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Danzig Mes'elesi Sulhan 

Karol 
Rumen milletinin, hudutla. 
rını müdafaaya azmettiğini 

söyledi 

Halledil ecel{ 
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MOS KOV A ·D-A 
. . 

Askeri müzakere1er müsait bir safha içinde 

Rusya, hesapta olmıyan ye. 
ni talepler serdetti üzüm Ve incir imalathanelerini ge

zecek ve l\lanisada yapılacak ü
züm bayramında da bulunacak-

1 n gİIİz ve Fransız murahhasları, son vaziyet dola- tırManisada üzüm satı,ları: 
YJSİle hükiime~lerinden yeni talimat istediler Dün haber aldığımız malumata 

Biraz da 
iç ;şlerden 
Yazan: Mahmut Eaat BOZKURT 
Tatil günlerini fıraat edindim. 
İzmir kazalarını, nahiyelerini do

l•ııyorum. 
Gidip gördüiüm yerleri dü~ün

dükçe, ve bunları yakın bir geÇmişle 
ntukayeae edince, aradaki farkı on 
Leş yirmi yıllık değil; aaırlık bulu· 
Yorum. 

Ve bunda, kendimi mübaleğaya 
kaptırınadığıma inanıyorum. O ka· 
dar ki belki biraz da eksik aöylemit 
olabilirim. 
· Fazla defil .. 

göre Manisa, Salihli ve Ahmedli 
ingiliz hükumetine dün akşam 1\f os- havalis:nde bir miktar kuru üzüm 
kovadan genelkurmay mUzP.kereleı·:_ satışı yapılmışhr. Fakat bu aatış
ni~ ~erakkisi .. hakkında bir ı;.ap?r ge!- I lar. üzüm piyasasının resmen açıl
mıştır. Bu muzakereler m ıtıaıt bır L dığı manasını ifade etmemektedir.( 
hava içinde cereyan ettiğe benz'yor. - -
Fakat intibaımız şudur ki, Sovyet Hükumetimiz 
heyeti murahhasası anlaşma esası· 
nın İngiltere ve Fransa tarafından 

rlerJ?İŞ edildiğ.nden daha geni~ hat
hı.· üzerinde araştırılmasını teklif ey
lemiştir. 

lngiliz tezgahları~a beş 
torpido ısmarladı 

İstanbul, 15 (Telefonla) - İngiliz 
Söylendiğine göre, Sovyet!er birli- tezgahlarına ısmnrlarnış olduğumuz 

V,i, b'r Avrupa harbma miite:ıllik me- torpido ve muhriplerine Milli Şefi· 

miz şu i~imleri vermişlerdir: 
cİnnyeb cNümune> cSultanhisar~ 

ve Demirhisar.t torpido muhripleri-

~elelerclen başka bir Rus - japon har
Lı takdirinde ingiltere ve Fransamn 
nasıl bir hattı hareketi ittihaz ede
cek]erini de müzakere etmek arzu-
·undadır. mizi iki se~e sonra alacağız. 

Bu inzete, Moskovadak: Fransız 
ve ingiliz murahhaslarına yeni tnli-
nrnt •()noil~uo .. ..:&'fnf yazıyor. 

00000 

. Tire. Öde.mit Bergama gidip 1,§
l'ülecek beldecıkler hahne gelmıı-
lerdı· E hh" b' t d f • Londra, 15 (A.A.) - Dnilv Teleg-r. n ıı ı ır arz a au, ennı h · 

rap diyor ki: ô~·Ie haber aldık ki Uaul dairesinde vücude getirilmit 

Moskova, 15 (Radyo) - Askeri 
:_sıhhat Vekili 

Kar ad !niz vilayetle· 
elektrik tetkili.tma maliktirler. 

Ödemit sudan elektrik iatihaal 
~hnektedir ! 

Sinemalar, güzel tarhedilmiş mil
let bahçeleri, kulüpler, Halkevleri 
buralarda içtimai hareketin birer yu-

- Devamı 4 ncü Sahifede -

00 

Çin kıtaati 
\'aaıdır. B [ d '-/ k b ·ı 

Caddeler muntazam .. Sokaklar QŞ a lq art mU a l faarrUZQ mU· 
-iaçlarla donatılmıt birer çiçek sak- r r k tl d k d. 
• 1••gibi.. VaTTa ıve e evam etme te ır 

Bu beldelerin ıayfiye mahalleri
ne doyum olınıyor. 

Ilong - Kong, 15 (A.A.) - Che- ponları geri püskürtmiişlerdir. 
kiai ajanc;ı bildiriyor: japonlar, Çinlilerin t · zyiki altında 

1 Ağu::ıto~ta ba~ladıklar1 mukabil gemilerine iltica etmek mec!rnriyetin 
taarruza mmraffakı.retle devam eden 
Ç n kıtaln!ı mahalli m:?clafaa teşek-

de kalmışlardır. 

rinde tetkikata cıktı , 

lngiliz aleyhtarlığı 

Tokyodan bir ıörünüı 
Paris, ı5 (Radyo) - İngiliz aleyh- Alakadar mehafil; japon memur. 

tarlığı Tokyoda gittikçe fazlalaşmak !arının nümayişçileri gizlice teşvik 
tadır. Hükumet, nilrnayişçilerin taki- ettikleri kanaatini beslemektedir. 
bi için lazımgelen tertibatı almıştır. 

~-~~-~«<**'*>>>~--~-

Fuar acılmak • 
•• uzere 

T ıcaret Vekili bu 
Pazar gelecektir 

Sovyet Ru;;ya bu sene Fuara daha 
zengin b:r şekilde iştirak ediyor 

9 uncu İzmir enternasyonal funrı-J 
nı Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçi
nin açacağını yazmı~tık. Habe!' al-
ığımıza göre B. Cezmi Erçin. An -

karadan htanlıula geçecek \'e fuar 
münasebetiyle Devlet denizyollnrı 

tarafından bir defaya mahsus olmı k 

'I'ire'nin yaylaları, Kaplan yayla
•ı, Ödemitin Gölcüğü, Bozdağı, Ber
tamanın Kozağı bu sırada anılabi
li .. Ier. Ve buralarda, bu&'Ün konforile 
lnodern otellerde iatirahat imkanı da 
elde edilmiştir. 

Bergamaya girerken muhte~ern 

o.,ta ve ilk mektepler insanın göğsü· 

nU kabartıyor. Tire ve Ödemit orta 

~ktepleri bundan on bet sene önce· 
le~. \'İli.yet idadilPrinin birçoklarından 

küllerinin yardımiyle V:ıgm_.:ıon civa- Bu gemiler, ingil:zle.·in kiraladık-
rında kain Chungshan mıntakası sa- ları arazinin garbında Paoar İ'3tika
hilleriııdc geçende karara çıkan -ja- metinde uzaklaşmışlardır. 

üzere önümüzdeki cuınartc<;i güuli 

Sıhhat vekili B. Hulusi Alataı tstanbulclan hareket ederek pazar 
Ankara, 15 (A.A.) _Sıhhat ve iç- sabahı Ege vapuriyle buraya gelecek 

tirnai muavenet vekili doktor Ilulfisı •ir. 
----cu***>:u-----

lngiliz ordusu 
l:au:Yük ve güzeldirler. E l "' ı d . d. k d . . . .1 . d 

.. Bayındır gibi küçük bir kazadl\ yıU .. e Şlffi lye a ar gorU ffieffiJŞ e.., 
~~Ude getirilmit içtimai ve sıhhi d b • • • • k · J 1 
~uesaeaeleri hayranlıkla &'özden ge. rece e UYU manevra ar yapaCaK 
ç1"'1nemek mümkün değildir. 
d En küçük köylere varıncaya ka-
1.•r her yerde mektep ve okuma faa· 
':Yeti göze çarpmaktadır. 
l Cençliğimizde İaviçrenin ankdet
"'"1nı dinler, daha onu görmeden im-
~~~i~dik .. Sonra onları gör~ü~ ve gör 
lı "turnüz zaman memleketımız heıa
ın, Yana yana içimizi Çektik J. 
kazalarımızın bugünkü halini 

törd" ·· ·· d ukten sonra, artık bu tahaaauru 
1,ı,._ b'I' • ... o,ya ı ırız. 

lı bıa tahaaaür yerine, ıöiaümüzü ka
't-t'biliriz. 
\re bu Türk inkılabının hakkıdır. 

)'\i 'Yit'Jni yıllık faaliyet; bizden önde, 
C'> t Yıl ilerlemiılerle - hemen de
,;ı.ıt omuza ıelmiş. bulunuraa, çalı· 

llla.-ınıız için elbette bir hak olur. 
İIJt klnık gibi bir köyde, muhtelif 
it 0 kullar, elektrik su teıkilatı, mü
ı:"'rrıeı Halkevi bulunduğunu hatır
'd~ak, il('rleyiı hakkında bir fikir 

ırırrı .ıı:. b ese yeter aanırım. 
'd 'll rtıahalli çalıımalara inzimam 

tıt devlet faaliyeti yakın bir za. 
- Devamı 2 nci Sahifed• -

İngiliz ordusundan bir ketil müfrezeai .. 
Londra, 15 (Radyo) - İngiliz dusunun bütün silahları tecrübe edi

ordusu, eylül içinde büyük manev - lecektir. 
ralara başlıyacaktır. Bu manevralar, Harbiye nezareti, manevraların 

şimd:ye kadar görülmemiş derecede 1 ceryan edecdi sahayı henüz tesbit 
geniş mikyasta olacak ve İna'iliz or-, etmemiıtir J 

Alataş, Karadeniz sahili vi!ayetler'11 
de tetkikatta bulunmak üzere bugün 

trenle Sıvasa hareket etmiştir. Sıhhr-L 
vekili bu seyahatinde muhtelif ma
hallerde yapılm~kta olan ha:?tahane
ler inşaatı ve bu vilayetlerin sıhht 
vaziyetini gözden geçfrecek ve ay ni
hayetine doğru deniz tariki ile istaıı
bula gidecektir. 

00000 

Bira ucuzlıyor 
lstanbul, 15 (Telefonla) - Bira, 

yarından itibaren ucuz fiyatla satıla-
caktır. _, v " 

-.ı 

işaretler 

Talebemiz ve 
Nakil vasıtaları 

Mekteplerin açılma ıünleri yak· 
laftı. Her sene olduiu ıibi bu aene 
de bittabi, çocuklarm tramvay, oto· 
bUs ve vapurlarda yarım tarifeden 
iatif adeleri için, mektep idarelerine 
rnilracaatlar olacak, tezkereler ya
zılacak, foto&taflar çıkartılacak, 

ayrı ayrı olarak vapur idareaine ıu 
ve bu müeueaeye batvurulacak. 
Yani, killfetli, uzun kırtasiyecilik 

- Devamı 4 ncU Sahifecle -

Fuar, Pazar günü saat 18 de bü -
vük merasimle açılacaktır. Açılma 

merasimi fuarın 9 eylül kapısı önün
de yapılacak, törene muzikanın ça
lacağı istikliil marşiyle başlanacak . ,. 

KANLI ÇÖL 
Ticaret vekili B. Cezmi Erçin 

sonra belediye fuar komitesi reisi 
Dr. Behçet Uz bir nutuk irad edecek, 

K il . . bugu"'n Ticaret Vekilimiz de iktisadi, mühim 
. • . - Devamı 4 ncü Sahifede -
ar erınıız, romanımızı ı . 

sekızmci sahifede bulacaklardır. .. 
--islim Tarihi-

VE 
Hz. Muhammed 

00 

Yazan: M.AYHAN 
Yakında ANADOLU •ütunlarında, 151:.AM DİNİNİ ve 

:rARlHlNl muhtelif zaviyelerden tetkik eden, lSLA.M 
PEYGAMBERi HZ. MUHAMMED'in hayatını tahlil eyli· 

J'~D çok büyük bir eser okumaia baılıyacaksınız. 

lslam tarihi ve Hz.Muhammed, kuvvet· 
Ii, tetkike müstenid mühio' bir eserdir· 
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Geleceğin Avrupası 
BAHRi ~AVCI 

Alman propllgnuda nazırı Göbels bir nutkunda; Alman ve İtalyan 
harck~Lini hir yeni zaman ihtilali- şek)inde gösteriyor ve bu ihtilalin 
gayesini, şümulünü birkaç kelime ile anlatmağa uğraşıyor. Ona gÖl·e: 

• 5 • - Baıtarafı 1 inci sahifede -

,/Jir def ine masalı Adli- J.ı ur~suz Y a~u- ~:ı7:: k~;::~·~; .. ~m h•··· mamure 

j 

Vberafüt .ihtilal nncak bir aınıf halkı hün-İyete lkavutlurabilmiftir. 
Yirminci asır milletleri hürriyete kavuıturmak vazifea')'le mükellefti. 
H .. !buki Almanya \e ltalya yeni bir ihtilal yapmaktadır. Bu ihtilal bir 
sınf mücad ~lesi mahiyetindı· değildir; o, milletlerin hukuk müsavatı 
mücadeiesidir. Bu ihtilalin neticesi sadece faşist bir İtalya veya nuyo· 
nal sos\ alist bir Alme.nya kurmak değildir. Hukuk müsavatına kavuş• 

1 k 
• l erzn. VapUTt art Cellad gölUnün kurutulması, Ge 

Yeve Q settı diz ve Bakır çaylarından istifade! 
T Kuşadas1 sqhillerine edilmesi, yakın bir günde belirecek 

muş b'r Avrupa yaratmaktu·. 
Nazır, b:.J mütaleayı yürüttükten sonra §U neticeyi de tebşir ediyor: 
<!MÜ&takbel Av~panın entellektüel :veçhelerini Almanya ve İtalya· 

nın çizeceğini uöy!emek bir kahinlik teşkil etmez.» 
Yukarıdaki Er\~1rlarda Göbelsin fikirlerini daha ziyade sarahatla~lı· 

t"arak göste!"dik .. Buna göre anlaşılıyor 'ki, muhterem nazır bugünkü 
Avrupayı s.:ı.dece bir sınıf mücadelesi müva~enetine dayanınıf görüyor. 
Halbuki Almanya ve ltalya böyle sınıf mücadelesi müvazenetine d;ı .. 
yanmıt bir Avrupaya razı olmuyor. Onun için milletlerin hukuk mü 
ıavntıaa d_ayanan bir Avrupa nizamı kurmak lazım. işte bu vazife to· 
taliterlere ı·erilmi~ .. 
guıünkü Avnıpa nizammm sadece sınıf mücadeleri müvazenetine 

dayandıiını ı:öylemek; bu nizamın İngiliz kanunu eaasi rejiminden ve 
büyuk ihtilalden beri gelen ideolojik inkitalı ile makine sanayiinin do. 
ğurduiu iktııadi inkitafını hakiıli kadrosu ve karakteri ile anlama· 
mak olur. Sözde Almanya ve halyanm tahakkuk ettirmefe kendilerini 
memur aaydıktan «milletlerin hukuk müsavatı» meaeleıi ise bütün 
dünya açin, bilhaasA Avrupa için, hiç te yeni bir dava değildir. Son as
rın bUtlln hul<uk ve içtimai ilim kafaları bu mesele ile urratmııtır. E~e,. 
halya ve Almnnyanm ceberut ibtiraılarmm aevkettiği azııın siyasi ha· 
reketler olma .. idi; dünya bu yüksek prenıibin tatbikat .. hasında da 
~pey ilerlediiine ıahid olacaktı. 

ltalya ·.-e Almanyanın; tahakkukuna müthiş birer enııel oldukları 
bu yüksek pl'ensibin müdafii kesilmeleri ilim ve ideoloji bakımından 
hifbir kıymet taşımaz, bilakiı onlan biraz 1rülünç vaziyete sokar •.. 

Kuvvetin, kan, ölüm ve ceberutluk saçan felaef esi arkasından goz
leri kıpkızal ihtiras ve egoizma ile dolu olarak koıan Makyavel evlad· 
larının bu prensibe ne için aarıldıklarını biliyoruz: Açtırlar, her fc!Y

den evvel bir mide hareketi ile meıııuldürler. 

Milletlerin hukuk müsavatı fikrini onlardan çok daha ideal manas: 
ile kavramı~ olan medeniyet, Avrupası onların bu mide feryadlarına 
kulaklarını kapamıf değildi. Belki İtalya ve Almanyanın bu derdi bü· 
tün ıükun n;zamı içinde halledilebilirdi. Fakat ah, onların bu mide 
feryadına refakat eden hodbinlik, egoizm ve megoloman çığlıkları ol· 
masa idi ... işte bu çığhklardır ki onları derdi. olan ve dertleri halledil
mek istenen b:r millet seviyesinden, gözleri Clönmüı bir aç kartal yırtı
cılığına aeçirmiıtir. Bu aebeple ve bu 'fartlar altında bu kartalın kar
nını doyurması imkanı da ortadan kalkmııtır, 

Bizim dikkat nazarı~ızı çeken asıl hazin nokta şudur: Ge1eceğin 
Avrupasının ,·eçhesin~ Almanya ve ]ta ya· verecijkmi§!.. 

Heyhat! .. Ceberut kuvvetin feltıefeami terennüm eden• akyavel 
evladlan elindeki bir Avrupayı ıöyle bir dütiinün: Kanan, zulmün ve 
boyunduruğun altında inliyen milletler, bunlann üstünde şakırdarn 
mahmuzlar, titkin pazularda panldayan haçla gama ve baltala demet 
iıaretleri. •• 

Avrupa böyle bir kabusa yakalanmamak için her şeyi yapacaktır. 
~~~--ccc*"*'"*>>>~----

Amiral Horti 
Almanyaya git

miyecektir 

ZABIT A 
Esrarcıhk 

Selvilimescidde Selvili sokağınd:ı 
bakkalJık eden Giridli Mehmed"p 
dükkfmında esrar satıldığı zabıtac11 

Berlin, 15 (A.A.) - Halihazırda haber alınmış, yapılan arnştırmadıı 
tamamiyle hususi olarak dahiliye dükkan evinde 25 gram esrar bulun. 
nazın B. Frickin Bavy.eradaki mali- mu tur. Suçlu yakalanmış. adliyeye 
kanesinde misafir bulunmakta olan verilmiştir. 
B. Csaky 17 ağustosta Salzburgda B. 
Frickin vereceği bir suvarede hazır Kızı kirletmiı 
bulunacaktır. Karşıyakanııı Örnek köyUnde Bul. 

B. Csakin'n Salzburg civarında ta- gnristan göçmenlerinden 16 yaşında 
til müddetini geçirmekte olan B. Fon Fatma adında b:r kızı kaçırıp bir ge. 
Ribentrop ile yeniden görüşUp görüş- ce kırda bir hendek içinde zorla ah
miyeceii malOm değildir. Macar na· koyan Yahya, jandarmalar tarafın
zmnın yaiında b:r kür yapmak ii· dan tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 
zere Bad Gestein kaplıcasına gidece-
ği söylenmektedir. 

