amirliği mtın alına komisyohundan: İzmir levazım amirliği $alın alma komisyonundan: 
l - lzmir miistahkcm rr.evki birliklerinin kapalı zarf usulü ile 

cksiltmerle bulunan 49800 kilo ayaktan sığır eti ihtiyacrna 
talip c;ıkmadığmdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 2 ağustos 939 Çarşamba günü saat 15 de kıslada İz-
mir foyazım aınirlıği satın alma komisyonunda yapıla( <iktır. 

3 - Tahmin edilen tuten 9462 liradır. 
4 - Tem'. :ıtı muvakkne akçası 709 lira 65 kuruştur. 
5 - Şartn ~-· • l.er gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığd istimk edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

üç maddelerinde ve sartnamcsinde yazılı vesikaları ve temi· 
natı muvakkoteler: ile birlikte ihale saatından evvel komis. 
yona müracaatları 2743 

__ __,.._....;.. ______________________________ _.. ____ --_____ __ 
İzmir levazım amirHği setın alma komisyanundan: 

1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin kaplı zarf usulü i.le 
eksiltmede bulunan 64800 kilo ayaktan sığır eti ihtiyacına 
talip çıkrnlldığınclar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 İhalesi 2 ~ğustos 39 çarşamba günü saat 15,30 da kışlada fz-
mir lev::?.ım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -- Tahmin edilen tutarı 12312 liradır. 
4 - Teminatı :nuvakkatc akçası 923 lira 40 kuruştur. 
5 - Sartnamcsi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lsteklilet Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

f!Östermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

iıç maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komis~ 
yona mÜrAcaatları 27 44 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 4441 ton Lavamarin kömürü alınacaktır. Kapalı zarfla ek

siltmesi Tophanede Is tan bul Levazım Amirliği Satınalma komisyo
nunda 1 1ı8/939 Cuma p:ünü saat 1; de yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 55512 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 4025 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesı komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarım ihale saatından bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 26 30 4 9 { 

İzmir levazım amirliği satın dma komisyonundan: 
l\1iktarı 

Kilosu Cinsi 

7 200 Teze fasulye 
7200 ·ıaze patlıcan 
2880 T azc:- bamya 
8640 Donıates 

574 Taze biber 
İzmir müstnlıkem mevki Ada mıntaKasındaki birliklerin a
çık eksiltme suretiyle' münakasada bulunan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığın -
dan pazarlıkh satın alınacaktır. 

2 - lhalc:si 31/7ı939 pazartesi günü saat on altı~"\ kışlada iz 
mir levazım amir1iği. satın alma komisyonunda yapılacaktı!' 

3 - ·rahmin edilen tutarı 1644 lira 37 kuruştur. 
4 - Teminatı m uvukkatt' akçesi 123 lira 3 3 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir . 
6 - İstekliler Ticaret Odasında Kayıtlı olduklarına dair vesik.

gösterrnek mccburiyetindedirı{:r. 
7 - Pazarlığa iştirak <_;ciecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün 

üç maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi 
natı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komis 
yoı:a müracaatları. 2738 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilosu Cinsi 

4200 Taz fasulye 
4200 Patlıcan (taze) 
1680 Bamya (taze) 
4940 Domates 

336 Taze biber 
lzmir müstahkem mevki Abduliahağa mıntakasındaki bir
liklerin açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan yukarı· 
da cins ve miktmı yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip çık
madığından pnzarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 31 /7 /939 pazartesi günü saat on altıda kışlada İz-
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 877 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 65 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lsteklilC't Ticmet Odasında kayıtlı olduklarına ·dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 

üç maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkatelcri ile birlikte ihale saatından evvel komis-
yona müracantları. 2739 

lzmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilosu Cinsi 

9000 kilo taze fasulye 
9000 kilo taze patlıcan 
3600 kilo bamya 

1 0800 kilo domates 
720 taze biber 

lzmir müstahkem mevki Seferihisar mıntakasındaki birlik· 
lerin yukanda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiya
cı 26 temmu7. 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
calip çıkmndığından pazarlık 31 temmuz 939 pazartesi gü
nü saat 15/30 da kı§lada İzmir levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilc·n tut on 1890 liradır. 
. .., 

3 - Teminatı muvukkatc okç-.".ı 141 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 

üç maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ver;ikaları ve temi
natı muvakkatf'leri ile birlikte ihale daatmdan evvel komis· 
'"Ona müracaatları 2740 

