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Yurdda Sulh, Cihanda Sulh isteriz 
TEMMUZ 1939 .) 

·-·-· ·-·--·-·-· -·-····-·--·-· 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu, Büyük Millet Mec
lisinde harici siyasetimizi mühim bir nutukla izah etti 

Arnavudluğun işgali, bitaraflıktan ayrılıp sulh cephesine iltihakımıza bir bakıma göre en büyük am11 olmakla 
beraber, diğer bir bakıma göre de bu iltihakı, son senelerin siyasi hadiselerinin tabii bir neticesi ad etmek lazımdır 

Sulh 

H:çbir 

cephesine, sulhü takviye· et
mek icin iltihak ettik 

' Medeniyet harbin çocuğu değildir 

Mareşal Çakmak gitti 
Selçuk, Kuşadası ve Söke 

birlikleri teftiş edildi 

Biz sulha, fakat eınniyet ve şerefimizi ve bunlara bağlanmış olan 
taahhüt erim:zi tamamile koruyan bir sulha aşıkız 

~~~~~~~~~~~~-

D nz:g ihti i ı 
halle i ebilir 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Na•yonal aoıyalistler Almanyıı.
da iktidar mevkiine ıeld;k!eri 1933 
aeneıindenberi aerck Bay Hitler ol
aun., aerek diier Nazi }'derleri olıun 
her v ... a. ile irad ettikleri nutuklarda 
mütemadiyen Almanyanın ıulh ar· 
ıuta.rı hakkında teminat verdiler, 

durdular. Bilhassa Alman devlet rei
ıinin iıe baıladıiı ıündenber'. irad 
•ttiği hiç bir ıiyaıi nutuk yoktur ki 
İçinde sulhtan, sulh emellerinden bol 
bol hahaedilmit olmasın. Ancak belki 
b'r sui tesadüf, belki bir tesadüf, bel
ki de ıadece hi.diaelerin ıeyir tarzı 

Öyle tecelli etti ki Almanya buırüne 

l:adar hu n•lh teminatının mukabili
ni mütemadiyen haıkalarma ödetti, 
hiç hir zaman en ufak h'r müıaade
ltirlıkta, ıulha karıı en haıit hir fe
dakarlıkta bulunmadı. Avusturya de
di aldı, Südetler dedi aldı, Çekoılo
"akya dedi aldı, Memel dedi aldı ... 

Dütiinüyoruz: Buıün bütün he
teriyet ıimdiye k•dar ıulh yolunda 
•ldıkları mukab'I hir defa da ayni 
taye için Almanyaya h'r fedakarlık 
teklif etaeydi acaba ne mukabele ıö
l'Ürdü ?. 

tisinin bugünkü toplantısında şöz a
lan Hariciye Vekili Şilkril SaraC'lğlu 
beynelmilel milnasebat ve memleke
timizin dış politikası hakkında Parti 

müstakil gurup reisi vekili Ali Rana 
Tarhan tarafından vaki suale aşaıfı 
daki cevabı vermiştir: 

Hariciye Vekili ŞükrU Saracoğlu 

(İzmir) 
Arkadaşlar; 

Yurddıı sulh, cihanda sulh ..... İşte 
bizim harici politikamız. Dün sulh 
taraftarı idik. Bugiln sulh taraftarı
yız ... Yarın da sulh taraftarı olaca
ğız . (Bravo sesleri.) 

Sulh taraftarıyız çünkd sulh içinde 
yaşıyan bir TUrkiyenin her sahada 
neler yapmağa kadir olduğunu sun 
yirmi senelik inkişaf ve terakkimiz 
vazıhan göstermşitir. (Alkışlar, bra 
vo sesleri.) 

Uzun harb yıllannın 'YOrgunlugu 
geniş yangınların tahribatını 20 yıl 
içinde tamir ettik. Mekteblerimizin 
ve mektepte okuyan çocuklarımızın 
adedi sulh yılları esnasında bir kaç 
misli arttı. Zirai istihsal:miz milte • 
madiyen çoğalıyor. Onbeş sene ev
vel on milyon liradan fazla paramızı 
hariçten getirdiğ:miz una ve ekme-

-------<ı,OO*OOu------~ 

lııgiliz askeri hey' et1 
dün şehrimize geldi 

ğe verirken bugün mllyonl:ırca lira
lık hububat satıyoruz. Şimendiferler, 
miz her sene bira kaç yilz kilometre 
çoğalıyor. Hemen yok denecek hal
de bulunan sanayiimiz memleketin 
dört bucağına kurduğu bUyUk kU • 
çük fabrikalar sayesinde inkişaf et-

- Devamı 4 ncü Sahifede -

Ciano 
Barselona hareket 

etti 

Almanyanın cenubunda ltalyan -

t~prakları dahilinde kalan bir cenu- Şehrimizde g~zinti ier ycıpın hey' et ak· 
bı 'I"irol vardır burada keıif hir Al- ' 

11\~nekalliyeti:akindir. Umumi ham şamKocatepe mııhribi ile hareket ettiler 
llıutareke.rndenheri ltalyada ıelmit 
l'eçmiı bütün hükumetler hu Alman 
ekalliyetini ltalyanlaıtırm.ak veya 
hiç olmazsa memleketin muhtelif 
ekıamına daiıtmak için ellerinden 
lelenj yapmakta kuıur etınemişler, 
~•kat hiç bir netice elde edemem'ı
{.rdir. Hatta timdiki faıiıt hükumeti 

.Ue Almanya ile ıon tetriki meıai 
''Yaaet' d • .. . n en evvel aynı mevzu uze-t'tnd 
el • Ye bitt'lbi hiç hir ınuvaffakıyet 
,.:" edemekıizi" aeneler ve aenelerce 
... :~~tııııtır. Eier yarın hi.diıatın 
bir ~Yle ltalya ile Almanf" araunda 
Ya b'~l'p ~ıkmak ihtimali olsaydı ve
llıuıt 0 Yle. h'r ihtmial v~r•" bu harp 
de •ka 1tte bu Tirol araziıi yüzün-

n çıkardı. 
.\Iman}·a it ı · ·h Ye>{ a ya ıle ıu me9hur mı • 

tıı teıkil ettikten ve bilhaaa& Avuı-
"Yanın 'lh k • '-tı 1 a ı meı' eleainde bıraz 

ı..,., 1""'k '' olan lta:yanın ıırf bu ıaı-
1 YÜzünd '- . 

a.ı, • • "'" •&yıta1z frı'!"'tt17. mü-
~ .. ~ttnı ·· d . 

böy• T' ıror lik•.,n r<ınra b•Jndan 
•0 ,·rol h d 

batta b u udu Üzerinde mütale-
l'eç.,,.,ı.~!unm~ ~tan müeh~eden vaz

Son h olJug ıınu ilin etmiıti. 
l'lltı d a hcrlere ıör .. Almanya hu. 
"1add;"ı.· 0 zamanki hüonüniyetinin 

r delilin• • -.. D 1 V~l"mıye karar ver-
•vamı 2 ncl Sahifede -

Kont Ciano 
Roma, 8 (Radyo) - Hariciye 

nazırı Kont Ciyano, yarın sabah saat 
dokuzda bir torpido ile Barsdonaya 
hareket edecektir. Kont Ciyanoyu 
hamil torpidoya dört destroyerden 
mürekkep bir filo refakat edecektir. 

Barselon, 8 (A.A.) - Kont Ci· 
yano 16 ıncı asrın bidayetinde Saint
Sebastiene yirıni be§ kilometrelik 
mesafede deniz kenarına inşa edil· 
miş olan ve cZarauZ> ismiyle tanı· 
lan tarihi villada ikamet edecektir. 

Bu villada evvelce oturmuş olan 
kraliçe ikinci lsabelle, ltalya krallı
ğıı·,ın ilanını lspanyava bildirmek Ü· 

zere ikinci Viktor Emanuel tarafın· 
dan gönderilen heyeti kabul etmiş
ti. 

lnriliz aaker heye~' kotrada.. ccc0<>1t•ıo---
Bir mtıddettenberi Ankara ve h- evinde bir ziyafet verilmiştir. Z'ya- Drosopulos 

tanbuldn temaslarda bulunan İngi- fette vali B. Etem Aykut, belediye re-
liz askeri heyeti, dun Çanakkaleden isi Dr. Behçet Uz, mUstahkem mevki E len dev/et bankası 
şehrimize gelmiştir. Heyet Tuğgene- komutanı General Rasım, yüksek 
ral Lund ve binbaşı Stranddan mU - rUtbeli askert erkan bulunmuştur. müdürü of c/u 
rekkeptir. Heyet, Çanakkaleden ken- İngiliz heyeti öğleı;len sonra da bn Atina, 8 (~.A.) -Nazırlar mec-
dilerine tahsis olunan Kocatepe muh- zı husust gezintiler yapmışlar. Bur- liai, İstifa eden B. Tsuderosun yerine 
rlbi ile gelmişler ve bir noktadan navada ziraat mektebini de ziyaret milli bonka genel direktörlü~üne 
karaya çıkarak otomobille İzmire etmişlerdir. İngiliz heyeti, akşam B. Drosopulosun getiriL.-nesi hııkkın
geçmişlerdir. Kocatepe muhribi ile gehri~i·~''' · ay da banka meclisi tarafından yapılan 

lngliz heyeti ıerefine öA'lcyin ordu rılmışlarJır. tc:klifi tasvip etmittir. 

Mareşa f, iz mir haıkının sevgisinden 
mütehassis olduklarını söyliyerek şeh· 

rimizden çok memnun avrıldılar 

Mare,a.lımız Fevzi Çakmakmayeti erkanı ita beraber 
Birkaç gUndenberi şehrımizdeki harbiye Rei.Jimiz Mareşal Fevzı Çak

askeri birlikleri teftiş, ve yapılan tat- mak; diln sabah hususi bir otokarla 
blkatı takip buyuran Bilyilk Erkanı - Dnamı S inci aalıifede -

Bir ltalyan varak-
• 

paresıne cevap: 
it ürür, karvan yürür 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Kuyruiu demir kapı araaında aıkı,a.n tıer mahlukun acı acı ba. 

iırmau ne kadar tabii iae, Türkiyenin ıulh cepheıine iltihakından acın· 
r-, ltalyan mathuatınm feryadı haımaaı da o kadar olağan bir ıeydir. 

- Devamı 2 nci Sahifede -

lngiliz tayyareleri 
Dün gece yarısından sonra hücum 

manevralarına başladılar 

lnriliz Tayyareleri 

Londra, 8 (Radyo) - Tayyare,yirmi c1~•tte !,.,•landı. M?nevralann 
hücum ır,nevralarına bu ilec:e aaat - Jlevanıı 3 ncü Sahifede -
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Tino .Kossi; büyük v3Js 
BAHIÜ SAVCI 

Bıktun bu Tino Rosei ve büyük valaten ~akin mahallelerimizin hava. 
aını ako:-huz gramofon çığhklariyle yırtan bu eı-kek şarkıcının kemik
aiz kad11ı ıeai ve bu valsin artık sıkan nağmeleri kulaklarımıza bir :pti-
zal girdabı halinde doluyor. . 

Şehrin içinde, artık yorgun batın~ dinlenclirecek bir köşe bulamaz
aınız. Pencerenizde, bir haf'f rüzgar kımıld&llıtına hasret kklerken, 
sözlü imtihan41a• dönen bir ıencin köıe başını dolanan cbüyük Talu i 
ile yüzünüz kavrularak ıeri çekilirsiniz. 
C1t~i•"• üııerine kapanan bapnızı en n frctli bir ı.ilkraiile titreten 

ıey, komfunuzun ı.~metçis:nin dudaklarmdan 1ayvan bir üslüpla dökü
len cbüyük val&» tel':lpasudur. Bu tl'm cnun sa aak adımlarla havalanan 
ahenr-.Jen kurtulmak iç:n kend"ai:ai kartı taraf'aki od~ya atarauuz. Fa. 
kat orada da karşıki evin radyozundan fırlayıp üzerinize hücum eden 
bir cTino Roısu ile karşılaıııraınıa. 

Bu ne yamaa Wr tarkıcı, bu ae harikulade bir beste 4nif? .. Dört ya .. 

tındaki bebekten ergenlik rüyalan gören sence, ıaçlarına ak diifmlit ol
sun adama kadar herkes bu şarkıcı ve bu bede nuıl sı:ı.rab"liyor? DH

iünwüz ve irtifaıız bir uzanışla esir dalealarını afıp gelen Tino Ressı:nin 
difi ... İlule il~ !tir sihrisa aa~t caztbesi aU:li 7 Me,hur Viyanah besle
k&"- ntaindeki hanıi kuvvet onu halk kütleleri içine bu kadar yaya
billJQr f 

Haydi elendim ... Onları halkın zevkine musallat eden nokta onlar
dald W. -.•at la••'Ntf delildir. Şa lıteltelr, valım ne eldutana tp:Je itil
mez. Faku ean au ıibi akan l'Üzel çocu aeıl Strauaan zavalhlatan bea
te.!.ni alzaclaa cfatarıya çllr.arabilaıek için çırpınmakta, ezilip büaübne• 
te ve kın"anmaktadır. Çünkü o; ablaamı, a;aımı, anasını tald"d etmekte
dir. Şu ...... p ,.aiı, fU çamaıırcına oilu Tino R.oaüııin hangi dil U. 
tarla ..,le.Uiial bile bihnes. Jiakat oalar .la et sötürdükleri, ça•af1-
ruu Yıkadıkları evin radyoıunda ve evrn genç kızınrn af zmda duy
duklan tululan, enları taklid edeNk söyle~ğe çabalam~ktadırlar. 
Şu liae talehe.i, ı• koHejU o ıvkıcın.ın ıeaini ve o lteatenin dalga 

dalsa açılıp ve yilluelen sahibinin bir bOkUmüntı duydai• zaman; 
aa.bilinin ayak tıpırtıımı duyan ltir Arap ah sia.i kulaklarını neden 
dikiyor? Çiaki o, 1"a Mate •• bu laeatecle, bir ıioema karanlıiılMia 
halle ettiji, kurduiu 'bir rüya ve macera yaıamak arzueunu uyandıran 
Mpık Wr tedai lmkia .. a lııuluyor ve kendi aöylüyor, radyoa1U1a haykır
byor, sramofonuna cırlatıyor. BütUn bu aea ıirdaplan da b!ribirine 
kantarak eikUa• Ye dii- bütü. tatlı ..saleri ezerek, eriterek. aömür ... 
"k kulakJanmıza eritilmİf kurtun ağırlığı ile doluyor. 

Straua :rıllarca evvel ölmiif.. Fakat ltüyük •ala filminden heni meı
Jıur beat..ınm aaaıl bir ~ptizale ujradlfmı sar .. idi en derin ltir hUz
nGn pifmealıima cfllterdi. Her halde, ,2mdi aan'atklr ruhu hu •alam 
ahenaindea çok, daha IMtb bir hıçkırık titreyifiyle ajlamaktadır. 

Tlno ~ .. ım..ı Eler iN adam hakiki bir aan'atklr iae kendi 
tarkılaruua " ... 1n1D nTUlaacbiı lptiaal UÇ\U'Waunu ıörm\iftiir " 
...... 1 ........... . 

--------~~.......ı~ooo--------------

8 i r ltalyan varak-
• 

parf1sıne cevap: 
it ürür, kArvan yürür 

- llattu&f• 1 Ülcİ eahif•d• -

Reeto del Carlino Dimında bir balyan paçavraaı, TUr'lr: • Praaaaz 
anlqmaaı hakkında bir makale neıretmiı. 

B:z, 1aer- devirde cmlarm düımaaı olmuıuz n bu kahramanlardan 
( ! ) her zaman 4arbe yemiıiz. Biz; hain, yalancı ve tenbel imı•iz. 
Dahaaı Yar: 

Sulh zamanında fena bir doat harp zamanıada da teldlkeli bir mUtte
f."k olurmuıuz. Türkiyenin aeri bir mailubiyeti, miittefik.lerimiz üzerin
de mühim bir darbe teıkil edermif .. 

ltalyan ceridei ferideei, bütün bunlardan ıonra, Fransızlara çatıyor. 
O kıama Franaa& matlııuab cev2'p vol'lin, biz ıeler111, kendi me.'elenaizeJ 

Filhakika Tirlder, tarih boyunça ltalya ile ıık aak kartılaım11lar
dır. Fakat h~ bir zaman, ltal1a, eski dokalıkhırı ite, bizim karşımıza 
,erefU Ye ... rd lııir ievlet ve:ıa nillet olarak çıkmaııııştır. 

O.tieleriaa onlan Adryatik ve Akdeniz aulal"ında rahat rahat 
tokatı....u.ıar •e en eaki Türk akınlarında, Roma hükümdarları, hem· 
ıirelerini Türk Mrdarına peıket 1ııı:1e çekmişlerdir. 

Biz, h~ bir de•İrde balyayı merd bir düpnan olarak tıımmak te
nezzülünde bulunmadık. Eğer bize Trablus Garptan lııahıetmek idi
yor .. na saf yapm11 oluyorlar. ÇthtkU ltal7a, Tralıthua taarru:sundaa 
bir sün enıel, On.anlı d .. letiniıı Roma elçi.ine a~&f et 'Hrip dost .. 
luktan bahaetmif, Oımanh paditahı sıhhatine ve aaadetine kadehler 
kaldınnlf ve elçi pa9a, bir taraftan bunu mabeyne bildirirken, diğer 
taraftaa .&a ltalyan 4QaanDUaaı Trablua ıahiller.!ne asker çıkarmaca 
batlamııtır. 

• Ne merd millettir ıu ltalyanlar, ne kahraman ınillettir doinıau; 
deiil mi? 

Afatı yukan o de•ircle ilanı harpaiz, yani kancıkça vukubulaa ilk 
taama• bld0 Mai, budur. Trabluataki bir avuç Türk kahramanı, yerli 
halkla beralMr, ana •atanla alaka Ye irtibattan, mühimmattan, he .... 1-
den malal'IQD buluaduju halde, donanmanm himayeaiade çdmllf olan 
mlhim ltalyaa kunetlerini sahilde lnrakmıttır. ltalraa kahramanlar, 
U%- ..tlddet içeriye sirememİf}er, batti bu aradaki bidl..Jerde Clç
yÜ& :re"'5 Arap, ltatlarmda bir iki TUrk Hltiti ile Uç bin kitilik ltir lan
veti perİfan etniıler, bir kımwu tepelemifler, bir kıunmı kaÇll1maflu, 
ailih, eepbw n iate maddelerini tamamen alautlanbr. 

EYet kahramaadwlar ( J) ı 

Aatalrada eu doldurmak için mU .. Uib olarak tetme,. siw " 
tkl '!'Irk delikaalw lıı'.nr .an abp 

- Ne anyonunuz burada T. 
Dl,. Nfarmca elllhlanm lnralar, kqar" ••Dr••'alar u ltalraa 

ma......._.i ahrlardL 
Kalaramandırlar ( ! ) cloiruaa ı 
Dilara, kendilerini Habeıiataada temqa ettL lılo••ra, rıl..._ 

harltine laa•1rlanmıt kahraman ( ! ) ltaı,.... ardueu, yalmayak, eli la
lıth Halaet aakem kutumda tatmıamaymca, :rvll ukuller topa-. 
ra• ileriye elbiildU •e Habetiatan harbi, •talı ~ apl 11a-.. 
olanlann (yerli aakarilerin) yürek •• bilek laaneti ile kazanıldı.. 

Evel, kahramandırlar ı 
u.....m Mrpt• laou.o maahanbeleriıai ftrdiler •• ukarl tariliA bir 

• 1 • -Baıtarafı l İnci aahifede -

Şimal memleketlerı·ne ih- 'tl<t k emc-Jpr<
1
e mit ve ltalya hududJ.\rı dahilindeki 

petrol arazisinde aakin bulunan bü-

ra cat Tuna Yoluyla Olacak Çamdibi Cinayeti tün Alınanları Almanyaya naklettir-
mek esaıını kabul etmiJtir. Bu auret-

08SJ) işlenmişti? le, hiç ıüphe yok, bu mea'ele m ... •e 
müebbedcn ortadan kalkınıt ola-

' Alman lıır bu h att 8: şilep işi etece ki er Maznun Vahi din muhake- cak'.:;_,,yanm velev uzak lftr atiye 

zaman ve nav ondan istifade edilecek m_s ne başlandı aid olsa da m(hayet bir ihtilaf men-
baı tetk'il etmek ihtimali olan bu pü-

Şehrimizdeki alakadarlara gelen Alakadarların kanaatine göre, hu . Bir ay evvel Kemalpaşanın Çam rüzü radikal bir şekilde ortadan kal. 
'llaluma~ ~öro. Alman hükümeti yeni hat, ıeıek navlun ve gerek~e dibi ~~v~ünde Ri~at iuninde bir dınnıya karar verdiğine dair olan ltu 
'.l'lemlekeımızden yapmakta bulun - zamandan çok lcirh olacaktır. 1zmır gencı ölduren Vahıdin muhakeme-- haberle..: oku lr. • "ht• t L" 

• "•\..-k, il . l · eh . . • ... r ea sayrı ı ıyar ~ r 
ugu l~h bunduı böyle Tuna linıarund<\n Tuna yolu e ııma mem ıme ş runız aaırceza mahkemesin- fikir b"ır .;....•ek "b" Laf •. 

ı ·ı · . d b l ' ..-~... sı ı • amızm 1Çm. vo u ı e nakletmeğe karar vermıştir. leketlerine yapılacak ıhracatta. vasa- e aş anmıştır. de çaktı· A L- • D . d 
!>· Al h · T k l k T D·· k·· l d 1_ ı__ • caoa aynı ıey anzıg e ~ır ma? eyetı una nehri üze- ti olarak 7 2 saat azanı aca ~ır. u- un u ce se e oa~nan .-..~arname de tatbik edflemez mi? •. 
·mde tetkikler yapıJHI ve burada M- na yolu ile ihra&at. a•cak eylul ayıa- de. şuçlunun ve şahıdlerın ifadele - Evet, n~i• olm.uın? •. Bir nevi 
•tiJecek tileRlerle getirilecek malla- da başlıyabilecek, navlunlarda }'ÜJ- rinden, cinayetin şu suretle cereyan ı:b .ı_ 1 ol L __ f"k" 

1 
• d 

d h fi · l l d'l b"l d b "l · · d 1 k tt•• · la l nı ... aa. e an DU ı ar ev.e emır c · ın a a az masra a ıt rn e ı e ı ece e on es ı e yırmı arasın a ucuz u e ıgı an şı mıştır: bizimi y . 
·~ i neticesine varmıştır. temin edilecektir. Rifat, Vahit ve Ekrem adlarında d"I .e ~k. nıat.a ara~da tatbik 

* 
ü" arkadaş ae""n a b" · : e ı mıf ve : ı memleket arasında bu-

~--.,..~"'"!"""----'>00 oo ır • o 1r- yın on ırmc.., .. w.: • "f ka .. 
günü saat dört sıralarında rakı ve gun ... ıttı a - muncer olan itilafla-

Maarif Şiir ası 
Hazırlı!;lar ilerledi. ŞiiranıD alacağı 

kararlara ehemmiyet veriliyor 
17 temmuz pazartesi günü Anka- tı8"di bakımdan maarif me1eleleri 

·ada toplanacak olan maarif ıurası hakkındaki raporu; 
Jazırlıkları ilerlemiştir. Maarifçilea, 3 - Memleketimize gelen bey-
lır•da görÜ§Ülecek meselelere ve a- nelmilel terbiyecilerin raporları. 
tm\cak karnrlara ehemrniyet atfet- .. - İlk tedrisat işleri hakkındak; 
nektedir~r. Şuranın kararları. maa- rapor; 
!f ~şlerimizde mühim esaslar teşkil 5 - Maarif Vekaletinin istimza-

"'decek, terbiye ve tedris sistemleri cına karşı muhtelif vekaletlerden 
J.zerindc durulacakbr. gdmiı alan raporlar; 
Şuraya iştirak edecek lzmirli mu- 6 - Terbiyeci ve maarifçilerimi· 

·ahhaslar, bu hafta içinde Ankara- zin mütaleaları: 
ya hareket edeceklerdir. Maarif şq- 7 - Dünya memleketlerinin ma· 
asında tetkik edilecek yedi matbu arif vaziyetleri. 
aporun esa&lnrı şunlard1r: Ayrıca ilk tedrisat müfettişler: 

1 -Atatürkün ve lnönünün muh 1le meslekte ilerlemiş muallimlerir 
~elif Z8fllanlarda m;;>arif işleri hak· gönderdikleri raporlar tetkik edile 
kında söyledikleri sözler; ccktir. 

2 - lktısad Vekaletin?n Ameri- Mdarif şurasını, Mnarif Vekili B 
ı,adan celp ettiei mütehassısın, ik- Haean Ali Yücel açacaktır . 

•• 
Uçak Ankara'>·a 

gicleeeJı 

Dün lzmire bir heyet 
geldi 

• 
EvveJkJ giln Ankarada yeni havı: 

i li küme haricinde 
• i.dasyonunun açılmış olması müna -

·?a 1an takımla-:-ı n mac sebetiyle meb'uslardan ve alikadal , 
Milli k üme harieinde kalan ilç lardan bir heyet tayynre ile İstanbul 

nıntakada yapılan maçlar nihayet- ve Adanaya gitmiş, lzmire de Kü -
nc rek, 1stanbulda Şifll • SUleyma· t h b B y dld ö ·· 

n ye ; Ankarada Harbiye; lzmlrde 
a ya me usu . e zgoren 

O k j 1 
•

1 
V Afyon mebusu B. Cemal, Milnaka 

ço ıamp 1on o mu~ardır. çok ~ • . . 
k b j i d A k 

lat Vekaleti 1dari müşavır Ubeyc 
tıı ırnı u ay ç n e n araya ıid .. 
rek , final için latanbul ve A•kara Çeçen, Münakalat Vekaleti huku1 
,ampiyonlan ile kal'fllapcakt.r. :nüşnviri B. Cemalden mürekkep bn 
Üçok takımı, mUaabakalar için ha - ı eyet gelmiş ve İzmirpalaaa inmi§ 
zırlanmıt bulunmaktadır. ~i r. 

reaalee ......... tlolnrdular. 
Bia piaDm haitb 1 Bia Türkler, yaai bütiiıı dünyanın 

kek ..W.b 4lire aadlfı TUrkler yalancı ıimifiz. 
Dahleden dinimize 

Bari mUslOman olaa !.. 

cMerci, er-

Buıüa hel~ .W.ti U. y-:raaa yürüyen bir Alman fertlini ke
nara çeklf ......ıar, eminim ld. müttefiklerinin bu iddialarmdan ııkılır 
ve utanır. Ç9aktl lnaltlae ahm4- hain Ye yalancı bir millet aramak lazım 
gebe, ltat,.aalar INa CU..tt. enel allah bu ıerefai:.mce payeyi kazan. 
~kta rekor lurarlar. 

Umumi harpte blzhale .. raw, ayni cephede idiler. Ha."n ve dö
nek karakterleri kendiaini s3et.rdi •e derhal itilaf devletleri ile birleı
•'ler. Şahid olarak bmiaı eıki, kendilerinin yeni ıilih arkadqı olan 
Almanyayı ıöaterebiliria. Alman tarihi, ltalyaa U.anetinin bu belii 
veaikaımı da yırtıp atac;ak dejildir tabü •. Bialm merd .. lı Ye kah ...... n· 
lığımızı okumak iaterlet'~ hem Alman, h•• .. lnsiliz, Fraaus tarlb
leriae laakabilirler. Bin.· ai doatumu:a, dii..ı..; tlailar sO.I kuYTetl• 
rini ç._.kkaledea seri fırlatıp deniae dlkdlifhaG• cllpnanlaramzdı. 
U.-ımnl harpt.n mnraki lnl'ilİ•, Franaız. Amerikan ukerl neplyatı 
meydandadır. cTUrk rlti kuvntli, Türk ıibi meni> ta•aiflne eritmek
ten çok uukta blmafa mahkUın bedbaht lta17an milleti, .Wb sama
nında •• b87Uk, ne necip ve aail bir millet oldutumun Mltla dlley ... 
d~n, harp •amanında ne yaman bir müttefik oldqumuzu da mltteflld

1 

Almanyadan M>rabilirler. 
Eter totaliterler aaflanna aeçmif olaaycbk, a,...; Yarakpareleria .U

tunlarmda cKatıraman Ttlrk ınilleti bizimle bera .. rdir, ıırtuıııız ,.... 
selmiyecektirıt diye yazacaklardı. Ne yapalım kl, 1.la 1Ha içi Nflla, tl1t1 
baıka, hak·katte kof ve korkak olan ltalya De aillla Ye daYa arkadatllfı 
yapamazdık. ÇUııkU balyanın merdlik ve faziletini, daha seçenlerde 
müttefiki olan küçücük bir devleti iatilA etmeei ile tecrW.Hea pç1rmif. 

•.:k. . 
Türk kuvveti, herhanci bir müteawızın diflerini, çene kemikleri 

ile beraber parçalıyacak cleNçede olduju içindir ki, ltalyanlar aç a=
delernin ııtırabı ile hasretini çektikleri Anadolu topraklarını bırakarak 
Habeılatana ıittı"ler. 

Cene ~u kuvvete olan emniret ve itimattandar ki, dünyanın Jqiltere 
ve Franaa l'ibi iki büyük • hem de ltalya sibi deiil, balc"katen büyük • 
iki devleti, ayni mibavi ıartlarla biaiııale aalaıtılar .• 

Halep arada .=ae, artın huradadır. 
it Uriir, karvan yürilr. ltalyan ceridelerinin ebedi naail.i, bizim du

varlarıınızın dibinde bajırmak olacaktır. Gtikler bomboıtvr, varaaa ba
tarıuılart 