Salahiyettar mahafil amiral Hor
tinin resmen Almanyayı ziyaret et -
mesin 'n mutavasser olmadığını beyan 
etmektedirler. 

Gaz maskeleri satışı 
devamda 

Alacak kavgası 
Bayındırda Kurt mahallesinde İs

mail oğlu İsmail, alacak meselesin-
den eniştesi Mahmud oğlu Emin ile 
kavga etmiştir. Emin, sopa ile lsma
ili yaralamış ve zabıtaca tutulttıuş
tur. 

Yaralamış 
.Kızılay kurumu izmir merke.ı. he- Tepecikte hayvan pazarında bir 

yetinin getirttiği h11lk fpı gnz mns- vaka olmuştur. Selilnikli cambaz 
kelerinin satışa çıkarıldı~ını ~·azmış- Haydar. hayvan alım satımı mesele
tık. Getirilen mas~lerden Ç{)gU s~tı.l. sinden izmirli Hasan oğlu cambaz Ha 
mış, ikinci parti gaz ıırnskclerının sanla kavga etmiş, Hasanı bıçakla 
Q"önderilmesi için umumi merkez ~c: sol omuzundan yaralamıştır. Suçlu, 
~ebbüste bulunulmuştur. Halk tıpı tutulmuştur. 

Ortada bir üfürükcülük ve dolan- hiçbir vapur :i·:~.büyük bir :zenginliğin müjdeci· 

• yaklaşmadı Gidip gördüğüm yerlerden hay. 

dırzczfzk mes' efesi de Vardır Panama bandıralı ve içinde 850 ranlıkla dönmekteyim .. 
.. . k l" ·ı·r1ı· "'I.lli mu~ yurdsuz Musevı'bulunan Torpen va- Ve bir Türk og·lu sıfatiyle Tür~ , Kemeraltı caddesinde bir kahve- muş ve Yıyece - ge ırı ı c .• t ı - . 

de Ahmed Çallı adında biı·inin akra.- cadeleni
0

n sonlarında çete reisi Ne - ~u~unun Aı:d:nızd~ dolaş~ak!a ol- kudretinin nelere kadir olduğunu ne· 
. b b . d b 1 'k" t k ugunu ve ıçındekı Musevılenn çı- 1 k d. 

1 
_ d.. .. d'"k .. basına ait defineyi bulmak maksadi- cıp, em erın e u unan • ı ene e k k b' d ki k ere a ır o acagını uıun u çe o 

le üfürükçülük ve dolandırıcılık su- altın ve bir teneke gümüş parayı Çal Bacad ırbyekr arda hı ~kr~nı yazmıştı · ğünmekten kendimi alamıyorum. 
- · · · · b"ld·-· · un an as a a a ı ı vapur gene retiy]e Muzaffer ve Halil adlarında daglarında lıızım yerını ' ıgımız d M ~ .1 . h .

1 
l 'k Ak Şu küçük mıntaka içindeki iler· 

iki k.şi tarafından bir miktar parası- b:r yere gömdürdü. Bizlere itimat et- ydur. sduz d ulsevı ekrı dı:unıTo ara - leyişin yüz senelik bir hamlenin vc-
t·-· · · · · h"zden g"zle enız e o aşma ta ır. orpen va-nın alındığını, Ahmed Çallının, ;rn- ıgı ıçın paranın yerını ,.,ı 1 - d'" K d h"l) . d rlmi ile müsavi olduğunda ıüphem 

"k~ . l l metli. Ahmed Çallı, çete resi Necibin dpulrunı:n huknk duşab~sı sa. ı. erın e yoktur bıtaya şı ayeti üzerıne suç u arın ya b d _ . . b d '"" k 0 aştıgı a ın a ır şay·a _çıkmış- · • 
kalandıklşrını yazmıştık. nkra ası ol ugu ıçın u e .. ıne en- d 1 .. k d · k l l Bu verım gün geçtikçe arta· 

dl·sı"ne aı"ttı"ı·. sa a a a a ar ma am ara ge en ma- k 
1 1 

b .. 
1 

.. k • Adliyeye ıverilen Muzaffer ve lfa- ı· K ...ı ı· ca ve asır ara oy o çutecc tır. 
Defineni" yerini kendisine gösterme umattan vapurun u_şayası ımanı- B .. k d v ·ı k.. k .. rı. üfürükçülük ve büyücülükle ala- " l d'-. 'b· h"ll . . d d ugun aza egı , oy var ı ıç· 
_ k d"k F k t b". 1 Oh' na geme ıgı gı ı sa ı erımız e e t• • 'k d" k'I ... 1 • • . kal arı bulunmadığını söylemiş, Ah- ge arar ver ı . • a a oy e m ım .... 1 d'-. l l t nnaı, ı tasa ı tef ı atıy e, yınnı yır. 

goru me ıgı an aşı mış ır. . b 1 •. k' ı · ·ı· med Çallının milli mücadele Çal ha- Ve büyük bir def:neyi me) da.1a çıkar- T F" "k r mı et yı once ı zmır vı ayet mer 
fl k orpen vapurunun · ını e ıma - kezinden ileri bulunmaktadır. 

1. • d t . 1.•. Nec"p mak için bazı masra ar y~pma , f k t d 
va ısın e çe e reıs ıgı ya oan • ı A d nına yanaşan, a a ora an su 'e K kd 

1 
kt 'k ! 

· bunun için de para bulmak lazım ı. k ld k ını a e e rı .. 
adında birinin akrabası ol1ı.:ğunu, o- 1 l erza a ı tan sonra uzaklaıan \'a· y· . b 1 .. B tzmı·rdı 

Biz de Ahmed Çallıdan vapı aca { ld ... r· k" h 'll . d d ırmı et yı once. u, 
rada çete reisi Necibin gömülli bir masrafa mukabil bir miktn~· para al- pi ur o kut gub lur dıy: sa .~ elrın ekto- yoktu .. 

k d h . b" aşma a u un ugu soy enme e- B 1 K h · definesi bulunduğunu söyliyere e- dık. Kendisini dolandırmayı ıç ır dir. una ya nız ramer mey anesın· 
mişlerdir ki: vakit düşünmedik. DOOOO de tesadüf olunurdu! f 

_ Çete reisi Necibin beraberinde Suçlulann, bu ifadeleri karşısında G J b Eski rejimlerle yeni rejim araaın· 
200 zeybek vardı. Dağkrrla yaşıyan nla.kadaı· daı·ı·e, defterdnrlıg-ın naza- ene ta e e tehacümu daki fark bu kadar genit ve büyük. 
bu çeteye köylerden zaman zaman rı dikkatini celbetmeğe karar ver- olacak tür. 
at üzerinde heybe dolusu altın. gü- miştir. 

** Altı sabıkalı hır· 1 Şap söndü 
Fakat kordon henüz 

k:ılkmrı-fı 
sız yakalandı 

Bunlar birçok v:ık' a· çift tırnaklı hayvanıarda görülen 

larln failler idi~ şap hastalığı tamamen c;9nmüştür. 
Evvelce şap haı-talı~ı c:ıkmış ola11 

İzmirin muhtelif semOerinde za- }·erlerdeki ha:;tahk kordonları tama
man zaman vukubulan hırsızlık va- men kaldırılmıştır. Fakat civar vila
irnlarınm faili olan afü sabıkalı araş- ~·etlerden bazılarıııda şap hastalığ. 
~ırma memurları tarafından rnkalau- henüz sönmediği iç.n hay\•aıı ihraca
mıştır. tına mevzu karantina teubır!, henüz 

Yapılan tahkikatta gündüz uyu- kaldırılmamıştır. İhraç edilecek har
~·up, gecel.eri faaliyete geçen bu suç- \'anlar, izmirdeki tahaffüzhanedc 
foların Burnnva, Bayraklı, Karşıya. g'ene yedi gün bckleflerek miişah C'
ka, Mersinli, Alsancn.k ve Selvilirrıes: d~ altında bu!undurula,::a}\ ye .cı.qdaı 
ci em 1 e a mJ b~ önrn ihraç olunnc ~tır. 

1 
-vukubulan bir çok hırsızlıkların faili 

00 
' 

oldukları anlaşılmıştır. Çaldıkları 

e~yanının bir çoğu, evlerinde. bir kı!!- Deniz e kaza 
rnı da Halkapınar bataklığındaki saz 1160to··r kaz :ız _J~/erz 
lıklar arasında bulunmuştur. Suçlu- lYl ı 
lar, Aptullah Güvercin, Hüseyin El
malı, Re"s Mehmed, Kazım, Mehmed 
Kara ve Şükrü Kaptan adındadır. 
Şebeke halinde çalıştıkları, çaldı~
Jaı ı eşyanın l>ir kısmını Aydın ve cı
:rar kazalara gönderip sattırdıkları 

nnlaşılmıt~ır. Bunların yataklnl"l da 
meydana çıkarılmış ''e tutulmuştur. 
Elde edilen eşya arasında heni.iz sa
lıipleri bulunmıyan nagand tabanca
lar, saatler de vardır. 

---00000---

h.urtar l 

Dün Alsancaka·ta denizde bir kn 

za olmuştur. Öğleden sonra bir yel 
kenli ile ve Üzerlerinde mayoları ii 
gez"Tlcğe çıkan kılavuz kaptan B 
Zühtü ile B. Tahir adındaki arkadaş 

iddetli inbattan kayıkları kapakl<'n 

mak suretiyle dehİze düşmüş ve is 

timdada ba~lamış!ardır. 
Alsancakta rıhtımdnki noY.ta po-

Pamukçular lıs memurları, kazayı görmüş ·:e te 
lefonla deniz merkezini haberdar et· 

S. K. birliğine de mişlerdir. Bir polis motörü, acele 

a'ınacaklar hadise yerine gitmiş ve batan k~yığe 
· ·· tutunarak deniz üzerinde İmdad bek-Geçenlerde yapılan incir ve uzum 

tarım ~atış kooperatifleri birliği umu- liyen iki kazazedeyi kurtarmış. ka
rni heyet toplantısında pamuk müs- yığı da çekerek mendereeğ getirmiş
tahsillerinin de satış kooperatifleri tir. 
birliğine alınmalarına karar veril- *** 
m"şti. Haber aldığımıza göre b~ ~ene Posta ve T e?graf teşkilatına 
yalnız Nazilli ve Aydın havalısınde • k l 
bir miktar pamuk müstahsili, koope- gırece genç er 
ratifler birliğ:ne alınacak, tecrübe Dün erkek lisesinde posta ve tel -
vapılacak, alınacak neticeye göre ge- graf teşkilatına girmek ist.yen tale· 
İecek sene, muhtelif mıntak:ılardnki beler arasında bir müsabaka imtihanı 
pamukçular, birliğe ithal edilecek - yapılmıştır. İmtihan heyetini merke1, 
tir. posta ve telgraf müdürU B. Rekir Ve-

...---0000 fa, posta müdüril Mahmud, telgraf 
Merkez bankası isken müdürü Nazif, paket postası müdürü 

Mehmed Aliden teşekkül etm1ştir. 
derun şubesi müddr· Lise müdürü Hilmi de hazır bulun -

/ üğü muştur. 

Bu sene ilk ve orta okullara kayıt Moral b k d" " ·ı ı ~ 
k . . a ım an, ı er emege ge· 

ve abul ıçın müracaat eden talebe· ı· b h · • ·· t"' d d' . ınce, u epsının us un e ır. 

nın pek fazla olacağı ve mevcud o- B. 'k' k' v - k d 
ır ı ı va acıg1 §Uracıga ay e-

kulların ihtiyacı karşı_lay~mıyacnkla- dersem, fazla söz aöylemeğe lüzumf 
rı haber alınmıştır. Şımdıden apaçık kalmadan hamlenin azameti gözler· 
görü.len bu vaziyete karşı alınacakk de belirecektir. 
tedbır, mektepler açılıp talebe nam- Ankarada bulunduğum bir sırada 
zedi kayıt muamelesi tamamlandık- Selçuklu bir hemıehrimden bir mek
tan sonra kararlaştırılacaktır. tup almışbm. Bu mektup beni sevinç 

lzmirde okul ihtiyacını karşıhya· hayretlerine düşürdü. 
bilmek için yeniden bazı ilk ve orta Hemşehrim (Zeytin alanı) köyün-
okullar açılması icap edecektir. den Ankara Hukuk fakültesinde bir 

,---oo*oo-- -

Terbiye enstitüsündeki 
imtihanlar 

talebe varmış onun hakkında hima· 
ye istiyordu! 

Demek ki (Zeytin alanı) köyün· 
den bir genç liseyi bitirmit ve Anka-

Ankarada Gazi terbiye enstitils!in ra Hukuk fakültesine gelmit okuyor 
de bu ayın 17 inci günü ya'tlılac8.k hakim çıkacak memleketin mukad· 
rln oku) öjp"etmenliği imtnıanı Ztı- .deratında nazım olacak •. 

" ır M,H ıı r·,1 11 ı;; n ı:ın ·ı.1111 IJt:ı, aene once natta yırmi 
ehrimiz kültür direktörliiğüne ge - sene önce böyle ıey tasavvur oluna

' en lıir telgrnftn kurs ka ldırıldıij'ı i- bilir miydi? 
,.·n enstitüniin asli talebesi olmak İzmir idadisinde -biz ancak üç yilz 

nrtlnrrnı ha.i:z bulunanlardan isti - kiti idik ... O vakit vilayet, merkezle
venlerin 2 5eylillde yapılacak asli rinin güçlükle verdiğini timdi köyler 
-rn1cl:ie imtihanına ve istiyenlerin de veriyor. 
21 eylillde yapılacak ehliyet imti - Hamlenin azametine bakınız!. 
anına girecekleri bildirilmiştir. Kozak köyünde yerli bir gençle 

---ı.sssssssss,ıı.--- tanıştım.. Liıeyi bitirmiş, üniversite 
iktısad f akü itesine devr.m ediyor. Çocuk kampında a man 

netice Kınık köyünden diğer bir genç 
hepsini bitirmiş, hakim olmuf .. Şiın

Bucada hususi idareye ait Sarı· di hüküm veriyor!. 
.,öllü Hasanın köşk ve bahçesir.de Hamlenin heybetine bakınız. 
urulmuş olan çocuk kampında çok Ben bur.ada Ege mıntakaınnın 

vi neticeler alınmıstır. Kampın ilk mahdud bir sahasından bahsetıni§ 
ünlerinde susuzluktan çok 7-ahmet bulunuyorum. inkılabın verimleri bii
ekilmişti. Fakat sonradan J:.amp tün memleket bakımından mütale• 

:uyu temin edilmiş ve bir aylık edilecek olursa, işler.in azamet "'~ 
kamptan elde edilen netice normalin heybeti karşısında ~aşırmamak haylı 
üstüne çıkmıştır. müıküldür. 

Tartılan çocukların hepsinin ü- inkılap köye kadar dal budak sal· 
er, dörder kilo aldıklar ımemnuni- mış. . 

vetle görülmüştür. Vilayet sıhhat ve Bu yazılarımı biraz da herteY' 
ictimal muavenet müdür vekili Dr. kara gören vatandatlarıma bir te• 

B. Muhlis Özden, dün kampta tet- selli olsun diye karaladım. 
kikler yapmıştır. Kinderhaym ayın Umarım ki faydası dokunur. V• 

sinirleri de biraz ıükunet bu!ur)ar· yirmi dokuzunda kapanacaktır. ., 
inkılabın verimleri böyle de -=+=-=--

Gelen er, giden!er 
İzmir mebusu B. Reşad Mimaroğlu 

ve Bn. Benal Arıman İstanbuldan, 
Denizli mebusu B. Yusuf Başkaya 
Denizliden, Dr. B. Kazım Samanlı 
İstanbuldan, İstanbul hıfzıssıhha 
mUzesi rnUdürü Dr. B. Nuri Akpen -
ser İstanbuldan, Balıkesir mebusu B. 
Hilmi Şeremetli Aydından şehrimize 
gelmişlerdir. 

Maliye müfettişlerinden B. Nedim 
Akan Çeşmeye, B. Ekrem TOrkey 
Tireye, Ziraatttıankası müfettişi B. 
Ahmed Ziya Çe1meye gitmişlerdir. 

adımlariyle ilerlerken, ah!. Ne olur
du Atatürk de yafasa ve sevgili eıe· 
rinin verimlerini görseydi!. 

İnönü ile sük:Un buluyoruz.. 1' 
Mahmut Eut BOZKU~ 

İzmir. 16 8/939 

Kira mukave!elerinin tas
d'k muamelesi 

1 Jeriııın Bazı yerlerde kira mukave e {!ll 

maskeler, ~Jtı lira mukabiiinde satıl
maktadır. 

İmtihana elli lise ve c.rta okul mc
~Ierkez bankası İzmir şubesi mü- zunu talebe iştirak etmiştir. Muvaf

dür muavini B. Ekrem Savaş, terfian fak olanlar, posta ve telgraf teşkila
bankanın İskenderun şubesi mOdür- tına memur olarak alımı.caktır. Vse 

Bıçak taşımak lüğüne, kontrolör B. İzzet Ulagay da mezunları yeni bareme gör" 20 lira, -=•=-

belediyelerce ta dik edilmiş old~crı 
görülmlişti.ir. Adliye Vekaletin bır 
şehr"imizdeki aliikadarlarn gelen ,. r 
tamimde noter teşkilab bulunan el. j]ci 

1 • tas !erde sened ve mukave erın ibirıce 

Ziyaret Feci kaza Yem'şçarşısında Bayburdlu Bozbe- milli piyango id~rcsi mürak•pliğine orta mektep mezunlan da 10 lira as-
kı·ı·, Kon.vah Aptullah Maden, Ecir ta'-·in ed"lmişlerdh·. n. ankanın eski Ve Ji maaşla memur tayin edilecekler-

" Dün öğleden sonra H:ılk:unnar _g.. 1.' başı ve Şehidleı cadde.sinde A- çok kıymetli memurıarından olan B. dir . k "f d ö ü 
Şehrimiı italya cene.ral korsolosu, _epe kagvında Bursalı Hilmİnin üzer Ekrem ve lzza~, lzmirde bulunduk- ** tasyonunda lo omotı ep' su n n-

d l B Et A zım so de bir kaza olmuştur. 1stn youda mn· dün öğ.le ~n onra. va ı • em Y· l . d bı"rer bıçak bulunmuş, zabı. ları müddet ZQrfında garek bsnka B" 1 ·ı· t . 
t t erın e ır ngı ız gaze ecı r.evra yapım bir lokon-otif, Mchmed kutu zıyare etmış ır. t ü d edilmiştir ailesi ve gerek rthir muhitinde çok 

aca m sa ere . iyi tesir bırakm;slar, nezaketleri ile Deyli Ekspres ve Deyli Kronikl t dında bir işçiye çarprıış vrı işçin~u 
B b. azetelerinin muhabirlerinden Miss b"r ayağını kesmiştir. Knzn de der-

orsa ınası Sarhoşluk temııyüz etmiş,ç:.rdir. gH d n sehrimize gelmiş ve yurd- hal Memleket hnstnhane~inP kaldırıl. 
. t .. i ·n .,,apıl - lki"eşrnelikte Şan sokağında Dra- Merkez bankası memurlan, aı·a- u so )i k"k _ dd . 