Miktarı • 
KiJosu Cins: 

8400 Teze fasulye 
. 8400 Patlıcan 
3360 Bamya 

10080 Domates 
6 7 3 l aze biber 

l .- lzmir 1!_1Üstahkem mevki Foça ve Söğütçük mıntakalarında 
ki birliklerjn yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze 
ihti~acı 26 temmuz 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksilt
mesinde talip çıkmadığından pzarlık 3 1 temmuz 939 paz.ar
te i günü saat on be~te kışlada lzmir levazım amirliği satır 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - 1 ahmin edilen tutarı 1918, lira 62 kuruştur. 
3 - Teminatı muvakkate akça ı 143 lira 90 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - lstckliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklanna dair vesikt 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığn iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçiin

üç maddelerinde ve sartnamesinde yazılı vesikaları ve teıni· 
natı m\l\·akkateleri ile birlikte ihale saatından evvel komis• 
misyona müracaatlsrı 2741 

lzmir P. T:=T. müdürlüğünden: 
Amerika Birleşik devletleri istiklalinin J 50 inci yıl dönümü ha 

tırası olmak üzere tab ettirilen 6 kıymetten ibaret ve serisi otuz dokm 
buçuk kuru§ olan pullarımız tedavüle çıkarılmıştır. lstiyenlerin posta 
gişelerine müracaatları rica olunur. (2722) 

#-------------------------------· Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün viicudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

mÜ§tekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri haJde terketmemektedirler. 

Halbuki D p J 
Alman r. er 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her vert:le 150 kuruştur. 
Toptan, perakende satıı: Kemeraltı Karakol karıısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

A 

an 
Ordu hasta bakıcı hemşireler oku. 
luna ait ha zı izahat ve okula kayıt 

v~ kabul şar~l<ırı 
1 - Hosta bakıcı hem§İre yetiıtimıek üzere Ankarada M. M. Ve

k.ileti tarafmdan (Ordu hastabakıcı hemıireler okulu) açılmııtır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

mt>mur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik m~buri hizmetlerini Ordu haa

tahanelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerıe memleketteki 
biitiin sıhhi te§ekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
a~·cla 5 lira harçlık verilecek ve İa§e ve ilbaılan tamamen okula e.!~ 
ol,.caktır. 

5 - Olrnldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 asit 
rn:ıastan başlamak üzere maaı alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala· 
cakt1r. Bu zaman dahi iaıe, giydirme ve barındırma orduya ait ola. 
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata baflıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul ıartlan ıunlardır: 

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırlnndan 
bulmınıck. 

b) Sıhhatı yerinde olınak ve durumu her iklimde va"ıife görmr
ğe müsait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu ilt' 
tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Y a§ı on altıdan a§ağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak {Bu vaziyet polis

çe tevcik t-ttirilerek evraka bağlanacaktır.) 
c) En az Orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede 

tahsil gördüğünü isbat etmek (Tasdikname ıuretleri .musaddak olarak 
eklenecektir.) 

f) Evli veya niıanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bo§ananlarla 
kocası ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hafi bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.) 

Q') Sıhhi ıebebler dııında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
cvlemııek suretiyle veya diğer inzibati sebeblerle okı\1dan çıkarı1d1~ 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya {amamlamadığt 
yahut sıhhi sebebler dııında okuldan çıkanldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
veı.ikalann tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhüdname vermek. 

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

kilt:-r M. M. Vekaleti Sıhhati leri daire5İne, diğer vilayet merkezlerİ11· 
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat iıleri dairesine yollanacaktır. Mü, 
racaethmn 25/ Ağustoa/939 da sonu alınmıt olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ı yni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
ıurf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat İşleri dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tas
rih edc,eklerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

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



30 Temmuz Pa_.. 1919 
. e S@fit"' 

Deutsche Le- Fraielli Space 
.; vante Linie Vapur acenteai 
~ G. M. 8. H ADRIATICA. s. A. Dl 
~ H NA VIGAZIONE ...,. amburg Citta Di Bari motörü 27-7•aaat t 
Q DEUTSCHE LEV ANTE LINIE de gelerek ayni gün saat 17 ile istaa 

C 
bul, Pire, Napoli, Marsilya ... · Cen0ı 

~.M.B.H.HAMBURG l k tU vaya ıare et edecektir. 
N M'I 

20 
Lero motörü 27-7 saat 12·de gel• 

tU . c ı \)S) vap. temmu~da bekle- rek ayni gün saat 19 da Patmo ı.. 
n1yor, 22 temmuza kadar Anvers . ' 

D :Z: Roterdam, Bremen ve Hamburg içi~ ros, Kalımnos, i.stanköy ve Radoaa 
1 ~ b M J yük alacaktır hareket edecektir. 