yiyecek alarak mesireye gidiyorlar. rın temel ta§anı tefkil etmi§ti. Bugün 
Bir müddet y ergediği sırasında eğ •nti usulün Tirol'de tatbiki d\ifilnü
'eniyorlar. Dönü§tc de üç ar~ lüyor. Eğer kuvveden file çıkarsa bu
'>irbirlerinden aynhyorlar. Rifat tar nun ıur!ı namına çok iy,: birşey olaca
'aaına b~ay biçınefre sidiyor, Va ğını tahmin etmek mümkündür. Ayni 
'ıit de Çinaıdibinde bir .yçı dükka- fikir Dan31.İjrde nifU. tatbik edileııae
nına ghıiyor. Vahit burada bir §İşe aı?. 
·akı içiyor. Danzil' Almanlann ibda ettikleri 

Rifay Yukarı mahalleden §~k· tab:r vechile Polonyanın «Hayat aa
öyliyerek inerken, Vahit de c! .. k 'ıaaı» a1aa dahildir; Hatta yegane 

1<andan çıkmış bulunuyor. Ve, Ri hayat aatıaaıdır. Bu hükumet is!ikla
'ahn (sarı kurdelem sarı) şarkısın 'inden ve mevcudiyetinden feragate 
ıöylemesini kendisine bir ima sanı kara1 Termedikçe Danzigde ıimdiki 
vol'. Saçlarının san olma11, kendisi .;erlteat ıehir idareaia::n devanıını ta
,i böyle bir düşünceye kaptırıyQt cp etmekten vazgeçmi)"eeektir. Di
'ki arkadaş, işte bu sebebsiz anlaşa f'er taraf ta tehirde bir Alman ekıe· 
namızhktan kavgaya tutuşuyorlar riJ~ti IQeYcud oldl&kça., liliha ... ona 
lİribirlerine giriyorlar. Vahit, bir a rnalikiyetle Polonyaya tahakküm et. 
alık biç"ğmı Rilata eaplıyor ve om mek iııakbuu da düfünerek, Alman-

"Hdi.irüyor. ya da Danzis".n kendisine ilhakı la. 
Dünkü celsede, suçlunun göster :ı:un geldiiini iddia etmekten f ari 

liği bazı müdafaa tahitlcrinin cel olmıyacaktır. Şu lıalde bugün deiil
•ine karar verilmiş ve muhakem< ae yarın aırf bir tek ıehrin ciheti ai
ıaşka bir güne bırakılmııtır. diyetini veya ~dare tarzını tayin yil

Su şirketinin 
satın alınması 

Yekdlet tesia tın y • 

·iden tel kikine lüzur. 
gö.,.dü 

Nafia Vekileti, satın ahnmaaınn 
tarar verilen İzmir Halkapınar sı 
irketinin vaziyetini tedk"k ettirmek 
adir. Şirketin mevcud tesisat ve em
ali gayri menkulesf tekrar tesbit 
dilmekte ve kıymetlendirmekted "r 

1unda, şirketin tesislerini evvele 
·ıYJiletleııdiren mühendislerin rapo 
u esas tutulmaktadır. 

Yapılım ilk tedkiklerde, su şfrke-
inin tesisatmda müh ·m noksanlık 

"ar bulunduğu ~örülmüştür. Tesisaf 
"Skimiş; tamirden ictin~p edilmiş V f' 

"irket lzmirin bazı semtlerine yen· 
Lesisat yapmamak için su vermemfş
~ ir. 

Su ,irketinin, VekAletle ihtilaf 
'ılllfnde bulunduğu 80 b 1n liralık bir 
'rnrç mes'elesi de mevcuddur. 

Izmir halkma iadesi lazım geltn 
20 bin liralık fazla para tahakkuk 

·e tahıtil mes'elesi de mahkemededir. 
Sq 1b1coti ile mOıakerelerin ikin

"İ kıymetlendirme raporunun tanzim 
e Vekilete tevdiini mUteakip başlıı. 
maaı mUmkOndttr. Hflkdmetçe satın 
alınacak dlan tirketfn bıledf1eye 
devri mukarrerdir. 

---•«400•»•---
Dünkü yangın 

:zünden yalnız Almanya ile Polonya 
araauıda deiil, fakat muhakkak ki 
.nihYer devletleriyle aulh cep.heai 
devletleri araaaada umumi ve kanlı 
bir h.,,, zuhur etmek ihtimali her za
man i9:n manwl k•l•ea~tt._ 

Bütüıı clüıa)'a7a ~er naile ile we 
er nutkunda Almanyanın sulh uzn

.undaa, kUme ile harp etmek iatem.. 
diiinden bol ltol Mhaetmiı olan Ba7 
Hitler Almaııyanın bu arzuaunun aa
nimiyetine en canı .. ea maddi Te ea 
gayri kabilıl red bir delil vermek ı.t.. 
mea mi? Yani hiç tUpheaiz Polon~•· 
nın da nM1'\RUftlyetle ~fka bir t~ 
.. aftan Almanyaya terketmiye kolay .. 
ık1a muvafakat edece(i bir ara~:ye 
Danziı Almanlarını naklettirmiye, 
hül& .. Polonya "le Danzif araaınd• 
bir mübadole yapılmasına muva,f a .. 
kat etmek ıuretiyle bu dikenli ve ze
hirli aıea.'elenin herkesi tatmin ede
cek en radikal bir tekilde balledil
meıine delalet edemez mi?. 

lıte lı:r fikir ki7 kat'jyetle eınirti2, 
Eier Almanya tarafından hüanUoi .. 
yetle kabul edilirse yalnız Dıuızis ih-
tilaf anın halli ilo k•lıaıY•cak, fakat 
Alınanların aulh arzulanna maddi 

bir delil nrmit olacaiı İçin Avrupa

da aylardanberi devanı etmekte olan 
zehirM ltimada121ık havaamın dafd. 
J)laaına ve hiç Jilpheala Almanlana 
ileri aGt'ebllecekleri mUateml~k• ve 
aa ire l'ibl meıru bir takım ta lep leri
nin de kol•yhlda tatmin edllmerne 
en mtlaald hir •emin hazırlamıt ola
ca)dır. 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
000 

K:ırşıycıka nah ·ye 
müdürlvğü 

Dün Uflll1l üzeri Kağıthane cad
-leıinde Bay Kemalin sahibi ve bay 
lbrahimin kiracııı bulunduğu 104 Karşıyaka nahiye mfldilrll B. tb-
1umarab bakkaliye dükkanından rahim Nebi, Ermenak kazası 1':ayma
ıan11n çikmıf, rüzalnn teairiyle der- kamh~ına tayin edilmiştir. VilAyet 
'1al büyümüı ve klmilen ahpp olan maiyet memuru D. Madd de. stajını 
nuhitini tehlikeye dütürmüıtür. ikmal etmek il7.ere Karşıyaka nahi-

ltfaiye ıilratle yetifmiı ve aldıiı ye mOdilrlUJUne tayin olunmu~ur. 
edbirlerle yan11nı butırmııtır. oooo---

Zarar 200 - 250 lira raddclerin~e
lir. Dükkan sigortasızdır. Yangın 
:lükkAnın bir köşesinde istif edilmiş 
-:>lan karpitlerin üzerine gene orada 
'<i gaz deposundan sızmakta olan 
{aza, her liangi bir müşterinin fırlat
ığı eigara veya kibııitten çıltmııbr. 

---cccOO•»•---

Bir tayin 
Ödemiı veteriner memuru B. iz

zet Vural, ıimdiki maatı ile Gireeon 
veteriner müdürlüğüne tayin edil
' ... ittir 

Taşlo yaralamtş 
İkiçeşnıelikte Park otel"rlde bir 

vak1a ge~mif, Ferhad oğlu Ahmed 
isminde biri, bir para mes'e1ec:lnden 
kavga ettlti Seferihisarlı HUseyfn 
otlu İsmail 'Kereı:ıtec :yi taşla yarala
mıştır. Ferhad yakalanmıştır. 

JP.an T anncry öl clü 
Par·a, 8 (A.A.) - 1935 seneıdn· 

de Franaız bankasının mildilrlüğfinil 

ifa etmiı olan tamnmıs ma'i :-eciler· 
,;t!n jean Tanr. ry vefnt etn.i~tir. 
U.l 
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lngiltere 
Muazzam hava 

Totali terlerin, Danzigin bir harbe k~~=!.~~~d:aı~.t 

[DIŞ POLl'İ'il<A 
-------------------------8 u l g a ri s tan ve 

SÖ~· N HABERLER 

mihver devletleri 
Devlet adamlarının aeyahatleri, h k Çemberlayn, bugün Birmiganda bir 

bugünkü beynelmilel hayatın o de- d ğ d •ğ • · kk d • • tayyare istasyonunun açılma töreni-
rece normal bir hadiseai teklini al- e m e l ı a ı n a ı p rop a J ne riyaset etmiı ve bir nutuk söyl~ 
mıttır ki artık bunlarda hususi ıiya- yerele, İngiliz hava kuvvetlerinin, 
ıi mana aramak beyhudedir. Bu- keyfiyet ve kemmiyet itibariyle dün-
nunla beraber, Balkanlardaki na- d l • d • yanın en muazzam bir kuvvetini te,-
zik vaziyet dolayııiyle bulgar baş- gan a arı ye ... sız ız kil ettiğini beyan eylemittir. 
vekili Köae lvanof tarafından Bcrli· • 

1 

Londra, 8 (Radyo) - lngiliz 
rıe yapılmakta olan eeyahat, her tayyare kuvvetleri marcşalı bugün 
tarafta yakın alaka uyandıracak· A b• • b• • • k• d •• } k b• k d h bir ıöylev vermiş ve harp zuhurunda 
tır. Köee lvanof, Berlinden bildiril- VlUpanın, iri lllDI ta lp e en teCaVUZ ere arşı Ir ere a a düıman tayyarelerinin ingiltereye 
diğine aöre, bizzat Hitler tarafın· b .., . . k A \ • h . ı k asla yanaşamıyacaklarını, yanaşhk-
da~ karıılana~ ~e hakkında gös- oyun egmesıne ım an ve 1 tıma yo tur ları takdirde bir anda mahvolacak. 

tcrılecek olan ı~tir~, ~~nya· Varıova, 7 (A.A) - Polonyalı 1 Bu kışlalarda halen asker toplama 1 rı, Kalthof hadisesinden sonra Dan- Bundan başak gazetler, Bichofa- larını söylemiştir. 
nın Ba~~ u~er=~ ~~= menbalardan alınan malfımat, Dan yüksek konseyleri faaliyette bulun- zig makamları tarafından geri çekil- bergdeki istihkam işlerinin bitiril • T --...... 11~11111~11NsıaHt1a•---
na:ına ~umayı.ı .. ıy~tmp - zigdeki askeri hazırlık faaliyetinin maktadır. Bu konseylerin vazifesi, mesi taleb edilen Polonya gümrük mesini mütcakıp amele ekiplerinin aymİS diyor ki: 
Pa l~~r. . ~ayn~. numba~lf le redı devam etmekte olduğu merkezinde- orduya alınacak gençler arasından baş müfettişinin evinde araştırmalar şimdi de aahil boyunca Glettkau is- ..,. k. 
y:p'ilin,:~ar Yua:i:.8dC:.:i adam~ dir. . . .. iyilerini ~e makineli tüfen~ ve top da bulunmuştur. Vazifesini icra içln tihkim iılerine başladıklarını bildir- ~ rir ıyeyi kandırama• 
hırı, Berlindeki kabulün debde~ Danzıgden verılen .h~berlere .~o.re k~ll~nmaga yarıy.acakları a)ınp ~eç- tayyare meydanına giden Polonya mektedir. vınca Bulg • t 

t t b. da n ph Almanyadan ııelen sılah ve muhım mıştır. Bu konse)ller huzurunda ıs - k f t" 1 . "Ik d f 1 Paris 8 (AA - Oanzio me1ele- T arıs ana 
ve an anuını ıraz ıu.·. ı ce e· . .. d t w d t d"I D gilmril mü et ış erı ı e a o :ı- • · · • b d / 
sine bo lu olduklarını o zaman an- matın karaya çıkarılma yerı olan batı vucu e mege a~e. e ~ en an , . si hakkında tefsirlerd'e bulunan Ek- Of VUr U ar 
lam 1al. A . .. h . k Schichau dokları civarında bulunan ziglilerden Polonya mıllıyetıne men- rak tayyare meydanına gırmekten selsiyor diyor ki: L d 

8 
(R d ) T . 

lali l lanynK~· teYJ fUP fe1ız 00 •• pezle evlere dün gece sekiz ağır makineli sup olanlar, Polonyalılıklarını İıibat menedilmiştir. Totaliterlerin bütün pronaoanda zet ~n Brula, ~-!_~ k:--
1
. K~~11 a .. 

an yıı ı o ose vano u.n • - 1 b . . r-e esı, gar ~ve 1 ı oseıvanoe 
. d L_ --'-t A _,_ b' h tilfek yerleştirilmiştir. Daha bir çok eder etmez derhn ser est bırakıl - Nıhayet, Schıchau doklannda ça - gayretleri dünyayı Danzigin bir har- Eun B 1. ah . d bahi l 
rın en &açmıya~ ır. çur. ır a- . er ın sey atın en s e yaz .. 
kikattir ki bugün, mihver devletle- ağır ~akineli tilfekler ile topla~ ~a maktadır. . . . . lış.a~ Polonyalı ameleye de yol verıl· be değmediğini iknaa ça!ışmaktadır. dığı baımakalede diyor ki: 
rinin entrikaları Balkanlar üzerin- Oanzıg kışlalarına nakledilmışür. Gestapo gızlı devlet polıs RJanln- mıştır. - DeYamı 4 ncii Sahifede - cAlmanya ve İtalya, Türkiyeyi 

E:~~~~;:~: Yeni hareketler Millet meclisi yaz =n~raınvı::;:::ra, Bulpriaıa-
alet olarak kullanmak için yapılan A · k 
teşebbüı müıbet bir netice verm& ., • k d. merı a 
mittir. Fakat gazetelerinin yazdık- tatı l e a r ver ı B h . AT 1arına bakılacak olur-. Almanya. Almanyada yeni sınıflar mua- n ra a rıye ıyazırı. 
ve italya, Bulpıiltanı böyle bir .. 

1 
.. 

rol oynamıya daha mül&İt telakki yeneye davet ediliyor nın o umü 
etmektedirler. Ve zahirt manzara, ... · ı 7 B k M J M 11 N k 8 (AA) B h • da .. ledir Fakat lcaba hakikat . Berlin, 8 (A.A.) - 1918, 1919 1 sıhhı muay,,.neden geçmıyen er ÜyÜ İ {et eclisi, bu sene evyor • . . - a rı19 
h' ,.oy · d ) za ve 1920 doğumlulardan ve 1914 ile temmuzdan 9 eylule kadar sıhhi mu- nazın Claude A. Svanson, dün vefat 
ırı&İk.~aya upoyft·t:u ~ h 1917 seneleri arasında doğup da te- ayene heyetlerine müracaat etmeğe Ey' " J d t f kt etmiıtir. Mumaileyh, bir kaç ay .a-

de .. ~ nned'l bUtt· cep e- cil edilenlerden maada 1906, 1907, ilanlar vasıtasiyle davet edilmekte- ,u e op anaca ır ren bir hastalıktan sonra beı hafta-
~ ~ e.ib~: dahın . t- 1910 ve 1913 de doğmut olup da dirler. Ankara, 8 (A.A.) - Büyük•vap vermiı ve bunu takiben de yine da~~ri nekahat halinde bulunmak-

1 emnaye oo*oo MilJet Mccliıi bugün 1&at onda Ah- Ali Rana Tarhan tarafından veri • ta ıdı. 
eri bakımından. k ll dülhalik Rendanın baıkanhğında len beynelmilel münaaebat ve mem- Bahriye nezaretinden verilen ma-

2 - Balkanlara karı• hariçten 8& B l arı toplanmııtır. leketimizin harici politikam haklan- IOmat.a a~re pertembe günü beyni-
lebBilı~rı"nekcı· t~I~~~ ':~•.mı8n~..:----la u gar su o Celse açılır açılmaz Ticaret Vekili daki ıual takririne kartı Hariciye Ve.. ne kan hucum. eden .. Svanson, dok· 

ua1U111C1aD uqlU" .. laD Ce · Er · h · · t" · • d kili Şükrü Saraçoğlunun verdiği i torların gayretıne ragmen cuma ea-
diier dört BalkanL devlet arumda b.;m~·ı çı~ arıcı ıcaretım.ız e ~t: zahat dinlenmiıtir. - bahı saat 8,06 da vefat etmiıtir. 
bir görüı ayrılığı mevcud olduğu in ı e 1 me te olan usullerın tadılı M ı· · d d '-- Ruzvelt bu haberi matbuata hlz. 
kar kabul etmez. Bulgaristanla iki Sof yada şimdiye kadar gör 1lme- için ne düşünüldüğünü ve hayat pa- nun ~~~~:i:~~:;n~~~pee:~~~~ .:: zat bildirerek demiştir ki: 
Ba-ı&n CIWletl uuında ihtiW var- . halı)Jğı hakkındaki tetkiklerin ne za.. ra Ha.an Saka (Trabzon) ve arka- - Sevgili bahriye nazınmızın 
dı~: Bi~ ~~· b~ .~~flann halli m İŞ bir kaf abalık Vardır man ~atbik aah~sına intikal edeceği- datlan tarahndan verilen bir tabi- ve.fahnı büyük bir teeuürle öğren. 
mumkun aıbi ıorunurkeıı. amı- 8 f 8 (R d ) B d .. t f _1 • •1 1 · ~t· ne daır mustakıl grup başkan vekili ri kabul eyliyerek 1 ı eylul pazarte- mıı bulunuyorum. 

• o ya, a yo - ura a go- ara ınuan ::ıeyırcı er ge m ;. ır. Al' R T h . . . ~ -1t· v· · li · zın, Bulpnıtan tarahndan aöıteri- ül . b. h k t d S k 1 y 1 d b k k. ı ana ar an tarafından tevdı sıne kadar içtin:ıalanna nihayet ver- c.s ı ırgıne va ıı ve ayanclaa 
1 .. k."l tlik d la · 1 h r memış ır are e var ır. u 0 ugos avyn an u n ·şam se ız edilmiı olan ıifahi sual takririne ce- mittir - olan Svanson 1939 1enesindenberl 
en muı u peaen o y111y e r- teıkilitı cimnastiklerine yarın başla- bin sukol gelmiş ve karşılanmıştır. 

00
*

00 
• bahriye nezareti makamını . I et. 

eat kaçmlmııbr. Bu tartlar altında nacajı.ııdan bugün Balkanların her • kt 'd' 1fAall 
Bulgaristan, davaı&nnın halli için ' 000*000 K • e 1 1 me e 

1 ı. . .. 
müsait bir zamana intizar ıiya1eti Svanıon VıUede dunyaya aelmit-

takip etmektedir. Köae lvanof, bu Uzak Şarkta ose vano ti:. Babası tütün ziraati il~ mcı~ 
davalann Balkanları alikadar eden du. 
birer me.le olduğunu Ye Balkanla- _ oaaoo 

rın c1ıpnc1a bir devletin bu itlere ka- B ı dd y l H . . N Ruzvelt 
tıımuım .. ıa terviç etmiyecejini e gra a u gos a vya arıcı ye a-
•öylemiıtir. Altı .J l t · Jen ·z kuvvetlerı·ni M k · 1 k Kutup kaıilinin pldn-

Bu IÖzle muhterem bafVekil, aeV e lR aı l Ziri ar OVIÇ e OllUŞacak . . 
Bulgaristanı d'" Balkan d ı t- " b · bl /arını tasvıp ettı 
le · bail ıaer f e~ ~. gosf eren SOn lT fa 0 Bclgrad, 8 (Radyo) - Bulgaris- Munih, 8 (Radyo) -Bulgar baş- V . t B (AA) • 

nne ıyan men aat ve goruf kT K" . f b ü S r b aşıng on, .. - Amen-
birliğini tebarüz ettirmiş oluyor. Pariı, 8 (A.A.) - Petit Parisien Tonilato tan Başvekili Köseivanofun ziyareti ve 1 1 oseıvano ' ug n . 8 • ız urg- ka Birle§ik devletleri reisi Ruzvelt 
Fl"h k"'-- b .. Ba,, ___ 1 , ___ l I 1 120 OOO il . k ~ tan Belgrada hareket etmı_§tır. b .. b" ··1c k '-"" 1 a ıJUS ugun.. ilUlll an JUUfl ı- gazetesi Uzak •arktaki bahri kuv- ngi tere . m nasebetiyle bugün çı an resmı ... ö . f B 1 dd k 

1 
"b" , ugun uyu utup ıtaşifi Amiral 

y · el har' . • 3' OOO ıı. seıvano , e gra a ra naı ı B d k 
l ankııyaıt ~ e, ıçten geleba- vetleri gösteren bir tablo neşretmek- Hollanda 50. tebliğde, Almanya - Bulgaristan mü- prens Pol tarafından kabul olunacak f y~ ınlcenup utbuna yapacaiı l6o 

ece tchlikedır. Bu tehlike dün de edi Fransa 40.000 nasebatının normal olduğu ve iki h . . M k . 1 0 
erın P anlarını tasvip etmiıtir 

~ardı. Fakat italyanın Arnavutlu- t r. Sovyetler 30.000 . w ve arıcıyc nazın ar ovıç e m za- Amiral Byrd, gazetecilerle konu• 
gu işgali üzerine, artık tehlike Bal- . Amerikanın pasifik filosu 1.000.000 memleket arasındakı dostlugun de- kerelerde bul~nacaktır. Bu müzake- şurken, sefere teırinievvelin 15 ine 
kan milletlerinin kapılarına kadar Bu tabloya göre, muhtelıf devlet· vam ettiğini bildirmiştir. relere ehemmıyet atfolunur. doğru çıkılacağını ve bu seneki 1e-

Kelmiştir. İtalyan gazetecisi Ansal- lerin uzak şarktaki filoları şu kuv· Yekun 1.240.000 00°*1>0 ferin esas hedefinin evvelki seferler to leçenleı:de yazdığı bir ma~ede vettedir: Japonya 860.000 M •• • 1 e e • esna.sın~a Am;rikalıların keıfettiği 
dta!,Yanın hır «Balkan devleti> ol- oo*oo t z er ışıtsın arazılerı Amerıka Birleıik devletleri 
k~Kllnu ~yle~i· ve bu ~fatla ?ir ta- J l B u eca vı hü~ümeti .a~ına. t~mellük etmek oJ. 
l m VazıfeJen ve mesuJıyetlerı bu- J u ı·an esterı·yu dugunu bıJdırmı§tir. 
unduiunu Balkanlılara hahrlat- :a:---

rrııı. Bu vazife ve me8\tliyetler ara- l 'Ll lı • hl •k d Slovakyanın niveti ynda· ltalyan pzetcciıine söre, ngİ;,fere, İsfİR Ô eri fe 1 eye Ü• ·" 
h ur?slav orduıunun Fransız erkim-• b d Bratislav, 8 (A.A.) -Selihiyetll 
h~~eai elinde ilet olarak kulla- Dün, Madrid haTR divanınca şecek devletlerin yanı aşın adır Slovak mahfillerinde ıöylendiiino 
-;ı-ıııuiyle Yunani9tanın ve Bul- I . göre, Slovak hükümeti, Slovakyayı 
~~•tanın da uılu otumıalanm te- idama mahkum fdu Lo!1dra, 8 (Radyo) - nailte~ • ne filen, ne de hukukan tanımam1f 
~ıra ~I itler de varnııı. Ayni aa~ O ~~f nazın l:ord J?e~var ~uaf:in Hıranoma olan memleketlerin kon10loılulda. 
re tecı, bu pyeye matuf olmak ilze- Madrid, 8 (A.A.) - lspanyol suliyeti. b_ır ~yl~v ve~ıı ve ı~gılterenın, ı1- • rından memleket harici imtiyazı Jıak-
bi italyanın Arnavutluğa yüz elli 801yaliıt partisinin Largo Caballero 2 - Ağostos 1917 umumi gre - :ık.lallerı tehlıkeye dutcce!k devlb!· Gazetecılere beya• kını nezetmek niyetindedir. 
~· aıker 1evketti~ni )'aZmtfhr. ile birlikte lideri olan ve geçen mart- vinde mesuliyeti. erın. yanıbqında b~lun~. .tan b ır ccuu,--

d~ iltaten itayla Balkan yarama- ta Madridi nasyonaliıtlere teslim e- 3- Londrada kral altıncı Georgeun an bıle .. tereddü~ ~tmıy~«:ganı ve 1;.: natta bul und 1 g· r z ta 1 • 
icat ~a ayak haamıı l>ulunuyor. Fa- den sabık müdafaa meclisi reisi Ju- taç giyme merasiminde cumhuriyet ~~~ d.~nya~ bılınmesı l&:~m ge ı U n 1 1 yyare eri 
bir ı~.lya Balkanlı bir devlet deRil. lian Besteriyu muhakeme edecek o- hükümetini temsil ederken baza in- gı~ı .aoylemıı ve ıunlan ılive ~yle- Tokyo, 7 (A.A.) - Sqvekil Hi- -Bat tarafı t inci sahifede_ 
de ı:~•tevlidir. . Savrulan tehdidler lan divanıharp _bu sa!:>ah saat ond_a giliz siyaset adamları ile m~za~ere- mııtır: .. . ol- ren~uma gazetecilere beynelmilel cereyan etmekte bulunduğu bet bin 
rnada.ı feyden zıya?e, Balkan yan- toplanmış~ır. Dıvan, uç genera~.' hır lerde ~~lu~?'1~' olmas~ keyfıye!•·. . - .T~vuz. ~e ~kı!de olursa vazıyet hakkınd~ ~ühim beyanatta kilome~r~ mu~abbaındaki ..ha ka· 
~dıniatr!'aldcnıdakı tasavvu~lannı mıra~y. uç kaymakamdan murek- . B~. ~ç curum~en bılh~saa bırıncı sun, ıngıltere ıçın bırdır.> ~ulunn:ıuştur. ı:uk~met reisi ezcüm- ranlık ıçındedır . 
.liYıJu 881 bakımından dıkkate keptır. sı muhım addedılmektedır. .e mazıde oldugu gıbi timdi de anti- Manevralar umumun heyecanını 
rista ır. Bu tartlar alhnc:la Bu1$Z'a- Besteno nasyonalistlerin mu - Bestero, harp divanının dahili maznunun yaıının ve fena olan ııh- komintern paktın takviyeiini istih- uyandırmakta ve Londrada görül· 
ha)d:1h.~ .~endisi de dahil olduğu zafferiyetinden sonra ispanyada ka- harpten evvel ve harp esnasında 11- hi vaziyetinin nazarı itibara alınarak :laf eden japonyanın siyasetinde hiç memiı bir manzara arzetmektedir. 
tiktaİıe ~tun Balkan milletlerinin i1- lan dahili harbin yegane büyük me- panyadaki iki sol cer.'\h partilerinin beraat ettirileceğini zannetmekte - bir değişiklik husule gelmediğini be.- Sema projöktörlerle baştan başa 
del&let r:ıe kartı ıuikast manasına sulüdür. ithamname de bilhassa §U faaliyeti hakkında hesap sorabileceği dirler. Fs~at bir çok kimseler Beste- yan etmiştir. ziyalandırılmakta ve harekat takip 
lıtrn8" en bir politikayı kolavlaş- noktalara istinad etmektedir. yegane büyük cumhuriyetçi şeftir. ronun büyük cumhuriyetçi şeflerden Almanya ile Sovyetler birliği a- olunmaktadır. 
rrıe~. r::" Jrteaebbüs etme.i beklene- 1 - lspanyol sosyalist partisi fa- ikinci cürme gelince, bazı kim- biri olmuı itibariyle miul teşkil e- !'asında ticari veya iktısadi bir itilaf Manevralara iştirak cclen yüzlerce 
btleri" "R Ati qa~iptir ki otoriter d~v- aliyetinin inkişafında maznunun me- seler cürüm tarihinin eski olmuı i- decek bir cezaya çarptırılmuım is- akdcdileceğine dair dolatan pyia- bombardıman tayyaresi bombalar 
ilin idr&Jti1 '!8ri•tandan ~lcledikJ,,_ tibariyle bu hususta takibattan vaz temektedirler. lar hakkında ba,vekil, bu iki mem- 3tmakta. itfaiye ve imdadı sıhht o
tel~ldti cd~rı"e ka~ hürmetsizJilr Simdi de Berlinde ayni şeyi yapmak geçilebileceğini söylemektedirler. Burgoı, 8 (Radyo) -Sabık mü· leket arasında böyle bir itilif akde- tomobilleri hayrete şayan bir ıürat-
ii1tıidi y 1 

ehilec .. lc olan bövle bir Köae lvanofa terettüp eden bir vazi- Sosyalist liderine verilecek ceza dafaa meclisi reisi Ju1yan Bestiyero, dilmesi ihtimali olmadığını, hele si- le vazife ba,ında bulunmaktadır. 
~~aoslav df'vlet adamlan son fe olmu,t.ur. hakkında yürütülen tahminler biri- bugün toplanan harp divanı tarafın- yasi bir anlaşma akdinin hic mevzuu Manevralar sabahın dördüne ka-

eeyahatinde Jurnu,lardı. A Ş. ESMER birine uymamaktadır. Bazı kimseler dan idama mahkum edilmi§tİI'. bahis olamıyacağını sövlemietir. dar devam edecektir. 
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Ceohesine, Sulhü Takviye T~t~_ne~ler, Danı- RADY 1 
zıg ın bır harbe [ .. 1 •• k 