Bor a hına ının evsıı çı " ~ ' . fi . d"" yahudiler mevzuunu takip ede- mış ve hadise tah ı atına mu eıu-
. t . k d a ere- malı Celal aKla sarhoş olarak ala- !arından ayrılan §c erme un gece suz . l . d B Etem TU 

makta olan ınşaa '~ a ın ~son . ' h d s· k ciyi şehir gazinosunda bir :ı:!yafet ver ek gazetesine muntazaman malu - mumi mtaı\'ın erın en · " -
cektir. Bu insaat 10.000 hraya çık· cak meselesınden A me ır e . . . r . t" j fekçioi'lu tarafından el korı.nuştur. 
nuftJT. tahkir etmiıtir. ı mışleı d.r. mat vermış ır 

3456 sayılı noter kanunu n1uc !!ibi 
noterlere aid bulunmakta ve b~ uı -
evrakın tasdiki bir harcı dn ıs ıc~ -

. f ar nıtJ zam etmekte ve icar, ıs ıc trnto-
velelerine ilsnkı icab eden ko~ in zO 
Iarının icar akar niznmnııme~ınn rıo· 

f"kn inci mnddcsi hükmüne te' 1 i ıa • 
1 ailınes terler tarafından ipta e 1 1

, • .:-1 

zım gelmekte olduğundnıı ";ı\ ecl'I· 
namelerin belediyelerce _tsc;. ~ir. 
memesi icab e~iği bildirıiını~ 
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rJianisa 
Vi ! ayet şürası içtima· 

'"iı, • ~ 

SON HABERLER 
, __ J.Jü_-.. fU_· n_d_u_· k_l_e_r .. im-...__.I 
Açık mektup 

/arına dP-v~m ediyor A •k . · b • . fıl k k . 
l\Ianisa, 15 (Hususi muhabirimiz- merı· a avanı· : . . ..,. tara l anununu Ginornale d'ltalya 

den) - Manisa vilayet şürası bugün ' T . ' . 
mat 17 de İsmet İnönü enstitüsü sa- ' · ' • . başmuharriri 

~:.~:dı:k'~:~~~~~!~:.ü:ı~~:ı'::~~ ı·kı·ncı· kaAn· u· ·nda tetkı·k e Jece· k Gaydaya 
termer encumenlermın hazırladıgı • a ~ 
raporlar üzerinde müzakerede bu - Orhan Rahmi GÖKÇE 
lunmuştur. Bugünkü toplantı çok ha- H · · · Boncorno sinyor Gayda!.. 
raretli müzakere ve münakaşalarla arp ma)z~mesİ nakJed~n vapurlar, doJianmaDlD himayesinde bulun· Busatırlarısanatercümevenakle. 
geçmiştir. Celse, vali tarafından a ~ A •k h' b •• ••ki · . hJ•k • k 1. decekler mi bilmem. Fakat ben, se· 
ç!lınca viliiyet şurasına muvaffaki- • . mazsa, merı 3Dln ar e. SUrU enmeSI fe 1 esi el maz n~ Ron:ıada, bulu~d~~undairede, hat 
Yet temennilerini ihtiva eden ve ka- V . t 15 . (A , ) A 1 - . 1 k h ., d b" t . . t' ·k tt·~· . .. 1. k - B . h' . . . h b ta şefın Mussolınının huzurunda 

aşıng on, .:ı. - yan amaga rnanı oma usu,,un a u- aı nazara ış ıra e 15mı soy ıyere cagız. u prensıp, ızım ıçın ar e tah .. 1 d k b l k 
zalardan gelen telgraflar okunmu~- 1 k . . . ayyu e ere sana u satır arı a-
t E mec isi e seriretinin lideri olan Bark yük bir tesiri olacaij'ını söylemıştır. demiştır ki: . sürüklemek te.hlikesini azaltacaktır.~ ralıyorum Gayda!. 

, ur. vvela sıhhat encümeni raporu ley, kongrenin gelecek içtima devre-
okunmuştur. Bunda ~lani:;a havali- l\Iumaileyh '.Amerikanın «Cash et - Harp malzemesi alıcılara ait va Berkley netice olarak bitaraflık Yirminci asrın şu hasta ve l,uh• sinin başlangıcında bitaraflık siyase- . . ~ 
sinde frengi, sıtma ve verem hasta- ti takib edileceğini ilan etmesi la_ Carry» kanununa tevfıkan sılah_ \•e purlarla nakledildiği müddetçe gön- kanununun kongre kanunusanide top ranlı, şu müvazene ve şuurdan mah .. 
lıklarının yaptığı tahribattan bahse- zımgeldiğini, çünkti böyle bir' siyase- cephane satmagı lil.zımgele~cğine .da- derilen malları ve bu vapurları hima- landığı zaman Yeniden müzakere e- rum günlerinde, senin de sesin bir 
diJmekte ve bu hastalıkların tahriba- tin açıkça tarifi Avrupada harbin pat ir Ruzvelt tarafından serdedilen nok- re etmek ~ecburi}·etinde bulunmıya- dileceğini ilave etmiştir. · ~~m ~es'eleleri terennüm ede ede 
tını dispanserler, pre\·antoryum a. _______ _.._ ___ ...;.....;~--;..-----~-."'!'!"-------~-...,;~ıml!'.;..;--...;;-.__..-. __ llml"! __ .____ yukselıyor ... 

çılması, memleket hastanesinde mev Fuar . Mu·· nasebetı·ıe . Mıı.llıA $efıı·m· ı·z· Biliyorum ki, münevver bir cud beş yataklı verem kısmının tev- _.. adamam. Okuyan ve düşünen bir 
sii, yatak miktarının arttırılması insansın. Bu itibarladır ki, aerek bi· 
teklif edilmekte idi. zim hakkımızda, gerekse sulhperver 
. Sıhhat raporunun diğer ı_naddele - Cumhuriyet "ve Ege vapurları biribi- . ' . cephe hakkındaki isnad ve fikiderini 
rınde her kazada etov makınelcri ku - lnönü bu sa hah saat ı o da Edirneye okur, ~hlil ederken gözlerimin önil· 
ru1m_a.sı.,.merkezde sıhhi imdad ot:· rini takiben Istanbuldan kalkacak ' . ne eaerınden utanan, yazdıklarına 
Jnobılı bulundurulması, seyyar tabıh • hareket edivorlar . ina~mıyan, hatta i~aanlık: hak ve 
temini, her on beş köy için bir sıhhat İstanbul, 15 (Telefonla) -- Cum zar günü yerine.cumartesi gi.inü iz- • . fazılet hesabına mutemadıyen vut· 
ınemuru, köyler için köy ebeleri te- huriyet vapuru lzmir fuarına iştirak mire hareket edecektir. İıtanbul, 15 (Telefonla) - İnö-1 fik Saydamla hariciye vekili · Şükrü kunan bir çehre ile Çıkıp geliy:>r;un. 
lnini, köy evlerinin sıhhi tipte olma- edecek olan ekspozanlarla ziyaret - Fuara gidlecek olanlar, tenzilatlı nü, refikaları ve çocuklariyle 11ıbah- Saracoğlunu kabul etmiı ve uzun İnanmadan yazmak; bir kalem 
sı, köy evlerine muntazam helalar çileri alarak cuma günü buradan ha- biletlerden istifade edeceklerdir. leyin bir kotra ıezintiai yaptılar. Ve müddet konuşmuştur. . sahibi için ne fecidir) 
Yaptırılması, köy mezarlıklarının köy reket edecektir. Ege vapuru da, pa- alqam üzeri de motörle Boiaziçinde Reisicumhur. yann saat onda ma- Asıl düşüncelerin haricinde sıkıl· 
lerin şimali şarkisinde ve köyden u- 00 do~t'!-r· • • • ııevraları takiP. etmek üzere Edi~e: mış bir yumruğun dikte e;tirdiii 
Zakta tesisi, köylerde ilaç sandıklan 1 b ı ı Millı Şefimizin, manevralarda bu- ye hareket bu.yuracaklardır. Mıllı vahime ve delaletleri telleyip pulla· 
h~lundur~lm~sı, ~~me sularının fen- sta n u manevra arı lunmak üzere sabaha kartı Edimeye Şef, Çekmec~den trene binecekler- mak, onlara hadiselerin içinde yaaı· 
nı şekle ıfragı, k,.öylerde çamaşırha· hareket ebneleri muhtemeldir. dir. Bu münasebetle riyaseticumhur yan birer şekil ve kıymet ve~me~e 
ııeler ve yıkanma için sıcak suyu bu~ İstanbul, 15 (Telefonla) - Milli treni, bu akşam Sirkeciden Çekme- uğraşmak ne dik bir yokuş ne fe-
lunan hamamlar ve yılCanma yerleri E Şef, bugün öğleden sonra Dolmabah- ceye hareket etmiştir. liketli bir,meıgaJed' ? ' 

temini istenmekte idi. Rapor okunun Taarruz denemesi, Fatih, minönü, çe sarayında başvekil doktor B. Re- Gözlerini kendi ~e~iyetine çevir 
ca bir çok azalar söz almış, tenkidlar B J B k J k =oo Gayda .. Tarihe bak, medeniyetin, 
de bulunım.ış. hatta bir aralık müzu- eyoğ u ve eşi taşta o aca K l v l ahlakın. hakikatin. faziletin setini 
kere, milnakaşa şekline dökülmüş- İstanbul, 15 (Telefonla) - Hava Taarruz denemesi; Eminönü, Fa - ra nar o dinle!. Bütün bunların yanında ~· 
tür. Salihli parti başkanı B. Cehdi tecrübe manevraları hazırlıklarına tih, Beyoğlu ve Beşiktaş mıntaka- nin şefinin borusunun çıkardıj1 gay-
Cetin, raporu tenkid etmiş, ba ten - devam olunuyor. rında olacaktır. Tayyareler yerleN ritabii ses veya gürültü, ne kadar iğ· 
lciae sıhhat encümenı· azları ayrı ayn çt' d w ·1 ·.,. 

İstanbulun muhtelif yerlerine top, birşey atmıyacak, yerden dafi top- D.. · · ren ır egı mır. 
Cevab vermeğe kalkmıştır. Bunun il- ağır makineli tüfekler yerleştirildi. lar endaht edecektir. un Kö.stencede donanmayı teftiş. Roma sokaklarında kara gömlt'lk· 
ıerine vali: Bugün dörtyüz sığınak tesbit olun - İstanbul, 15 (Telefonla) - Halk, lilerden baıka ne kadar ipiz, ne kıi· 
-Sıhhat encümeni namına bir zat du. Manevralar başlar başlamaz, SO- manevralar münasebetiyle fazla ek- ten sonra bir söv/ev verdi dar aç var. İtalyanın üstünde <:sen 

Söz söylesin ve tenkidlere cevab ver- d dehşet rüzgarına kulak ver va 'lnun 
sin. kaklardaki halk bu sığınaklara gi - mek tedarik etmek kaygusuna üş · Bükreş, 15 (Radyo) -Kral Karol, kın tezahüratı arasında trene binerek 

recektir. Zabıta teo.kilatı da ona gö- müş ve bu yüzden fırınlara tehacüm · altında derin derin soluyan, meyus, 
Demiş. Teklif, şOraca kaba! olun- ~ . . dün Köstenceye gitmiş ve Romanya Bükreşe dönmüştür. o.ahsiyeti silinmit ltalyan mill~tinin 

--. ...... _ u :u. __ ,_: ı. -- .. rn~ •• ft + _,,:ı,+.uS" re tertibat alarak, polis motosiklet - olmuştur. Beledıye, lilzumsuz te~acü .dtınJm:m.ıuıını taftia ettikum sonra bir Romanya donanması. ingiltereye ~ 
C'Usu B. Şevki Birsel, Soma kaymaka- ıerıne duauKıer xayau. me manı oımu§tllr. nutuk irad ederek ezctımle demiştir ısmarlanmıı olan 7eDf torpil gemfle- sözŞeJerinin içine baki 

----ece***»> ki: riyle takviye olunacaktır. Bu gemiler fin Duçe harp istiyor ve buna lnı B. Necmeddin, maarif müdür ve- kendinde cesaret görüyor, öyle mi>. 
kili B. Celil, Akhisar ka'-·makamı B. Burckhardt mu·· la" katı - Umumi harpten sonraki hudud- de, birer de tayyare topu bulunacak. F k b h . ~ " .. . t a at u arp bir blöf değil edri, Gördes belediye reisi B. La- !arımızı murlaf aaya azmettık ve bu- ır. hah l ' I • 
~i rapor hakkında söz söylemişler. nun için daima hazırız. Biz, sulh is- Bükre~ 15 (Radyo) - Veliahd mez a arın içini a tüst eden mild· 
dır S h teriz. Fakat, bütünlüg~ ümü.::e halel Grand V~yvod Mihail bahriye yüz- hiş sa~halarla, göklere sıçrıyan kan · ı hat müdürü B. Muhiddin , • "t l ·1 k · · ·ı 

ıcevab vermiş, Eşme, Demirci ve Ku- Bu mu·· la"' kat, lngı·ıı·z matbuatı ···çı·n gelmemek şarti.rle. > lıaşısı olmuş ve yüzbaşı üniformasını ~ut'un arıhı ekgkeçkeck~ htır ve.lslenın mdı. 
a k 1 Kral siddetle alkıslanmış ve hal- büyük merasimle giymi~tirı. e ın, mu a a 1 er mı etten a-
l aza arının zaten sıtma mücade- ' ' :. ~ • h b'" "k k k b' l 
e ınıntakası dahiline ithal edilmis k J k k ) ** a uyu ve or unç ır ~y a a-

O)d • aran 1 ta a mıştır . . 'E caktır. Ne bir Habeflistan kaldı Cay-
] uğunu, yakında mücadeleye baş- M ı d• d da d b' Çek :ı- Ş d 
anacağını söylemiştir. Londra, 15 (A.A.) - Alman - hükümetinin katiyetle verdiği karor- areşa ımız ırne e ar;ı;~ gı:t~k iJrt~~: ~=h~m~!~:~ 

k" Bundan sonra celse tatil ve on da- ltalyan görü~meleri kadar Hitler - lar hakkında malumat verec~k va - ce ve kıyasıya boiuımağa, ölmeje, 
ıka istirahat edilmiştir. Burckhardt mülakatı da İngiliz mat- ziyette olduğunu yazmaktadırlar. fakat öldürmeğe hazır milletler vat. 

İkinci celae: buatı için karanlı~ta ~almaktadı~. . - Ge~~ ~alan şey, B~r~k~a~tiı~ yap- Manevr·· harekatına bu sabah başlanı- Sen, Roma için bir zafer umu-
l Celse tekrar açılınca vali, rapor- Sabah gazetlerı, mılletler cemıyetı tıgı mulakattan ne gıbı hır ıntıba e- ~ yor musun Gayda~. 
h~l'daki dileklerin madde madde tel- komiserinin Berchet~sgad.ene gitme; dindiğini ~e bilha~sa bundan s:'nra yor Mareş1l kıtaatı teftiş ettiler Böyle bir teY umacajını hiç san-
f'ıs edilerek şüraya verilmesi tekli - den evvel Londradan talımat almış ne yapacagını tayın etmekten ıha - • mıyorum. Çünkü sen, ıefine nitbet-
ınde bulunmuş, teklif · kabul olun - olmasına rağmen Hitlcre İngiltere rettir. İstanbul .' J 5 (Telefonla) - · Ge- etmiştir. le daha kültürlü, daha akıJlı bir in-
lnuştur. Müteakiben baytarı işler ra- ««<tt*»> 1 k f M 1 f · fd' l> ne urmay başkanı mareşal evzi areşa te tışten sonra · · ırneye sansın ... Bu giditin tekin olmadığını 
!torunun müzakeresine geçilmiştir. J e e Çakmak, dün· sabah generallerle gitmiştir. Mareşalımız, ~irnede bü. ve ta ileride ltalyan milletini bekli-
! aporda hayvan hastalıkları ve sağ ao· on· Si yasetı ve maiyeti erkaniyle manevra saha· yük tezahüratla karşılanmıştır. yen korkunç mezarlıkların tereaaüm 
tık ~~nunu hükümlerinin tamamen sına varmış ve bütün kıtaatı teftiş Manevra harekatı yarın sabah etmeg"' e ba•ladıg-ını elbette anlarsın .. 
athıkı, her kazava birer baytar ve- b ] k ~ 
~ ,, ------..,.......:.-.-. ----A-· -. · aş ıyaca tır. Bırak, bir basit politikacı gibi ko-
a hayvan sıhhat memuru verilmesi, meşgul olmıyacak, Çın harekatıle lstanbul, J S (Telefonla) -Trak-

1 
H k"k t b d . 

1 
. 

ayilr d h 1 "ht' H N A 1'la 'k M 1 h d dl d k' . nuşma . a ı a , u ur ışte eposu ve ayvan arın ı ıya - • • •t ~l nçı o Onio u u arın a ı \: a- ya manevraları münasebetivlc E- l f 
1
. . 