Kur'alar: ~u.A. at,_1 ·:· ·, '?; ·"''!'~&~ ... , 1Erltll,1 kinci cHeraklea;vap.8ağustostabek- Leromotörü3~-7saat8de.gelerek 
ı.eşt'n tarıhler,,L . .; çekı. ~..:ektır lenfyor, 5 ağustosa kadar Anvers , l-~ sa_a: 

17 
de Pıre, Korfo, Saranda. 

ll<RAMJYELER 
Roterdam Bremen ve Hamburg için Brındızı, V~lona, Dra~, Ra1"oza, Sp~ 

"(SAHiFE 12) ... 
1 

f (ANADOLU) 
n 

... _J 1 ~ s • , ,, 
1 ' 

5 

l Bankası'nın T. 
1939 K. T asarrul İkramiye Planı 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 

-

&\\11 IUffl'' _ • 'llflfl•W flfllflfllffllflfllflflflflflll[:::!:'.!~'.'.!!lllflflfllflffllfl!UI._ yUk alacaktır !alo, ara, Fıyume, Triyeate ve v-~ ~ , ~ Tahliye: • diğe hareket eder . 

. § . 1 Adet 2000 liralı le 2000 lira ~ l ROY ALE NEERLANDAISE KUK· = - cİthaka> vap. 10 ağustosa doğru . . PANY ASI . 

. § 5 • 1000 .. - 5000 • '."'": bekleniyor, Hamburg, Bremen ve Tıtüs vapuru elyevm lımanımıs • 

~ = 5 = i 
1 
1 

1 

= ;; Anversden mal çıkaracaktır. da olup Rotterdam, Ameaterdam, :ve 
§ 8 • SIJO ., 4000 " =: ARMEMENT DEPPE llamburg limanları için yük alank = 16 • 250 • 4000 • 5§ cEspagne> vap. temmuz sonların=ı hareket edecektir. · 
~ 5 doğru bekleniyor, Anvers (doğru) Pygmalıon motörü 3-8 tarihinile 

-
~ 60 • 100 • 6000 • § için yük alacaktır. gelerek yükünü tahliye ettikten son-= __ ra Burgaz, Vama, ve Köstence lima11 

~ ? ~ 95 • 50 ,, 4151) ,, ~ Mevsimin en wenilik· ARl\fEMENT II SCHULDT !arı için yük alarak hareket edece~ 
= " 250 25 6 SJ := -'• cDuburg> vap. "6 temmuzda bek- tir. 
~ 11 #~ - 2 ıı §5 /erini . bayan kumar leniyor, Anvers, Rotcrdam, Bremcn Hercules vapuru 7-8 tarihinde 
5 :: farının erkek kumnr ve Hamburg için yilk alacaktır. beklenmekte olup Rotterdam, Amt-
§ ... 435 32000 =: -y DENNORSKEMİDDELHAVSLİNJE terdam, ve Hamburg ~imanlan l~la 
- ,. - farının en e"isini B ık 
EğlllllllJlllllUIUllDUIUIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllHlllllllllllllllllllllUlllllllllllUllllllllllllllll .ılHllllh ~ Ibrahi m K~ra kaş ke;k :e i;;o~::· i:i~ ~:;:~dead~~~: yük ;~~~s~~e~;~~=;EN ' 
• 1. -1§ Banka.mıa para yabrmakla, yalmz para birjktirmiş olmaz, ayai 

1 
tir. Vasaland motörü 28-7 tarihip~ 

-~ zamanda talihinizi de denemiş olursunuz tan af ınız. cBosphorus> vapuru. 80 Ağustos - gelere~ Rotterdam, Hambarg ıve 
1 Od 

.., 
11 

tan 1 eyl6lle kadar Dıeppe ve Nor- Skandınavya limanlan yük alAr&k 
un pazan "o. 1. 1 •• ... - veç ıman an ıçın yük alacaktır. hareket edecektir. 