Etmek I•Çl•D G.ı.rdı•k deg.,medig.,i hak- ı gu.un program 1639 M. 183 Koı./120 Vw 

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

-Battaııafı 1 inci .. ırıfede - J bilmiyorum unutmuşlar mı? Alman yetleri yekdiğerini inkılap ruhunun Bu izaha ti müteakip sual sahibi A d / ft 

mekt~ ve bunların efr~fmda yer l'er
1 

milletine tavsiye ad.len İni'iliz dost- ateşiyle sevmektedirler. 1i Rana Tarhan .söz alarak dem~tir gan Q arl yer SlZ 
neşelı mamureler vuood bulmakta luğunu Türk milleti için fena telakki Balkanlıları yekdiğerine bağlı- ki: - Ba~tanf ı 3 üncü sahifede -
dır. _ etmek, fena göstermek doğru bir yan Balkan paktı, şimdiye kadar Bal- Muhterem Hariciye Vekilimizin Londra, 7 (A.A) - Manche.ster 

Gilzel devlet merkezini sulh yoJla muhakeme olacağından şüphe edile- kan sulh una yapmış olduğu hizmet- memleket harici siyaseti hakkında Guardian gazetesi yazıyor: 
rma borçluyuz. Bugwn mükemmel bilir. (Şüphe edilebilir, bravo sesle- leri bundan sonra da ayni kuvvet ve lütfettikleri tatn{inkal' sözlerine ar- Polonya Danzig meselesi için b ·r 
bir üniversiteye, Ankarada bir kaç ri.) kudretle yapmakta devam edecektir. zı teşekkür ederim. Ve isabetli siya- hal çaresi veya bir anlaşma şekli bul 
fakülteye ve çelik gibi bir gençliğe İngilizlerle başlıyan temas ve mü- Son zamanlarda yaptığımız te- setlerinde muvaffakiyetlerinin teva- duğu takdirde yapacağı teklif Pa -
malikiz. Her sulh yılı Türk nüfusu- zakerelerimize müvazi olarak Fran- maslar ve muhavereler bunu va~ıhan lisini dilerim. (Bravo sesleri, alkış - riste ve Londrada hüsnü niyetle kar-
na zay;atı telafi ettikten sonra sızlarla da müzakere ve temasa gi- göstermiştir. lar. ) şılanacaktır. Bununla beraber Al -

Kw. 
T. A. P. 31.70 M. 6465 Koı./20 

Kw. 

'f0RKIYE RADYO DIFUZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

12.30 Program 
12.85 Türk müziği (Kadın küın,_ 

ses heyeti) 350.000 Tilrk çocuiu he-diye ediyor. rişmiş id k. Hatay mes'elesinin hal- Arkadaşlar; Gene meclisin bugünkü toplantı- manyanın serbest şehri zaptetme.sine 
(Alkı~lar) !inden sonra Fransa ile Türkiye ara- Sulh cephesine iltihak ederken sul sında Ticaret Vekili Cezmi Erçin mani olmak için siyasi bir müdahale 18.00 Memeleket saat ayan, a 

~jans ve meteoroloj i haber-
leri. 

Mılletin gururunu teşkil eden k.ab sında muallak hiçbir mesele kalma- hü takviyeden başka bir emelimiz ol- Parti müstakil grup reis vekili Ali ye lüzum olup olmadığına karar ver 
raman Türk ordusunun karada, de- ciığı için 1ngfözlcrle yapmış olduğu- matlığı için Almanya ve İtalya dahil, Rana Tarhan tarl)fmdan harici tica- mek hakkı Polonyaya aittir. Polon
~izde :e havad11. bu@nktt müker:ıme muz beyanname aynen Fransı~larla bütün devletlerle normal münaseba - ret~mizde. :a:b~k edilm~k~.e ?,la~. ~.~u~~ ya hükftmetini şu veya bu yola aev- lS.15 
lıyetinı de yıllarının bazırladıgına da imza ve teati ediJerek İngilizlerle tımızı devam ettirmek kararındayız lerm tadılı ıçın ne duşunuldugunu k t k b' 1 t kl"f t 

Müzik (küçük orkertra -
Şef: Necip Aşkın) 

b ] (B l · lk ı ) I l - h kk d k' e me veya ır an aşma e ı c -orç uyuz. ravo sese erı, a ış ar kat'i (Asistans) nrnkavelesi için ya- İstiyoruz ki her çeşit alış veriş ve kili ve hayat paha ı ıgı a ın a ı tet- . 
Ark d ı · 1 . . .. . k'kl · t tb"k h · mek hususunda Fransa ve lngıltere a aş ar, Ilı makta olan müzakereler ayni hi- tlir munasebetlerı ve umumi olarak ı erın ne zaman a ı sa asına ın-
Hiçbir zafer sulh yıllarının bize zaya getirilmiş oldu. dostluk münasebetleri eskisi gibi de- tikal edeceğine dair sorulmuş olan su hükftmetleri hiçbir teşebbüste bu -

vermekte devam ettiği btı nimeti eri Arnavudluğun işgali b:taraflık- vam etsin. Yalnız şurası da muhak- ale cevap vermiştir. lunmamışlardır. Polonya ile A lman.rti 
veremE>z. Ve qiçpir vicdan bu güzel t~n ayrılıp sulh cephe:.ine iitihttkı- kakbr ki normal ve dost münaseba- Ticaret Vekili bu cevabında mev- arasında harb patladığı zaman Va.r -
şeyl~rin bir harb alevi içinde er~ - mıza bir bakıma göre en büyük amil tın eskisi gibi devamı için arzu ve cud ~ü~dele ve tediye rej~imizin şova ile garb devletleri arasındaki it
mesme razı. o!amaz. (Brav? ~esle:ı~ olmakla beraber diğer bir bakıma kararın iki taraflı olması şarttır. Bu se!.alı.yetınden ~e se~best _muba~ele tifak kendiliğinden harekete geçe -

Bunlar hızım memleketımız ıçın göre de bu iltihakı son senelerin si- noktayı hassasiyetle takip ediyoruz. r:1ımıne umun:ı. şekılde gırmek _ı~- cektir. 
ne kadar doğru ise ufak tefek fark - yasi had 'ıelerinin tabii bir neticesi İtalya ile alışveriş münasebetleri - kanlalrıkeld1 e e~bıl.ınb~e?'e dkad~r .. dıg'.:r Diğer cihetten bu gazete Hol1andn 
lar ile her memleket için vakidir. Ben addetmek lfızım<lır. miz eskisi gibi devam etmektedir. meme et er gı ı :zım e tıcan mu- nın sulh cephesine iltihaktan imtina 
bunları yaln~z Refik Saydam hü~Q - Çanakkalede, Suriyede ve Irakta Almanyada ilk günlerde bir tereddüd naseb~tta bu~un~.ugumu.z .. memleke~- etme.sine teessüf ediyor. 
metinin detıl bfitfin Türk milletınin karşı karşıya harp eden Türk, İngiliz ve bir kararsızlık belirdi. Fakat ya 1:re ~ıt kon1okto:. t~tw.ılatın~, ~an
sulhe ne kadar derin hatlarla ve ne ve Fransız milletleri yekdiğerinl tak- vaş yavaş bu tereddüd zail oldu. Ve cı .mubadele r~ıımımıze ı~tıbak 
kadar sağlam rabıtalarla bağlı oldu direttiler. Bu takdir dostluklarla bir- işler normal hale girmeğe başladı. ettırmek ~aruretınde bulundugurnu-
<runu go··stermek ı'çw· saydım 1 · . b' (" . . B ·· b" t k · .. t 'k' t zu mebdeı hareket olarak kabul et-
b • eşınce yenı ır ıncızapla) sevışme- ugun ır e ış mus esna ı ı ara~ . . 

F k t b . lh lh ld - · · • b 1 d 1 H b h b' f b" b' . d . . .. . melıyız. Roma, 8 (Radyo) - (jurnale di a a ız su a su o ugu ıçm ge aş a ı ar. a eş ar ı esnasın- ın ır ırın en hır şıkayetı yoktur. D . . ttt 1 ) t · b h · · v· _. . . . . . . . . emıştır. a ya gaze esı aşmu arrırı ır-
Q,egıl bız sulh il Turk memleketine da (Sanctionların) tatbikinden doğa- Bu tek ışm de yakın b ır ahde mü3 - T' y k'l' b d h . cı·no Ga da. b ü d - k 1 . . .• . ~. . .. . . ıcaret e ı ı un an sonra arı- Y , ug n yaz ıgı ma a e-
ve ınsanlığa getırdıgi hesapsız ve öl- cak tehlikelere karşı Türk _ İngiliz bet olarak ha lledılecegını umıd edı- .. t" . . d ki. . k d tt 1 h kl 1 k · · .. . . . . . . . .. cı ıcaretımız e ırıng, ta as, ser- e a yanın , a arını a ma ıçrn 
çusüz ıyıtıkler ıçın a~kız. Şayet bu- milleti mütekabil +-aahhüdlerle ye'' yoruz. Bır aralık Aimanyamn Turk b k"ll . . h . l k l f t b kl d·-. . -_ . .. . • ~- . . _. est şe ı erının angı mem e et er- ırsa e e ıgını ve ne yapacagını 

Palavra! 

1 - Feliks Clasmer - Kır

langıçları vedaı 

2 - Wnldemar Gibish -
Çakır keyt:m {Viyana şar
kısı) 

3 - Eduard Kiinneka - Le
di hamilton operetinden 
potpuri 
4 - Micheli - Çocuk oyun
ları 

5 - Miroshıv Shilik - İs
panyol dansı 
6 - .J. Strausııı - Sabah ha· 
vadiRleri ( \.'R ls) 
7 - Dohnanyi - Düğün val• 
ıi 

8 - Walter Noack - Ro-
mantik Uvertür 

14.15-14.30 Müzik (Şen şarkılar -
pl.) na ragmen bır gun sulh bıze harbc!en d"g·erine bag~landı 1\fontreuks'de İn- talebesıne fena muamele ett gı hava l .. b tl d b l d .., d .. . . d 1 . . ~ • · -• . . . . . . e munase e er e u ... n ugumuzu aha evvel ı:ıoylemek ıtıyadın a o -

daha :pahalıya satılmak ıstenır~e o g liz ve Frans•z murahhasları bog· az- dısı verılm.ştı. Bu havadıslerın de ] t h . ,. t' t. . . b 1 . . . _ 18.30 Program . . . . . • • • ana mış ve arıcı ıcare ımızın aş ı madığı gıbı, metudlarında daıma anı 
vakıt harbın ve zaferın bıze ne ka- lan yeniden Türk hakimiyetine iade dogru olmadıgı anlaşılmıştır. l 1 ah il . ·. . A • .., 18.36 Müzik (Şen ona mOztfğ'i -.. • . . . ca unsur arı o an m su erımızın hareketler esaslarının hakım oldugu-
dar aşık olduğunu gosterlUege de eden mukavele'-·i "''aparken Türk mil- Arkadaşlar, tekrar edıyorum. Po- 1938 1 · · d k' d ·ı 1939 . . . t İbrahim Özgür ve ateş bö-

• • • • J J • • • yı ı ıçın e ı urumu ı e nu ılerı sürmekte, her talyanın sır 
amadeyız. (Bravo seslerı ve şıddetlı !etine karşı hakiki bir yakınlık gös- lıt!kamız yurdda sulh, cıhanda sulh mahsul vaziyetinin müsait inki afı- . .. cekleri) 
alkışlar. ) . tur ... Gene tekrar ediyorum. Biz sul- . . Ş< vermemek hususund& itına gosterm&- ı 00 re k t• 

. . terdıler. (Alkışlar) . T • • • , nı memnunıyetle kaydetmış ve ha~ sini tavsiye eylemektedir. · yocu saa 1 

Bız uzun yılla:•. yurdda su!h, cı: .A.kdenizin bozulan asayişini iade ha~ emnı:v et ve şerefım~_zı v~ b.u~larıı yat pahalılığı karşısındaki düşünce- 1.25 Türk müziği (Fasıl bey~ti ) 
~~n~a sulh ... Polı~ıkamı.zı takıb e1!ı- için Nyonda toplanan murahhasları- baglanm.ış olan tnahhutler~~ızı. ko- !erini ve hükumetin bu yolda takip PARA BQRSASJ 20.00 Memll"ket saat ayrı, aj ans 
~ımız bitaraflık sıyasetı yolunda ıs- mız ayni kararın altına imzalarını r~yan bır sulhe aşıkız. (Sureklı ve eylediği hattı hareketi izah eylemiı- ve meteoroloji haberleri. 
tıhale uğraşt~k: Çünkü evv~lA o.za. - koydular. Ve nihayet Çekoslovakya şıddetli alkışlar). tir. A N K AR A 20.l<l Neşeli plak1aı- - R. 
manlar kendısıne az çok ~venılebi- hAdisesi ve onu takip eden hadiseler ooo*oo 20.15 Türk mUziğ i 
len blr cemiyeti akvam sulh mUes~ese ile A:rnavudluğun işa-ali kartıaında •• Sterlin 1 - --· HL-ut....na..,,..._vi. 

si bütün kuvevtiyle ayakta bulunu~ ayni hisleri duydular. os ov za- Dolar ı2::~~5 2 - Şerif İçli - Hicaz şar-
yordu. İşte bu siyasi hadjgeJerin tevlid F. Frangı 3.355 kı • Derdimi ummana d5k. 

Sa~\ye.n ~~r devlet kendi derdiy~.e ettiği görüş birliği bu üç devleti sulh Liret 6.6626 tüm. 
ve milşkttlatıyle meigul oluyor. Mu- cephesinde daha sıkı bağlar ile bir- k 1 İsviçre F. 28.545 8 - Şekip Memduh • Hi-
nakaşalar daha zi~ade. ideolojik sa- leştirdi. (Alkışlar) • ere e Florin 67.2326 caz şarkı - Mah"°oldum o 
halarda kalem sahıplen arasında ka- Bu üç devleti birleştirecek olan e rı Rayşmark 60.835 tali. 
Jac3,k gipi görünüyor. Ve nihayet ı.ı.zun vadeli kat'i anıa,manm teferru- Belga 21.53 4 - Udi Fahri - Hicaz şar-

~~n)~:: ~ıe~::::i:ı;ı::~udeh::~: :~~:\~e;~~te~l~i:;ş~~l~~rkş~~~~~~~ Molotofla lngiliz ve Fransız sefir· ~:::mi ::~:26 ~;s~.Bahar olsa çemenzar 

mevzli bir halde kalacağın~ üıanılı- vardımJaşm~munhedesi üzerinde ça- lerı·, du"n z"kı• Saat konu.c:fular Çekoslovak Kl". 4.34 5 -- •....• Kanun üikı:ı:mi. 
yordu. lışılmaktad~. Bu muahede her iki 'Y 14.035 G - H~·k tütkUsü - İnce 

Ce1"iyeti Akvama ya.vaş yavaş e~ devlet ara<1ında muhtelif sahalarda Moskova, 8 (Radyo) - Harici- vermenin doğru olamıyacağını aöy· ~~ç;ta 23.845 ~ı:.yır l.{çiH··:-.~i. 
ki ı:ıüfuzu kaybettirilmeie başlandl . : ş birliğini tanzim eden hükümleri ye komiseri Molotof, bugün öğle - !emiştir. p 

0 ı il 24.8425 '1 - •..•••. - Karcığar tür-
Tahdidi tesl'hat teşehbüsleri iflb et- ihtiva edecektir. (Alkışlar.) den sonra saat on sekizde Kremlin Molotofla İngiliz sefiri arasındaki eng 0_905 kü - Benliyi aldım kaçak-
R. Her yerde mihraklar ve mihverler Hiç bir medeniyet harbin çocuğu sarayında in~iliz elçisi Vilyam Stit müzakereler devam edecektir. L~y 2 .8926 tan. 
doğ'du. Sözle, siJfth ve kaJemJe top d ··ıw B'lAk' h d . t ile Fransız sefiri Naçyarı ve Vilyam Londra, 8 (Radyo) -Rusyanın, Dmar 34_62 8 - Bimen - Hüzzam şar-

egı r. ı a ıs er me enıye uzun k b l . .ki b k B l k d l . . . Yen arasındaki meıafeler azaldı. Cebre.Jı .. b" Ih h 1 .. d.. H Strangı a u etmış, ı uçu saat atı ev etlerının şımdiki rejimle- 30_5475 kı - Stık\ınla geçen ömrf\m. 
yapılan bazı emrivakiler bazı mem- suren r ~u un m::ı. su u .. u~. arp konuşmuştur. Bu konuşmalarda Po- rini değiştirmelerini istediği hakkın- İsveç Kr. 

23
_9025 9 - Mehmed Nasib - Hüz-

leketleri tamamen bazılarını da kı&- esaret tevlıd eder. Sulh hurrıyet ya- temkin de hazır bulunmuştur. daki haberler, Sir Vilyam Strang ta- Ruble zam şarkı _ Açamam aça-
men yok etti. ratır. :Medeniyet te her milletlerin Sir Vilyam Strang, gazetecilere rafından sureti katiyede tekzip e- ESHAM ve T AHVİLA l marn söyleyemem. 

Siyasi hAd~ş.elerin bu yeni inkf~f- eseridir. Bugünkü Avrupa medeniye- beyanatında, müzakerelerin selahal dilmiş, Rusyarlın böyle bir talepte A N K ~ R A 10 _ Udi Ahmcdin _ Kar-
lan kar~lsında yurdda sulh, cihandıı tinde laakal büyük devletler kadar doğru yol aldığını ve fakat izahat bulunmadığı bildirilmiştir. s·vas _Erzurum hattı cıjhtr şarkı _ Varken g6-

sulh politikamız\ takip ettiğimiz bi- l<üı;Uk ve mil~bkil devletlerin de c • h k ~ • idhzznrıcr ~ / mabmbfgmh tılde bin ttırllt. 
taraflık y~ll\t'd!t istihsal e~menİn ar: his-şesi v"rclır. Bunlnrı bertaraf etmek ın u·· u me tı· 1933 Türk borcu !. 19.325 Peşin 21.00 MUzik (Riyaset icumhur 
tık mUrokü:n olup olmadıgmı kene\ meden:yetin ve terakkjnin seyrini istikrazı Ill 19.83 bandosu_ ŞE>f: İhsan Kiln-
kendimize sormağa başladık. Meşru- kırmak demektir. Bu mümkün değil- ' Sivas _ Er?.urum V. 19.88 çer) 
t~etle hiç bir telif kabiliyeti olml- dir. Mümkün sananlar acı akıbetlerle Zaferi elde edinceye kadar harbe r " 1 - o. Strauss - Nikl 
yan hadiseler bu hAdiselere uzak VE' eri'eÇ karşı karşıya kalacaklardır. S } k E (Marş) 
yakın her miUet gibi b"zi de düşün- Bugün dünya politikasının giln- devam etmeg"' İ kararlaştırtl atl ) V 2 - Tscaikowsky - Çiçek-
dürmeğe başladı. Orta ve Şarki Av.- delk seyrine bakılırsa görülüyor ki . . . . 1 Kınlçuilu otobüs durak yeri 20 ler val!".i 
rupanın bu esnada ciddt bir buhran 5ilah ve cephane fabrikaları tam bir Sunkın, 8 (Radyo) - Harbın HükOmet, zaferı elde edınceye S - c:Les F ranccs juges-ı 
geçil'diğini hep hatırlarız. Hakikat- harp faaliyeti içindedir. Diplomasi ikinci yıl dönümü münasebetiyle Çi- kadar harbe devam etmek kararını No. lu ev satılıktır. Müracaat yeri: uvertürü 
te ise bu buhran ıarki Avrupada he- gö:rüpıeleri harp havası içinde de-. nin her tara~~nda ~üyük ş~n!ikl~re ~~r?iğini ve bundan asla dönmiyece- Kızılculluda bakkal ALI _ 4 _ Leoncavallo _ Maia 
nüz zayi olmamıştır. Vakit vakit vam ediyor. başlanmış ve olenlerın ruhu ıçın kıU- g nı, beyannamelerle halka ilan ey- ._.._ __ ...,_

111111111111 
___ ..____ (fantazi) 

muhtel:f devletlere taalletk eden şe- Gazeteler, radrolar, ajanslar be- seıerde dini ayinler yapılmı§tır. lemiıtir. 1 Doktor ii - rhRh':"i'r - cilourrecı 
killerde bu buhranı~ tazelenmekte şeriyete aylardanberi bir harp gün- J t l • M. ŞEVK! UuUR fn rıtnsquc" 
ve aiırla~ıp hafiflemektedir. Bu ah- l~~i yaşatr:ı~ktadır.Denilebilir ki bu- apon a'vyare erı Dahili baıtahklu mliteha111aı ::!1.oO Arındolu ı:tl'1nsı (<::p 'ır ser-
valin ba§laması bize memleket için ~un sulh ıçınde yaşıyan tek kuvvet J t ikinci Beyler eokak No. 82 •i~i) 
yeni emniyet tedbirleri almak ve ci- harbi yapacak olan ordulardır. Te - Telefon l'fa 3286 ._.~.(10 Mii zik (razb'ln ·ı - pl.) 

han sqlhuna başka yolcl~n faydalı menni ederi mki bu bula~ık ~av~. içın F alcan adındaki lngiliz gemisin in H .. talarını Sabahtan itLharen 'U ~ _'. l:l-23 Son njnn·; iı:ıl··e l'l eri ve ya-
olmak içiıı geç"recek çok vaktimiz de sulbü kurtarmak gayrı mumkun ol ge-c~ "ah~ kabul .,,.e ~u~""'ne r~ ... ,.. 1 _Devamı 10 nuncu sahifede -

kalmadığını öğretmiştir. mıyacaktır. (alkı~a:r~ . yanı başına bomba attılar , ' 
Nihayet hiç bir gıda maddesi ve Sovyetlerle dostlugumuz ılk dost- yen•ı 

00
i 6 cı heyecan ve kahkaha haf tası 1 

hiç bir maddei iptidaiyesi olmıyan, luk günlerinin bütün hararetini ta- Chungking, 8 (A.A) - Chung - bulunmuştur. japon kumandanı tar- mrvaf fakıyetle devam ediyor 
ne madenl i ve ne zengin toprakla- mamiyle muhafaza etmektedir. :Bey- kingi bombardıman eden 27 japon ziye vermiştir. IZMIRDE iLK DEFA 
n bulunmıyan Arnavudluğun işgali nelmilel her mesele iki devleti yan- tayyaresinin birinden dilşen bir 
bitaraflık politik:-ımızı terkederek yana ve daima ayni sa!ta bulmuştur. bomba cFalcon> ismindeki İngiliz Prens p ol WAU.ACE BERRY JAKİE COOPER tarafından 
aulh cephesi tarafını takviye etmek (Alkışlar) topçekerinin 30 metre kadar ilerisi oo• ldı·ı· ru·· cu·· . K A F 
karannı verdirdi. (Alkışlaıı) Potemkinin Ankara ziyareti dost- ne düşerek gemiyi sarsmıştır. Mısır Hariciye Nazırını 

o zaman, İngilizlerle malftm be- Juğumı,ızun bu hararetini tebarüz et- cFalcon> infil~kin şiddetinden neh 
yannameyi ilan ettik. Bundan sonra tirmeğe bir kere daha vesile teşkil rin sığ yerlerine doğru sürüklenmi§- kabui etti 
dahi yurdda sulh, cihanda sulh. po- etmiştir. Böylece bir kere daha anla- tir. Nehrin ıyükselen su sütunları ge- Belgrad, 8 (Radyo) - Mısır 

2 Turkçe Tam ve Yeni Kopya 

3 Ahbap 
Çavuşlar HAYDUTLAR ARASINDA 

Karım Beni Aldatırsa 

litikamız değ'şmemişti:r. Sulh cephe- ~ılmıştır ki konuşmadan, görüşme .. minin güvertesine düşmüştür. Bom- Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya 
ıinde sulhu takviye e~mek için iltihak <len her iki memleket diğeri için ay- banın gemide husule getirdiği mad Paşa, bugün kral naibi Prens Pol ta
ettik. Bjzim bu cep,lıeye l'irif'ıniz kar ni ley\eri düşünmekte ve yapmakta- di basar hafiftir. . rafından kabul edilmiş ve yemeğe a~ 
şı i'azeteler tnra.fında~ çok tenkid dır. (Bravo sesleri) Lond~a.' 8 (Radyo) - J.ap~n tay- lıkonulrouştı:r: . 
edildi. Bu gaıeteler kendi rejimleri- İki muhtelif inkılabın fok müşkül yarelermın (Falcan) gemısının Y~ - Mısır Harıcıye Nazırı~ pazartesı Cumartesi pazıw 10 12 "'O ~,30 7,15 de 
ninen esaslı kitaplannda Alman mi l- <1artları arasında ve ayni zamanda nına bomba atmalarından dolayı Ja- günü buradan İskenderıyeye hare- Sair günler : 12.30 2,30 7,15 l başlar. 
1 .. tine tav.eiye olunan !nıriliz ittifakıuı doğan Türkiye ve Sovyet cumhW'i· pon hüktlmeti nezdinde protestoda lt•t .. d.-r•"•'· t•••-•a 



: Tcn1muz 193!) PAZAR 
eeç wa RW - • -

r ' H 
'l'ertip eden: ANT SVOKU -149-

• 
Çeviren: KAM! ORAL 

(ANADOLU) 

.1 
il 

KADDN 
Siyah gözlük 
l{u lanınız 

(SAHiFE Sf ~ 

Bitaraflık Ka unu 
ından 34 kişi, kanunun 
k 

, .. 
at ıyen :stemiyorlar 

Mareşab.mız gitti 



(SAHiFE 6) \ANADOLU) 9 Temmuz 1989 PAZAR 

~~=·~·HU·~~· lj r~,,,,.,,,~,~IA ~~ 
f ngiliz kralı, Parisi ziyareti sıra

ıında bir orkestra konserinde bulun· 
m\ıftu. Orkestra cHayır, bunu as
la i.iğrenemiyeceksin> valsini çalıp 
bitirince hükümdar orkestra şefini 
çağırttı: 

- Bravo!.. Çaldığınız parçanın 
adı nedir~ 

Dilber yıldız Joan Blandel 
hayatını anlatıyor 

Orkestra şefi, hükümdara cHayır, 
bunu asla öğrenemiyeceksin I> diye 
hitabı doğru bulmıyarak bir tereddüt 
'1nı geçirdikten sonra cevap verdi: 

"Şuna eminim ki, ha:kı gü]dürmek ağlatmaktan zordur. 
San'at kıymetimin az olduğunu söy liyecek değilim.,, 

. - Hayır, majeste bunu asla öğ
renenıiyecekler J 

----c:ıo-ıooooo---

Fransız fıkrası 
Mariyüs ve Oliv bir arazi ihtila

fından dolayı mahkemeye düşmüş
lerdi. Kararın verilmesinden bir gün 
evvel Mariyüs avukatına gitti: 

- Karar yann veriliyor. Hakime 
nasıl bir hediye götürsem acaba~ 

Avukat itiraz etti: 
- Sakın hediye filan gönderm& 

Atık tarih profesörü 
- Bana aşktan bahset sevgilim. 
- Aşk esatirde bir ilahtı. Venüsü n oğlu idi. Küpidis veya Eros diye de 

çağmlırdı. - İtalyan karikatürü -
~----~--ıooo*ooo-~~-~. 

Ticaret 
yin. Kanun nazarında bu suçtur. Sınıfta muallim talebeden Abra-
Ayni zamanda hakimde senin hak- hama sordu: 
sız olduğun kanaatini uyandırır. - Metresi 50 kuruştan seJciz met-

Bir çok komik filmlerde rol ala • 
rak kendisine büyük bir şöhret temin 
eden joan Blondel Amerikan film 
mecmualarından birinsinde hayatına 
dair bir yazı yazmıştır . .Memleket! -
mizde de beğenilen bu yıldızın yazı
sını tercüme ediyoruz : 

cBlondel ailesi pek eski zaman -
danberi sanatkar yetiştiren bir aile
dir. Haçlı seferler sırasında ilk ced
dim olan Betran Blondel Aslan yii -
rekli Rişarla beraber sefere iştirak et 
miş , Kudüs kalesi önünde Salahad
din Eyyübi ile çarpışırken hastala -
nan Rişarı oyunlariyle eğlendirmi~ 

idi. B uiş bundan tam 800 sene evvel 
oluyordu. 

Ben de tabii bütün ecdadımın gitErtesi günü mahkeme kararmı re kumaşım var. Bunları almak için 
bildirdi. Mariyüs kazanmıı. Oliv kay kaç para vermelisin} 
betmişti. - 350 kuruş. 

Mariyüs, sevinç içinde avukatını - Yanlış anladın galiba Abra -

ği yola gidecektim. Esasen doğdu -
ğum tarih olan 1909 dan itibaren bü- \ 

buldu. ham. Metresi SO kuruştan sekiz met-

. - Hediyenin tesirini gördünüz re kumaş demiştim. Bunlar için ba-

tün ömrüm tiyatro koliselerinde, at• 

tist localarında • temsillerde geçti. 
Seyyar heyetlerle bütün Amerikayı ' 

mü) na ne vermen lazım n 
Avukat şaştı : J,, ~ - 350 kuruş. 
- Hakime hediye mi göndermiş~ - Tem bel ben de seni hesaba ça-

tin.. !ışıyor sanırdım. Otur yerine. 
·- Evet .. Fakat kutunun içine O- Abraham yerine oturdu. Mual -

livin kartını koymuştum. lim onun yanındaki talebeyi çağır-
~~~00000 \ 