~a k .. f. l d·-· d ttı 1 arıcıye azırı rı anın programı ziyeti takip eyliyecektir. .. .. .. . ~ . naan tara ın _ga ıp gelmese bıle, 
~·· a ı ge me ıgın en ar rı ması, .. . .. ·-. c!ırnede buyuk bır kaynaşma vardır. ltalyan tarafın düşünsün kafi · Gay-
cl'lerde hayvan hastalığına karşı R. usvayı istihdaf. ediyor .. Alakadar mehafılde .soylendıgıne Halk, kahraman ordumuzun faaliye- da!. Bile bile ölmek bu bir cinnet de-

!at'diyan istihdamı dileklerı· vardı. gore Baron Hiranuma, mutedil bir si- ti karsısında derin bir zevk ve heye- gWı'l de nedir) Sen d 't' f d . 
q . . . • • e ı ıra e ersın 

aPor okununca Soma kaymakam Tokyo, 15 (Radyo) - Hariciye program, doğrudan ~oğruya Rusya- yas~t taraftarıdır. Bu. ıtıöarla fe": - can duymalitadır. . ki, İtalyan tarihi, bahtsız bir tarih· 

b
\'I! heledı'ye reı·sı· 80 .• z al.arak mev·cud nazırı ·Aritanın japonyanın harici si- yı hıtihdaf etmektedır. . kalade ~hv!il zuhurun~a Hiranuma. una tir. Büyük zaf l 

· · d"l'k A · 1 · 1 k'l · · h kk k 1 N er er yapamamış, şan-ll~l'.tari teşkilattan istifade edilme· yaseti hakkında tanzim etmiş olduğu Japonya, şım ı 1 vrupa iş _erıy e 1 nın çe 1 ~e.:ıı mu ~ a sayı ıyor. afia Vekili Edir- lı destanlar yazamamtştır. Kahra-

ı:iıni, hayvan hastalığı görülen köy- S D k• k · · manca harpler, asırların millet ha-
d re telgrafla baytar çağırıldığı hal- on a . 1 a: .n. e·ye . v. cırdı yatındaki veraaetleri ile tahakkuk 
I' e tit1nediğini anlatarak hadise zik · · e · ' · · l · • · lh eder. ı~ttnişler ve köylüye hayvan hastalık D · · . · · ı . fstanbÜl, 15 (Telefonla) - Nafia Balkan mes'elelerini ele alıp kur-
1<1ı, anzıg mes e es su an vekili Ali Fuad. Cebesoy, bugün oto- De 8 Sah'f d tl·ı_. Ve mücadele şekilleri hakkınôa · · - ••mı ncı ı e • -

1\ • • • • • • • • • • , mobille Edirn.·eye gitmiş, müf et işlik ** tı ır Vermek için dıvar resimleri bu . 

0:;ınıası ve dağıtılması teklifinde h ll d •ı · k ~:r\:~~~;~r~~s:~~ı~:!:!~:.memur- . Slovakya 
~:~:i;:~:d~~il~:·:d::İ~İ :~:;!:i,: a e ı ece tın~:.f~~~~:~il~:~f,::;~~;~·:~!~::ı~:i Polonyaya tehdit .savuruyor 
l>ulltıfsa havalisine Merinos cinsi ko- • · ' tebarüz ettirmiş ve ·Trakyada yapı- Bratislav, 15 (A.A.) -NaziJe-

~ ·l'~ \"e koçlar celbini teklif etmişler lngiliz Hariciye Nazırı Lord H.alifaks, . düİı . Bur- lacak bilyük. yollar için bütün etüd- rin naşiriefkirı olan Greuzbote ga-
\" . leri~ ~itmek ilz: r: bulunduğunu söy- zetesinin bildirdiğine göre bir umu-

taJc ~l'lln saat onda tekrar toplamla - harddan m ühı· m hı· r rr.ı.por aldı lıtm ıştır - mi içtimada bir nutuk irad eden 
ı,11 e_,ed iye, ziraat ve m.aarif rapor- n, 

l?luzakere edilecektır. I · · · · ·. A/m' Slovakya propaganda şefi Sano 
Londra, 15 (Radyo) - Hariciye nindeıı yalnız sveç ile Fransayı ha- Danzig, 15 (Radyo) - Uluslar an )'a Mach, geçen sene Slovakya taıafın-

' Nazırı Lord Halifaks, bugün Uluslar bkerdar etmişi ve rapor hakkında hiç sosyetesinin bura fevkalade komise· Mac~ristana ültima• dan Polonyaya terkedilen javorima 
t · . D . f k 1~d k · imseye ma umat vermemi~tir. ri Burhard bugün ma tbuat mümes· mıntak h h 1 sosye esının anzıg ev aıa e omı- • . ' · - • • ? asının er ne pa asına o ursa 

- f.CCOC\ıtıt'lt--

c:a·/(öy okulları 
1
'ttihçe artırılacak 

llkı.t~~nbul, 1 S (TelefoT'la) - Köy 
~tıe rı, bu sene üç seneden dört 
ı::~k ~e çıkarılacaktır. Okullar, gele· 
\it, 'ene beş seneye iblağ edilecek -

· B h dd L'.· 1 ıştır Paris, 15 (Radyo) -Danzig ayan sillerinc beyanatta bulunmuş ve tnm . vermemıf mr. olsun Slovakyaya avdet etmesi la-
serı ur ar an oır rapor a m . 

B B h d H 'tl l t meclisi reisi Grazier ile Polonyanm Danzig ihtilafının, sulhan tesviye e· Ilu dnp~şte , 15 (A.A.) - Macar zım geldiğini söyliyerek demistir 
u rapor, ur ar m ı er e yap ı- D . f k l"d k . . S d k' d 'l - . d . k . d . l . Al M . t .. k' .• . -.. • . . anzıg ev a a e omıserı u a ı ı ecegın en·suretı atıye e emın o· nJansı, manyanın acRrıs an uze- ı: 

ğı mulakata daırdır. arasında yarın mühim bir mülakat duğunu, Danzig ayan · meclisi reisi r inde ultimntuma kadar dayanan bir - Slovakya icap ettiği zaman si-
Lord Halifaks, Uluslar sosyetesi- vukubulacaktır. . · Granizerle Polonya fevkala:I.! komi- tazyik yaptığına. dair bazı ecnebi !aha sarılmağa azmetmiştir. 

nin Danzig komi~esi azasından bu- Alakadar mehafil, bu. mülakata seri Sudakiye $&rsılmaz .bir itiıı?ad ma~buatın neşriyatını te.k~ip etmek- içtimada bir kaç Alman gazeteci-
lunmaları hasebiyle bu raporun met fevkalade ehemmiyet atfetmektedir. beslediğini söylemİ,§tir. t.,ciir. si de hazır bulunmustu~ 
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(ANADOLU) 16 Ağustos 198!> Çarşamba -

1 iş=;:tler f Boır~~ ... pöy©ı~©ı 1 [ J r 
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Cehennemde, insanın muhakkak \erip harekete geçmes"ni icap eder- nakil vas:taları idarelerini yoran i§· JZl\f R A N K AR A 1639 M. 183 Kos.Jl20K~."' 

(SAHiFE 4) 

f-1 l~'(A YE : 

iki hikiy 
!. 

ler çıkacak.. 138144 kilo buğday 5 4376 6 625 _ 
surette bulacaf·ı fışıklar, güzel ka- ken bir ~cuk gibi aciz ve bi_çareydi. 34400 k"l dınlar, iılim ve ııair ve müneccimler- Zaman ilerliyor, bir şeye karar Bizce, bu meseleyi daha pratik ı o arpa 8 4375 3 60 Sterlin 5.93 T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko,..ııQ 

ve umumi tekilde halletmek daha 185 Ç. K. dan 6 25 6 75 Dolar 126.675 Kw. 
den mürekht:P bir kalabalık içinde, vererek liizumu katileşiyordu. N"ha- 14062 k"l k doğru olur .. Mesela dün, elktriklı" 1 0 yapa 52 59 F. Frangı 3.355 T. A. !>. 31.70 M. 6465 Kos./2G 
ruhlarının ~ektiği azaptan kurtul- Yet. kalbi limit izlik içinde kıvrandı- tramvay tir keti ile otobüs idareci- cccoonıt Liret 6.6612 K ~. 
mağa mücıt· k cehennemlikler ara· ğı bir gün, bir zaman kucak kuca!< 1 

d k d 
.
1 

-b t ··h t t 
1 

d leri arasında, yolculara her zaman S • sviçre F. 28.59·~ sın a, enar a giı ümsiyen bir kadın rag e ve şo re op a ığı tiyatro- urıya J • · nakil vaııtası temin edebilmek içııı" """ Florin 67.73?,~ TüRKIYE RADYO DIFOZYON 
\'nıdı. nun reJisörü ~eJ:p ona büyük bir mu -

ff kı bir anlatma yapılmı• .. Ayni ha•sa- ~evka/aAae komı·serı· Raşmark 50.83~ POSTALARI 
Bir yeni :gelen bu i\'ecit içindeki va n yet temin edecek bir dramda :s .. r 4 .J 

l 1 
ısiyet ve mülahazalar, pekaAla& mek- Belga 21.5175 TORKIYE RADYOSU 

.iirnamn tesiri altında kaldı ve tn~ı- ro a nıasmı t eklif etti. p • Ç ·ı tep talebesine kar•ı da tatbik v" artsfe Drahmi 1.08? .. 5 Ö ANKARA RADYOSU 
dıgı ifadeyj nnsıl tef~:ı· edeceğini bil- , ı e çekerken ahte hLler göter- ,.. ... 
miyerek soruyor. mesi imkansız bir şeydi ve teklifi red te§mil edilebilir. Marsilya, 15 (A.A.) - Fransa- Leva 1.56 ğle neşriyatı: 

- Bu kadın kim? Saçları omuzla- detti. Mesela: Mektebe gitmek için na- nın şark müstemlekelerindeki tıli ko- Çekoslovak Kr . 4.34 12.30 Program. 
rma sararak dizlerinin i.istünde çap- Rejisörün fazla isrnrı üzerine pi- kil vasıtalarından istifade etmek miseri Bay Gabriel Puauks Beyrut- Peçeta 14.03) 12.35 Türk müziği - Pl. 
rast duran ellerine kadar diişen bir yesj bir kere okumak i:;tedi. Bir de mecburiyetinde olan talebeye, mek- tan buraya gelmiş ve eski Şanghay Zloti 23.8425 13.00 Memleket sıı.nt ayarı , ajuns 
fildişinden yapılmı~ me\-·zun vücutlu ne gör ün?! .. .Facia, aynen kendi ba- tep/dareleri tarafından musaddak ve şimdiki Beyrut konsolosu olup Pengü 24.452; ve meteoroloji haberleri. 
kadın k"m? Yalnız onun gözleri ~:ük- yatı değil mi?. ve otoğraflı bir vesika verilir .• Ta& mezunyietini Fransada geçirmekte Ley 0.905 13.15-14 Müzik (Karışık program· 

eklere bakıyor. öteki dünyada n!! Bir kaç saat sonra :::ahneye çıktı- leh~ vapura, tramvaya, otobüse bi- odlan B. Meyrier tarafından istikbal Dinar 2.8925 Pi.) 
gibi bir sır bıraktı acaba? ğı vakit, bü~·ük bir kalabalık öniln- ner en sadece bu vesikayı göster- e i1mistir. y "'"" 3462 

Dah.n sozilnil bitirmeden, alnında de, hareket v~ samim'yetle de hayn ~ekle iktifa eder ve ayrıca, bu nıı.· B. Fuauks Parise gitmektedir. O- l ~n K 30.57 Akıam neşriyatı: 
solmuş bir deflk: tacı olan bi'ti atıldı: ta yaklaş. ı; o akşamki kadar candan kil vasıtaları idarelerinde haıka rada hükümete şark müstemlekeleri- ~ ~i l'. 19.00 Program. 

-Bu kadm eskiden, dünyada iken hiç bir zaman rol yapmamıştı. Atkı~- muameleye lüzum görülmez. Yani nin vaziyeti hakkında malumat ;ve- u e 
23

·
90 

f 9.05 Müzik (Hafif müzik - Pl.) 
büyük bir arfstti. Sesi, açık bir se- lar, devamlı bir gök gürültüsü gibi musaddak bir veaika, ..talebeye bu recektir. ESHAM ve T AHVILA T 19.30 Türk müzğii (Fasıl heyeti) 
mada akıp giden yıldızlara benzer- oldu. hak~arı ~~kala teı:nin eder. Paris, 1 5 (Radyo) - Suriye fev- A N K A R A 20. 1 5 Konuşma. 
di. Vakti gelince fevkal8de güzelli- Yorgun ve ikederli, e\•ine döndü. b Bız bıllıyloruz kı, 'eçen senelerde kalade komiseri Gabriyel hurnya 1933 Türk borcu 1. 19.35 pesin 20.30 Memleket saat ayarı, ajans 
ğ" dol . 

1 
.T. ö d ..... b Halkın gösterdiği tezahürden şaşkın u meae e er zaman zaman karış- gelmiştir. Suriye ahvali hakkında B. « « « il 19.35 ; ve meteoroloji haberleri. 

ı ayısıy e o ume g rme ıgı u bir haldeydi. Kollarında dünyanın mış, çocuklara, idarelere, ana ve Daladiyeye bir rapor verecektir. « « ~ 111 19 325 20.50 Türk müziği. 
sesi, Allah, kainatın ebedi rnus:ki- buketi, evden içeri girdiği vakit ik babalara muhtelif zorluklar çıka~- ece***»>----- · « 1 - Ali ağa _ Şehnaz peş• 
sinin içine attı. O şimdi daima bu se- kişi için hazırlanmış olan yemek mil· mıştır. Ta1ebenin hakkını, böyle hır revı. 
si isit yor ve kendi sesin tanıyıp Al- saıp ona, mukadderatını tay:n ede- vesikanın mutlak şümul ~e aarahati G • • • • 1 """ 2 - Şemseddin Ziya - Hi· 
!ahın ondan duyduğu hazdan kendi- cek anın artık gelmiş olduğunu ha - is:inde temin ederaek, bütün bunlar oruş ayrı ıgı caz şarkı - Anılsın yar ile. 
ne hi se ayırıyor. Onunla konuşma- tırlattı. Sevdiği adam acele ile gelip: ortadan kaldırılmı§, pratik :ve güzel :3 - Lemi - Hicaz şarkı • 
ymız; çünkü kendisini cennette sa- - Geç kalmadım ya!? bir neticeye doğru har,eket edilmi~ Sorulmasın bana yesim. 

D 
· ·· 1 · · d · olur. 4 - Suphı" Zı"ya - Hı·,..,-,, nıyor. eymce, goz erını uvar saatinın .....-

Solmu_ş taçlı adnm susunca, diğer .rakkasına kaldırdı: , ·ıtalyanfara gÖre, bu husustaki şarkı - Dün gece yesile. 
biri: - '.tam vaktinde, fakat gene çok Fu aır açılmak u·· zre 5 - ..... - Kemençe taksiıni 

-Bu kadının hikayesi böyle de- geç!. ~ . . . nesriyat asz/szz im is/ 6- Bay Rifat - Hicaz ~ar-
ğildir, dedi. Dünrada iken bir §air Diye cevap verdi. . - Baıtarafı 1 ıncı ıahıfede - Ro 14 (A • • . kı - Niçin bülbül figan ey· 
yalnız onu terennüm etmişti.. Şairin - Oskar Vayld'ten - bır nutuk irad edert-k fuarı a~acak- v 8 .. m~t d .A.) .. - Salzb".'rg yolunda mutad hatalı hır noktadan ler. 
herkese tanıttığı ismi hala insanların oo*oo ır. 'f.icaret Vekilimizle İktisad Ve - e. ..re esg~ en muzakerelerme hareket etmektedir. Roma suna ka- 7 - Şükrü - Hicaz şarkı, 
dilin de dol aşıyor. Şimdi bu kndın - M os kovada kilimi" B. liü ""Ü ~akırın ve diğor daır demokrasıle~ matbuatı t>raf ·~- n_idi'. ki, Danzig meselesi. demokra· Bir bakışta beni mestetti. 
rlünyanın bütün insanlarından kendi Vekillerimizin, mebuslarımızın da d~n yİpılan neşr~~:tı mevzuu bnh.ı~ s1 ılerın, Almanyanın Avrupada ve 8 - ....... - Halk türküsü 
methini işitmek için kulak veriyor. - Ba4tarafı t inci sahif~de - fuaruı açılma merasiminde buluna- e en ta yan. se a 

1
!ettar mehafılı talyanın da Akdenizde hayatı ih· Bülbül ne gezersin. 

İ~te, onun hakiki sırrı budur. müzakereler devam ediyor. Heyetler. cakları hnber alınmıştlr. şunu ka~dedıyor ~1 • mezkur neşri- tiyaçlarını tnmmağa amade olup ol 9 - ...... _ Halk türküsii , 
Yeni gelen sordu: bugün de iki defa toplanmışlardır. Fuara iştirak eden ecnelı! devlet_ yat Danzıg mesel.~s.ı.nde Al~anya ~le madıklarmı gösterecektir İki/ karpuz. 
- O dn şairi seviyor muydu?. Rps murahhasları, Hesapta olmıyıır ler sefirleri de açılma merasiminde tal ya arasında goruş ayrılıgı oldugu 1 O - .....•. - Oyun havası 
-Evet; fakat o kadar az ki, •eni talepler .serdettiklerinden, ingi- bu1unacaklnrdır. ««***0

» 21.30 Haftalık posta kutusu. 

her gün karşılaşacakları halde onıı liz \'e Rransız delegeleri, hilkOmet .... Polonyanın Notası 21.45 Neşeli plaklar - R. tanımı'-·or bile... 1 . So vıve1: Rusya 21.50 Müzı"k (Opera aryaları . 
" erınden Yeni talimat istemek lilzu- J 

- Şair onu tanıyor mu bari. PJ.) 
Öteki gülerek cevıı,p verdi: munu hissetmişlerdir. ve Fuarımız 22.00 Müzik (Küçük orkestra 

- o, ş:mdi bize sesinin hikiiyesi- -·** ,. ~O\•yet Rusı.anın ~bul~: Q?k Cevap~ı2 kalmış ve hansolunan mü- Şef: Necip Aşkın) 
ni anlatan adamdır. Dünrada iken Gam e I en ,, osu B. l van !paton ıle İzmır fua- I'"! 1 - Micheli - C...ıırdes N('.\ • 
onun için uydurduğu masalları tek- rınd~ ~o,·yet pavyonunun idare ve fett1şler tahlive edilmemiştir ~ıy-ıl!"ı~~:.Bela- Ren nehrı 
rar edip duruyor. Strazburga ~ardı tanzımme memur edilen B. Aleksiyef 

7 
· 

-Cehennemdeki bir insana saa. Strasburg, 
15 

(A.A.) _ Churchil ~ehrimize gelmişlerdir. Londra, 15 (Radyo) - Polonya ni istemiştir. Polonya ayan meclisi, 3 - Borodin - ikinci kuvııf 
det bnhşediyorşa. şairin hikfiyesi mu- b 

1 
• Sovyet :ı:;avyonu, bu ~ene hnzı re- rıükumeti, Danzig ayan meclisi riya- bu nota.ya cavnp vermediği gibi, mü- tetin Notturnosu. 

ha~·'-·el de ols" ne c;hemmı·"·"t ··art.. burkaya gedmıştir. Fransa orduları ır t• b' t . d k"f . 1 4 - Micheli Çocuk yul1' "" ... "~ • nilikler gösterecektir. B. Aleksiyef 'ie ıne ır no a vermış ve ün tev ı fettış eri de serbest bırakmamıştır. - o 
_ 

2 
_ aş uman anı general Gamelin ile ı L hl" (lf t · 1 · hl ları. dün idarehanemizi ziyaret etmiş ve o unan e ı m e tış erın ta iyes1-