/ 

ftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllJ!lllllllllllllllUlll~- = !llllllllllllllllllllffllllflHUllllllUllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllUllllllll~ cBalkis> vapuru. 25 eyl6lden 28 SERViCE MARITIME ROUM-..\IN 
~ 5 ,,,.. rr • , I s eyl6Ie kadar şimalt Fransa Anvers KUMP ANY ASl 

Alsaneak vapur iskelesi civarında ve ~- § 1. aze' ı emız . u .CUZ ~ ve Norveç limanlan için yilk alacak- Alba julia vapuru 8-8 tarihinde 

5 
J = tır. gelerek Malta, Cenova ve Manilya 

deniz sporları gazinosu karf rlında ~ 5 ı· L A.A ç s . cBosphor~s.> ~apuru 25 birinciteş- limanları için yolcu ve yük alarak1ı• 
"enı· ua yat A ,·ıe Ga ·ı·nosu -~= s . ~ rınden 28 bırıncıteşrine kadar şima- re ket edecektir. . - , 
~ j nj 111 § S li Fransa ve Norveç limanları için Not: ... -- -- = = yilk alacaktır. A • • • • E!E 5 S: llandakı hareket tarıhleri ıle paY. 

= § · · H •• } •• ) = AM t lunlardaki değisikliklerden dolaJ 

-~ ~ er tur U fUVa et çeşitl ?TJ S . :: CAN EXPORT LlNES. İne . acentemiz mesuliyet kabul etmez = § - S c smoor> vap. 23 temmuza doğ Daha fazla tafsilat i~in ikinmcikor-

E ~ Hamdi Nüzhet Çan çar ~ ~~k~~:ıeniyor, Nevyork için yilk ala- donda.FRETEU.1 SPERCO vaP.u~ .. 
E = = centesıne müracaat edflmesl rica o-
~= = Sıhh t h · = D. T. R. T. • lunur. - ~ a. eC~a CltıeJl ~ cTisza> mot. 27 temmuza doğru Telefon _ 2004. - 2001 
:= S Bqdorak 81.yflk :5alepçıotlıı hanı ksrtl'tft l.h § bekleniyor, Tuna limanları için yük i ••mıııııııııııııııııııımıııııııuııııııııııııııııı,ııııııııııııııııııııııııııııuııııııımi. •1:ı;=. mot. 12 ağustosa doğru 
= T c z· t b k belc1entyor, Tuna limanları için yilk 
~ . . ıraa an ası alacaktır. = cKast41> mot. 27 temmuza doğru 
~ ~URULUŞ TA RIHI 1888 bekleniyor, Beyrut, lskenderiye \"e 

e Scrmayeai: 100 ,000 ,000 Türk lirası Şube Portaaid limanlan için yOk alacaktır. 

= ~ ve ajan adedi 262 
;§ Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelelen 

= = -----
~ 
5 = -= 

SERVİCE MAR1TlME ROUMA1N 
cOituz, vap. 28 temmuza doğru 

bekleniyor, Köstence, Gala:'! ve Tuna 
limanları için yük alacaktır. 

cDurostor> vapuru 4 Ağustosa doğ 
ru bekleniyor, Köstence Galas ve Tu
na limanlan için yük alacaktır. 

Vapurlann hareket tarihleriyle 

Olivier ve 
Ş~ekim 

LlllıTE'f 

, -apur aeentuı · 
Birinci Kordon REES bmUI 

TFJ... 2443 
LONDRA HAm 

cAdjuatanb vapuru 10 temmd 
da ielip Londra için yOk alacakbf. 

LİVERPOL HATTI 
cALGERİAN-. vapuru 20 tel9 

muzda Lfverpoldan ıelip ytlt ııtaıı 
racak ve ayni zamanda Liverpol 
yük alacaktır. -~ = = --

navlunlardaki deği!Jikliklerden acen· -----------"""' 
te meı' uliyet kabul etmez. Henry Van eler Zee vapur aceDlallP.I 

Daha fazla taf ıilat almak için ğına müracaat edilmeai rica ohm -

1 So,bilünin Seoi ve Kolombiya plaklarında değerli bir töhretel 

1 
mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Seai plik-E§ 
lannda mqhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-EE 
tufka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muaf-$ 
f.t latanbu]dan getirtmit olduğunu müjdelemekle şeref duyar. 5 

iİ Mevcud yüksek saz ve Necmiye iJe Mualla gibi tanınmıf oku-5 

Birinci Korclonda 150 No. da W. F. TELEFON: 2007/2'»1 

GÖLCÜK OTELi 

yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğlence§ 
ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yegane ai1e gazinosu olan§ 
llliieaaemizin en müıkülpeaend ehli zevki dahi tatmin eder. 5 p L· !L•=-.ı 28800 u- • .____. 