J.- • dı: 

Sivrisinekler 

dolaştım. Hatta Avrupaya da seya -
hatler yaptım. Daha çocuk denecek 
yaşta iken sahnede kardaşım Ed ve 
kızkardeşim Clorya ile ufak numara
lar yapardık. Şurasını da kaydede -
yim ki kardaşım Etl aile mesleğine i. 
hanet etti, sahneyi bıraktı, çiçekçi 
oldu. Kızknrdaşım Glorya da be -

- Sen gel bakayım Mişon. nim gibi sinema artistidir. Bilseniz 

ık. 'ht• . k "lkb h d b. . Abraham Mişona fısıldadı: çocukken sanat için ne kadar çok 
ı ı ıyar sıne ı a ar a ırı- D d b ·· b k r 

birlerine tesadüf ederek derdlejiyor- -d. uyB. unkya en uç uçut ırfa çalışırdık. Oyun oynıyacağız diye ye 

la B
. . . d ver ım. ır uruş artırırsan ene - ~ Sormağa ne hacet? rneği, içmeği unutmuştuk. 

r. ırısı sor u: f·· kaf ı H o· · d · b K l . d' } uste anı pat atmm. asta - ışçı ev e mı ayan) Bu gürültülü hayat içerisinde mun-
- ı~ı nası geçır ın •««•>ıt n· . . k ,_ -
- Çok fena .. Eski bir duvar saa- - ışçıvı ne yapaca aınız oa. - tnznm bi rtah~il yapmak imklinlarını 

tının içine girmiştim. Gürültüden gö- Fark var! yım? , ... " .. bulamadım. Fakat yeryüziinde çok 
zümü kapamak nasip olmadı. Sen t . .. . uun mektep değiştirme rekorunu kırdım 
kışı nasıl geçirdin? .. kı arkadaş ~olda tesa?':1f ettiler. Davet ':lanıyorum. Hemen hemen Amerika-

- Fevkalade iyi geçti Bi saniye 1kisı de acele edıyordu. Sırı: nın her şehrinde bir mektebe girdim 
bile rah ts d'lm d ·ah rt - Affedersiniz dostum, dedi, hiz- Bir Fransız, bir İngiliz, bir İtalyan, Çünkü seyar tiyatro heyetleriyle ge 

a ız e ı e en, r a ve sa- b. A b" y h d. l w 

kın. m 1 1 d metçi kız dışarı rıktı Karım da evde ır rap ve ır a u ı top anıp eg zll·ken her şehirde ancak 15-25 gün , ışı mışı uyu um. ~ · , 
- Nerede idin? ? yalnız, onun için hemen eve dön - ıenmeğe karar vermişlerdi. Fransız : duruyorduk. Ben de her mektebdf 
- Bir hasisin para çantasında.. mek istiyorum. - Benim evime gelirsiniz, dedi. 0 kadar ~alı;ordum. Nihayet baball" 

-ooooo Öteki söylendi: ben sarabı temin ederim siz de İs·· yoruldu, ıhtıyarladı, şehir şehir do . 
... - - Ben de acele eve döneceğim. tedi~inizi getirirsiniz. • laşamaz bir hale geldi. 

Karım sokağa çıktı, hizmetçi kız ev· Muayyen gün ve saatta davetliler Tam okumak için bir şehirde yer. 
de yalnız. geldiler. leşmek imkanlarını bulmuştuk, fa -

---aas:11Nauaa lngiliz, bifteklik et getirmişti. 

yeceğim bir dilim kuru ekmeğin pa
rasını kazanmağa mecbur oldum. 

Blnaenaleyh on iki yaşında iken 
Nevyorkta bir güzellik enstitüsüne 
çırak olarak girdim. 16 yaşında bir 
manto mağazasında mankendim ... 
3onra Brodvi kütüphanesine, kiitüp 
hane memuru oldum. Orada can sı · 
kıntısından, çok kitap okudum. B:l
:liklerimi bütiin orada öğrendim, di 
yeb:lirim. Bu sırada babamın eline 

Tedbir İtalyan makarna getirmişti. 
Alman domuz sucuğu getirmiş - G reta Gırboıun yeni filmi 

Mahkum - Affedersiniz. 
çizgili elbiseniz yok mu? 

-ltalyan karikatürü -
---00000---

lngi liz fıkrası 

Çalışmağa mecbur olan genç ka- ti. 
dm, küçük çocuğunu bakılması için Arap kuskus piluvı getirmişti. 
ücret mukabifinde, bir kadına hı - Yahudi ise üç kardeşi ile karısını. 
rakmıştı. Bir gün habersiz olarak kaynanasını, dört baldızını, sekiz ço 
yavrusunu ziyarete gitti. cuğunu getimişti. 

---•.C«OC'»»ıt--

·rabii değil mı? 
Bağırıp çağırmağa başladı: iki serseri yatmağa hazırlanıyor-

- Bu ne rezalet 1. du. Ayakkabılarını çıkardıkları za· 
Çocuk bakıcı kadın onun bu hid- man biri ötekine: 

detine mana veremiyordu: - Ayakların ne kadar kirli, dedi, 
- Ne kızıyorsunuz, dedi. Ben ne benimkinden de fazla .. 

Dvktor - Bu yaralı, bir otomobi- yapayım? Her zaman göz önünde Arkadaşı cevap verdi: 
lin ~rptığı boksör değil mi? • bulunduramıyorum. Mahsus yük - - Tabii, bunda şaşacak ne var? 

Hastabakıcı - Hayır, boksöre seğe koydum ki, düşünce gürültü- Ben senden beş yaş yaşlıyım? 
çarp;m otomobilin şoförü 1. sünü işitip koşup geleyim. :u:---

So n d .1 n 

Sabık ganıter fotoğraf çılığıa baılayÜıca 
- Kımıldamayınız .. Yoksa ateı ederim. 

. ,...,. ' . - Amerikan karika.tihi.i -

- Nasıl bir kitap istiyorsunz e
fendim. 

- Bir genç kadının merakla oku· 
yacağı bir roman .. 

- O halde şu eseri tavsiye ede
rim. Son sayfasından ilk sayfasın& 
kadar insanı sürükleyici bir vakayı 
hikaye eder. ---00000---

Dalgınlık 
Hizmetçi - Evde hiç kömür kal

mamış efendim. Yemeği neyle pişi

receğim? 

Dalgın profesör - Aldırma ca
nım, bana bir çay yapıver kafi. 

1ir muhasip iş arıyor 
ithalat, ihracat ve komüayoncu

'uk itlerine vakıf, Fransızcaya qi
na, iyi referamlan bulunan bir 
muhuip it anyor. 

Müracaat yeri: lnönilı c~ddesi 
392 nı•-r:ı:ıralı hanenin üst katında. -

İki yıldanberi Greta Garbo film çevirmty~rdu. Pek yakında beyaz 
perdede seyredeceğımiz Ninotşka isimli bir komedyada bu yilksek ar
tist en mühim rolü almıştır. 

Filmi sahneye vazeden Ernst Libiştir. Muharrir Melşior Langiyel 
bir piyesinden alınan bu filme Meleyn Douglas da iştirak educektir. 

Greta Garbonun bu resmi Amerikadan A vrupaya tayyare ile gel
miştir. Yüksek artist yeni filmdeki rolünde görülmektedir. 

satışı ben yapıyordum. Maharetim 
sayesinde, üç aylık çalışmadan soııra 
mağaza iflas etti. Elimizde beş para 
kalmadı. Bir kaç bin dolar da borç 
altına girdik. 

1930 da Nevyorkta küçük bir tiyat 
roda cKöprü altı cinayeti> isminde 
bir melodramda bir rol oynadım •..• 

Piyes tuttu. Bu şöhretten Holivutta-

!q bir film şirketi istifade ederek 
mevzu filme almak istedi. Artık ta-
lihimin dönüm noktasında idim. Ya. 
muvaffak olacak, yahut mahvolup 
gidecektim. Borç harç para bularal<. 
Holivuda gittim. Talihin yard1mı ile 
piyeste oynadığım rolil filmde de 
bana verdiler . 

Bir müddet sonra cİş verme büro
su> filminde komik bir rol oynadtm. 
Artık yolumu bulmuştum. O günden 
beri 45 film çevirdim. Bu filmlerin 
ekserisi komedidir. Dra moynamak 
hoşuma gitmiyor. Kendimi Margrit 
Gotye, jülyet, ya.hud Makbes olmuş 
tasavvur etmek bile tüylerimi ürper
tiyor. Sonra halkı güldürmek, ağlat· 
maktan daha güçtür. Ben Sara Ber
nar kadar büyük bil' sanatkıir oldu -
ğum iddiasında değilim, fakat sanat 
kıymetimin az olduğunu söyliyecek 
kadar mütevazi de değilim . 

Filmlerde ekseriya kuş beyinli ' 
haffi bir kadın rolü oynardım. Fa -
kat geçirdiğim hayat, çevirdiğim filırt 
lere hiç benzemez. Kocam Dik PoveJ 
ile müşterek olarak tek bir emeli .. 
miz vardır= İki çocuğumuzun bUyU .. 
mesi. Eğer bir gün bir gazeteci be • 
nimle görüşür de ldet olduğu Ozere 
cN e şekil bir rol oynamağı istenin1J' 
sualini sorarsa vereceğim cevap ıme
ma hayatından uzak bir şey olur: cifi 
bir ev kadını, ve iyi bir anne oınıa1' 
rolü .. > 

1. 

Uontor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Uulı.şıcı, salgın ha11ta1Jklaı 

mtltebasıa 

( \' erem ve saire ) 
Basmahane poli• karakola ,r 

~mda .,,, 

T,·lr:-for.: 4115 



(ANADOLU) 

HASTAHANEDE MEKTEP 
*** 

Yataklarından kalkamıyacak dere-
cede hasta olan cocuklarla bir saat 

' 
Çocuksuz aile; yemişsiz bahçeye benze·r. Şefkat, ço. 

cuk için hazan büyük bir zarardır 

Amerika 
(SAHIPE7l 

lngiltP-rede yardımcı kadın askerler 



(9AHIP! 8 ) - (ANADOLU, 9 Temmuz 1939 PAZA.a 

Versay muahedesini imzulıyanlar, ne oldular? 
Amerikaya yaptığımız M . . h .. 

tütün satışı uahedeyı ımzalı yan murah aslara o-
1936 da 6 milyon dolardı. 1937 de mür uzunluğu bakım~ndan uğur geldi 
9,9 milyon oldu. Daha satılabiıirdi, 

stok kalına1ı 
N..- HaJil Atay Nn,orldan u. ediJU ve bu tütünün 134.520.080 

... Nfil&wm yaııyor: dolar kıymetinde 434.796.000 lib-
Nevyork - Jnhiaarlar ıdareai- reai tütün, 11.022.000 dolar kıyme

nin 1939 Nevyork dünya eersiıin· tinde oldukp milhhn bir Juamı da 
den, idarenin timdi ye bdar iftirak ıııara olarak lhr.ç eclllir. letatiatik· 
ettiği beynelmilel bütün ersi)ere rde. Turk tütilnU karıthnJarak ya· 
faik bir netice aldıiını bundan 6nceki pılan Amenkan ligaralarının dUnya 
mebaplanmda bi1dinniıtim. idare • pazarlannda muntazam nithetlerle 
,Din tergide çok fena bir tefhir yaptı- ~ittikçe dahe fazla arandıiı, gittikçe 
iı iddiaM lle telif edebilir misiniz) -laha fazla aatıldığı tetbit eclilmitti. 

inhisarlar idaresinin eergide Y•P- Dünyaıun en çok mikı.rda tütün 
tırdıiı pavyon, eitenin içindedir ve veti§titen ve en ço)l miktaıd. ıütün 
bpah ÇUfl aokaklanndan her han e aiaara ihraç eden bir meıpleket; 
Iİ birinin küçük bir modelidir. Mi- le biz en faydalı bir tütün anlaşma
marlannuz idarenin bu paviyonda ını hangi f&l'tlarla yapabiliriz) 
yapacağı tethiri, binanın mimarisi-- Amerikada bir aisara fabrik.uı ~ç-
ne ~dutmap çahıtılar; pa-.yonun mak mı; 
clıvatlllrı için Amerilcada nıiaaba· Amerikaya ınam61 qara idhal et. 
b birinciliği kanzanmıı bir TBrk la· mek mi, 
natklrına (reuam Halit) resimler Yokia. Amerikanın Türk tUtUnle.
yaptırclılar, vitrinleri. tütfln ve eip· ri harmanına höyük bir kıymet ve
ra anıh.Ja;lanm lcolonl\a, kemerlerin ren fabrikalarına ,eınilik tütün eat· 
albna rerlettiıcliler. Muvaffak. oldu- mak mı, bizi daha çok tatmin etler? 
lar mı~ 1936 da bizim Anıerikaya idhal 

Şahat zevlcler; mecburiyetler ve •ttiiimiz tütünün kıymeti 6 milyon 
~tlarla telif edilmedikçe bu tür do1~r kadardı, rakam 1937 de 9/9 

Yetmiş devlet adamının iştirak ettiği bu konferansta öküz çobanından' 
baş~ıyarak Mihraceye kadar her sınıf ve her meslekte adamlar vardı 

iü t~Jçu v~.temeıuıilere kim bir had ;nilyon dolara çıkh. l .milyon dolar· 28 haziran 1919 tarihindtı, yani! tuu. .tfpldultlann a '8tha idi. 
tayın edcbılıı) ık daha satılabilecekti, nıemlekettı- b d t . . 1 i . · AJd•»fl .ı .. 
. - tnJU.ar1ar idaresi •eraide niçin ütiln bu.ıunamadı. .. .. . eundı· adnevl~tmı· teyımrrnsı·ı1 seedneen evvetemı· ymrmu- Versay muahedesı· ar~ zı· hu .. k mlen" u. ~- uman '° ,. .... Qa huluu-

••ara yap'.amııyor) Amerıkalılara, Turk ttltunlerinır Y hh "" h V Y ş - 1onfu. Vefta1 muahedeabilıı tatbika-
- Serai idaresi, sergi için~siga· nefasetini ve yüksek kalitesini Am«! ra :s ~eş. ~rd e~ay ~ar::ın: J 9 J 9 ne idi? J 939 da ne oldu? tından doğan ihtilafları halletmek Q. 

ra yapmak inhisarını cLucky Stri • rikadaki sigara şirk~tleri. bizim tah-- ta.~a ı Pd erııın • csagb'aın, lha a . A VUSTU RY ADA zere tetkil edilen sefirler konferan-
kee vemı11' tir de ondanl. mfn edemiyec.J.:miz külfetlerle ta· lqat e en ve .uzun> ır su temın sı~n re'slijini ifa etmiftir. 