Bir zama1 büyük muvaffakiyet- b.irlikte ilç gün istihkamları gezecek. ** 5 - Offenbach ~ Musetff 
ter kazanan ve bir çok peristişkar- tır. bize şu izahati :vermiştir: = - ( 17 ci asır dans havaları· 
hırı bulunan bilyük bir artistin göz- 00000 - Bu seııe İzmir fuarına daha ge. D • • • 6 - Kari Komzak - Viy~: 
ıer:.mazharoıduğutakdirve'kazan- Uvdu,.ma h berleı niş şekilde ve yeni eserıerıe maıam anztg lŞl nadagece. dığı şeref dolayısiyle başka şeyleri J • olduğu veçhile, son senelerde Türki- 23.00 Son ajans haberleri, ziralle 
görmüyordu. San'at ve mesleğinden Paris, 15 (Radyo) - Varşova- yede bilhassa pancar ve pamuk zi - esham, tahvilat, kambiyo 

/ 

başka bir istek ve hevesi yoktu. da çıkan resmi bir tebliğde Burhar· raati çok genişlemektedir. Bunu na- Alman gazetelerine göre birinci nukut borsası (fiyat) 
Fakat bir gun, tesadüfün karşı- dın Polonya hariciy,e nazareti tara- .zarı itibara alarak .nyni zamandr. 23.20 Müzik (Cazband - Pi. ) 

sına çıkardığı bir erkeği delicesine, fından Mµnihe gönderildiği hakkın- Türk ziraatine yarıyan bir teşhir yap planda ba/unU yor 23.55-24 Yarınki program. 
büUln kalbi ile sevmeğe başladı. Bu daki haberlerin asıisız olduğu YC Al- mak arzusudayız. Bu seneki pavyonu 
.1ndan itibaren san'atı, zaferleri ve manların, umumi efkarı karıştırmak muzun ·eniliği şudur: Berlin, l5 (A.A.) - Natyonal Ze~ tung yazıyor: O k t O r 
takdirkfirlannın medihleri onun için ve Polonyayı küçük dü§ürmek için Yeni model pancar, pamuk maki- Salzburg mülakatı Almanya ile i- B. Behcet Uz 
bütün eski manalarını kaybetti: ar- bu haberleri uydurdukları bild;rit . neleri getird"k. şimdiye kadar bun- y ugosla ya ta1ya ara~ınaa tam bi~ tesauüd mev- ç O C ~0 K 
tık yalnız aşkı iç;n yaşıyordu. Fakat mektedir. far teşhir edilmemiştir. Bu cihete çok V cud oldugunu ve aynı zamanda ikı 
b 

.. d d ** h · 1 / d d l t• 1 · · h Hastalıkları mütehassısı 
una ragme'!l, sev iği a am onu hiç --ece »> e emmıyet veriyoruz. Ayni zamanda l manva an yeni tay· eve ın sarsı maz enerJı ve areket umurlamadığı seyircilerden kıska- Bay Kemal So,·yıet snnayHnin bu makineleri üze- kararını isbat ~der. Almanya ve ita!- Hastalarını 11,SO dan bire kadit 

Yar l ld h "ht" ı k Beyler sokag .. ında Ahenk matbaası 
narak sahneyi ebediyyen terketme- rinde .tüccarlarla münasebete girıi- e er a ı ya er ı ıma arşısında yanyana Aylık mezuni~·etini İstanbul ve An b 1 kt d 1k vanında kabul eder sini diledi. " ebileceğiz. Maamafih teşhir ıçın Berlin 15 (AA ) _ B.. z · u unma a ır. i memleket yolla- · · """""" 

Aktris: ıkarada geçiren müddeiumumi mua- getirilen baska muhtelif z.rnnt ma- tung gaz.et ... b.'ld" d._ ?rsen .. eı rmı çizmişler ve ileride her vapacak-

- Aşk; san'attan da, ,şereften 
de, hatta hayatın kendisinden de üs

. ı · d B K ı n k d " • esının ı ır ıgıne gore, . • vın erm en . ema . .uer ar a .şc.. kinelerimiz de vardır. N .d f' • d !arı şey eskıden oldug· u gibi aynı· te M·· · B 
1 esserscemı t ırması taratın an .. . .. - uzısven ay Adnan 

rimize dönmüş, dün vazifesine ba§l~- Bizim komban dediğimiz ve bi ~ Yugoslavyıa hava ordusu hesabına sanud ve ~ynı suratle olacaktır. Al- J • .. •• • • ·ıf mıştır. ..,, ~ cen, döğen, savuran, temizliyen ma- n<:a edilen d k Al t manya ve ıtalya metalibatmı sonuna Halkevlerı umumı mufettışı 1'1 ı, 
• l': o uz man avcı ay- .. .. . r b k... y 1" 

Diyeı·ek tiyatrodan uzaklaşmağa kinelerin daha küçük tipinde bir yaresi Belg d 1 · t" kadar goturecektır. Bunun ehemmi- met 
1 

este arımız bay Adnan 
8 

1 tündür!. 

N 
ra a ge mış ır. t• 1 . . . . . . . .. 11e' 

hemen razı oldu. ava da komban getirdik. Geçe::ı cııme daha Bu tayya 1 y l h . ye ı yanız Avıupa meselelerının hal- mezunıyetını geçırmek uzere ev . . re er, ugos av ava . .. . . . . . .. · tıt· 
Aradan ~aman geçti. Erkeğin aş- büyüklerini teşhir etmiştik. Bu ma - nezaretı tarafından Almanyaya si- lınd.e .degıl, ~üyük devletlerı Avrupa kı gun Ankaradan fzmire gelrrı:;., 

kı ,1(tgide azalmağa başladı. Bu aşk Tren kaza51 kineler zannediyoruz ki, Türk çift- pariş edilen tayyarelerin ilk kısmını harıcınde alakadar eden bütün me- n 
için büyük fedakarlıklar yapmış olan çil erini fazla alakadar edecektir. teşkil etmektedir. selelerde de tebarüz eyliyecektir. AN A D Ü L tJ 
kadın da bunun farkına vardı. Nevyork, 15 (A.A) - Navada da Ayrıca, bu sene başka motörlerle Bugün birinci safta bulunan Dan-

İçine soğuk ve ıSisli bir ~kşarn hüz- :vuku bulan Aerodinamik lüks tren müteharrik modern, yeni tip otomo- yeni imal edilmektedir. zigdir. Polonya hükOmeti ve demok 
nünün çöktüğünü ve ümitsizliiin ka- kazaıı,ından sonra bu hafta seyrüse- biller getirdik. Şimdiye kadar oto - Pavyonumuzun diğer bir köşesi rasiler bu mesele~·i Avrupanın can 
ra kefeninin bütün varlığını sardığı- fer temin edilmiştir. büs getirmcmi§tik. Bu sene otobüs te orman s~nayiine ve mensucata ay - alacak meselesi haline koymuşlardır. 
nı h!ssetti. Fakat, vaziyeti soğuk kan- Bu vahim suikasd faillerini ara - getirdik. Pi kop tipinde bir otomobil rılmış, muhtelif nümuneler getiril - Filhakika totaliter devletlerle dem ok 
lılıkla karşıl'ıyacak knöar metindi. mak üzere polis müfrezeleri Neva - de bu meyandadır. Bu arada hem miştir. Burada yeni bir Rus mamulat rasiler arasındaki ayrılık Danzig mc
Hayatının bu tehlikeli vaziyet karşı- da mıntakasında ve Kalif orniyada a yolculara yarar, hem yük taşımağa. ve masnuatı görülecektir. Keza por- selesi üzerinde tekasüf etmiş bulu-

Sahip ve Bafmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ öKTEJıl 
Uwun1ı tutri11at ..,, .,uı iılırl 

fft{ldf:rt 
HAMDI NOZHET ÇANÇ~R 

sında göstereceği cesarete bağlı ol- r~tırmalar yapmaktadırlar. Bu sene Sovyet kamyonu getirmedik. selen mamulat ile ayni şübeden Sov- nuyor. Tıpkı Almanya gibi italya da 
duğunu gördü. Çünkü geçen ve evvelki seneler ge- yet Rus~ada bulunan ta~lar ve saire Danzig meselesinin hallini Ye şarki 

Zalim basiret yüreğini par,galı- it ı tirmiştik. Bizim kamyon tipini her~ de teşhır olunacaktır. Prusya ile Almanyanm diğer kısmı t D K. R E H ~ N t: e f 
yordu. Aşkı ~ in o her .şeyi f.eda et,. a ya kes öğrenaiği için artık kamyon teş- Fuar münasebetiyle Devlet de - arasında bir münakale yolu tesisini lmdr il-inci B~~ ıo1td,, rnişti ve bu aşkı şimdi ondan uzakla- Danzig işine k~f'tş• hirine lüzum görmüyoruz. miryolları ekspres postaları, dün _ Avrupa vaziyetinin devamlı bir tan~ı C. Halk Partin bintUt içl~~tJ şıyordu. Sönmekte olan ateşi yeniden Bir de teknik kısım açtık. Burada den itibaren tezyid edilmi§tir. Ay _ halli için esaslı telakki eder. Telgraf: 1mıtr - ,ANAP ·JO' 
nlevlendfremezse, hayatı bir harabe- makt{ln5(,J Triyesteye nh~mudne o!~raBk mudhteKlif alet.ler te§- dm, Afyon ve Bandırma hatlarında Mihver devletleri harbi istemiyor. _'l'_E_TJ_E_F_o_N_:_ı_rr_t_._P_0_'ta-~-tııı~·J 
~·e dönecek ~·e kendisi de elemle yol- baksın! ır e ecegız. ura a ayserı ve Na her gün ekspres işlemekte, fuar zi- Fakat harpten de korkuları yoktur. A B o N E ş E B A OfJ 
daş olacaktı. • zilli fabrikalarında kullanılan ye - yaretçilerini ve ekspozanları taşı - Bu m~sele süratle halledilmelidir. Ytll'üı J.ıoo, Altt o~l'4' 8 

Büyük artist olan bu kadın, san- ;varşova,. lo (Radyo) - (İllo St- dek parçalardan da nümuneler ge - maktadır. Dün akşam Bandırma sU- -=*=- K"""""· 
atın kendi~:ne ne bir ilham ve ne de rani Poranı) gazetesi; yazdığı bir tirdik. Bunları fazla değil, sadece rat postası Bandırmadan şehrimize J • f 
bir yardımı olamıyacağını anlıyor- başmakalede İtalyanın Danzig işine nilmune halinde getirmiş bulunuyo- gelmiştir. ıDevlet denizyollnrı idare- bnıSSU U el Yabancı memleketler 1~111 .-.ı 
du. Bilfıkis bu onun için bir engeldi. karışmamasını ve Tiryesteyi Alman- ruz. Getirdiğim'.. çok hafif kayık si de İstanbul - Bandırma hattında C"dd 15 (R d ) _ lb · d abone öcreti 27 Jfrıdıf· ..,...tıı/ 
M"i ll"fl · ö • f"k. 1 · ·ı ·· k • · d k" A1 •• • • • ı e, a yo nıssuu 26 JctJı .. • t e ı erm s z ve ı ır erı ı e, reJı- lara kaptırmama ıçm, ora a ı ı - motorlerının (hem sporcular, hem de Devlet demıryolları ekspreıı.lerine b ·· M kk d · ı b"' ··k GünQ g~miş nOshalar 81..,.,p' ıtrü i .. ta hihl . . k . . - ugun e e e ın§a o unan uyu BAA IT 
sv n şareı.. ve s erının acı e - man ekalliyetlerinı tatmm etmege ça balıkçılar ve l)·olcular ic;in) aldka gö göre volcu vapul'ları i~letmeğe baş- d · t l .. . A.NADOLV MAT 
sikUiini du)'du. Bir an ıvvel .karar Jıımasını tavaiya eylemektedir. recei'ini umuyoruz. Bunlıı.r Mzd" de ıa··('Jı;\,. r? yotıs at s~ot~unun açıma torenıne BASJJ,,~,f/ŞTIR · rıyaae e mıt ır, il·---~;.;~---...--~ 
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r KUM NL AN' HAi. SiNi 1 . ir hi~is{: Birleşik me 
•• Bır Aiman bır Leh· ~------~ 

·T-e-rti_p_ed_e_n:_A __ N_T_S_VO_K_U-----~1~7~5--------Çe-vi-re-n:_K_i._mi_O_R_AL- liyi öldürdü 1 Uzak Şark.a alakadar olması 
Maznun general, avukatı tarafıf!.dan rapılacak mü· 

dafaayı tanımıyacağınz mahkemeye be)·alı etti 

Varşova, 1.5 (A.A.) - K~toviç 
civarında kain Szarlejde bir Leh - lazım geldiğini anla i,, 
Alman hadisesini ncereyan ettiği Hong - Kong, 1.5 (A.A.) - Che- müştür. Mumaileyh infirat sin.seti-
resmen bildirilmektedir. kiai ajansı bildiriyor: nm sona erdiğini \ e Am ı ·kn halkı· 

- Erkanı harbiyei umumi~e reisi sından ayrıldım.Reis, ~ahk~me sa· J me~e müsaade buyumanızı rica e- Alman ekalliyetlerine mensup ;e Ş~nghayda çıkan China Press g~- n:n. şimd_i eski:inden ziy.:!.~e ciüı~~a 
rıeden böyle yapıyor generahm? fonunun hol unda benı beklıyor ve derım. Polonyada <ı: Yungdeutsche parteı:ı> zetesıne beyanatta bulunan Amerı- hudıselerıyle alakadar oldugunu ıla· 

- Kendisini haklı buluyorum. ne konuştuğumuzu anlamak mera· Reis - Müdafaanıza bir şey mi i- İsmindeki nazi teşekkülü azasından ka Çin ticaret ote~esi julean Arnold ve etmiştir. 
l§i çok olduğundan, belki de planla- kiyle çırpınıyordu. Konuştuklarımı- la~e etmek istiyorsunuz} Paul Kautta isminde biri Martin A- Amerikan efkarı umumiyesinin va- Şanghaya dönmedt>n evvel Ar -
tırnı tedkike vakit bulamamıştır. zı gizli tutacağım hakkında maznun Maznun ıgeneral - Hayır, yalnız damezik isminde mevkuf Polonyalı ziyet hakkında şimdi bir kanaat edin nold, Çinin cenubi garbi mmtakala~ 

Fakat siz kendisine telefon et- generale söz vermediğimden ve o da avukatımın yapacağı müdafaa hak- diğer bir naziye refakat etmekte o- diğini, Amerikalıların u7.ak ~ark ha- rını ziyaret etmiştir. Mumaileyh Çin 
ttikten sonra, mesgul olmak ve size benden böyle bir teminat istemedi- kında bir kaç söz söylemek isterim. lan polis memuru Victor Szvagile ta- diseleriyle yakından ~lakadar olduk- lilerin endüstrilerini Sechanan mm· 
tcvap vermek ~ecburiyetindeydi. ğinden, mükalememizi aynen reise Reis - Her halde, avukatınızın bancası ile ateş ederek öldürmüştür. larım ve haklarına riayet ettirmek takasına nakletmek hususunda gös• 
Dernek ki, başka bir sebeb vardır. anlattım. Hayret içinde kaldı ve, ge- müdafaasını kabul etmiyeceğinizi Katil Kautta yakalanmıştır. lazım geldiğini anladıklarını söyle- terdikleri mehareti ve harp halinde 

işte bunun içindir ki sizi buraya neral Jorfle maznun general arasın- bildirmek istiyeceksiniz. o miştir. bulunulmasına rağmen endüstri sa· 
dnvet ettim. Hiç olmazsa, bu plan- da ne gi~i bir niza bulunduğun~ a~- Maznun gen~ral.- ~~.yle bir mü- Şangay belediyesi Arnold Amerikada bir ~ene ~.al~ ~~~ı~da görülen fa~li:eti takdir et-
ları erkanıharbiyei umumiyeye ver- lıyamadıgını beyan ederek, dedı kı: racaatıını fuzuh mı goruyorsunuz~ dıktan sonra geçenlerde Çıne don • tıgını beyan eylemıştır. 
diğimi siz de bilmi~ olunuz. lhtimnl· - General (L) nin planlarını Avukatım olabilir ki, hitabet heye- Muhacir kabul etmiyor ** 
dir ki. planları tatbik etmek istemez tatbik etmiyecek olursa, vay onun caniyle benim istemediğim bir takım ş h 14 (A A ) _ B 1 diye y ı tb t 
let. Halbuki; böyle bir hal kar.sısın· 1 aline! Kcndh~ine karsı evvela is- sözler söyliyebilir. t rn rn·gb·~t k ·1 . I ki e e ugos a vya ma ua 1 
d;:ı harp Fransa :için ebediyyen ~kay- yan edecek ve onu erkanı harbiyei Reis - Mahkeme, müClafaa veki- ec ~sı u un 

1
onso os u ~rb ~e tv~ 

boirnui 'demektir umumiye riyasetinden attıracak be- lini takyit edemez. plı'~dr uAmpanyda arınh~ yba?tıgı hır .e. 
· . M l 5 .. h . k g e vrupa an ıç ır mu acırın H d 

- General 1 Bütün cephelerde nım I> aznun genera - up esız ta - ent I t k l k " • } • • k • f d • k k tJ t k• 
trıaruz kaldığımız bunca talisizlik- Ertesi sabah muhakemeye devam yitedemez.Şukadarv~rki,söyliye. u elrnasy~na ~ında ayd~l g7ere a ISe erın In IŞa ini l a e a IJ1 
1 d l d y 1. .. . .. l . . k d' . ] h fk" J er esmesıne musaa e e ı emıyece· d s J b 
er en sonra, harbi kazanabileceği· o un u. c maznun genera ın avu- cegı soz er ıçın en ısıy e em ı ır win· b·ıd· . . e ı·y or. a z urgta Akdenı·z mo.s'e. 
ltıiclen ümidvar mııınnız} lratı müdafaava davet edildi. değilim. g Bı ı kırmıştı~. k tr 

1
.. it '· 

Ü · :. k' · .. f R · M hk b 1 b' · · 11 e.rarın Japon ·on o u a ın-

~ - midvarolmakşöyledursun, Reıs-Mudafaave ılımuda aa- eıs - a eme, u tae ınızı da b 1 t l t k leler·l de kOilllŞU)ffilJŞ 
k d 'kk 1 k (M"d f u unan en ernasyona mın a ·a 

~nacağımızdan eminim Zira Jüş sını yapaca tır. nazarı ı · ate a aca tır. u a ·aa hakk d . t f d . 
~andan daha fazla harp 

0

edebiİiri2. Maznun general - Müdafaaya vekiline hitaben) buyurunuz. y
0

01:-ı~"v n ·f8p~nya hare. 
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tank. ayı~. Belgrad 15 (AA) -Yugoslav Gazetelere göre bu görü"'meler cs-
v d ba k . k tl'd' b l d l b' k .. .. l D d k - .. e~ı en aran emen a ıp e - 1' . . .. .. . . ~ l 11 • ~n. § a, ımanımız ·uvve ı ır. aş ama an evve ır aç soz soy e· - evam e ece mesi ınezkur kararın ehemmiyetini m~tbuatı talyan - ~lman goruşme· nasında b.ılhassa Danzıg. ve Akdeniz 
alısızlıkler, bundan sonra da devam =** artıl'maktadır. lerıyle meşgul olmaga devam etmek meselelerı mevzuu bahıs olmuştur. 