S b f 
. = ara uıraa,._. ere ...-a ı ......... ye Yerecek 

ayın müşterilerimizin U lrSaİI § Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaaplannda en 

k 1 
. d . . § az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile apfıdald 

açırmama arını tavsıye e erız. § plana ~öre ikramiye daiıtılacaktır: 

ftUllHIHllllHHllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli : Acdet l,~gg Lir:lık ::::: li~&-
4 c 250 c 1,000 c 

lahisarlar umum müdürlüg" ün. "0 
c 

100 
c 4,000 • 100 c 50 c &,QOO c elen 120 c ,o c ,,800 • 

_ ..,P- • • ,,. 160 c .. O c S,200 c 

1 - Ketit, prtname ve plan mucibince idaremizin Kastamoni· 
de yapbracağı idare binası kapalı zarf usuliyle eluiltmeye 
konmuttur. 

il - Ketif bedeli 23.692,45 muvakkat teminab 1776,93 liradır. 
111- Eksiltme 7 /Vlll/939 pazartesi günü saat on bqte lstlnbul

da Kabataıta levazım ve mübayaat ıubeaindeki ahın komia
yonunda yapılacakbr. 

.iV - Keıif, şartname ve planlar her gün levazım ıube.i vezne
einden ve lzmir, Ankara, Kaıtamoni baımüdürlüklerinC:len 
118 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanunt 
veaaikle yüzde 7.S güvenme parası makbuzu- veya banka 
teminat mektubunu ve prtnameıinin F. fıkra11nda bildiri· 

len veaikayı ihtiva edecek olan kapalı zarflannı ihale saatından 
bir saat evvel mezkur komisyon batkanlığına makbuz mu
bhiJ_. vermeleri ilin olunur. ~I ~ 1..6 ll "J0ı;/259S - . 

DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde elli liradan aıatı 
düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa, 1 eylOl, 1 birinciklnun, 1 mart ve 1 ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Muğla belediye riyasetinden 
Belediye Elektrik fabrikası ihtiyacı için 40 ton .mazotla 3 ton 

vakum yağı alınacaktır. . 
Mazotun beher tonu seksen bet liradan vakum yağının beher 

kilosu 32 kuruıtan fabrikada teslim 1 s gün müddetle ayrı ayrı mü-
nakasaya konmuştur. . 

Tem inat Mazot için S 1 lira. 
Vakum yağı 12 liradır. 
ihale 8 Ağuıtos 939 Salı günü 1aat 16 da Belediye encümenin

de yapılacaktır. Fazla tafsilit almak istiyenleri°iı B:::lediyeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 27 30 1 3 (2681) 

Gölcük, lzmir'in yegane sa}·fivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat. 

Gölcük otelinde her türlü konfor mev
cuddur. Yemekler VI' otel çok ucuzdur 

Devlet Limanları lzmir şu· 
besi müdürlüğünden 

Dairemizin kapalı bulunduğu mesai harici zamanlarda ıece cwaat" 
tesi, pazar ve tatil günlerinde milracaatlan karşılamak ve işleri y0rtıt
mek üzere ıubemiz binasının zemin katındaki puvantörlük daireaind• 
bir nöbetçi Amiri bulunacaktır. Telefon numarası 24.40 tır. İşlerin sek• 
teye uğramaması için alınmış olan bu tedbir sayın alakadarlara ilP 
olunur. 28-29-SO 2711 

Kırkağaç belediye riyasetin• 
den: · · 
Kırkağaca isale edilecek olan koca suyun bakır köyü civanndaD k•'" 

saba civarına kadar 2500 metre imtidadındaki bakive kısmında bo~ 
nn ferşine ait 8900 lira keşifli işçilik 20 temmuzd~n 8 Ağustos tar"bP. 

1 ne kadar yirmi giln milddetle açık eksiltmeye konmuştur. Tal:pl~ı-in ~ 

ı 
milddet zarfında' Kırkağaç bele'diyesine milracaatıa·n fenni ve fıu 
şartnamelerini istemeleri ilan olunur 22 26 30 8 2M8 