"t51 de k 1 b b d ımz Almanya Avuıturyanın mua>ıe-, 13 mart 1938 de Hitler Avustut- y tar 
Bir lıtanbul gazetesinde çıkan ya. nıtmıılardır. Her firket .enede vua-- e ı·ıce 0 an ır mua e ename a delerle kabul ed.len iltikl&Hne htlr- yaı iatil& edip Almin1a1a ilhakın! qıyan : 

zınm mevzuu, i.,.. bu L_dat ı.__ - 1't tt 4 mil-'on dolarlık bir reklam tah· et · er. . Andre Tardieu, bugün 62 yaşmda 
...... ııu1 uaB ,. B fh d met edeeektlr. ilin etti. b ı idi. !tsab u49 çalıfll\aktadır. inhisarlar ~ tar , aynı za1?an a, umumi u anmaktadır. Versa;y muahedesi· 

lnhiaarlar idaresinin 1939 Nev· idaresi 1939 Nevyork dünya eorgi harbın patl•k veA~esı?e. Beb~p ~lan BELÇIK ADA ni imzalamış Fransız murabhaslan 
•ork .JA-- .er-"ıind ... L ___ 'ız.. bu··. sinde bu •irketlerin kar"•· ... - --'-!r sar. ay - B. oan. a hadısesının. 5 ıncı sa.- Almanya Bel~ikaya Bupen ve 1 Vaziyet değişmiftir. l~bıde halen sağ kalmış olan yalnız 
, uuur• •. "" 1U1ZaDa 151 .,.. ~ rs-.. Malmedy mıntakalannı terketti. yük mwaffaluyetten bahsederken olarak çıkmddı, çıkma1t ı ne kendi neı devrıyesıne tesadüf edıyordu. odur. 1988 ıeneahıde yapılan fntiha-
bir noktayı dikkatle tebarüz ettir: si, ne de memleket titi•iliip içim Şimd'ye kadar t&ati edilmit beynel DANIMAR ltADA battanberi li)'aaet lıa7atmdan cettl-
mek itt•ı•ı ~ 0 -.... mtlel veal~t~ en ııaU~lQmh>ıi ı.1- Şilezvikin olmaJ tarafı Daiılmal"'t Vasiyet deltomlttil'. m)Dt:r. 

Ameribc:la Türk tütünü, yerli til· Y*Pılan iş, temini dütünUlen fay. kil .eden ve tllm dört yftz lur~ 
0

mad- l: ya verilm_.. ~ Her n& kadar Veruy m•all84181ff· 
tünGn ~ğJni tadil için kullamlır daya aöreclir. clelık bu mualiedename altında ımza- FRANSA DA nin birçok hilküml~, onu haaırla.ı. 
~ ......._ d ' ı b 1 t · k' 1 ld ı ., Alsas - Loren Fransaya iade edil- Vaziyet detlşİııiftlr. 1 ı u.:~1 uoiru~ otruya lipra yapıp eat- Göıteriıte mübalağa, iddiada mü· an u unan ye mış ış ne o u ar. . mit} o ua ana temenni e~eri kadar 
mak iti ndeiil. Belki iizin de aözii· balağa, masrafta mübaliia. beien p Ölüler.. miştir. uzun lhnDrlQ olamadı ite, ba maa-
ntlze çarpnıııtır; Ame.rika müttehid mekte be~enmemekte müballğa, Bunlann içinden kırk b:r kişi bu. Cemiyeti akvam kontroluna ter- 13 ka~musani l935 te yapılan hedename k.endisini imza etmiş olm 
deTJetleri arazisinde, yılda 1.SS3 dünya bütiin bunlardan o kadar yo- giln ölmüş bulunuyor. En erken ölen kedilm'ş olan Sar mıntakasının is- plebistl neticeli Sar Almanya7a murahhaslara &mor uzunlajıl _. 
dört )'lıl hen hin libre tütün i9tiheal rulclu ve uaandı ki.. - Ctnubi Afrika murahhası general tikbalinfn tayini için 1985 te reyi- ge~ti. mından utur getfrmiftjr. 

------.o'oo*oo Loniı Botlordur. 28 aiustos 1919 t~ ima müracaat edilecektir. S&muel lfontpnın .&5 yaşmda öla.. 

T k F 
ihinde, yani ı:ouahecjenin imzasın- YUKARI SILEZ YADA mft her halde tesadflfan kötU bir eD-

u•• r ı·ye• ransa lan tam iki ay sonra Transualdeki Yukan Silizyanın vaziyeti 22 Vaıiyeı cleliflDiftir. vasi olae~. ÇUnkQ muahed·eume 
~iftliğ'nde 55 yaşında ölmüştür. mart 1922 de yapılması takarrür alhnda lmzaaı bulunanlann hemeıı 

-------------·- En genç yaşında ölenleri de lnailiz eden bir reyiAmıa tesbft edilmiftf. hemen hepli çot uzan yaşamlflardır. 
murahhaslarından Edvin Samuel LITVANYADA Ölenlerin içinde bir tanesi &ldOğü 

Tu.,rk I J V ~ kat Montgandır. Kendisi Hindistan na- Memel muhtar bir mıntaka ola·ı 23 mart 1989 ıtnı Bitler orumı zaman 90 J&flllda bulunuyonlu. 
ıer ae ar, T Q 1.ln idi. Loyd Corç ile araları açılmış, rak ilAn edJJmişti. :bilahare Litvan· Ahııanyaya ilhak .w. Cambon. Clemeneeau 88 Y•IJlllda 51-

ist'fa etmiştir. ya hftkimiyetine terkedildi. dl. Lont Balfor 81, Sirp, Hırvat ft 

Araplar Ja va..,_f 15 teşrinievvel 1924 tarihinde 45 POLON YADA Sl&Ten marahhaaı Nieoloa ta 88 1.,_ 
a~ • • , yaşında öldü. Prusya Polonyası Polonyaya fa-ı Hitıer bu korider lzerinde bir pnda aGzlerini yumdular. 

Amerika Birleşik cumhuriyetleri- de edilmiş ve Pommeranyadaki ko- r 91 istiyor. DanzJ• nuilepniftlr. lçler'nden dokuz tanelJ yetnüf ve 
- nin beş murahhası da ölmüşlerdir. ıidorla denize bir mahreç temin Burada cemiyeti akvamm l:ontııeıa on tanesi de aJtmıo beı 1'8fllldan a-

Ber li n ve Roma, inkisarlarını izhar Heyeti murahhasanm reisi meıhur edilmiıtir. lıııtan Jbarettir. zan ömürlere malik oldular. 
"' Vilson eski ıöhretini tekrar elde ede· ÇDtOSLOV AK YADA Yahws dört tanesi elli sekiz Te eıu edebilir hadise büyüktür bilmek için Amerika dahilinde yap- Almanya Çekoslonk deTlethıhı MUnilıten sonra BltlerSldet D11 altı 78flannda, bir tanesi de tıtt 

t tığı bir propaganda seyfthati esna- teşekklltlnl kabul etti. takasını ilhak etti. 21 mart 1989 da beı yapda öldO. 
Fran11Z Türk anlapueının ehem .. , Berlin.,.. Roma inkiaarlannı izhar ~nnda Kansasda Viclinta ıehrlnde Çekoelcmakya71 lsttll ve Bohmya Ba.Un Y&f&makta olanlann 811 yq 

miyetinl bilhaaia tebarüz ettiren edebilirler. hastalanmış ve 6lmttştür. ile Jıtora"7• berinde hl:mqe lda-
cOeune> pzetni 26 haziran 939 Hadise büyüktür. Uykuda iken ölen yegftne murah- res·nı ilin etti. hm ubık Japon bapekili Prens SU-
tarih}i _,,,.ında M. Pierre ienotnun Fakat otoriter devletlerin, muka has 0 de!Hdlr. General Fochun mflt- MOSTEMLl.KELE RE AiT AHKAM onidJr. Jlqb O,. ...... oldutu h9lde 
bir makalesini neşretmektedir. Ga- helede bulunmadan bu darbeye kat tefik ordular başkumandanlığına ta- Almanya manda altına konulmuş HitıeJ' japen ..... alt.ula p. memleketin en mUJtim ai7aa! 1&hsi-
zete '-rafından cnok'.tai nv.arlar ve lanacaklarını zannetmek otoriter \'ininde bilyftk bir rolG olan lngflfz olan ve Anupa kıt'a11 barichıde bu- renlerdn hafla btiln utt ma. yetidir. Ancak eP., bir zamandaıı-
görüt tarzlan> kaydı ile dlrcolunan devletleri liyıkı veçhile tanımamak hh 

1 
v ko t ...... 1 d 13 lunan bfltfln topra1dan berine temlekeleıtıal taJe• ---.u_~.._. beri faal olarak lifasetıe iftiaal et-i mura as n .mı ner e ma- r ...... ..._ 

ve cTirkıft vaı, füat Arap1-r da o ur. . . ~ yıs 1225 te uykuda ölmUıtür. hak Jateakta vuae~r. m~. 
var> wet"ı...h ... ~lbnd~ İntİfm' eden ~tolunan anlaşma b~ wnumı 0 tarihte yetmiş bir yaşuıda Jdi. ASKERi AllKAM Ondan IOma meth11r mUztıfyeıı 
bu makal~e denıyor ki: nolıtıka balwmadan takvıye etmek· Afrikada yapiıx.. bir seyahat esna- Alilıanyada meebmt ıdsmet IJaa 16 mart 1935 te Bitler mecbuı1 Poderevskt ~elir. Polonya murahha-

F ile T ı.:- Anılinda it.-- edir Fab bu __ ı ___ biziın •• edildi a.tketl'ii Ilı tfıL sı olan PoderevıJd 80 yaşında bulun· 
« ,.... ilr .. ,. t • t ~""' · için sında uyku hastalığına tutulmuo ve ' ,.. e maktadır. Polonyada ilk cumhu-ı-et 

plıkh yardım anlaşmasının imzalan· yakın şarkta ve Arap memloltetle - bu hastalıktan ölmQştOr. Kara. ve. deniz ordU8U ytlz bin ld- BugOn Alman orduıu JHftiıctu htlkftmetfntn ıetr ohnu• ve bu m;Jdf 
~asından aninmeyecek Framada rinde bir uai itnili olabilir. Sanca- Vilsonun mOstewı olan Bobert şiden fazla olmıyacaktır. bk miJ)ronda.n fa&ıl~dD. ._ 
bır tek fer~ ,..,a~. iın T~kiyeye terki buralarda ıid. Lanı1in1r 64 ya§lllda olduğu halde 30 Ren nehri IOI aalaDlnüı ve saf Bitler 25 nisan 1,989 da Alman =i~:;::ı!:ı::;:~:;~rz~yillke :: 

Maamafı~. bu~ .~zuubq_lıa o- detle h181olunacakbr. . te;t;lmeı 1,. ......... Dr. · de all.l kilometre eniııde don•nmalUllll lnailiz denamnaınaın 9 
.. 

lan f8Y, tairi &eDJt ölçüde Fransa· Alman propagandumın Te aıan- ... ,.. '1J)1-etla- bfr •mdonm 1811'1 ukerf '* ..._ )1lzde otuz betini geçemiyeceği ketmiotir. 
ingiltere - Sovyetler anlaşmasına lannm tezvirkir faaliyetlerinin. fran 

1 
i'l8(I 'Jııl .. -.... p tab UU.. ........... tômtt hakkında bir hOkmü ihtiva eden ln- A•nstralya !fturalthası Sir joseph 

tabi olan muvakkat bir metindir. 'anın yakın prktaki mevkiinde açıl- ~ ..: • 'V1r.u.. V • Ye a- etti. Bfliz - Alman deniz anlapnaaını Cook f'm<li 89 yaşmdadır. Londra 
Su anlaşma bugÜn haiz bulundu- mış bulunan yarığı geniıletmelerine ~:. Jlll:ln : .. ;.., ena1 .. ~:· SilA ft taJıare bl•tlb tltb ... feshetti. yüksek komiserliği ve cemiyeti ak-

ili tekı1 ile dahi, Türkiyenin, italya meydan vermek ittemiyor leelı ted- bi ~. ..;-: an~_-:-:_:.:;• "1141 7 mart 1938 da Bitler ıten kıt'a- vam asli azaJıiı mevkilerini ip'al et-
ve Almanyanın tahakküm tqebbüs. birler almalıyız.• r ~ Y e eruuw uuw " ımı f§PI etti. tikten sonra bugün politika hayatlll-
L!rine mukavemet etmeğe azmetmiş 1937 eenMind4! utolunan Fran· 16 t tM• 191'7de1 ..... ,_n 1IP'. 1988 senesinde Sie&'frfed hattı dan elini etetinı ~ekmiş bulunıqakta-
ı.....n devletlere ihilwlmn kat'i sa • Türkiye anlaşmasının Suriyeli· em• lliıatlftb. fnoa edildi. dıı. Onun vatandaşı Villiam Mauriso 
ve 8'1dı bir eurerte ifade eda bir ler arasında derin akaülameller Y8P" .,.._.. • 7alaa ..... JrJ.bt. llCTllADI AH KAM Hugues de bugün 75 yaşında bulun-
cmaeller beyannameai>dir. Bu an· madığını, bu defa Suriyeliterin la- den IN9ard K. 8 • 11

• 
79 7atmda • A.......,. ı• •neıdndekl ı. Alman1a ım 1eneslnde BrOkttl makta:!: 

lqma yalmz cAkdeniz mıntakaaını> kayd kalatnıyacaklannı, 1937 sene. dub tıalde il mart llll ......._ Baye Jıanf•-da Dan 'H y~ konferansında 132 milyar altın Versay muahedesini imzalıyanla-
deiiL hatta, cBalkanlann emniyeti- 11inde Suriye hududlannı temin eden öldl. pllnlan n. .. '-flan 88 milyar mark olarak tesbit edilmit olan nn hepsi de, hatta kendi memleket-
nl> dahi zamindir. Anlatmanın a• Ttırkiyenin beynelmilel vuiyet m(i. Aılmikaam maralalıulannün alta marta iadl.rtli. Losanda 1932 harp tazminatım öclemett taahl!lld leri içinde büyük aclam değiJJerdir. 
kert fibmılü, imza edilir edilmez saade olclukça yeni talepler ıerdetti· Tuk• 8. llU. 71 1&fllHI• 9 lldncf- ..rnde ba tasmt.at bGıbtıtb il· etmişti. Kendisine bu işle en fazla şeref 
TUtkiye bapekili tarafından, Fran- ıTini, Fransanın Ankara hüyük elçi· tepıia ı• tarndnde &idi. ' I& edileli. Alıaaıı1a 0 tarihe kadar Almanya nehirleri hakkında bey- payı aynlmış olan Anderv Bonar 
.. Ye fnailterenin Avrupanın parkın 11inin aarfettiği gayretlere rağmen 1'nıllll marahJıasJarı lflncle • -"· harp tasm'lnata olarak aadeee ıa nehnfle rejimin tatbikini kabul Lovdur. 
da ve Akdeniz kıyılan boyunca kur- Türklerin Hatay meıeleNnde büyük :eı 1~ cn-aneeaa olmattar. 19 m1J7ar muk ide • etmlfti. · Harp kabinesinde nazırlık etUk-
maya çalııhklan caulh barajı» ııın bir hırçınlık göaterdiklerini ve bu ıu klncıtepin 1921i de 88 Y&flnda l'ÖZ- - ten sonra teşrinfe\'vel 1922 -senesin· 
korunmaya mat.U tetirini takviye retle F ran1anın nüfuzunun darbelen. leiiııl kapadı. dal' hariciye nazırlıtı mevki:iıli it- ı sinde yetmft altı yaşınd öldü. de Loyd Corçtan sonra muhafazak&r 

. . -D ....... ., .. - ao ildndklıuuı 1920 ..... 1n. ka- ;al eden Stephen Pichcm 1933 Hne- 986 ..... ı eylrutıade öleli julea - DevlUlll 10 Dl&ACll aa!Uf•d• -
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Bulgaristan VE Balkanlar 
' -Çöl Yıldızı 
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Nureddinin bağrına basacağı bir E 
yıldız, çöllerin td ötelerinde meç· ski yakın şark ve boğazlar rekahe-
hul yerlerde sürüklenip gidiyordu ti hala devam ediyormuş 

-22-
Nureddin, birdenbire arkadaşları B kJ k cumhuriyetidir. 

na baktı. Onlar da tuhaf olmuşlar - - Latife ne oldu? sıldaşa, fakat hiddetli hiddetli ko - e eme · • · •• 
dı. Bir sıçrayışta Mehmed Aliyi bi - - Gitti, kaçırıldı .. Çünkü onu ka- nuşuyor ve: evin üstünden adeta bir t t Gene Slovoda dospodin Staynof 
!eğinden yakaladı. o kadar kuvvetle çıran adam, müsademeye iştirak et- homurtu dalgası esiyordu. san a ının cbeklemek sanatı> başlıklı makale. 
sıkmıştı ki, fellah, medi. Diğerleri yolumuzu kest iler ve NeJen sonra yaralı getirildi ve Ah J •• sinde cbeklemk> ve cbitnraflık> 

-()f, ne yapıyorsun 1 onun uza~laşıp kaybolmasını temin med Hayrin kapısından iç~riye so - OD ara gore mefhumları üzerinde tetkikler ve tah 
Diye bağırdı. ettiler. kuldu. Nureddin, korkunçla.şan göz- b• • h liller yapmaktadır. Muhnrire göre 

-Söyle, doğru söyle.. Ahmed Hayr, ağlıyordt Nuredd:n, !erini yaralıya dikti. Dişlerini sıkı - ır IZ3 1 bitaraflık polotikada eski bir mev-
- Vallahilizim, doğru söyl(lyo - :htiyar k~inpederinin k.:1\ısına ka- yor ve kendisini zorla tutuyordu. Bulgar gazetelerinin son a-ünlerde zidir. Fakat, bunun hayatı ebedi ola· 

ruın... . dar geldi düşlintiyordu. Yaralı, bir hasır üzerine uzatılmı~ meşgul oldukları belli başlı mevzu- maz. Halledilecek milli davası olan 
Nureddin bir yıldırım gibi fırladı. -Peki, yaralı nerede? tı. Her tarafı kan içinde i~i. Çok· a - !ar arasında en ziyade dikkat naza- bir memleketin ila nihaye bitaraf 

Köşede, Latifenin babasına rast gal- _:Arkadaşlar getiriyorlar ... Atı da ~ır bir vaziyette bulundugu muhak- nnı çekenler, Balkanlar hakkındaki kalmasına imkan yoktur. Bu gibi 
di. Ahmed Hayr sendeliyerek geli - geberdi. Ben, hadiseyi haber vermek rnktı. . . .. . yazılarla Bulgaristanın bu vaziyet devletler, bazan kendi rızalar;yle 
rordu. için onlardan evvel çıktım, geldim. Nureddin, bu çehreyı hıç gormemış karşısında takip edeceği hattı hare- bazan da rızaları hilafına bitaraflık· 

Nureddin bağırdı: Yapılacak iş, yaralıyı beklemekte:ı 'ti: keti ima yollu göstermek isteyen ma- tan ayrılarak bir tarafa iltihak etmek 
- Söyle, hani Latife r.. ibaretti. Her halde ondan, mal O mat - Muhakkak -dedi- sen buralar - kalelerdir. mecburiyetindedir. 
Ahmed Hayr, cevabını evvelden ha almak mümkün olacaktı. Köydeki btı dan, sen bizden, se~. n.amus~_u .v~ .. er- Slovo gazetes'.nde B. Sirmanof im- Bulgar Kralı Boria Bulgaristan gibi dileklerini ve is-

z.ırlamış olmalıydı? tün halk, Ahmed Hayrin evinin civa- kek olanlard~n degılsın. Koyilmu~e zalı ve cBalkanlılar anlaşmalıdır.» ~·ece ileri götürdü ki Romanyanın teklerini bili tereddüd ve açık bir 
-Onu sen daha iyi bilirsin ... Fa- rında toplanmıştı. bir defa gel.dm. Faka~ ~l?a~ç~, duş Başlıklı yazıda dünya pazarların • ~endi topraklarını silahla müdafaa ifadeyle ilan eden bir memleket, bun 

kat bu oyunu iyi yapmadın. Benim gi Nureddin, kaşları çatılmış, gök manca geldbı~~.. Kendını ıyı hısset - elde etmek için ingiltere ile Almanya atmesine meydan verilmediii için ları tahakkuk ettirmek için cbekle
bi Bir ihtiyara, böyle yersiz ve acı yüzüne baka baka ve ağır ağır dola- miyorsun ta ı~: . . . \"e Boğazlara ve lrana hakim olmak teesüfierini beyan etti. Komşu Yuna- mek lUzumunu hissetmektedic.-> Ro
bir latife yapılmamalıydı. şıyor, fakat . tasının tutuştuğunu his- Geberecekaın.... İnlıye ınlıye, te - . . t ·ıt ·ı R 1 d k' nistan da başı ucuna büyük ve kuv- manya ve Yunanistan da hala bekle-. . ıçın ngı ere ı e usya ara arın a ı 

Nureddinin arkadaı:ıları da gel - sediyordu. Sevdiği kızı kaçırmıı:ılar- pine tepme can vereceksın. Zehir· k b tl 1 Al A d 1 vetli bir devletin gelip yerleşmiş ol- mektedir. Coğrafi vaziyeti dig· er Bal • ~ .. . . re a e er e manyanın c na o u-
mişlerdi. dı. lenmiş kopekler gıbı kıvranarak ö - d • t .. 11 . h tı 1 t ld k masına rag· men yurdunun garantisi- kan memleketlerine uymayan TilrkJ-. ya oa-ru emayu erı> a r a ı ı · 

Delikanlı hayretle gözlerini açtı: Biraz sonra bağrına basacağı bir leceks:n.. .. . . . . tan sonra bu çok eski mücadelenin ni bir başka büyük devletten bekle- ye ise artık bu beklemekten aynlmıt 
- Ne latifesi? yıldız, çöllerin ta ötelerinde, meçhul Yaralı da gozlerını ona dıkmışti. h 1 bü't" b' :dd ti d t mektedir. ve muazzam bir kudret olan ingilte-

k b
. klif. a en un ır ş. e e evam e -

- Ne latifesi olacak; kendin a-8- yerelere doğru sürüklenip gidiyordu. - Ba • sana ır te ım var: kt ld • 1 kt s· Muharrir, bundan sonra Balkan reye iltihak etmiştir. Bunula beraber, 
'- 1 H f ld f - Devam edecek - me e o ugu yazı ma a ve < ıvas- B l .k d d h rünmedin, faka~ arkadaşlarını yo i· erkes yavaş yavaş, ısı aşa ı - topol harbini hatırlatmamıza lüzum harbini müteakip Balkan devletleri- e çı a a a il olduğu halde büttln 

yarak kızımı kaçırdın .. Buna ne lU • 

zum vardı? ..• Nasıl olsa, yanm .saat 

sonra kızım gene senin olacak değil
miydi? 

ooo*oo var mıdır?> Diye sorulmaktadır. nin anlaşamadıklarını ve arazi yü- kilç~~ devlet~.e~ hal~ beklemektedir. 
Muharrir, ayni şekilde Osmanlı _ zünden aralarının büsbüttln açıldığı- Bu ıtıba~la ~uyük bır re~a~et hissiy. 

Harp veya sulh 
Nureddin yumruklarını sıktı ve 
-Tüh Allah belAnı versin abdal 

ihtiyari Hitlere ve muavini Mus-

Rus ve Rus _ japon harplerini hatır- nı; Romenlerin de Dobriceyi benim- le her gün bır kat daha sılahlanmak. 
!attıktan ve bunların niçin yapıldık- semekte olduklarını; halbuki umumi t~ ?la~ büyük devle:ıerden herhanz:{ 
Iarını söyledikten sonra Balkan har- harpte yurtlarını tamamen kaybet- hm, küçük devletlerın bu cbekleme» 
binin de üç büyük devletin yakm miş olan bu insanların şansl_an bu şe- !erine kızmıya haklan olamaz. Bu 
şark ve boğazlar hakimiyeti rekabe- kilde yardım etmeseydi bugün nasıl işde mühim olan nokta, beklemek ilJ.. 
ti yüzünden doğduğunu ve bu har- bir halde bulunacaklarını dilşUnme- tiyen küçilk devletin kendisine ayni 
bin Balkan milletlerini büsbütün bi- !eri icap ettiğini, Bulıraristanın da yolda yürüyecek komşular bularak 
ribirine düşUrdUğUnü izah, etmekte- Neuilly zincirlerin& vurulmasaydı bir birlik meydana getirebilmesidir. 
dir. Muharrire göre büyük devletler buıUn bu hale düşmüş olmayacaiını Çünkü cbeklemek için yalnız kaım .. 
arasındaki bu eski mücadelenin bu" anlatarak yazısını şöyle bitirmekte- mak şarttır ve bu beklemenin verece 
gün de olanca şiddetiyle devam et- dir: ği neticeleri kestirecek faal bir dip. 