~ebilir, fakat günün birinde düşrna- s b t xx te ve bu hususta muhtelif hükümet Hadiselerin inkişafı dikkatle takip 
~ kalbig~~ın~an yaralıyarak Inüğ- a z urg an sonra Y·~hııdı· kongresı· merkezlerinde yapılan tefsirleri ikti- ediJmektedir. 

P edecegımız muhakkkaktır. a bas eylemektedir. 

- Planların suretini hangimize Dün Cenevrede toplandı 
~~net etmek fikrindesiniz genern· Hit er nntuk!arının m0 tnini tesbit ~decek Cenevre, 14 (A.A.) - Dun ya-

- lk' · d · · d d O k,... hd. d , . k . hudi kongresinin icra koll'İtesi ve f>J4 ınıze e ıhma ım var ır. f f t 
tıı nların, her ikinizin elinde hüsnü- Ve are a 101 a 1 ey tyece Ir idare meclisi azası Cenevrde Na -
~l~hafaza edileceğinden eminim. SiL Paris, 15 (A.A.) - 'Fraımz mut- bir harbe atıım~a, Dazig için değil, hum G?ldmanın riyaseti altında müş 
ı>l~syö Palye, asker olduğunuz için buatı buglir. de gene Alman. it:ılyan bo~u boşuna ölmiiş olacaktır. Bu ise terek bır to~~antı yapmıştır. Bu. top-
ı:ıtnlar sizde kalabilir. ihtiyaç has•l müzakereleriyle meşgul olmaktadır. manasız lığın son perdesi olur. l.an:ıda İn~:Iı~, Fransız, _:\merıkan; 
y Ursa, si~ .. ortaya çıkarabilirsiniz. Epopue gnzctes· diyor ki: Populaire de şöyle ynzıyor: Isvıçre, Fılıstı~, ~:rkezı ve

1 
g~r.bı 

----** 
Almanyanın tabiyesi 

Taymis gazetesi, Danzig mes'elesi 
hakkında . ne vazı yor? 

,_il1n.ız, gu. nun .~ı.'ri.nde .. b .. u pla.nlan·n· cAlma.n.ya. Danzigi L~temekle kal- c:Salzbu.r.gd.an s~ı.1ra ve . H.itlerin Atı' vrupa
1 
yahudıle.rının delege.erı ış-

'<l6t 1_ - _ k kt d Londra, 14 (A.A.) - Taymis ga- tı harcket:n tabii Ye yegane neticesi 
~n<JJlJt edılmedıgını gorursenız, su- mıyor, bırıbıri ardındaı'! bütün mesc- yakında soylıyecegı nutka ıntızaren ra ey eme e ır. zetesi Danzig vaziyetın· ı· hulaAc:a ede- hUt" d 

1 
tı . b 

1 
k t k 

"t et · ,.. · · d · . A • .. k'"t k · t b k Ruznamede Yah d' h • t' - un ev e erı u mem e e e arşı ij • mıyeeegınıze aır namusunuz lelerı ortaya atıyor. Umumı bır tas- ur u mc ve manavıya ı ozma u ı rnı1 acere ı rek diyor ki: 
t~rıne bana söz vermenizi rica ede- fiye meselesi çıkarılmak istenildiğı mücadelesi gitgide şi~detini. arttı~a- meselesi ve büyük bir muhaceret Polonyanın enternasyonal mesulı- birleştirmektedir. 

· intibaı altında kalmamağa imkan cnktır. Bu mücadelenın netıcelerme konferansı içtimaa daveti vardır. yet itibariyle gösterdiği itidaHn bir Nevs Chronicle de ~öyle yazıyor: 
•1ıt - Bu hususta şüpheniz olma· var mı.? Fa~at bu i.ş n.asıl y~p.ılacak? göredir ki. ~itler .söyHyeceği nutuk- Bir heyet teşrinievvelde Amerikaya kısmına Almanya iştirak etse. müza- Almanların Danzig işinde ayni 
~tb~eneralim. Hattfi., bu planla~ı:ı Harp ıle mı? Bu ıbtımal onıma va- ların metnını tesbıt edecek ve hare- .d k A 'k , h d' k kere yolu ile halledilemivecek hiçbir SU det meselesindeki tab:yeyi t.ckr:ır-

ık k" · · · · d'd idd' F k h b k tl · · t hd'd r kt' E ı~ gı ere men anın }a u ı ongre- " 11~~- mev une gırmesını şım ı en r ır. a ·at şayet arp mevzuu a- e erını a ı eY ıyecc ır: vvc a . I .. . . .. mesele kalmaz. İngiltere ve diper lamaları çocukça. bir harekettir. o 
"'fflek lazımdır. his delflse A1m~n manrvmsı jıic de crsmi mahaf ldellJl:UnUr .. at rnln ilP fsıy 17 .~terek~kıdarenın mustakbel devletler ki bunların içine .. imdiden 

d - Yok dostum Palye ! Bunu Jpn mahirane <leğildir. Çünkü bütün me- italya VQ Almnnvnnm gizli askeri aa ıyctını tet ı eyliyecektir. R k ' b T . Al ,.. .. zamGandıınbcri değişen bir unsur var-
~ }'apabilirdirn, fakat doğru değil- elelere birden temas etmekle tehli- hazırlıklarına d~ir haberler çıkarı- *- us;:ay~ oya 1 ırız. man ruesa:ı- dır. elece~ darbelere karşı daha ev-

,.:·. Evvela, erkanıharbiye umumi· 1<E>de bulunan bütün milletleri tek bir I k . lh l c· h l b nın ındı. kararlarına karşı koymaga velden tedbırler alınmıştır. Teressnm 
'"tıı . h h l d b' l t' . . y k Al aca , aynı zamanda su P unlarına, 1 an ta e e azmetmış bulunuyorlar. Avrupada eden buhrana yapılan taahhütlere 
kt· n göstereceği enerjiyi beklemek cep e a 11 e lr es ırı) or. o , · k f · ı · h•"' ı b" ı t · a·ı · k h 
ı~ eder. . .. . '" . . on erans proJe erme, mu ı.ıt:me aı:- oy e ecvız e ı emıyece attı ha- ve nihay~t ültimatumlara hepim'z 

manya büyuk bır konferansın akdını 1 1 d'kt t" 1 . h . İ J İ k t ·tt·ı d b' ı k t b 
~o - Sizi temin ederim ki, fikrinize istihdaf ediyorsa o zaman bunu anla- aşma ara, ı a or erı.n sul nıyet. O p ~Il l S 1 re e ı ı ıaz e en ır m.?m C' ~ u- hazırlanmış bulunuyoruz. Asabımız 

te hareket edeceğim. nz. Bu geni~ enternasyonal toplantı- terine dair şay:aıar dolaştırılacaktır. Paı·is, 15 (A.A) _ Cihan talebe lundukça sulh olamaz. Boyle bır hat- sağlamdır. Aradaki fark işte budur. 

lı11 -.. Muhakemenin neticesine ge- ya görüşme mevzuları Iazımdır. Al- Ve daha şimdiden de ba~lamıştır. toplantısı beynelmilel üçüncü konfe. ' oo 

Ce) manya, azami mctalibatta bnlunabq. Maksad bir yandan tehdid ederkPn ransı 35 memleketin 200 e baliğ o- Alman Gazetelerl-
e k Muhakeme hakkında söyli- mek için mümkün olduğu kadar faz- diğer taraftan efkilrı umumiyc;ri ka- lan murahhaslarının huzuriyle ve es 
~:h tek ısözüm yoktur. Binaena ıa me!'\eleyi ortaya atmnk mecburiYc- rıştırmaktır. Soğukkanlı olalım. ki İngiliz nazırlarından Sir Francois 
h~. bu mevzu etrafında konu~ama- tindedir. Simonun riyasetinde bugün açılmış· 

Bratis_avada tır. Bermutat llıc ....._ Konuşmak için değil, mahkr• <dlep:miz biliriz ki, ne biz ne de Kongrede Çin terbiye nazırı B. 
Oeuvrc şöyle yazıyor: rüya görmekte ve yük· 

sekten atıp tutmaktadır ıııirı.aı:asının kanaatini söylemek Almanlar Danzig için ölmlyec.eğiz. Almanya aleyhine nümay·ş ChenJifu ve Nankin üniversitesi di -

....._ ,, . . . . . . .. Eğer ölürsek, hem biz. hem de onlar, Bratislavya, 15 (A.A.) _ Duradn rektö~~ tar~fınc~an bilhassa konfc -
\ Kanaatınızı bılırım. Bu vaoı- bunun cbebi IUtlerin vaktiyle ') ka- cereyan ed 11 bir futbol mnçı esnasın- ~~;sbı~ın ı;. ro ıle neşredilecek olan 
'r'~ıı;ok söz söyledin, artık kafid:r. dar şiddetJe tckid ettiği ikinci Vil • da Almanya uleyhiı de bir nilmayi:1 ı a e er ın enecektir. 

BerJin, 15 (A.A) - Alman gaze. 
teleri, İtalyan mntbuatının formil -
liiııü tekrar ederek hülfisaten Salz -~- tıı~ .şunu ilave edeyim ki, itham- bcJmin siyasetini aynen e.le almış ol- yapılm1 br: o ---

."ttte V burg görüşmcJerinin mihver devlet-~... nın çerçivesinden çıkacak olur- masıdır, hem de daha kötü şartlar nl- Bratisla\'yadaki Alman ekibi hal- az geçtiler . ,~ b" !erinin son ihtarını teşkil ettiğini 
~tıı<: • uyük bir hata işlemiş olacak- tında, çünkü bugün 1914 'de olduğu kı nazi usuliyle selamladığı esnada Prng, 16 (A.A.) _ İngilterenin yazmaktadır. 
-.1111• Bundan sonra; yarın müdafo- gibi ne ingilterenin vaziyetınden. ne seyirciJer ıslık çalmışlar \•e bağırmı~- Berrn sefareti tarafından yapılan .Börsenzeitung, diyor ki: 
~it :Yapacak olan avukatımla ko- de Rusyanın ve hatta Amerikamn ka larchr. teşebbüs iizerine nazi makamları Ti- Demoktad memleketlerde çıkan 

Danzig şimd.i olduğu gibi ilhak edi 
leceği güne kadnr Avrupa için bir 
mesele teşkil edecek ve kimse bizi 
Almanya ile İtalyayı bu meseleyi hal 
!etmekten menedemiyeccktir . 