Diyerek koşmata başladı. Bu il -

rada, mUstebzt bir kahkaha duyuldu. o ıı•n ı•ye ba gv ı dır 
Nureddin, vakit kaybetmemek için 
•ldırmadı. Arkadaglarına aeslendi: 

- Atlannıza ... Dost olan benim- B J 
le gelsin 1.. un ar 

:. Fakı:t bu aralık köyün öbür ucun-

dan bir atlı gözüktü. Dolu dizgin ge-
liyordu. Bu atlı, ti karşıdan bağırdı: 

r: - Nureddin 1.... Nureddin! .... 
t Ahmed Hayr, durduğu yerde tit-

redi ve kendi kendine mırıldandı: 

~· - Bir felaket vuku· buJdu gali-

ba !.. ... Aman Allahım, ben ne yap • 

tnn? 
Nureddin, bu atlının sesinı duymuş 

ve ona doiru ko§muştu. Ahmed Hayr 

da yaklaştı •.• 
Gelen suvari Nureddinin· arkada~ 

lıuındandı. 

- Söyle Selam, çabuk söyle 1 ... 
Genç atlı yere sıçradı ve heyecan

la anlatmağa başladı; ağzı köpürttıü~ 

Vf4ziyette idi: 
-Sorma Nureadin ... Alçakça bir 

h{idise oldu. Lltif eyi kaçıranlarla 
karşılaştık. Biz dllğüne ıeliyor • 
duk ve onları, karşıdan siz olduğu· 
lluı.u sanarak silahlarımızla selam
lanıak istedik. Havaya beş on kurşun 
ınkmıştık ki, birdenbire üzerimize a-
teş açıldı, Şaşırdık ve kendimizi zor 
la toparladık .• Fakat io işten geçmiş
ti. 

Tabit biz de mukabil ateşe başlı\ -
tlık. Bizimkilerden şecaüddin öldü. 
Onlardan da bir ağır yaralı var .. 

''Sevdiğim Adam,, 

askeri ceketlerinde 
taşıyorlar, harbi de 

sulh U da mekte bulundu)u bugünlerde Bal- - Biz Bulgarlar pek çok çektik. lomasiyle ihtiyaç vardır.> 
kan milletlerinin vaziyeti büyük bir Hissiyatına kapılarak şuurunu kay- :. 
tehlike arzetmektedir. Çünkü arala- beden insanların nasıl müdhiş feH\- 29 haziran 1939 tarihli Mirde Gos-
rında anlaşamıyan bu milletler, ya- ketlere sürükleneceklerini çok iyi bi- podin Ant. Nikolof, cBalkanlann em
;ın birer birer yutulabilir ve istiklal- liriz. Budalalık, inat ve buna benzer niyeti> başlıklı yazısında Tilrk -Fran
lerini kaybedebilirler. Binaenaleyh ~ebepler yüzünden insanların kend' sız anlaşmasının ve Fran.sa hariciye 
bu vaziyet tahtında bütün Balknn menf aatle!·ine başkalannın menfaat- nazırı Bonenin dekJarasyonunu tnh
mmetıeriniıı elele vererek anlaşma- ierini tercih ettiklerine bizzat şahit lil ediyor. Muharrir, iki memleket 
ları; bir'.birlerine bağlanmaları ve olmuş bulunuyoruz. Tesadüflere gU- arasındaki anlaşmanın üçüncü mad
yekdiğerJetine yardım etmeleri la- vcnmek dc.ğru değildir. Tesadüfler des!nde iki hükfimetin yalnız Akde
z.ımdır. Maalesef Balkan milletleri bugün verdiğini yarın vermez. Bun- niz emniyetini deiil, ayni zamanda 
bi.lgün şu veya bu bUyilk devletin hi- la~ın huzur v~ sük~n ve iyi ko~şu~uk Balkanlar emniyetini de garanti et-
me'-·esine girmeg· e çalısmakta ·, kend . münasebetlerı temın etmelerıne ım- t"kl . i t hhild 1 . 1 d' 

,J • ı erın ea ey emış er ır. Bun. 
yurtlarının hürriyet ve istiklallerini kan yoktur. dan bir müddet evvel il!n edilen 
hUyOk devletlerin garantilerine tev- Kendi mllletlerinin mukadderat- Tilrk - İngiliz deklarasyonunun da 
di eylemektedir. Romen hariciye na- lannı ellerinde tutanlar, müstakbel ayni maddeyi ihtiva eylediği g~rill· 
zınnın b a tı meydandadır Daha nesillere cog· raf.va atlaslarında kendi ey na · milştür. Binaenaleyh muharrire. gö. 
dün Rornanyanın herhangi bir arazi yurtlarının hudutlarını aramalarını re, akid devletler, Balkan devl•tlerl 
talebi üzer'.nde konuşmayacağını söy- miras bırakmamalımdıı.rslaalrı:·sabık Çek üzerinde cebren veya sulhan yapıl-
lemiştir. Profesör Yorga ise işi o de- Bunun en yeni mak istenen her hangi bir tadile kar-

.şı müdahale etmeyi teahhüd eyl~miş
Bu topraklan elde edeliberi, burala- Tür kiye - Fransa }erdir. Akdeniz meselesinde karşı-
rın kendi hayatı için en lüzumıu sa- . • hklı yardım, ancak bir ctecavün vu-
ha olduğunu ilan ediyor. - Baıtarafı 8 ncı Sahifede - . kuunda yapılacak iken Balkan ga. 

Acaba desisf' mi} Muhakkak. fa- diğini, Fransa topraklarının ah..."r bır rantisi meselesinde bu ctecavilz> ke
kat yalnız hiyle ve desise değil .. Vi- devlete terki hususunda ~vv~la par- l'mesi kullanılmamıştır. Binaenaleyh 
yanyaya ve Praga giriş, Almanyanın lamentonun rızasını. tahsıl luzumu- yarımadada gerek barış yoryle ve 
iktısadi vaziyetini katiyen düzeltme- nun manda altındakı topraklar ~ak- gerek cebren yapıl k · t 

1 
h 

di ve yaşayış seviyesini yükseltme- kında dahi muteber .olmıyacagını, hangi bir teb,,..Jdu"lmka ıs enden k~dr 
di. bu aculane hareketlerın Fransanın ç\_\ arşısm a a ı 

H
. • k' ··f k .. F'l' devletler derhal müdahale edecekler 
ıtler Lord Halifaksın işaret etti- şarkta ı nu uzunu ıracagını, ı ıs- 'd' 

.. · h 1 k ] 1 · 1 · ·ı · Ar 1 mı ır? gı at arı ta ip ederek vatandaş an· tin do ayısıy e ıngı terenın ap a· s· ,_ 1 b 1. 1 ıl k 
b. bil k • ş· d' .... d d" t...... b' da ıze &a ıraa arıt yo ıy e yap aca na ıraz gurur vere ece tır. 1m •· rın gozun en uş ugu ır sıra bir . . . . 

ye kadar Hitler zaptettiği topraklar· Fransanın Araplar arasındaki şöhre- te.b~ddül,_ akıd devletl~rın milda· 
daki halkın güçlükleriyle kendi va- tinin sarsılmasının muzir olacağını h~lesını mucıp olmamak ıca__ı> ~d~r. 
tandaşlannın müşkülatıru çoğalt- yazan M. Vienot diyor ki: Işın şuurlu tarafı da. bunu amırdır. 

. maktan başka bir iş yapmadı. cSuriye ve Lübnandaki (manevi Ş~ ~ey~~ ~u .~emlek~tın hudutıaı:nın 
M. Hitler ve M. Musaolini Hulasa olarak denilebilir ki, haya· otoritemizi ancak, bizzat darbeledi· bütilnlugunu garantı etmek keyfıye-

k 
· k · t" h · tih J k · 1 · · · I t ~ · · d · ti bu se kilde anlaşıldıkça barış mu-Bu sefer yalnız anlama ıstemi- sözünden anladığı manayı açı ça ı- ı sa a, ıs sa apıte ermı genış e • gımız man a yerme tamamen ser _ .. . . . ' .. Roman 

YAZAN 
ORHAN RAHMl GÖKÇE 

1 ı kt 
L d H ı·f k h tt' mele ihtiyacında olan menfaatperest bestçe aktolunmuş ve .. k'' l ahedelerının revızyooıu meselesının 

yen er an amıyaca ır. or a ı a s za e ı. mum un o - 'i b l d - d d d Ak'd 
_ ~ ok açık söyledi ve sözleriyle hiç bir cHayati saha> yeni bir arazi de- ler için bir realitedir. duğu kadar sıkı bir ittifak ikame et- mer u un .ugu mey an a ır. . .

1 
• 

ç h k d w 'b' en küçük b' k d • 'ld' M·ıı tl etlerini Bu hayati sahayı onlara hatta meklc muhafaza ed b.li . memleketlerın Balkanlar garantısıill · ip ama açma ıgı gı ı ır me egı ır. < ı e er serv . . . . '. . e ı rız. . k .k. 

Fiatı 50 kuruş 
yeni çılttı. Çok nefis, edebi bir 

eserdir. Bütün kütüphanelerde 
bulunur 

imada dahi bulunmadı. Yeni bir ta· arttırır, komşularının itimadını kaza- kendı me~le~etlerının ~ahılınd~~ a- Otorıter devletlerin faaliyetine te~ın et~e hususunda ayrıca fı ır-
arruz vukuunda, ingiltere bütün narak halkın yaşayı~ seviyesini yük kıllı .uslu hır sıy?se~ temın .~~~bılır: muk~le edebilmemiz ve AraP. dev- lerı oldugu anlaşılmaktadır. 
lrnvvetlerini en seri bir şekilde kul- seltir, komşuların itimadını kazan- Bınaenaleyh ı_ngılter7 but~ın .m.ı!: letlerının sempatilerini yeniden ka- :- ~arış davası~a 0_lan .sarsılmaz 
!anacaktır. Fakat ingiltere gene işbir- mak suretiyle bunlar arasında tica· lctlerle meııru bır şekılde ışbırlıgı zanabilmemiz için Fransanın dürüst ~aglılı~ını muhu:lıf mısaller ve de· 
liği için açık kapı bırakıyor. Sömür- ret eşyası r,nübadelelerinde bulunur. yapmağa hazırd~r. Ke~a Frans~ da l~ğü ve e~ellcri hakkında hiç bir lıl~rle. ıspat etm~ş bulunan. Bulgar 
aeler iptidai madde, silahları azıılt- Muhakkak olan bir şey vaua bunun hazırdır. Fakat ~ıl~etl~rı.? şefl:rı.heı: ,uphe vıevcud olmamalıdır.> mıllet~ •. beyne.lmılel adaletın tecelli 
ma hatta chayat saha> sı gibi en müş neticesi, kendisinden küçük, zayıf teyden evvel daı~ı. ku~~r ~-e ıftıra • e~eccgıne ~mın olarak ?eklemekt~-

S kül meselelerin tetkikini reddetmi- ve müstakil komşuların mevcudiye- lardan vazgeçmelıdır. Çunlf.u onların de sulhu da harbı da tasıyorlar. Ba- dır. Bulgar efkArı umumıyesi, Türkı-
Qfr/ık motörsiklet yor. tini yok eden bir milletin yaptığı ha- yarattıkları hava içinde müzakere kalım hangisini ıeçecekİer. Fakat se- ye ile' demokrasileri arasında imzaı.. 

Rud . . Bazıları ingiliz nezırmın hayatt reketle taban tabana zıttır. Eğer cha- etmeğe imkan yoktur. mereli bir antanta, ilk defa kendileri- nan muahedelerden 8?nra da k\:ı.k 
tn~ ku~~ markalı. bet be~gırlık te- saha noktasından çok ?ey taahhüt ~t yati saha> b~ manada tatbik edile· . ~ord H~lifakı bunu da kuv;etle n.in kurban gidecekleri felaketi ter· ~ı:akılan cmuahedelerın r.e~izyono 
hk.t l nılmıı hır mototıklet 1atı· tiğini ve çok daha ilerılere kadar gı- <"ek olursa, hız bunu reddeder, ve bu- ılerı attı. Bmaenalyh her !Jey, Hıtlcr- cıh Pdecek olanlar da onlardır. Hari- ıçınde, Balkanların garantıs.nden bu 
da·/~ steyenler Karııyakada Hay· deceğini ıöylüyorlar. Bunlar, Lord nun tatbikine mukavemet ederiz.> le onun muavini olan Mussoliniye talar masanın üstünde yayılmış du- kadar hararetle bahsedenlerce Bul-
...__, ene müracaat etıinler. O: l O 

1 
Halifakaın nutkunu iyice ok~mamış Çok doğru. Almanya A.vustury~- bağhdar. ,. . . • ruyor. ._.,. ~ ;, garisatnın unutulmırr<-<-\-.~ ~l\"l ftrıtiıı 

------------ ol~nlardır. Halifakı, chayatı aaha> yı ve Çeko • Slovakyayı ılhak ettı. Bunlar, aakerı ceketlerının cebın· f '.ll GaUus bulunmaktadır. 



(SAHiFE 10 ) 

'lersay muahed~
sini imzalıyanlar 

ne oldular? 
- Baıtn~afJ 8 nci Sahifede ._ 

hükümct n reisliğini yaptı. 
Frkat pek iyi olmıyan sıhhati yü

zünden 20 mayıs 1923 te istifaya 
mecbur oldu. Ayni senenin teşriniev
cll ayında 65 ya~ında olarak öldü ve 
kendisi meçhul askerin ve Nelsenun 
.son uykularını uyudukları Vesmins
ter manastırına gömülmek şerefine 
nail oldu. 

Cenaze meras·minde tabutun kor
donlarından birini prens Dö Ga1 tut
rnu~tu. 

Esa en İngiltere kendi mümessil
lerine karşı nankörlük etmedi. 

Murahhaslarmdan ikisine dizbağl 
ni~anınuı şövalyelik riltbesi er:Idi. 
Bunl:ırclan biri Vikont Milner ve ikin
cisi de Arlhur janmes Bal!ordur. 
Bunlardan ikincisi 1930 eenes;nde 
80 yaşında olarak öldll. 

David L . tl Corç 1918 senesindeki 
lngiliz hükumetinin ba~vekili idi. 

1922 senes'.ntle kabineıl İrlanda 
me~rnlesi yUzünden sukut etti. O glln
den sonra bir dabe. iktidar mevkiine 
gelmedi. Kend.si buglln 76 yaşında
dır. 

İtalyan murahhP.slarından Marki 
Gugfüma İmperiali ayan e.zaaı int;. 
hap edildi. Ve kendi kralının ken
di ino verebileceği en yilkaek iltifata 
r.a·ı oldu. 

Onnbnciale n:~Rnı şövalyesi linv~

nı..ı:n nldı. Kce.shiro Motaiu 1'mindekf 
},ir japoııa da baron ünvanı verildi. 

Bunlardan başka murahhaslara 
fazla bir~yleı yapılmadı. 

Bütün dünya yeniden sulha kur
mu~ cla.nlara karşı gayet hasis dav
r1. :ınıştır. Sulhil imzalamış olanların 
l.ıirçoldan hayatlarının sonunu men
fa<!a geçird ler. Honduranın siyase
tinde gayet mühim bir rol oynamış 
ol.an Doktor Policaryo Bonila 1926 
da Yeni lrlandada öldO. 

·ikaroganın bir zamanlar reisi
cumhuru olmull' buh.man Salvador 
~hnmoro Mck ikada blr menfa haya
tı geçlnnektedir. Pottek·z deınokra 
paM i ef.i olan doktor Alfons tı:ı 

Eo hı. 15 mayıs 1937 de Pariste men-
1 i iken ölmü~ttir. 

Çekoslovakyanıu yaratılmasına iş
t'rt11· e"m~ olan Eduard Benes gene 

nle.'ketin haritadan silinmes'ne 
:.it oldu. Şimdi Amerikada 11niver

fo :pııofeaörlüğü yapmakta.dır. 
Yetmiş devlet adamının iıttirak et

nı: ıQ duğu bu asamblede b-ütün mes
Jekl r temsil ed ·ımekteydi. 

ki.ız 'fiOba:rı.ındım, mihraceye ka~ 
cı ... l r sınıf ve meslekte insan var-

(ANADOLU) ., ı'emmuz 1939 PAZAR 

RA DYO iz mir sici: i l i c :1 ret ya~i ~r:unuevvel a~ı sonu~da şir - 'rillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll[! 
• ketın pılançosu tanzım ve kar ve za- = 5 

- Baştarafı 4 üncü sahifede - , "' 1 • rarı tespit olunacaktır. Hasıl olacak B o z D A J!,' D A ~ 
rınki program. memur l u gun a a 1. k~r her şerikin hissesi ni.sbetinde tev- \.J § 

Pazaı-teai 10/7 /39 (Ali Galip Irmak ve Mehmed Lı olunarak ser~ay:elerınc zam olu- ::::;:: 

12.80 Program. 3art( ticaret unvanile izmirde güzel- nacaktır. . . 1
- T U R J'" S T J• K Q T E L J• ~ 

12.35 Türk müziği - pl. yurt mahallesinde Şan sokağında Ma~.de 9 - Bır tem~u~ hın do - _ § 
13.00 Memleket saat ayarı, a- 24 numaralı fabrikada şeker imali kuz yuz otuz dokuz tarıhın~ kadarı= " := 

jans v.e meteoroloji haber- ve toptan satışı ve şekerciler içinde .eriklerd.en Ali Galip Irmak ın4 ~e - - Sabah kahveaf tısı, Oğ/e yemeği, ~ 
leri. 14-16 numaralı mağazada toptan ve ek lzmırd~ - ~erek ~~şrad~ mallubu - k d h ·1 ( 2501 \ S 

13.15-14 Müzik (karışık program _ )erakende şeker satışiyle uğraşmak olan mebalıgı kendısı~e aı.t bu~una- ;;; O Şam yemeği Ve yatması .. a l 'J = 
pi.) üzere teşekkül eden işbu şirketin ti- cak ve bu para~arıa şırketın alaka~ı = Ikı" yu·· z eı, 11· kuruştur. = 

19.00 
19.05 

19.15 
20.00 

20.15 

20.30 

20.50 

21.10 

21.25 
21.30 

22.00 

Program. ·aret unvanı ve şirket mukavelena- )l~!?·acaktır: Şır~et bunl~rı . tahsıl ~ 
Müzik ( 2inci rapsodi - Li~ -nesi ticaret kanunu hükümlerine " ttıgınde Alı Galıp Irmak a ıade e- = B k d :::::::: 
Zt - Pi.) .. · ı· 2544 ka ~eceg·i gibi Ali Galip Irmakm ser- = anycsu ve a ar suyu var ıır. 3 ;ore sıc ın numarasına yt ve . _ = = 

) ·ı d"ld·~· T' J 2427 mayesınden fazln olarak magazada = ~ 
~r~~ı~k~~i~~a~~a:~:~~et~- est~m~r 1 si~Tı~ 1 at7c~r~;u~emurluğu bulunan beş yüz elli s 50 Iir~lık em- llHlllHllllJflflf~mım IUlllUIUlıırHJUIJH!lll~!llllf llrırl~llUlflrlllıtıllllllllllf llllfllllll== 
jans ve meteoroloji haber· mührü resmisi ve F. Tenik imzası tiası d? Ali G~lip .ırmaka aıt olup lzmır Defterdarlıgın n 

M l mumaıleyh munasıp zamanda bu . • 
Ieri. J: U kcv ~ ename ;ıarayı çekebilecektir. Keza bir tem- Satış D. Muhammen B. 
t~onuşma (Doktorun saa- 6/ 7 / l 939 bugün bin dokuz yüz muz bin dokuz yüz otuz dokuz ta- No. Lira K. 

Türk müziği 
Ieri) 

.:>tuz dokuz yılı temmuz ayının altın- rihine kadar Ali Galip lrmak'ın ban-
(Halk türkü- ..:ı perşembe günüdür. kalara ve eşhası saireye olan borcu 

Türkiy~ cumhuriyeti yasalarına !\li Galip lrmaka ait olup şirket 
182 (Şehitler M. Demirmchmetçik ( 150 No. lu 

(sokak 13 aj. No. Ju 98, l 5 metre murabbaı 
Türk mfü~iği 
1 - Selahaddin Pınar· 
Kürdilihicazkar şarkı - Ne 
gelen var. 
2 - Şemsettin Ziya - Kür
dilihicazkar şarkı - Güven 
me hüsnüne. 
8 - Artaki - Kürdilihicaz 
kar şarkı - Ay dağlanır
ken. 
Boğus - Kürdilihicazkar 
şarkı - Güller açmış. 
5 - Lemi - Kürdilihicaz. 
kar şarkı - Nazlandı blil
bill. 

iayanan ve örneği tasdikli aşağıda- bundan katiyen mesul olmıyacak - arsa .. 
.:i mühür ve imzasını kullanan İz- tır. 183 Karşıyaka Bahariye M. Afitap - 1866 No. se-
nir ikinci noter vekili Fehmi Tenik, Madde JO - Şirketin kasadarlık kak 6 taj No. Ev .. 
3amaniskelesinde 5 sayılı Buldanoğ- vazifesini Mehmed Sart görecektir. 184 Karşıyaka Osmanzade intikam - l 7 5 l No. 
u hanındaki dairemde ve işimin ba- Şu kadar ki gerek mağazada ve ge - sokak 25 taj No. ev 
.ında iken saat on beş raddelerinde -ek fabrikada her gün toplanan para l 85 Bonrnova Havuzbaşı sokak 51 /) taj No. 32.45 
;anıma gelen ve zat ve hüviyetleri .ıkşam üzeri hesap edilerek kasa ka- M. M. arsa .. 
zmirde Bahceliler hanında ikinci oatılacak ve ertesi günü,;;._ ihtiyacına 186 Köprü M. Çıkmaz sokak 6 taj numaralı ev .. 

katta 3 num~rada Halit Güçlü ve İz- kafi para aynldıktan sonra bakiyesi .187 Bayraklı Şeftali sokak 6/ 1 taj No. 102,75 
:nirde Kızılçulluda Ödemiş caddesin ?İrket namına millt bir bankaya ko- M. M. arsa .. 
le 19 numarada mukim İbrahim oğ- nacaktır. Bu para alınmak iktiza et- .188 Karşıyaka Osmanzade intikam 175 J. No. 10'" 

u Osman Nuri adlı şahidlerin tarif tiği zaman her iki şerikin müşterek kak 1 7, jatlı - dükkan. 
ıe ıehadetleriyle tayyün eden İzmir- imzası ile alınacaktır. 189 Şehitln De_mirhane - 1497 No. so. 2 tajl 
le Pazaryeri mahallesi Taslı çeşme Madde 11 - Şirketi ilzam ve ta- 63,3::> M. M. arsa .. 
okağında 1 bir numaralı evde otu ·hhüt altına koyacak bütün muame- J 90 Sehitler Ferah 1504 No. lu eokak paralı köprü 
an Ali Galip Irmak ve İzmirde U- 1elerde şirket unvanı ile birlikte her ~ad. 41 eski numarayı alan 629,22 metre mu-
·unyolda 88 numaralı evde oturan ki şerik müçtemian imza edecekler- rabbaı arsa .. 

78 

300 

300 

08 
75 

350 

629 
Milll musikilere dair üçün. 
CÜ konuşma (Leh musnu. 
si) Halil Retli Yönetken 
Neşeli plaklar - R. 

\1ehmed Sart, baştan aşağı tarafım- 'lir. Münferiden vazolunacak imza ) 91 Balçova Yanıklık mevkiinde 4894 metre mu-
lan yazılmak üzere anlatacakları gi· yalnız mümzi şeriki mesul eder.. rabbaı tarla.. 225 

:Müzik (Piano soloları - Ul

vi Cemal Erkin) 

>i bir şirket muakvelenq.mesi yap· Madde 12 - Şirket firmasını ta- 192 Birinci Tepecik J 2 l 7 No. ıok.ak 18/ 4 tajlı 
tıaklığımı istediler. Yasanın aradığı nıtmak ve piyasada rekabet edebi]- 85, 12 M. M. arsa 
-:ibi kendilerini ve şahitlerini ergin 'Tlek için fabrikada imal olunan şe- t93 2 inci Karantina Kasım ef. eokak 17 No. lu 

Müzik (Küçük orkestra - re olgun gördüm. İsteklerinin ne ol- kerler, 14- l 6 numaralı mağazaya harap ev 
Şef: Necip Aşkın) luğunu sordum. Benim ve şahitlerin % 1 O yüzde on ve Ali Galip lrmakın :ı ) 94 Şehitler 1527 No. sokak 3) taj I'Jo. Iu ev. 
1 - Erns Sorge - Key evin- anında söz alarak mevat ve şeraiti idaresinde bulunan Sevim pastane- ) 95 > iplik fabrikası- 1213 No. solcak 19/ 1, 

59 

200 
100 

de ışıklar (vals) üiye d<:!iresinde kollektif mahiyetin- sine toptan fiatten yüzde yedi buçuk tajlı 105 M. M. arsa.. 42 
2 _ Ludwig Siede _ Sigarn le bir şirket akettiklerini akitler müt tenzilat ile mal verilecektir. J 96 Karşıyaka Alaybey Salih paşa Yalı cad. l 7 l tajlı 
· k efikan beyan etmişlerdir: Madde J 3 - Mehmed Sart de- (562) metre_murabbaı arsa. J 124 
ıçen ız M l k ı: 

adde 1 - Şirketin mevzuu: z. ruhte ettiği müdiirlük ve iş verenlik 197 Birinci Tepecik bahçe - 1227 No. aoka 3 taju 
8 - Arnola Meister - Bo- · d G"' l h IJ Ş h d nır e uze yurt ma a esi an so vazifesinden baska bir işle iştigal e- arap epo •. 
hemya :rapsodisi ;{ağı.nda. 24 numaralı fabrikada. şe ::lemiyeceği gibi· Ali Galip Irmak ta .198 Mısırlı Bornova cad. 30 No. lu evin arka h'u· 

JSQ 

52 

00 

00 

13 
00 

27. 

OQ 

OQ 

24 

00 

00 
00 

00 

OQ 

4 - Heinz Link - İnterme -<er ımalı ve toptan satışı ve lzmırdt 1 d" hd . d k 1 S . t dudunu teşkil eden l 75,95 metre murabbaı bo§ ... k .1 . . d 14 16 ] (en ı u esın e a an evım pas a- 61 58 zo. ">e en::ı er ıçın e - numara l 1c f d arsa. 
'Tlağazadn toptan ve pernkende se -ıesi ve bunun şubesi 0 ara uar a Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 9-7-939 tarihinden itibaren 

6 - Carı Frick - Ren kıyı· ~ d b k b' 
ter satışı ile iştigal edecektir. Bu şi.. 'çacağı satış yerin en aş a ır ma- t 5 gün müddetle açık arhrma usuliyle müzadeye konulmuştur .. İha-

Iarmda ben evimdeyim. · d b k J· ld d ı ı · ı d · k 15 d 11 l"L \:etın İzmir en aş a yerde şube~; rn e iğer iş er e iştıga e emıyece leleri 24/7 / 939 tarihinde pazartesi günü saat e mi i em fuı; mil-! 
6 - Vittorio Giuliani - ·oktur. ··ir. Her şerikin kendi başına ve mu- dürlüğünden yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerindeı:( 

Madde 2 - Şirketin unvanı: (AY· ·~avele hilafına yapacağı işlerden % 75, depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda milli emlak mü .. Yalnız sana (serenad) 

7 - Alois pachernegg - Vi

yana operetinden (Pot

puri) 
a) Kilçük j'eçit resmi 

b) Operada balet müziği 

c) Grebende gezinti 

d) Paraterde atlı karınca 

~lip Irmak ve Mehmed Sart) olun ,endisi mesul olup diğer şerik bu işi dürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur •• 
•alnız Ali Galip Irmak ve Mehmet! sterse şirk.et hesabına kabul eder. 9 18 2425 

)arttan müteşekkildir. Bu şirkete ba~ isterse etmez. Şirket hesabına kabul Akhı·sar LJ.ususı" Jlluhasebe me• 
rn bir şirket ve şerik dahil değildir. "'derse hesabatı şirkete mal edilir. fli LVl i 

Madde 3 - Şirketin müddeti bes Madde 14 - Sevim pastanesine [ d 
1eneden ibaret olup on beş temmu~ nuktezi pastaları yağlı ve torte ve mur uğun an: 
15-7-1939 tarihinden itibaren baş- dem kurabiyeler, yağlı ve yağsız Kethüda mahallcRinden lsmil kızı Safiyenin muhasebi hnsusiye 
, yacak ve on dört temmuz bin do- ·örekler ve pastacılığa müteallik sa- 430 lira 56 kuruş vergi borcundan dolayı kethüda mahahesinde 

· 'rnz yüz kırk dört 14-7-1944 aksa- ·,. hususat fabrikada imal olunacak Ko''şk şokag~ında 83 kapı numaralı 5 oda ve bir miktar avluyu müşte--23.00 Son ajans haberleri, zıra- • 
<. '· F ki öküz çobanı uzun seneler "Tunda hitam bulacaktır. ıe fabrika bundan dolayı kira ve üc- mil bir bab icar hanesi 26-7-939 pazartesi günü idare heyeti huzurun-
}. \'Ustra lyanın başvekili olan Yilli- at esham, tahvilat, kambi- Madde 4 - Şirketin sermayesi: ·et almıyacak ve bunların gerek ser- da ihalesi iccra kılmacakhr. Talip olanların % 7 ,5 pey akçası idare 
• m l\ oırh:ti. O ~ala yaşamaxtadır. yo - nukut borsası (fiyat) Yirmi üç bin 23000 liradan ibaret o- nayesini ve gerek içşisini pastane heyetine ve izahat almak istiyenlerin muhasebei hususiye dairesine 
il! Y şmda bulunuyor. l\:lihraca ise 23.20 Müzik (Cazband - pl.) lup bu paranın (onsekiz bin) 18000 'edarik edecektir. müracaatları ilan olunur. 9 l 1 13 2432 
Son Alte mr Ganga S~gBahadu~ 23.25~4 Yarınki pro~am. 'ira~nıAli~l~Irmakve(beş~n) Madde 15 - ~bri~da mevcud ~----~~-~----~~~-~~~~~~-~~~ 
d "· fökon'ir mihracesidir. Şimdi l'i8 - iOOO lirasını dp Mehmed Sart nak- lemirbaş eı:ya müsavi haklarla her mak ve gerek Mehmed Sartın göre- İzmir belediyesinden: 
~ ıni!adır. 1929 ~enesindenberi şefi lstan/::u/ Cağafoğlu ~en vazetmişlerdir. Şeriklerin mu - ''ki cterike ait olup bundan sonra ceği şirket hizmetinde:ı. d~layı ayrı- 1 - .. Yolların. tamiri~ .. de kulJanıl-
<> duğu ıprenctler meclisi kanunuesa- Sıhhat "urdu ıafakati ile icabında bu sermaye tez- 'abrikanın tekamülü için alınacak ca ücrete müstahak degıldı~ler: . m~k uzere 70 hın gram. pa:k.e ta~~ 

ı i yit edilebilir. k' ı · "l"t d t e Madde 21 - Bu kollektıf şırketı- satın ahı~ması ba!'l mülıendıcı.lıktekı 
c::i~:ııi onn borçludur. O bu meclisi ce- S d M . M ctd 5 ş· k . k" .,1a ıkn.e er .vki~ saır a a ı el evka gen nin merkezi lzmir ve merkezi mua- şartnamesi veçhile. kapalı zarflı ek-
m·" ti nkva mda bile temsil etm:ştir. ahip ve mü ürü an:sa- n e - ır etın arı şu su - \er i ı şerı n namına o aca tır. ... . .. . , 

·• . .. . . .. ·· ,-etle taksim olunacaktır: Şan soka- Madde 16 _Gerek şirket müdde- melatı da İzmırde Guzelyurt mahalle silim~~ e kon.ulmuştu:. l\l~hammen 
\ ~-rsayd •. kı murahhagların h~p.sı lı operator Orhan Una!an · ndaki fabrikada imal olunup ge _ inin hitamında ve gerek her iki şe- si Şan sokağında 24 numaralı fabri- bede• : 8575 lıra olup ıhn.Iesı 17-7-93S 

pol.t kn adamı olarak kalmadı. Çının rek f b 'k k 14 l 6 I :L· f k . ·ı k . d I ]·adır Pazartesi günü saat 17 dedir 249r · · L T ! . t t bulun tam merkezinde bü • a rı a ve gere - numara ı ·t,Kın muva a atı ı e va tın en evve " · . · 
a: ıc ) e nazırı olan ou sen sıang • an rnagv azada t 1 k t t Il ' b 1 ) l . k t Madde 22 - Şirket münasebatın - sayılı kanunun tarıfatı dahilinde ha 

· ld ş· d · B l "k d B tün profesörlere en ya km ve ucuz sa 1 aca op nn ma arın ~er ne se ep e o ursa o sun şır e . . • . 
r ıp 0 u. ım e çı a a ene- ... b. h h d' E k k karı sermaye nisbetinde olacak ve 'esh ve infisahı halinde şirketin mev- dan dolayı şerıkler arasında tahad- zırlanruı~ teklıt mektuplan ıhale gf.t 
d ·ı t n manastırın dadır huswı ır aata. ane r. r e ve 14 6 "' . . d .. d k b'' .. 'h 'IA fi . A - •• 

· d 1 !.l h • ı· ı ı -1 numaralı magazada yapılacak -ud emtıası ve matlubat ve zımematı us e ece utun ı tı a ar tıcaret nil azan:a saat 16 Ya kadar encumeıı-
Birçokları iş adamı oldular !tal- ktL ın ara am er nevı ame ıyat ar a k d . k h"k'' l . d . . d h 11·· 

. . . . : . . · ll b - b kul k oera ·en e satışın ka nyüzde yetmisi •icaret kanunu ahkamına tevfikan anunu u um erı aıresın e a u de riya3ete verilir. Muvakkat temi-
\'an murahhası Sılıvıa Enspı gıbı idrar yo arı, agaz, urun, a · '1 70 Al" C l' 1 k - f d 1 M h f 1 l kt 
·. . ,., b d: ·· L t ıkları ve ameliyatları haa- o 1 a ıp rma a ve yüzde o- ·a~ iye e i ecektir. evcut ve er iki as~ 0 unaca ır. . . . natı 644 lira oJup öğleden sonra ka-
ş mdı •O vaşında u adam ken ı goz ,..as a t % 30 M h d S · b I 'k 't l f b 'k "l" d Akitler başka hır dıyeceklerı ol-

: · · · taların arzu ettikleri yüksek müte- uzu e me arta aıt u u- ıerı e aı 0 an a rı a a at ve e- ... . . .. palı bulunmasına binaen öğleden ev-
mem teket nın en büyl1k sanayıcıle- . b. nacak ve zarar da ayni suretle tak- rniJtş eşya ve malzeme de ayni su- madıgını beyan ve ıkrar etmelerı u- . 
r· den biridir haMıslara yaptırılır. Hıç ır vasıta- . d'l kt' 1 k f' 1 k zerine işbu kollektif şirket mukave- vel ış bankasına yatırılır. " · b d d ~ .. sım e ı ece ır. ret e satı ara tas ıye o unaca tır. b 

Portekiz eski harictye nazırı olan 8
• af vurma an ogru.ca ı_ııueueae- Madde 6 _ Fabrika ve mağaza >U kadar ki, hariçten verilen bedeli lesi re'sen tanzimle beraber hazır 2 - Bahriba a parkında su sat-

doktor Gugasto Li~z Vieire Soares ım~ze gelecek ~em!~hrılerıme aıı:a ·ı her iki şerik tarafmdan idare oluna- her hangi bir şerik verirse tercihan bulunanlar yanında açıkça okundu 1 mak üzere bir metre murabbaı yerin 
te Porto ~arabı satmak için politika- mı kolaylık gösterılır. cak ve ayni zamanda şürekadan Meh 0 şerike terki mecburidir. meal ve münd:r~tını aynen ve ta- bir sene müddetle kiraya verilrntısı 
d:ı~ vazgeçm·ş bulunuyor._ . latanbul Telefon: 23165 med Sart fabrikanın ve mağazanın Madde 17 -İşbu mukavele müd- mamen kab~l ı~e ~krar ett~kten so~- başkltipl!kteki şartnamesi veçhile 

I . kat bu zevatın ekserıyetinı hu- müdürlüğünü ifa edecek ve iktisad -le inin hitamından iki ay evvel şe- ra altını hr.pımız ımza ettık ve mu- açık artırmaya konulmuştm. Mu-
1-ukcular teşkil ederler. Bu hukukçu- Oll.Vl•e,. Ve bürosuna karsı iş veren vazifesini .,.iklerinden her hangi birisi müddeti- hürledik' Bin dokuz yüz otuz dokuz hammen bedeli 20 lira olup ihalesi 
1 r icinde en meşhuru olan ştlphe!!!iz A görecektir. Muhasip, memur ve isçi• nin hitamında şirketin feshedilmesi- yılı temmuz Ayının altıncı perşembe 17-7-939 pazartesi günü saat 16 da-

' ki Yunanistanın e!ki hariciye nazırı şu••rekcisı tayin ve ihracı ve fabrikanın idar~si ~i tahriri şekilde talep etmezse şir- günü. 6-7-1939 dır. İştirak edecekler 150 kuruşluk 
N kola Pcrlitist·r. ve sipariş kabul ve reddi ve mal sev- 1·et beş sene müddetle temdid dilmiş Akitler: İmzaları. teminatını, öğleden ı:;onra kapalı bu-

Bircok üniversitelerin fahri dok- LiımTE r kiyat ve mübayaatı Mehmed Sartın savılacaktır. Şahitler: İmzaları. 
ı lunmasına bianen öğleden evvel iş 

1 oru olan mumaileyh 65 yaşında ,. vezaifi cüme.lesindendir. Su kadar Madde 18 - Şekerciler içindeki T. C. zınir ikinci Noter vekili Fehmi spor acentası - bankasına yatırarak ınakbuziyle en-ı;emb iç ve Nansi üniversiteJerinin ki beş yüz 500 liradan fazla alım sa- 14 nummalı mağazaya dört yüz 400 Tenik resmi mührü ve F. Ten.ik 
EES b b 'k d r.ümene gelirler. clokto··u olc.hrğu g'bi Fransız enstitü- Birinci Kordon R inala tım ve veresive satıslarda her iki şe- S1e fo rı aya a bin beıı yüz 1 500 ımzas1 

'1 ·n \en edik Ttuvayal akademisi- - TEL. 2443 rikin muvafakati ~arttır. 1·ra bedeli icar takdir edHmiş ve her Genel sayı: l 56 7 30 6 10 14 
n »1 , Z'.l. 1. Paris t.iniversitesinin fahri LONDRA HA TII Madde 7 - Şerikler gerek fahri- ·ki şerik te bun11 ittifakla kabul Özel savı: 1 /222 
1 r fe iM.iclür. Lahey eneternasyonal cBELGR~ Vl.~N> vapuru 5 tem: kadc.m ve gerek mağ,,.,zad ,.., "trı:,iQtir. GeT:k fohr'k nm ve ger,..k İs~u kol!e~tif si.rket. mukavelena- .Ka sıya a ku, übünden 
ı- ktt': a \~dc;:nisi reisidir. muzda gehp yuk çıkaracak ve aynı lA.e.lPttayin para a~amıvacnklardır -nagazamn kıra be.dl"ll"rİ t~ıııe-drlü- mesı suretınm dmremız dn~vasmda .. .,, . . . 

d -ı:.:ı ıı · · "k ı kt y 1 ·r· . ·1 . •. .. 1 l I h' 1 • kl 6 7 19-:ı9 ·hı· l 566 l 7-7-ı!l ..... ~ tarıhlı ga;',clcnızde kultl 
·"!!:."S1 zaman a .(. u ıçın yu a aca ır. A nız m;:ıRarı ı zarttrıvf' l'!l'tne kar •n tevzımnt>n '"Vve ma sa ıp erme sa ı - - ı 1 tarı ı ve ı;{Cn~ .• .. .. • • • • 

f:~ • ş h · t t 10 t .. ı· . • ·· 1 k · 1 J ld - t d'k bumuz;un ılan ed ı lcn <lare hevetı a-v '?ı. rsır a dp cAd1ua an ~ yapuru emmuz- ~·lık o!mal~ UZf'••. A 1 \.alm lrmı:ık al• tp-n ()rtf'nf'Cf' tır. S<lVl 1 aR ına uygun n Uı;tunu <IS 1 . . . . • . 

J. ._J ... "lrıı. d li L d · · ··k l khr ·· · M I\• d 1 J 9 B k ) · d · B' d k ·· ~ d k · zalamıdan bırısının -;rhven ne!ur c -a ge p on ra ıçın yu a aca . her ay yı•z .. ıı. 1 CiO v... ,..hm .. d Sa t ·UJ r... - umu nve r. s'"rtlı- ,. t>rım. ın o tt7 yıız o.uz ~ uz
1 

• ••• • ~ 

CSUT meme ferini gi· ' L1VERPOL HATTİ dn ht>.,. av yfö:,. li 150 ira ı:ı.1 .. llıea~r ~ne h .. r h"n..,.i serik Tinv~t e:tr.ın~c vılı tP-mmıız avmın altıncı perşem- ı dılmedıgı goı-ıllrnekle berv~çhı zir 
cALGERİAN» vapuru 20 tem- 8,,ret:vı,. ... 1,,.r.,l·b .. (l,r R11 m,.ı..t~;;. J,,.,. ''f..nin,.. rn,.,.k~nan tAzmin<ıt "'•e 7;-ı ....... ~ p\inii 6-7-1 Q~9 ilan olunur. 

1-:riı" Kuvveti, 'Er kek· muzda Uverpoldan gelip yilk çıka- s·n ... ..,;J...;-v""t-i,.,..l .. ı.._ .. h:...;r>;., kar hicı .,, ·rh" · ,.,1 ...... ;:.k ;;7 ..... ·;r bin -:ıooo lzmir .,: .... jli t:r?r"'' - """··M1 •ı• · rcB:aıi Alher ft.lazarak!. DOJ' l Oryent 
• • l_ ra.cak ve &flli zamanda Liverpol için QOQ; ... .J .. _ •-..... :1 o..1:1 .. ,..k•;... 'T" .... ~ ı; ...... o, ~,:ı"V"'"" 'rti... !""'l;· ı,,.;: .,_ r. T _. nik :n"7A!l r' b:ın kt 8 neır.ur Vf Kn n·a lrn Selim. 
;~;~ i.1:f1rYJ'Vl nrt'ırır. ..,0 k 1 , _ _J 1 , ,, 

==:clll-~---~!9l:=====ı::ı .. yük alacaktır. l\'1a..:lc1P- 8 - H~r sene nihevcti"rfr Marl<ff" 20 - Gıort"k Ali Galip lr-ı 1 •ırm ut< mımrYR n•ı 11 J r ' 
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_:'_!E.n.p•z 1939 CUMARTESI 
1 ---· ··· ·· · · .............................................................................................. . 

- .. ıt Let·,,zı ~ 1-4..mi:li 'Ti :,:ıtt ı A.ına ; 
t.:.r--~i1t o·ı-ı lldnf.:ırt : 

lzm·r h~'\:azım amir~i 
0

satm alına komisyonundan: • 
1 - \landa inşa ettirilecek yüz yataklı hastane binası Oiyarba

k•r levazım amirliji satın alma komisyonunca kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptlacak in~aatın birinci kesif bedeli tutan 253427 lira 44 
kuruş olup muvakkat teminatı 13887 lira 1 O kurustur. 

3 - lnalesi 20 temmuz 939 perşembe günü saat on birde Oiyar
bRl.ır levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
c~l"tır. 

4 - B~ insaata ait plan. hulasayı kesif, fenni ve husus! sartna
m• Diyarbakırda levazım amidiği satın alma komisyonun
da. \"anda hudud komubnlğmda, Ankorad3 Milli müdafaa 
\\-eknleti inşaat subcsinde görülebilir. İstekliler 12 lira 67 
kuruş bedel mukab "}inde Ankarada milli müdafaa vekaleti 
itl >nat subesinden ve D;yarbakırda kor. inşaat şubesinden 
nlabilirler. 

S - İetekiilerin ihale saatından nihayet bir saat evveline kaJar 
teminatları ile teklif mektuplarını ve kanunen icap eden 
~.itün "resaiki Oiyarbakırda levazım amirfigi satın alma ko~ 

______ m_ iıyonuna teslim etmeleri şarttır. 28 4 9 16 

J'lll':1"<'-:• 1evazım amirlii?'i sııhn alına komisvon.,dar• 
l - İzmir Mst. Mv. birliklerinin (40320) kilo sabun ihtiyacı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 17 Temuz 939 f}azartesi günü saat 16,30 da kışlada İz-

mir levazım Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 ..._... Tahmfn edilen tatarı (12494) lira (20) kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata akçası (937) lira (44) kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gUn komisyonda görül~bilir. 
6 - !stelı:lfler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö:;. 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - EksJJtmeye iştirak edecekler 2490 sayılı K. nunun 2. 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika!arile teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komis
yona vermiş bulunacaklardır. 

8 - 29-6-939 tarih ve 42552 saYllıdır. 30 5 9 15 2298 

Jzmir levazım amirliği sabn alına komisyonundan: 
\ - İzmir yo~lama memurluğunca muhtelif yerlere yaptırıla· 

c:ak tahnunen 300 ton kara ordusu kıtaatına ait nakliyat açık 

2 
eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
ihalesi 21 / Temmuz/ 939 cuma günü saat onda Kış • 

lada Jzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. 

3 - Tahmin edi} .. n tutarı 1200 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 90 liradır. 
5 - Şartnamesi her gi.1n komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticnret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekslitmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ii

~üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkateleri ile birlikte ihale saatmdan evvel ko-

. mis;ronamürncaet.hm 5 9 14 19 2377 
lainir levazım amirJiii satm alına komisyonundan: 

1 - Beıgama garnizon birlikl~rinin yıllık ihtiyaçları olan 7300 
kilo kuwu eoian açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 438 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 32 lira 85 kuruştur. 
4 - lhale 25/7 /939 salı günü SC"..-t on dörtte Bergamada Uzun

wıı.da askeri alını satım komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek istiyenler salı ve perşembe günleri sa

bahtan akşama kadar (mesai saatlarında) komisyona müra
caat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen1er eksiltme saahndan ev
vel komisyona müracaatla muvakkat teminat makbuzları 
ile ,artnanıenin dördüncü maddesinde yazılı vesaiki ibraz 

....., r ed,e~eklerdir. 5 9 14 19 2 3 79 

laıir ı...z.m anıirliii ıabn alına komiıyon ndan: 
it . Menemende bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 60 bin kilo sığır veya 
eçı etlerinden hangisinin fiyatı müsait olursa o cins şerait dahil'.nde 

ıı~.tın alınacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihalesi 21 tem~uz 939 cuma 
~Unij 1aat onda yapılacaktır. Hepsinin tutan 13800 liradı r. İlk temi
~at 1045 liradır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. İs· 
eklilerin teminat makbuz ve mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 
~ddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale günü ihale saatından 
~~saat evveline kadar teklif mektuplarını Manisa tüm satın alma ko-
~onuna vermeleri. 7 9 14 19 2366 

Jllillir levazmı amirliği satın alma komisyon~ndan: 
k . Turgutluda bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 14 bin kilo sığır veya 
~~1 etlerinden hangisinin fiyatı müsait olursa o cins et şeraitle ve ev· 
93~ dahilinde Fatın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 21 temmuı 
tı C'tırne günü saat ondadır. Hepsinin tutarı 3220 liradır. ilk temi· 
't~t 241 lira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan ve~ 
!l r. İateldilerin teminat makbuz ve mektupları ile 2490 say?lı kamı~ 
.:arı 2, 3 maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale günü ihale 

11?\ tından hir saat evveline kadar teklif mektuplarınıMnnisa tüm sa· 
~tna komisyonuna vermeleri. 4 9 14 19 2 36.S 

l tı;;;i'; Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonund~m: ~ 
· - Piyade ve atış okulu için ( 42200) kilo koyun eti ve (77500) 

kilo sığır eti veya keçi eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme
si 17 /Temmuz/939 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
İst:ınbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapı-
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli (34145) lira ilk teminatı 
(2550) lira (87) kuruştur. Şartname ve evsafı komisyonda 
görülebilir. Sıiır, keçi, koyun eti için ayn ayrı fiyat verilecek
tir. isteklilerin kanun! vesikalariyle beraber teklif mektuplan-

ı nı i'1u1e saatından bit saat evvel komisyona vermeleri. 
~~9/6/939 tarih ve 42592 sayılıdır. J 5 1 O 15 (2302) 

J &Ulıır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
- İzmir Mst. Mv. Birliklerinin (24000) kilo zeytin vağı ihti· 

2 hacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
- halesi 12/Temmuz/939 Çarşamba günü saat 16 da Kı~la-

da lzmir Levazım Amirliği Satın Alma komisyonunda yapı-
3 lacaktır. 
4 :: Tahmin edilen tutarı ( 1l040) liradır. 
5 _ İ eminat muvakkata akçesi ( 828) liradır. 
6 - rartnnmesi her gün komisyonda görülebilir. 

stek]iler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös~ 
i _ Er~ek mecburiyetindedirler. 

ltslltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
"e. teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko

" ....... ~ıayona vermiş bulunacaklardır. 
1 6/939 t, VO 42569 aayıJıdır. 24 29 4 9 (2205) 

\ANADOLU) 

İunir levazım amirli$ sahn alına komisyonundan: 
- lzmir tayyare akıyı birliklerinin (6500) altı bin bcsyüz kilo 

sade yağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmey~ -konmuş· 
tur. 

2 - İhale~i 21 temmuz 939 cuma günü saat on altıda Kış -
lada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda vapı-
l<:ıcnk tJ r. -

3 - . Tahmin edilen tutarı 6500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 487 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticnrct Odasında kayıtlı olduklarına dair ves;ka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekslitn'ıeye ;;::tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı ve teklif 
mektuplarını ihale s~atinden en az bir saat evvel komisyo
na vermiş l,11lunncaklardır. 5 9 14 19 2384 

lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 
- İzmir Mst. Mv. Çeşme mıntakasındaki Birliklerin (27000) 

kilo lcesilmiş s·ğır eti veyahud burulmuş keçi eti ihtiyacı ka
palı z;::ırf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - lhaleai 11 / Temmuz/ 939 Salı günü saat 16 da Kıslada İzmir 
Le .,rrız m A ·11irliği Satın Alma komisyonunda ya~ılacaktır. 

3 Tahm:n edilen tutarı (6480) liradır. 
4 - Teminat muv.ı.ıkkata akçası (486) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesikli 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye İ§tirak edecekler 2490 sayılı K. nun 2, 3 ncü["i 

maddelerinde v~ şartnarrıes ·nde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat e~l 
komisyona vermiş bulunacaklardır. · 

·~t.=:._ 2~939 t. ve 42_?26. sayılıdır. 23 28 4 9 (2 l 84) 
İzmir Levazun amirliği Sat. Al. Ko. dan: 

1 - Karadeniz boğazındaki biı'rkıerin ihtiyacı olan (85000) kilo 
sığır veya k~çi etlerinden fiatı müsaid olan satın alınacaktll'. 
Kapalı zarfla ihalesi 11 Temmuz 939 sah günü saat 15 te yapı· 
lacaktır. Muhammen kıymetleri sığır etinin (28900) keçi eti· 
nin (27200) liradır. İlk temin:ıtları sığır etin·n (2168) liraliır. 
Keçi etinin (2040) llradır. Şartnamesi bedt!~i mukabirnde ve· 
rilebilir. !stekliler·n ilk teminat veya mektuplarile 2490 sayılı 
K. nun 2,3 üncü mad<leler~nde yazılı ve:>ikalarile beraber ihale 
gOnCl ihale ~aatından bir saat evveline kadar tekrt mektuplarını 
Fındıklıda K. lık Sa. Al. Komi~yonuna vcı,.~eleri. 