Mihverin cenubu şarkide takip etti 
ği politika ınçık ve maHildilr. Bu is-

tikamette şaşırtma hareketleri ·ya -~~ağımdan, gidebı.'lirsiniz.'> ra.rınd.an ·"Uphe. edilemez. E[!cr va.1·1.11 «Grenzlıote• gazetesi, bu nUmav. i- n1es ve Ne\•uork times g"zeteJerı'nfn 1 1. •vt " "' gazete erin telaşı bu memleketlerin ~k a~nun generalın tavsiyesine Hıtlerın ırndesıyle ve l\1ussolinıııın §e yahudilerin sebebiyet verdiklerini muhabiri Parkerı· hudud harı'cı·ne ,.1_ • 1 pılnmaz. ctn k , sıyaset erini bir çıkmaza soktuklnnnı 
endisiyle vedalaşarak oda- muvafakatiyle bütün Avrupa yeni yazmaktadır. karmaktan vazgeçmişlerdir. göstermektedir. Bizim için Danzig, mihver slyase-

~~~;~;;~~~~~;~;~~~;;~~~~~;;;;;;;~~;~~;;;;-=-=~';;;;;_~~~~~~~~~------~~~~~~~~--~~1111!'~~~;.;;;;;.;~-------- tinin çerçevesi içinde ilk plfinda bu. 
• " rın orduları ricatn başlnymca zavnJJı .. ~ · - ~ rabıtaları vardır. bu faaJivet ve bilhassa Berlı'n aAlemı· · Junmakt"dıı·. ....... ~RARENGIZ DE• Elh'mba, merd ve muharip bir nin ümidleri feci bir surette .suya doktor da Fastnn firar yoJlarını tut- ---00000.-y 3 adamdı. Kabilesine gelince harbi eğ- düştü. muş müşkülatla Berlin kapılarına 25 

l~ ••• • •• ·~··z'""'A' .. '"'L"'"r"'"'ı .. """"'G""""E"""M"""'•ı"'5'""'iıı' .. ":". lence gib! ~abul eden adamlardnn ~ıı:nanya l~arn meydan muhnrc- dayanmış. Fakat orada da rüyi ilti- gazPİe ~1 müteşek~ı~dı. . besını. k~Ybettıkten sonra bütiin kuv- fat görmemiş, n:hayet ayJnrca i iz V k 
Har~ ıl~n .edılmeden evvel Elhim- vetlermı Verdun kalelerine dökmüş dolaştıktan sonra bir gün Billelmot- arşovaya girmiyece 

........................................................................... ~a kab.Jcsı şımaıe doğru akın etmel: fakat orada da muvaffakı~·etsizlik res çağırılmıştır. Yarşova, 15 (A.A.) - Polonya 
uzere hazırlanıyordu. Kabilenin başgöstcrince çareinecatı tahtelbahir Hadise yapmadan bilakis bin bir makamları ekserisi Alman olmak 

28• yazan: ma~s~dı, F~sı Fr~nsızJarc:an kurtar- muharebeJerinde aramıştı. Ve bu va- müşkülat v.c tehlike
1 

içinde çalışan üzere 25 gazete ve mecmuanın satıl. 
~ ~11 • ** ~a. :e genış malı~anelerıne bu ar;ı- sıtalarla tekrar Afrikımm kabileleri ferdler için suç tasavvur edilir mi? masını menetemişlerdir. Menedilen 
~d~'1>itoların topları himayesi al- müteşekkildir. Bu memlekette insan ~1~1 ılhak etmektı'. Nitekim bunun arasında meşhur propagandacı bir Canlarını her an tehlilrnye atan bu diğer gazeteler arasında iki Mosko-

~'ll'ıa l!Uratıe yürüyen ve pı ovasiyle öyle çöllere tesadüf eder ki, !özün ç.ın c~~gii;e:. zc~cıJerden müteşek- doktor Her Probotu sevketmcğe mu- ferdler, deruhte ettikleri ağır vazi- va gazetesi, Bratislavda intişar eden 
ı~: denizaltı gemisinin hedefini görebileceği kadar kısımda zincir gi- kıl kuV\ et~ı s~varı kıtaları b~le ha.zır- vaffak olmuştur. feyi bir nevj spor diye kabul eder.ek Rusça bir gazete ve Pariste Çekçe 
~~en .tngföz ticaret gemisi, Al- bi biribirine bağlanmış kum tepele- lan~ışt.~. Elhımbanın. cenubı Afrıka- ~oktor Her Probot kurnazlığı sa- canla başla çalıştıkları halde, önle. çıkan bir gazetede de bulunmaktD· 
lııd~?nısine bin~irdi ve süratli sa- rinden, ve sıcaktan hazan alev çıka- dakı nufu7:unu ta'kdır eden Fransn- yesınde kısa bir zamanda Afrikada ı·ine çıkan maniaları atlamak i ka d 
t e on dakika içinde bin metre- ran ırmaklardan başka birşeye tesa- nın Fastak1 fevkalade komiseri, mu- oldukça nüfuz kazanmıştı. Doktor b 

1 
d 1 dı' . 

1 1 
m ır. 

t.. a~1 . . . .. .1 .. . .w . . A A nını u ma ı ar ) e mesu o maJarı 
·ııitoı a açıJdı. Bu arada ıngıhz duf edı mez. Bu çollerde !'erınhge ve- maıleyhın harekatını zamanında hn fevkalade Jivaknti sayesinde Fash . der mi" :Mantık lb tt k' b 
( .\ı arı denizaltı bombalaı·ını vta- yahut hiçolmazsa bir gölgeye tesa- lıer almış, fakat yakında harbi umu- yaşıyan kab.ileJcrin a~a lisanlarmı le:: ... ~. ceva.bını ve e ekt'~ 1F tkınat 

?nan t ht lb h' · · d · · d' dilf t k · kA h · · d d" T c " rece 11 • a a ~ l-' a e a ırını enızın ı- e me • ım -an arıcın e ır. a- minin patlak vermek üzere bulundu- hariku!Ude bir silratle öğrenmiş şive. mantığın hükmü zavallı doktoru su _ 
~l'ttıolJadılar. Bu gemiyi sonrnd2n mamiyJe Elhittıbanın kabilesi ile ğunu düşünrek şiddetli tedbirlere de bile hatasız olmağa muvaffakıyet tan kurtnrnmıyordu. ç 

aıt inıkiinı hasıl olamadı. meskün olan bu muazzam arazinin müracaat edeceği yerde, siyaset ve kazanmış, Almanların cidden en ma- _ Arkası var _ 
ltal'b· "'"'. mesahai sathiyesi iki yüz murabba mülayemet yollarına sapmağa mec- bir .pr.opagandacısı olduğunu ispat --------------

lt 1 Unıumi esnasında Fas ile milden ibaretti. Bu kabile Afrikanın bur kalmıştı. etmıştır. Bununla beraber Almanya 

-=*=-
Trablusta 

T ayy ~ re manevraları 

oldu 
Trablu:;;garp. 15 (A.A.) - Prens 

De Piemont Libya valisi mareşal Bııl-l'c ~clud olan ve Bahrimuhiti At- en büyük kabilesi olduğu gibi, sayı- O zaman Almanların propaganda ile daimi irtibata bağlamak imkfın-
ı ~UIQb~dar dayanan Afrikanm Ko- Jnrı meçhul olan bu adamlar hep bir koJları, Fransa Fasını adeta istila et- sızhğı içinde maddi kuvvetten mah
~ ~IQır' denilen semtini Bamırın oğ- aile gibi yaşamaktadırlar. Kendilerin miş bir vaziyette idiler. Nitekim ha- rum kalmış ve bu suretle Fa eynle
~ r~ e ~lhimba sultan rütbesiyle den hariç kabilelerle katiyen alaka- zırladıkları dalaverelerle müstemlc- tinde kazandığı büyük nüfuzdan 

Polis d'vanı, dün öğleden sonra em- bonun sevk vo idare etmekte oJduğu 
niyet muaürlilğil ndli kıs•m rc'sliğin-ı bir tayyare ile buraya gelmiştir. 
de toplanmış, bazı polisltrc ait talı-ı Prens italyan kıtaatını teffş cde
kikat evrakı üzerinde mllzakerede I cek Ve seferberlik ekzersjzlcrinde ha >~it ~1Yordu. Bu memJeketin en !arı yoktur. Sultanları dahi dahil oJ- kenin asayişini tezelzülc uğratm11ğı.ı memleketi namına beklediği faycla-

1•ın1, muazzam çöllerden duii:u halde, aralarında akrabalık muvaffak olmuslardı. Fakat bütün ları temin etmiştir. Nitek'.m Kaysc bulunnrak kararlar alrr.ı~tır. zır bulunll~Q.1'+-r 
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~~~----~--------------------~---------------------------------------------~------~~------~-------··---.-.-·~---- .. 
Üniformalı Almany-ada :faed;r;;::J?t:l~n· R-Omanyada Almanyanın 

16 Ağustos 1939 Çarşamba 

b• k } Şimal Tundraların- dr J l d " geçen ır aç yı da iki sene şi uet i propagan ası / 
H•tJ t k •• } k Al d ).foskova, (Tas A.) - Sovyetler 

ı er nu u soy er en, manya a birliğinin en şimal kısımlarındaki 

k h k Tundra arazisi, Neneenler, Lapon· 
ıı.a panır; er es lar, Çukçisler, Vogullar VC' ~ganas- Almanlar, bu mühim memleketi kavramak 

mecb urı.yetı· na'edı'"r sanlar gibi müteaddid kaviıı:lerl t! 
meskundur. Bu kavimler, birinc i sı-

bütün dükkanlar 
nutku dinlemek için nasıl gayret 

içten 
sarf ediyorlar 

Siz, balık nefesi ile turp s!lynndan tere
yağı yediniz n1i hiç? 

• 

nıf avcıdır \'e gerek kara g<'rek deniz Büyük harp fiilen durduktan bir müddet aonra, rupanm muhtelif yerlerinde ıiddetli mukavemet, 
avı ile geçinirler. Bunla!', cçun:> memleketleri içten fethetmek maksadiyle propa- hatta tetkilitı kökünden meydana çıkarıp tardet. 
ismini verdikleri gayet hafif kuml- d f ı· tl • b lad B f ı· tl 'ttik gan a aa ıye erı at ı. u aa ıye er, gı çe mek gayretleri bqlaınıtlır. 
mu.~ ikametgahlarını, Ren geyikleri- artarak ciddi bir tetkilit haline getirildi. O kadar 
nin veyahut köpeklerin çektiği kızak ki, bazı memleketlerde bilhassa bu itlerle metgul Bu sütunlarda okuyacajınız yazı, Almanların 

IJW~~~~~~~~~m!·· !arla, çabucak bir yerden öbürüne olmak ü"zere <mazareh> ler ihdas olundu. Almanya, Balkanlarda yaptığı propagandayı izah etmektedir. 
~ .... ,J..· . ...J..~~MP'~r her daim av .rerlerine naklecbrler. 

]w~~,,.~~~~~I H eı: kavının ayrı dili ve ayrı adetler; en çok gayret sarfeden propaganda nezaretine Fransanm yarı resmi Lö Tan gazetesinin Bükrqe 
ı vardır. maliktir. Bu ne~aret ıilahm kazanamıyacağını ma- gönderdiği hususi muhabiri tarafından m•~•U:-..J-

11!!~1 Hu uzak şimal . TundraRı halkı aı·a- nen elde etmek istiyor. Amerika ve Merkezi Av- yapılmı• tetkike iıtinad etmektedir • 

. sında halen geniş bir kültür faaliyeti Frangız ve ecnebi memleketler ı halindedirler. Bu mümessiller ayni Bu malların dışarıdaki müşterUerı 
yapılmaktadır. Umumi~·et itibari ı e, matbuatı son günlerde Avrupa dev - zamanda bir raporla faaliyetlerini Almanya, Polonya, Çekler, Fransa. 
Tundra mıntakasında 150 ı' Ia 200 ki· J tl · A 'k d · 'dd tl' Al Al t' t t · b'ld. -e erı ,.e merı a a şı e ı man man ıcare a eşesıne ı ırmege nın Suriye ordusu, İngilizlerin Fi • 
lometre murabbaına bir nüfus dil~ d 1 kt ld - d b d 1 ~ propagan ası •yapı ma a o uguna e mec ur ur ar. !istin kuvvetleri. Mısır, fni'ilterenill 

• mektcdir. Fakat burada 50 ila 100 d · h b ı ·d . ı B b' K··ı .. 1 d aır a er er neşre ıyor ar. u ı - u ture propa&'an a: Akdeniz ve Malta filoları olacaklar 
~ nüfusluk ufak kolonilere d~ ra~tlaı~ - la fasıla üzerinde durmamız icap e~ Kültürel ve sosyal bakımdan da dır. 
maktadır. İşte bu küçük kolonilerde ben bir noktadır. Çünkü bu propa - Romanyada Alman propagandası Zirai nıembalar: 
kültür merkezleri kurulmaktadır. d t · ı ı ld 'dd ti h' d'l k d gan a vası asıy e öy e şeyler e e şı e e ısse ı me te ir. Nehir mansabının temin ·ettflt ~•I 
Bu merkezler göçebe halkı Ta.vga. ı k ' t k h' b" d ı t b Al k't ı R d o unuyor ı ar ı ıç ır ev e u man ı ap arı omanya a res- rai menmbalar da sayısızdır. Bilhas• 
larda takip eden seyyar kuliipler te;::. · k·ı k h k tt b ı • f' tl d ·· d · · b · .., emrıva ı ere arşı are e e u una mı ıa arın an yuz e yırmı eş nıs- sa pamuk ve pirinç fevkalade·meb-
kil ~yl emektedir. Ekserisi muallim b t' d d h t 1 kt d mı.ror. e ın e a a ucuza sa ı ma a ır. zul bir surette yetişmektedir. Nehtf 
\'e doktor olmak üzere genç Sovyel M"b d ı ı · Al d ı t kt bl · d h u a e e mese esı: man eve me e erın en er kenarlarında saz ve kamıa.fevkaJt-
vatandaşları, bu kültür merkezlerin- R d b d h h · b' · k d ı b' R ~ omanya a u propagnn a are- angı ırıne ay o unan ır omen de çokfur. Halk bunları yakmakta 
de ve bu seyyar kulüplerde feragat- k t' h h d f ı· d ı ·ı· - h t · b k e ı er sa a a evka a e i erı ıyor. çocugu er ay yüz ye mış eş mar ı, Yeyahut da hasır örtüler ve - saire 
le çalışmaktadır. B • k 41 5 1 b ı u propaganda iktisadi, içtimaı ve mar , ey hesa iy e değil bir imal etmektedir. 

Taymir yarımadasında Katanga k·· ı l ı · · k · · b ı h b u türe sahalarda büyük tesir erını mar yırmı eş ey esa iyle almak Halbuki bu sazlardan istifade ede• 
merkezine merbut seyyar kulüpler- · k t d B f k Al d ı göi'terme tedir. a ır. unun ar ı man ev eti ta- rek çok ucuza kagwıt imali milmkilD'" 
den birisi, iki sene müddetle, M:osko. f d k b 

zorla getirilmiştir. :\lalüm o!duğu üzere Romanya en ra ın an a ul olunmaktadır. Alman dür. Mikrosko'p ile yapılan tetkik ·v• 
Al wl b w d . t ' vah genç muallim Bayan Amalda Ka- el . l' .. b d l' l l . Al O'e çlı'k kamplar s k .k R - Baştarafı dünkü sayımızda - man yag ı ıçagını erı pan aıo- . . verış ı mu a e e muame e erıni b n ı ı sı umen genç ekspertizler çok tıbbi neticeler· ver • 

. 1. \. t ti t ti k zanovıç tarafından ıclare olunmucı- 1 1 · . d t t kt d' 1 1 .. rutuk biter bitmez kız başını kal- nuııa sı ıyor.. e a ı a ı ·onuşu- tur. · manya i e yapmaktadır. Almanya ile erını ave e me e ır er. Aman mişlerdir. Bu kağıt fabrikalar ·buton 
dırıyor: yor: ticaret yapma~ı Romanyanın menfa hükfimeti Rumen gençlerinin bütün Avrupa piyasalarına hakim olabilit 

Bu genç kız, bil' müddet istirahHt ı 
- Madam saat acaba kaç? - Tere yağının içerisine turp su- t. at erini korumaktadır. Çünkü Al - masraflarını seve seve kabul etmek- ve hiç bir firma kendileriyle rekatill 

:çin nfoskovaya dönüşünde, şimal · 
- Sekiz yavrum.. yunu fazla karıştırıyorlar. manyada Romen parası kıymetlidir. tedir. edemez. Çünkü bu kaoıtlann mali. 

Tundra:nndaki faaliyeti hakkında ih- • 
Kız içini çekiyor.. Dükkanımın - Amma yapıyorsunuz ha .... Al- Bir mark, kırk bir buçuk ley kıyme- Rumen - Alman iktisad anlaşma yet fiatları fevkalade dUaUk olacak• 

tisaslarını şöyle anlatmıştır: Y 
işlerine bakan bu kızcağızın ün ifor . manyada artık tereyağı yedi~imiz tindedir. sı yapıldığındanberi her sahada faa tır. 

- Ben. demiştir, Taymir yarıma.. 1 1 
malarn, bilha~sa askel'lerc bilyük bir var mı? Terkip tarikiyle yaptığımı~ şte bu münasebetle Rumenler en iyette bulunan bir çok Rumen mü· Romanuada bu sanauiin kalkınmlı' 

dasının en geri kavimlerinden birisi- J J 
meyli var .. Şimdi bir birahanede, ko- yağ, balık nefe.·dyle turp suyundan elverişli alışverişlerini Almanya ile hendisleri Almanyaya akın etmişler sı için Paris ve Lon~ra bankalannıll 

ni teşkil eden Nganassanlar ara~nntia u 
caman bil' bira bardağı karşısıncia ibarettir. yapmaktadırlar. Mesela bir Rumen ve memleketin zenginliklerini mey~ müşterek yardımları beklenmekte • 

çalıştım. Nganassanlar, Neneenlerirı 
~endisini bekliyen nişanlısını düşü · Hararetle devam eden mübahase tüccarının Fransa veya Almanyadan dana çıkarmak hususunda rasyonal dir. 

bir şubesidir ve bütün kavim seki'! 
nüyor. Bu akşam, nişanlısına kavu- birdenbire kesiliyor. Üç resmi elbis~- yilz k 'şiden mürekkeptir. Daha son bir ziraat makinesi almak istediğini pl8nlarını konferanslar ile halka bil Bu şekilde tesis ve nakliyat im -
şurken göğ ünün biraz daha gurur- li polis seyyar lokantaya yaklaşmak- kabul edelim. Böyle bir makine F - dirmektedirler. kanları temin edildiii takdirde eld• 
la· kabardığını görecek; çilnkü Hit- tadır. Derhal ağır bir sükut başladı. zamanlara kadar, ~ganassalar hiç ransada on bin frank kıymetinde - Faaliyeti bilhassa muhtelit bir ce edilecek menfaatler her iki tarafı d• 

yıknnmazlardı. Senede ancak bir de-
.:n nutkunu dinlemiştir. Başka bir tarafa gidiyorum. Bir dlr. Almanyada ise resmi fiati 660 miyete tevdi edilmiş olan zirat an - tatmin edecektir. 
Nruttık bı'tmı';::tı'r. Fak"t rad'-·odan adam '-'Urnurtncı ile konuşu_vor: fa elbise değiştirirler, ve çiğ et yar. kt Jaşm · d'k' h ld b k b' 

.,, " J J lu:dir Halkın maddi v m9.h \.i ha 1 mar ır. a şım 1 1 a e aş a ır gaye- Sonra bu hareketlerdf'TI AiYaıııi b11' 
hala çılgınca (yaşasın) sesleri geliw - Ba1ıa dört y umurta sakladınız tına hak'm bulunan Şamanlar, burı- Runi~h alıcı muh<tkkaıt surette Al- ye aıet olmauıAkt<ı.ılu. kımdan da menfaatler · rnemutdQt• 

S k kt H 'tl ı· ·n 11utkunu mec mı ? man malını tercih edecektir. Çünkli Son olarak Rumenlerin Munca Si Çu"nkü bu şekilde Almanların nüfU' yor. 0 a · a ı e ı • · · !arı, hurafelerle uyuşmuş ve çok g~-
canen ve mecburi dinlemek için kili- - Manle~ef üç yumurtam kaldı. ri bir halde tutarlardı. Şamanlar, Fransız makinesi , kendisine Voe Bimadaki sergilerine Almanlar zu azaltılacak ve krediler, sermayr 
selere ve umumi rerlere dolmuş olan - Fakat karım evde tatlı yapa- meselfi. okumaya başlıyanların kör 10.000X3,85-=38500 leye . Alman çok büyük mikyasta iştirak etmişler !eri ile Romanyaya tesir edecek o" 
halk .. n,•aş •·n•·a~ go"ru"nmeg·e basla cnk ne derim ona şimdı' ben? makinesi ise: 660X41,5-27390 le- di. Alman pavyonları tamamen Ru - ·ıan tngı·ıtere ••e Fransa hilkOmetle" 

•• n J '' :ı '> ' - ' ' • olacağını, yıkananların sararıp sola. • 
t S k kla erle tı.rı'lmı's olan B rt ı t d - ·1d· ç·· ,.e mal olacaktır. men pavyonlariyle ayni genişlikte rı· Tuna vadı'sı'ne ua' pacakları .. mı., mış ır. o ·a ra Y ., u yumu a ar aze egı ır. un- cağını ve nihayet te öleceğini söy!~r. J J 

h 1 .. 1 d ş' d' Do•:çland u"ber idiler. yelerı'uJe hem madd"ı manfaatler te" opar or er en ım ı c J kü taze yumurta Almanyanın meç- lerdi. İşte iki sene ben, bu halk ile Bu vaziyet karşısında Rumen· alı- J 

Alıes Sesıerl. gelmegi-e bal..ındı Al En faal propaganda Transilya, mı·n edecekler hem Romanyayı kil/ 
> ~· · · huliidür. Almanyaııın yecl ıği yumuı·- beraber Tundrada göçebe hayatı ya- cı haliyle Alman malını tercih ede- ' 

·ıı· marı:;ı bı'nleı·c agvızdan Banat ve Basarabyanın ekalliyet mu zanacaklar ve hem' de Karadenizdetl mnn mı ı ~ e · k şadım. Bunların kamplarına, Ren ge- ~ -