2 - 22-6-939 T. ve. 42562 asılıdır. 2186 --..---·" İı:mir Jevl'zm1 mM"~i satın c1ma komi'"vnn d n: 
- İzmir YO <>ma memurluwunca mnhteH yerlere yaptırıla

cak tahmin n 400-ton hava kıtaat nn ait nakliyet açık ek
Filtm"' '3t're41yie müm•kı>cıay konrr.ustur. 

2 - lhalecıi 21 l "'rrmuz 9~9 cu a günü saat on buçukta kış ~ 
1adn İzmir Levazım amirliği satın alma komieyonunda yapı
lrıc ktı'r. 

3 - Trıhmin Pdi 1~r. tutnrı 1600 liredır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 120 liradır. 
5 - Sartnamesi hn gün komisvonda görülebilir . 
6 - İstekliler Ticnret Odasında kavıtlı olduklanna dair vesika 

pes ermek mrcburiyetind ... :rl~r. 
7 - Ekslitmeye ]ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve 
teminatı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel ko 
misyona mürcaatl2rı 5 9 14 19 2376 

--~lzm---~ lev~zım ;;_--mirir;·i";;~n ~lma kom'~yonundan: 
1 - lzmir tayy<~re alayı bdi!derinin 5000 kilo sabun ihtiyacı .... 

açık eksiltme sure•iyle mür.akasaya konmuştur. r 
2 - ihalesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat onbirde Kış

lada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
!acaktır. 

3 - Tahmin edibn tutarı 1600 liradır . 
4 - Teminatı mtıvakkate akçası 120 liradır. 
5 - Şartnamesi lıcr giin l·orr.isyonda görülebi1ir. 
6 - İstekliler Ti«~rct Od<'smda kayıtlı olduklarına dair vesika 

r-r;stermek rn.erbur·yPtindt>dirler. 
7 - Eksli meye istirak ed c~kler "490 sayılı kanun ·n iki ve ij.. 

ciincü maddder:nde yazılı vesikaları ve teminatı muvakka
tcleri i1e birlıkte ihale saatinden evv("'l komisyon'\ müracaat 
lan 5 9 1 5 20 2383 

~~ ... ıs....... .. ...... _ -------
f:..m;r Jevazır.1 amirl"ği E~tın alma komisyonundan: 

- fzmir tayv.ırP <..tayı birliklerinin 1 O bin kilo patates ihtiyacı 
ac•k l'1t"i 1 tle suret;ylt" mün:ıkasc.ya konmustur. 

2 - İhnl~si 22 temmuz 939 cumartesi günü saa'1: on ikide Kış .. 
hıda fzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tnhmin edi!Fn tutarı 650 liradır. 
4 - Teminatı mnvakkat~ akçası 48 lira yetmis beş kuruştur. 
5 - Sartnemesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler Ticc:ıret Odas•nda kayıtlı olduklarına dair vesika 

vögterr.ıek rne:::buriyetindedirler. 
7 - EkslitmPye !!;~irak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ii

çüncü maddelcr;nde yazıh vesikaları ve teminatı muvakka
teleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mur:acaat. 
lan 5 9 15 20 2382 

-~--.=.:------------~--=--~..:;.;----....::~:..... lzmir levanm amirl;17.; " .. "l"" 1?''1ra hımisvr>nundan: 
Solihli istihkam taburu için ihtiyaç ola~ 15 bin kilo sığır ve keçi 

tl~rhin h<ınGis~nin fiyntLmfü·.ait olursa o cıns et şeraitle ve evsaft da· 
ilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 21 temmuz 939 cu-
1a iÜni1 saat on birdedir. Hepsinin tutan 2450 liradır. ilk teminat 
58 lira 7S kuruqfur. Şartnamesi pa::-asız komisyondan verilir. fstek-
·ıerin teminat tT"akbuz ve mektupları ile 2490 sayılı kanununun 2, 3 
1addelerind 0 yazılı vesilraları ile beraber ihale günii ihale saatından 
ir saat evveline kadar Manisa tüm satın alma komisyonuna verme-

eri. 4 9 14 19 2364 

-İzmir levazım amirliği satın ıı1mıı kom"ıwonundnn: 
1 - lzmir tayyare alayı birliklerinin 5000 kilo zeytinyağı ihtiya

cı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - İhalesi 21 terr.muz 939 cuma günil saat on beste Kıs -

lada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyon~nda y~pı· 
1acaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 2300 liradır. 
4 - Teminatı mtıvakkate akçası 172 lira 50 kuruştur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İ~tekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekslitmeye i'tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelP.rinde ve şartnamesinde yazrh vesikaları ve 
teminatı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel ko-
misyona müracaatları. 5 9 15 20 2385 

İzmir levazım amirliği satui alma komisyonundan: 
Manisa tümen hastanesinin bir seenelik ihtiyacı olan 12 bin kilo 

ko~n eti şerait ve evsaf dahilinde satm alınacaktır. İhalesi kapalı zarf 
u_s~lıyle 21 temmu~ 939 cuma günü saat aokuzda yapılacaktır. Hep· 
sım ntutarı 5400 lıradır. llk teminat 405 liradır. Şartnamesi parası2 
olar~k ~omisyo.ndan ~:r~!i~. 1stek1ilerin teminat, makbuz ve mektup
l~rı ıle beraber ıhale gunu ıhale saatından bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını.n Manisa tüm satın alma komisyonuna vermeleri 

4 9 14 19 2361 

1zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
. Kırk?ğ.açta bu~~n~n ~ıtaatm ... ih~iyacı olan 60 bin kilo sığır veya 

keçı etlerınm hangısının fıyatı musaıt olursa o cins et serait ve evsafı 
dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihal~si 21 temmuz 
939 cuma giinü $aat on altıdadır. Hepsinin tutarı 13800 liradır 1Ik 

ıtcmin.at _ı 045 li:adır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan ve~ilir. 
steklılerın temınat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 

2, 3 maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale giinü ihale s~atın
dan bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Manisa tüm sat~ al-
ma komisyonuna vermeleri. 4 9 14 19 2358 

İzmir levazun amirliği sabn alına komisyonundan: 
. u.şaktaki bulunan kıtaatın ihtiyacı olan 30 bin kilo sığır veya ke· 

çı e~l~nııden hangisinin fiati müsait olursa o cins et şeraitle ve evsafı 
dahılınde satın alınacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihalesi 2 l temmuz 
939 cuma günü saat 16 dadır. Hepsinin tutarı 6900 liradır. İlk temi
~a_tı 5 1 7 li~a 5 O kuruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan ve 
rılir. lsteklılerin teminat makbuzu ve mektupları ile 2490 sayılı ka· 
~•Jr 2. 3 iıncü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraeer ihale günü 
ıhale S9atınd:m bır saat evveline kadar Manisa tüm satın alma komis· 
yonu.ıa Vl'?trr'lrleri. 4 9 14 19 2362 

lzmir levaZ?m amirliği sabn ahna komisyonundan: 
- l_zmir tayyare ~htyı birliklerinin 14 bin kilo kuru fasulye ih

tıyacı _açık cksıltrne suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - lhalesı 22 temmuz 939 cumartesi günü saat 1 1 buçukta kış

lada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen utarı 1960 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 147 liradır. 
S - Sartnamesi hc-r gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekslitıneye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çünci.i maddelerinde ve şartnamesinde yazılı _vesikaları ve 
teminatı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel ko-
misyona müracaatları 5 9 l 5 20 2381 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabma (2000) adet yün battaniye alına

caktır. Açık eksiltmesi l 7 / Temmuz/ 939 Pazartesi günü saat 
14/30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
komic;yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli (21000) lira. tlk 
teminatı ( 15 7 5) liradır. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda 
göriilebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli sa
atte komi.ıtyona gelmeleri . 

2 - 29/ 6/ 939 tarih ve 42591 sayılıdır. 1 5 1 O 15 (2301) 

inhisarlar umum Müdürlüğün· 
den: 
işin nevi Keşif bedeli % 7 ,5 teminatı eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. şekli saati 

Gerze bakım evi 
inşaatı 
Gümüşhacıköy 

78.815 49 5190 77 pazarlık 15 

bakım evi inşaatı 81.] 5 7 83 5307 89 pazarlık 16 
l - 27 /Vl/939 tarihinde teklif olunan bedeller ]ayık hadde g~)ri.il

ı:nediğinden yukarıda yazılı her iki inşaat yeniden şartname ve keşif
nameleri mucibine-:- pazarlık usuliyle eksiltemeye konmuştur. 

il - Ke,if b~.:ieJlıni muvakkat teminatları pa?.arlık saatleri hizaların 
da gösteı ilmiştir. 

111 - Pazarlık 27 /Vll/939 perşembe günü kabataşta levazım ve 
mübaycat şubesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

VI- Ke~if şartname ve planlar her gün levazım şubesi veznesin
den ve izmir, Ankara, Samsun başmüdürlüklerinden c394 ve 405:. 
kurus mukabilinde alınabilir 

v· -- Isteklileriıı yüksek ~ühendis veya mimar olmaları, olmadık
ları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassıSJ inşaatın sonuna kadar 
daimi olnak iş başında bulunracaklarını noterlikten musddak bir ta· 
ahüt kağım1 ile tevsik etmeleri ve c70.000» liralık bu gibi inşaab mu
vaffakıyetle yapını!! olduklarına dair vesika vermeleri lazımdır. 

Pa~rlığa gireceklerin yukanda yazılı vesaikiistanbulda inhisarlar 
umum müditrlüği; in1'l'lat ~ubeıtine v~ diğer vilayet merkezlerinde ma
halll nafıa müdürlüklıine ibraz etmeleri ve ayrıca pazarlığa iştirak 
vesikası almaları lazımdır. 

VI - T aHpterin kc:xl:lerinden aranılan vesaik ve yüzde 7 ,5 güven
me paralariyle birl.İkte pazarlık için tayin olunan gün ve santlerde 
mezkur korn·s)"ona gl"lm~leri ilan otunur. 6 t O l S 20 4732 

istanbul 
den: 

P. 1. 1~ n1Ü iirlüğün- · 

Ye~ilköyde yeniden yapılacak olan tels-iz istasyonu binaaı inşaatı 
kapalı zarf u'3u1iyh: eksiltmeye kom:ılmu.,tur. Eksıltme 26/ 7 /939 
Çarşamba günü saa~ 1 .. 5 ~e postane binası alt k~ta müfettişlik. oda
smd.:ı toplanacak m~durluk alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif beddi' 65946 lıra .93 kuruş muvakkat teminat 4.548 liradır. İs
teklilerin m.ukav~le e~sıltrnc bayındırlık işleri genel hususi ye fenni 
şartnamelerı ?:01 keşıf hulasasiyle buna müteferri diğer evrakı 330 
kuruş mukabılınde almak ve muvakkat teminatını yatırmak üzere 
çalışma günlerinde mezkilr müdürlük idare kalem levazım kısınma 
eksiltme giin ve saat\nden bir saat evveline kadar en az 50000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden lstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alın
mış ehliyet ve 939 Sf"nesme ait ticaret odası vesikası ve muvakkat te
minat makbuz veya banka teminatlarını havi kanunun tarifine göre 
hazırlanmış mektuplarım sözü geçen komisyon batkanlığına No. lu 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 9 14 18 22 2429 _
8 

............... ~ r ·- ., .. ....... ......... . 7v 

uca belediye riyasetinden 
829 lira 65 kuruş muhammen bedel ile açık eksiltmeye konul

muş olan Buca Belediye mezbaha kan kanalının devam eden açık 
münakasesmda taliplf":r tarafmdan v,..,.;ı... fi2+'ln "1.?ddi layık görüle
memesine binaen belediye encümeninin kararı ile bu inşaatın bu gün 
den itibaren Onbeş gün .,...:~.l.l-"1° ~"'zarlığa ı-.,,."'lrıldığı ila olu· 
nu~ J 5 9 14 (2310~ 



"(SAHiFE 12) (ANADOLU) 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi t 
~ ............................. -._,_.._ .......... mlıt'~ 

Lüks Mobilya Salonu 
1-Iüseyin Hüsnü Uziş 

Konak caddesi meserret oteli 39 40 
Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 

Mü,terilerimizin bir kerre rörmelerini ta•ıi1e ederiz.. 

. Hava okulu komutan
lığından: 

Hava Okulları talimatının 86. madde.inde yazdı p.rtları haiz 
iıtekli:u: 

• D:lek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından Ağustoii 
sonuna kadar okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında 
bulunanlar dilek kiğıdlari} le vesikalarını posta ile Okula gönderirler 
''e alncak1arı karıılığa göre hareket ederler. 

Mctd:le 86 - Hava Okulu Gedikli kısmına girme tartları 9unlardır: 
A) Türk olacak. 
B) Ortamektep (Lise sekizinci sınıf) tahsilini bitirmiş 

en az 17 ve en çok 20 yqında olmak, bekar bu
lunmak. 

C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş iılerinde kulla
nılmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları ta
mam olan bir hastahanede sıhhat heyeti raporu ol
mak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dı~a:-:~a bulunanlar: 
BJlundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 

gönderilirler. Tam teşkilatlı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yerin on 
biiYük kumant!anına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

' 

D) Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu 
ve mahkum olmadığına ce.ir bulunduğu yerin em
niyet müdürlüğünden veya polis amirliiinden tas-
dikli vesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hak
kındaki 2505 sayılı kanun mucibince muamele gö
receklerini, mektebi bitirdiklerinde 1 2 yıl müddet· 
le Hava Gedikli Erbaı olarak vazife göreceklerini 
teahhüd etmek. 

f) Okulca yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H) istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alı

nacak miktardan fazla olursa bunların içinden Ri
yaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil bilenler ye
:nlenir. Hava Okulları okuyucuları askeri liseler 
okuvuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve 
diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

V) Hava Okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı 
mu~ffakıyetle bitirenler arasından, kabiliyetleri· 
ne göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı, atı§ ve 
bombardımancılığa ayrıl.arlar. 

9 20 30 9 (1980 

1 1 A 

an 
M. M. Vekaletinden: 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine İsa· 
bet eden ikramiye miklarları aşaitcla yazılıdır. Bu paraların dağıtılıı 
müJdcti dört ay olduğuna göre malul ve ıehit öluüzleri ellerindeki ve
sailtle derhal tevzi koır.iıyonlarına müracaatları. 

Lira Kr. Lira Kr. 

1. Derece aubaya 231 00 1. Derece ere 115 50 
2. c c 207 90 2. c c 92 40 
3. c c 161 70 3. c c 69 30 
4. c c 138 60 4. c c 46 20 
5. c c 115 50 5. c c 23 10 
6. c ,C 92 40 6. « c 23.10 

7 9 12 14 15 (2413) 

ı Yeni Kavaflar çarfUt No. 29-36 
IZMIR 

Mevsimin güzel bahar günle
rinde minimini yavrularınıza te
miz hava aldırmak ve hot vakit 
ıeçirtmek için dünyanın en bil· 
yük fabrikası olan 

Alman Phöniks 

Markalı son modeJ ve kübik 
nrif, tık · 'e ıağlam kape11 ve a· 
çık çocuk arabas1 alınız. Fiyat
lar rehb~t kabul etn:.e-z derece
de ehvendir. 

Matazamda mevsimin en 91k 

zarif ve aaflam yerli Ye Avrupa 
Her çe,!d KARYOLA •e SOM
y ALARI cayet ucuz satılmak· 
tadır. Bir defa GÖRMEK kafi· 
dir. 

- mmı1 
T. C. Ziraat bankası 

Sermayesi: 
KURULUŞ TA RIHI 1888 

100 ,000 ,000 Türk liraıı .Şuha 
ve ajan adedi 262 

Zirai " Ticari her IMYl B~ muameleler• 

Para biriktirenl-.re 28.8ô0 lir" ikramiyo ,·erecek 
Zirrat INuıkumd. kumbarla •• ihbarsız tuarruf heaap larmda en as 

10 lirası laulunanlara aeaecle 4 Ufa tekileeek kw"a ile aı•iıdaki pm. 
ıire ikrami1• dajıtılacakbrı 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Ura 
4 c IOO c 2,000 c 
4 • 250 c t .ooo • 

40 c 100 c ·4,000 • 
100 c IO « 6.000 c 
120 • 40 • 4,801} c 
ıeo • ıo • 3,200 • 
DlKKA T ı H ... plarmdaki paralar bir sene içinde 60 liradan aıat; 

dUtm•Jenı.r. lkrami1e çıktılı taktirde ~ 20 fazlaıiyle •erilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, l E71 W. ~ BizUıci ki.Dun. 1 Mut ve 1 Ha

slraa tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------------· ~----------------·-
Ta iŞ Bankası'nın 

• 
1939 K. Tasarruf ikramiye Plô.nı 

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

Kur'alar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ala•toa, 1 Eylül, 1 lkirı:i 
• fefrİn tarihlerincla çekilecektir 

,11111'· iKRAMiYELER ·•ııııı ıuıwııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ~ 
~ 1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
§ 5 .. 1000 .. - 5000 .. 5 
= § 8 • 500 .. 4000 " ~-
~ 16 • 250 .. 4000 " ~ 
! 60 • 10() • 6000 .. ~ 
i_ 95 • 50 ,, - 475() ,, ~ Mevsimin en yenilik· 
§ 250 ,, 25 ,, - 6250 ,, ~ lerini bayan kumaş-
- - /arının erkek kumaf· 
~ 435 32000 ~ /arının en eyisini 
~111111111111111111111111111111111111111111111111n111111u11111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IDlllllll ~ Ih r a lıi m Kara kaş 

- -. ,, 
8 TEMMUZ 1939 CUMARTW 

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

NA VIGAZIONE 
Ham bur LERo. 43 - Motörü 6/7 tarihiD-

nEuTscHE LEY ANTE L1N1E de saat 12 de gelerek ayni gün .. t 
G M B H 19 da Patmo, Leros. Kalimnoa, lıtan.-
HA~tBURG köy ve Rodosa hareket eder. 

VE.STA. lhtiyai 60.A. -Vap• 
. cAdana> vap. 5 temmuzda bekle- ru 6/ 7 tarihinde gelerek ayni a\iD 

nıyor, 8 temmuza kadar Anver3, Ro- saat 23 de Midilli, Selinik, Dedea
t~~:a7, Bremen ve Hamburg içic ğaç, İstanbul, Burgaz, Varna, Köe-
yu a acaktır. tence ve Batuma hareket eder • 

. cMilos> vap. 20 temmuzda bekle- LERO 43 - Motörü 10/7 tart.. 
uıyor, 22 temmuza kadar Anvers , hinde saat 9 da gelerek 11 /7 eaat 17 
Rotterdam Bremcn ve Hamburg iç.in de Pire, Korfo Saranda Brindizi. 
yük al~caktır. Valona, Draç, Gravoza, Spalato, Za-

Tahlıye · F. T · V ~:.x. · ra, ıyume, rıyeate ve en~e 

--- hareket eder. 
. cKreta> vap. 11 temmuzd:ı bekle- ADRIA • 54 B. _Vapuru 13/7 

nıyor, Hamburg Bre men ve Anvers· tarihinde saat 12 de gelerek ayni 
ten mal çıkaracaktır. gün saat 21 de lıtanbul, Pire, Napo-
ARMEMENT DEPPE li, Marsilya, ve Cenovaya hareket 

eder. 
cESP AGNE> vap. 20-25 tem:nuza ZARA~ 43 _ Motörü 13/7 tari

~l~j'ru _bekleniyor, Anvers (doğru) hinde saat 11 de ıelerek ayni gün 
ıç ın yuk alacaktır. saat 19 da Patmo, Leroe, Kalimnoe. 
DEN NORSKE MİDDELHA VSL!N- İaanköy ve Radoaa hareket eder. 
JE OSLA 

cBalkis> mot. 28 temmu~da Diln- ROY AL NEERLANDAIS 
kerk ve Norveç için hareket ed~cek- KUMPANYASI 
tir. AGAMEMNON . • Vapuru 12/ı 
AMERİCAN EXPORT LİNES tNC: 7 tarihinde gelerek Amaterdam, Rot. 

cEksermonb vap. 6 temmuza doğ- terdam ve Hamburg limanlan illa 
!11 bekleniyor, Nevyork için yUk a - yük aI.rak hareket edecektir. 
lac&ktJr. 

cEksmoor:. vap. 23 temmuza doğ SVENSKA ORIENT LINIEN 
~u bekleniyor, Nevyork için yük a- VINGALAND .• Motaril 1117 
lacakhr. tarihinde gelerek Rotterdam, HaJn: 

D. T. R. T. burg, ve Skandinavya limanları lıCia 
cSZEGED> mot. 8 temmuza d•)ğ- yük alarak hareket edecektir. · 

·u bekleniyor, Tuna Umanlan için V ASALAND •• Motörü 27 /7 ta-
•ük alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 

"Tisza> mot. 27 temmuza doğru Rotterdam, Hambura Umanları için 
>ekleniyor, Tuna limanları iç.in yük yük alarak hareket edecektir. 
llacaktır. 1 

cKas~a> mot. 28 temmuza doğru ZEGLUGA POLSKA LINIFJI 
'ekleniyor, Beyrut. lskendiıriye ve l.ECHISTAN- Motörü 2117 ta-
')ortsa:d için yilk alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 
'ERVİÇE MARİTİME ROUMAfN Anvers, Gdynia, ve Danzig limanJa.. 

cDuroston vap. 7 t emmuza doğru rı için yük alarak hareket edeoektir. 
ekleniyor. Köstcnce Kalas ve Tur.il 
·manian için yük alacaktır. 5ERVICE MARITIME ROUMAIN 

cDurostor> vap. 4 ağustosa doğru ALBA .ruI:1A : · Vapuru "J/ At._ 
ekleniyor. Köstnece Kalas ve Tu- ğu.toe 939 tarihlenne doğru plerelİ 
a limanları için yUk alacaktır. Malta, Cenova ve Marsilya için yol-

Vapurlann hareket tarihleriyle cu ve yük alarak hareket edece~ 
·avlunlardaki değişikliklerden acen- ilandaki 1'areket tarDılerlyle ._.. 
~ mes"uliyet kabul etmez. tunlardaki detitildilderdea A ..... 

Daha fazla tafsilat almak için meauliyet kahul etmez. Daha fada 
1irinci Kordc 1a 150 No. da W. F. tafrilat için ik:nci kordonda ~ • 
lenry Van der Zee vapur acentalı· TELLi SPERCO Yapar aceatalaı

•ına müracaat "dilme~i rica olunur.! müracaat edilmesi rica ol-•· 
TEl..EFON: 2007/2008 Telefon, 2004 !005 ·ı 

~ .. lllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-

i Taze, Temiz, Ucuz 1 
~ ~LAÇ 1 
: Her türlü tuvalet çeşitleri 1 
- Hamdi Nüzhet Çançar 1 
= Sıhhat eczahaneJi 1 
= Ra~urak Bftyftk Salcpçio~hı hanı ka11ı!lnıılı § 
•llmillllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-
İstan bul Nafia müdürlüğünden 

20/ 7 / 939 Perşembe günü saat 1 5 de lstanbulda Nafia müdür
lüğü eksiltme komisyonu odasında 41142.35 lira keıif bedelli latan· 
bul Teknik okulu kalorifer tesisatı ve kazan c:lairesiyle kömürlük in
ıaatı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele: Eksiltme Bayındırlık işleri genel huausi ve fenni prt
narneleri proje keıif hulasasiyle buna müteferri diier evrak 206 k11-
ru~ mukabilindt" dairesind~ verilecektir. 

Muvakkat teminat 3086 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplan ve en az 25000 liralık bu ite benzet 

iş yaptığına dair idotelerinden almış olduğu vesikalara iıtinaden 1 .. 
tanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmıı ehliyet 
ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflannı 20/ 
7 / 939 perşembe günü saat 14 de kadar iıtanbul nafıa müdürlüiüne 
vermeleri. 1 5 1 O 15 (2230) 

Ticaret ve Sanayi odasından: 
Umum Tütün işçilerine: 

7 / 7 /939 tarihinde ticaret odası salonunda içtima eden tütün iKI· 
leri vaktin gecikmesine binaen ruznamenin ikinci maddesinde yeni 
nizamname~e göre idare heyetinin vaziyetinin tespiti müzakere edi
lemediğinden 11 17 /939 salı günü saat 18 de tekrar toplanılması ka· 
rarlaştırılmıştır. Mezkl.ır gün ve saatta ticaret odası salonunda toplan
manız ila n olun1tr. 

Umum incir, iizürn işçi lerin°: 

T. lş Bankasına para yabrmakla, yalnız para bir.ktırmiş olmaz. a•y•w•· --·' tan alınız. 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz .......................................... lllİI..................... Odun paz&rı No. 12 

emiyetin iz umum~ heyetinin toplantısı İçin tespit edilen 7 / 7 / 939 
günii toplantıya gelmediğinizden içt;ma gününüz 11 / 7 / 939 salı gü
nü saat ! 9 a bırnkılmıştır. Mezkur giin ve saatte ticaret odası salonun..,. 

_ ıda toplonn',.;mız ikir.ci defo ilan olunur. 2421 