d . A b' d .1 k S h 1 ta Danımar adan, Bulgaristandan. cektir. hitlerinde yapılmaktadır. Bogw azlara açılan ve dı'aer taranaıı ını ır vec ı e çı ıyor. onra a · yikleri tarafından çekilen küçük e- • 
k h . · tı b' el b' ş uor Yunanistandan, Türkiyeden ve Çin· Rumenler ile ticaret yapmakta o - Rumen gençleriyle dolu trenler sık ,.ukarı Tuna,·a çıkan ,.0ııarı elleriJY ·ın ıssıyn ır en ıre co uJ · vimle gid 'yordum. Bu evceğiz, ayni ., ., J 

H afer Şnrkııal·ını teren den gel'r. · lan bütün memleketlerde le'-·in kıy- sık Almanva ... ·a gitmektedir. Rumen de tutacaklardır. arp ve z - zamanda kulüptü. Beraberimde fo.. J J J 

il t - b l rlar Du"kkanı Ben de yumurtacıya yanaşıyor ve metin vüzde 38 kı'-·metinde, dokuz gençleri Almanyada bir ay müddetle _____ ...:._ _____ .....;;__.-n m e mege aş ıyo · - toğraf aksettiren makine. bir fonog- J ., 

mm etrafında halk. manyatize oımu~ bana kaç yumurta verebileceğini so- raf. küçük bir kütüphane. resimli al- miligram ağırlığında altın ile müva~ misafir edilmekte, sonra yerlerini Düşündüklerim 
gı'b' kolları kalkık bu mfiıı·şları dinli ı·uvorum. zenet bul<lurulmuştur. başka kafilelere · terketmektedirler. ı ' - · bümler.ve buna mümasil "birçok ŞeY- u Sab'f d 

B d k .k d 1 i\lün ih de - Biı' tane bile veremem madam.. Yalnızca Alman'-·.a Jevlerı' bu kıy- Alman'-·apı ziyaret eden bu genç- -Baıtarafı 3 ne 1 • .- tı' yor. u a ı a a ya nız • · ler götürüyordum. Ya konferanslar ., J ., " 1 Balk d le 
··1 bat·· Al •e Hı'tlere müt Bu gördüğünüz yumurtaların hep-'. İ meı.ten daha ucuza degwiştirmektedı'r. ler için muhtelif şehirlerde konfe - calama!.. talya, bir an ev.•, gı un manya ' e- tertip ediyor, ya fotograf!ar gö~teri- ~ d -·1 A dl - b' .. tevh91 

'h kını •·e sadakatı'nı' haukırı atılmıştır. Bu da pi.\· asaların daha çok Rumen ranslar tertip olunu ... ·or .. Alman,·a - e. gı • .rnavu ugun ır m. us t/cıf' veccı aş • J - yor, yahut yüksek se, le kitaplar oku- J J ~ 
yor. Dükkanımın kapısı önünde müşte- yordum. Büyük güçlüklerle hurafe. müşterj bulmasını intaç ediyor. dan dönen bu gençler artık tamamen dır .. Fransa, Tunusu vermıyor, 

Bu coşkun heyecan arasında ken- ri bekliyorum. Serin bir akşam .. So- lerden kendilerini kurtarabilen Rumen milli bankası bu nbbetsiz- Alman tezini almış bulunuyorlar. sikayı vermiyor.. ., 
elimi kimsesiz, yabancı ve biraz da kak dopdolu .. Birdenbire s'msiyah Nganagsanlar, yavaş yavaş medeni- !iğin önüne geçmek için yüksek dö _ Bundan maada bu ekaJliyetlerin ha- Akdeniz sahillerinde ltalya?le 
mustarip hissedi\.·orum. bir araba kö~eyi döndü. Sert bir ferıı 1 t f k b' vizli memleketler ile ticaret yapan reketlerini idare eden adam da bir tek ayakkabının altındaki toprak ı,ı 

leşiyorlardı. Kulübe mer ;u u a · n· 
Pazar Yeri·. el tam dükkanımın yanında durdtı. d 'll 1 tüccarlara primler verdi, fakat ser- Almandır ve kendisine Bükreş se - verilmiyecektir. .111. mektep vardı. Bura a ı c zaman ar k 1ıw• Pazar yerinin giirültülü kalabalığı İçeriden iki memur indi ve bir kapı- valnız bir tek talebe ile çaiıştım. Oku best ticarette yüksek dövizli memle- faretinde bir de vazife vermiş ve bu Arapları kandıramıyaca 8 dıt' 

içerisindeyim. Köylü kadınlar şemsi- dan içer'ye daldılar. Sokaktaki kala- maya ve yazmaya başhyan bu tek ketlerin hiç biri Almanyaya reka - şekilde iki millet arasındaki dostluğu Gayda 1. Yalanı işlemek san'atUl fİ' 
yel erini açarak kaldırımlar üzerine balık durdu, dükkancılar toplandı. tRlebemin, tab;atiyle, gözleri kur bet yapmamak için malını yüzde 38 daha yakından temini imkanları ha- ki bütün maharet ve incelikler nıl 
Oturmuşlar. Etraflarına, bahçelerinin Bütün ağızlarda ayni mırıltı: cDaşov den daha aşag-ı bir kıymet ile ödene~ zırlamıştır. Aslan Transilvanyah bir ledir. J ... olmadı .. Bunun üzerine, yavaş yavaş b 0 c"' 
taşlı topraklarında yetiştirdikleri cı- arabası, acaba kimi götürecek? .. » cek ley ile satmadı. Alman olan bu zat Romanyada kül- On iki adalara gelince, un di 
lız sebzeler var. Etrafıma bakınırken Bu siyah araba tecrid kamplarına tnleı,emin adedi fazlabş1ı ve kör Bu avantaJ·larını çok iyi takdir e- türel bakımdan Alman propaganda- senin zekana bırakıyoruz, ke~ .. f 

c!mıyacaklarını gören Nganassanl:ır . · ittr'" 
bir kadın sesleniyor: tecrid edilen in~anları götüren ara- den Almanlar, halen Romanyadaki sını idare etmektedir. kendine hakikati ve netıceyı 

ıyı. ıo.panak badır. Bu araba."ı her go··ru··.c:.u··m dete~ <'kumaya başladı. Nihayı:t:. talebe- B il t k t d'k h k t k"f' I Ne arı ... ·orsunuz" ~ • ld B N 2500 ü mu··tecavı'z aJ·anlarını hep ken u m ş ere ve me o ı are e - et, a ı .. 
- ., . peden tırnag-a kadar ürp"rı'rdı'm. n. min adedi, 17 yi bu u. u ... ganas-

var.. · "' Lo ıanl:ırın ilk mektebi idi. Fakac, ha- di ırklanndan , Transilvanya Sak- ten , birçok bedbin ecnebi muhitle~ Şuna dikkat et Gaydn: t!O' 
Bana hitap eden kadın, bir açılır, zun, pencere~iz. knpıı:;ı yarısına ka- sonlarından ve'-·a Ra'-'Ş Almanların rinde husule gelen endişe artık Ro - Sen de ha7.ırlanan bir harp ·

1
1, 

len. talebemden birçoğu, L~niııgrad- J " d r11 
ka anlr ı·~kemleve oturmuş güler dar demir parmaklıklı bir araba.. dan seçtı'ler. manyanın Alman'-'aya karşı hiç bir Jabının çıaırtkanları arasın asın t·'' P ::; ., · da ;imal kavimleri enstitüsündG oku- J t'> .. 

yllzlü bir köylüdür. tspanakları çok Bu, l\lünihten aldığı adamları yir- malanna devamdadıı·. Hatta son nisan ayındaki Berlin an ~ekilde hareket edemiyeceği kana - !etinin felaketini, bugünden to~ ~ 
gu··zel d,,.g·ı·ı .. Fakat rig-ıe nemli ıspa. mi kilometre uzakta Da~ov köyünde- atidir kl b' ·f d ·1 hayyel hır "' :.- Ren de, kendi bakımımdan, bir şe- !aşmasında Alman hükumeti Roman · ra ı ır ı a e ı eve mu fi' 
nak demetlerinden ıslak toprak ko- ki kampa götürür. Bu kamp eski bir t 'it F h t f b ·b· k tl ı rsun .. hirlini nbilmediği bir çok entressan yada ticaret ajanlarının hepsinin Ra- n&'a ere ve ranıanan a aaı : er ayramı gı ı u u ıyo k'1'ıst 
kusu uavılı."or. Kadın yakama yapı- tuğla fabrikasıdır. Etrafına yaklaş- B k k 1 l 'l"h h ile ha ' 

J J ' Şı:?Yler. Nganassanlardan öğrendim. j'Ş Almanı olması şartını da koştu. u şekilde serbest bırakma bütün at a em e sı a • aya ıtY' 
şacak kadar devamlı israr ediyor: mak yasaktır. Her tarafında ~üngülü l\h:deniyeti, memlektim en uzak Bu madde Rumenler tarafından red kardeşlerimizle mücade etmemiz i - ayrı ayrı şeylerdir. Dü~ra?1ııhı:dise' 

_ Demetı· on beş frank madam. nöbetçiler dolaşır. Buraya giren in- d d - rnız P 1. 
ve rn ücra kıyılarından birisine k:ı- dedildi, fakat Almanlar başka bir- cap eden bir hata mahsulüdür. nasın an temaşa e ecegı şı>' 

Pahalı değil.. Hem ne kadar isterse- sanlar, buradan çıksalar bile kampta C:ar götürebilmek ve buradaki imıan- çok maddeleri kabul ettirdiler ve bu Fransa ve İngiltere de hala Roman leri şimdiden Roma ufuklarıln~ bi' 
niz verebilirim. gördüklerini anlatamazlar. Çünkii . k k . 1 1• . k . t · k 8 bo o • 1 ~, l:m nihayet medenıyetc avuşhu·- na da başka bir hal çaresi buldular. yanın bir çok büyü ış ere, mese a settırme ıs emıyen ar "ne 0 v 

Almanyada, sebze satışında tera~ arkalarında hafiyeler dolaşır. mnk bilyilk :nsanlık eserine, kendi Krediler: büyük sanayi hareketlerde sermaye gün İtalya topraklarının üstU b"trııiŞ• 
zi, dirhem kullanılmıyor. Sebzeleri Sokaktaki halk korka korka bek- faaliyetimizle elimden geldiği kadar Diğer taraftan Almanya uzun va- isteyip istemediklerini düşünüyorlar. şecektir. Fakat o gün her şeY 1 

demetle, tane ile hatta avuç dolu- liyor. Mahallenin hayatı durc.lu artık . 1 k f t 
ı yardım edebilmiş olmaktan dolayı deli krediler sistemini tatbik etmek- Halbuki Almanya ayni hareketi F • iş işten geçmış o aca tır. . b" '!> e 

su'-•la satı'-·orlar. Biraz sonra polisler sapsarı yüz ü. 1 y ld h b' . b Jkı ır d'"'t 
" J dele.len memnunum, Ve bundan bu- tedir. Almanyaya yapılan her sip~- ransa ve ngiltereden evvel yapmak ı ırım ar ı, ınze, e .. .-j 11• 
tşt- şuracıkta kocaman beyaz turp gözleri kıpkırmızı bir adamı omuz - 'b' ]ak ıı•·· ·b-

"t: :;tık iftihar duymaktayım. riae mukabil yüzde otuz arasında tadır. mağnezyurnu gı ı par _,.ri.ı " 
lar bir tepecik gibi yığılmış. Alman- )arından tutarak arabaya sokuyor- ., . . F k 'h karsı tc;w !' 

b d t d 1 mahucıuben para verilmektedir. Hiçbir şey olmasa bile yalnızca vermıştır. a at tarı e . · fŞ, e 
lar bu turpları tuza batırarak ek- lar, ve ara a derhal harekete geçi- a gö ür ü er.. . 

1 
k b. . . . .h rnış oe hte' 

K d h k k H 'tl d Rayşbank ihracatçılara daima ih- Tuna deltasında bıle yapı aca ır geçırmı~ ve ımtı an ver. . .-o 
mekle yiyorlar. Üzerine de bol bol ror a ın ıç ırıyor, oca!n ı er en k l l n "° 1 " 
siyah bira içiyorlar. · Sükut hala devam ediyor. Kalaba- eYvelki hükfimet polisi memuru idi. raç edilen malın kıymetinin yüzde çok müşte.rek tesi?;t e;salsi~ n;:n:~- ke mi letler, d~~.ngü ::~iP.ce1' o :t• 

Pazarın bir köşesinde gilrUltOHi bir Jık, ses çıkarmadan ayrılıyor. Bu Hitler geldikten sonra nasyonal so:;~ yetmiş beşini vermektedir. Alman ti atler temın .edebı l~cet :az1{ue 1 ·~ hır. ŞP.~ ça~tsı~ın . ı m; rle hiirf'l'let rııtt 
faaliyet var. Burada, sokak ortasın- vaz'yette kim fikir .beyan edebilı.·r.? yalist oldu. Rej imin hararetli bir ta- caret milesseııeleri mümessilleri Al- Mesela teknık faa ıye , er r u a- mı verın aşesıne ıT k talıt'' 

d k d 1 ft d -·ıd· s d k t• d d · Tı""""n'-'a ile ticarette bulunan bilu - hk konservesi fabrikaları, cam fab- miyeceklerdir. l~te, ür a da kuırulu sevyar ocaklarda pi:_ien Hiç kimse yanın a ı a amın sıvı ra arı egı ı. a a a ın en aıma '"' " 
et "emekleri, bira, ekmek ve kahve polis olmadığından emin değildir ki .. şUphe edildi.. Bugün de tecrid kam- mum ticaret müesseselerini ziyaret rikaları, ayna fabrikaları kurmak, bir k;ıç sözti: k,İf1" 

J K u ı etmekt,.nirler. Bilhas~a bu milesse~e nakliyat kolaylıkları, hususi vapur- .. Ne eJrd:.-.,e, onu biçec~ satılıyor. Satıcılar ve alıcılar bir ta- Diikkanıma gir:yorum.. omşum pına göt ril ilyor ld d • 1 .,, ,. "~ 
rafta:l :- :zarlık ediyor, bir tar:ıftan ağlıyarak arkamdan geliyor. 1 ştc Almnnr:-.dan getirdiğim ~ . .. tı- ' )erin de Romanyada mümesııilleri hır imali bu mıntakadan e e e ilebi cKendi <Jii ... ,..n ~f'T ~: Gö1'v / 

1 "b , 1. b' C" .. , .. , .... 0:1 :· 1 -;ı onıı ralnr 1 Rumen müesseseleriyle daimt temas lecek menfaatler meyanındadır. Orhan Ra da yemek yiyor ar .. ~~1.1 .: .:: go e.c ı ır - • . .. :c. ... :-r. ac.. ~ n .ı · . • • .. 

HitJeri alkı~lıyan halk, sokalkara §eflerin·n emirleri ile ve 



, Rus donanması . 

Şovvet deniz.altı filosunun 200 ge· 
mzyi bulduğu tahm·in ediliyor - . 

· ~enüz· pek genç olan SJvvet denizçiliği, ;h· 

Pamuk ekim sahası, bu yıl 750 
bin dekarı bulmuştur 

Manisa' da 
...... '411-.~ ......................... ___ 

Muallimler Hatay 
sergisi açtılar 

fManisa, {Hususi) - Maniaa 
öğretmenlerinden bir grup Balıkesir, 
.Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayse~ 
ri, Adanayı gezip gördükten sonra 
Hataya gitmiş, İskenderun ve An· 
takyayı ziyaretle, Konya ve Afyona 
da uğrıyarak Manisaya dönmü~ler
dir. Seya~ate iştirak eden muallim 
.Avni Altıner bu mevzu üzerincle 

mnl edilmiyecek bir kuvvet haline gelmiştir B'" d b• t ·· d k J .. ~~. ıl· en ıre aammum e en a a a Cinsi tohum ekiminin Halkevi radyosunda kıymetli bir 
konferans vermiştir. 

. , 

faydaları gün geçıi\<çe daha iyi 
Aydın, (Hususi) - Aydın pa

pukçuluğunun kalkınması, Milli Şe
fimizin Başvekillikleri zamanında 
12 nisan 1930 tarihli hükumet pro~
ramının 31 inci madesinin tatbiki 
mevkiine konulmasiyle başlar. 

anlaşılıyor Öğretmenler Hatay gezisinden eli. 
ğer arkadaşlarının da faydalanması 

için Gazi ilk okulunda Hataydan ve 

diğer vilayetlerden alınan hatır3hr 

ve fotoğraflarla bir Hatay s~rgisi 

açmışlardır. Bu suretle Gazi, Murad 

Cermen okulunda mevcud çocuk 
eserleri sergileriyle Gazi okulun~a
ki yazı ve resim sergileri ve Hatay 
sergisi, okullar açılıncaya kadar açık 
kalacak mülhakattan gelen öğret• 
menler de faydalanacaktır. . 

Bu program mucibince Ziraat 
Vekaleti üç sene süren bir tetkikten 
~onra en elverişli bulduğu Büyiik 
Mendres kenarında o sene Nazilli 
pamuk istasyonunun yerini tesbit 
ve istimlak ettirmis, fokat bu sırada 
istasyonun Sarayköy kazasında veya 
Koçarlt nahiyesi olması daha fayda- Mearif müdürü Ankaraya gitti 
lı olacağı hakkında yapılan mürnı:aat Manisa maarif müdürü B. Rauf 
lar insaatı biraz geciktirmiş, bilahare İnan mezuniyetini istimal etmek üzo 
Nazillid~ yapılması kati nla,.ak karar Nazilli pamuk iataayonu re Ankaraya hareket etmiştir. Müdü. 
]asınca faaliyete g~çilmiştir. fa~d~ alınamazdı. İşte Nazilli pa~ı~k ı yahatin neticesi olduğu öütün Aydın rün ayrılığından müdürlük vazife&i• 

Ziraat Vekaleti ıslah istasyonu- ıslah ıstasyonunun muvaffakıyetının pamukçuları her vakit her yerde ni ispektör Celal Gürsoy ifa edecek• 
- nun Nazillide kurulmasına uzun tet- sırrı burada olmuştur. istasyon .Qr- minnet ve şükranla anarlar. tir. 

la~ının önünden her geçen çiftçi çev : ... 111111 .......... 1111''11 ......... 1 .......... 1111111111111111111 .............................................. i 
kikler sonunda rapor veren mütehıB l ri miş ona ekiş gösterilmiş, çapa i'.ğ-
sıs merhum Celal Eğribozu istasyon 1 reti miş, hasar zamanı da bu çeşd 
mütehassısı ve müdürlüğüne tayin k' 

1932 
" ış, çapa ve tohumun verimi beHe-

etti. yılında henüz bina ve tesi dil · t' 
· d k C 1 l mış ır. satın ınşaatı evam eder en .;; il S h d v l k E - ·b .. onra to u m agıtı ara mınta-

.grı oz otuz yerde varyete tecrube- kala h' b' k d' h ı· 1 

l · · b'k' b 1 . r ıç ır zaman en ı a ıne nı-
erının tat ı ·ıne aş ıyor. Fakat ıs- rakıl "b l k · · . b' mamıs mu zere e me ışı y··-

tasyonun ne yen ne ınası ne tesis.ı- rinde k.. ı"· ı· d'I · -
k M

.. h oy uye ta ım e ı mıs, çapa 
tı yo tur. ute assısın arkadaşı ve :nakinesiyle ı b 11 d-·ı · · · A · K k çapa ama e e ı mış ve 
muavını vnı ona çıdan ~aşka hasad zamanı bile yanından bir mü-
yardı~cısı da yoktur. Buna ragm·:n tehassıs eksik olmamıştır. 
hem ınşaatı nezaret ve hem de çalı<;- Bu çalısm t• 'd' k' B .. 

d d
. . • . a ne ıcesı ır ı, ugun 

Adetleri h~r gün arttırılan Sovyet bahriyeliJerl ma evam e ıyor. 933 de Nazıllide Akala mınt k k b l 1 h . k d l b' · b' I k a ası a u o unan .er 

S · ti ler beş yüz bin tondan fazladır. Al- kı ılol a ı ır ev ısta~yon ın~sı 0 a!':ı.' verde ne yerli cinse ne iane denilen 
ovye er manyanınkiler j<:e 250 bin tondur. u a.nılıyor. 93.4 hır kısım ınş~a~ı bı- tipe rağbet kalmamıştır. 

D • f J Sovyetler:nki Almnnyanınkinden faz. ten ıstasyon bınasına yerleştırıyor. G b ] l"k ·ı 

~~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. : ... ~~·~·~·~·~·~·' 
... 'Bir Sıhhat (7emiyeti Akvamı 

Yaz tatillerinden !~tifade erlen bir çok kimseler mevsimi su şehirle.} 
rinde geçirmeğe gidiyorlar. Bilhassa bu mevsim Vişnin en ziyade kala· ~ 
balık olduğu bir zamaııdır. Karaciğerinden muztarip olan birçok kimse 
ler dünyanın dört bucağında toplanıp buraya gelmiş bulunuyor. Bunlen 
üçe ayırmak icabetmektedir. 

Bir kısım yirmi bir gün büyük bir dikkat ile icabeden rejimi cid· 
diyetle takip ediyorlar. Diğer bir kısım ki, bunlara mütevassıtlar de

mek doğru olur. Rejimi takip etmekle beraber, arasıra hususiyet gö• 
termekten geri kalmıyorlar. Üçüncü bir sınıf da Vişiye sırf eğlenmek 
için geliyorlar. 

enız e ra tnı müte· O sene istasyon b'ınası ı'le cı'rcı·rh ·~ıı~ d" ~ene t_u _çakışmbead ve aMa adı e, 
la, ingiltereninkinden azdır. "' "' u 

d
• h . 1 d . 935 'k. n ıy,me ını ay e.n en res ma ıyen arttırıvor !ar Çarlık idaresinin eki gemileri mn- ve 8 ır. er~es~ yı ayanı. A ı 1 on- ovnsındaki tarlalar bugün kaymede-' Y:a!tın (lç ay müdtlcıtle Vişi ıtnynaldnrı biitOn dilnyamn l.ınşı ve3~a bey-

Sovyetlerin açık deniz donanması lı1mdur. Bunlar 1!H1-1914 seneleri bakla bır cırcırhane daha ılave olumı- rini artırmış ve boş bir dönüm yer ni taçlı, kral veya iJ!m adamlnrmın resmigeçidine şahit oluyor. 
henfiz iki yaşındadır. Sovyetlerin arasında yapılmış 23000 ner tonluk ra y~pı kısmı tamamlanıyor. kalmamıştır. Bunların aı-asında dilnyaca meşhur erkek veya kadın biltün simalar 
·1~37 senesine kadar sahil muhafaza dört safıhnrp zırhlısı ile harbi umu- Bız gene 933 yılına dönelim. O Saraylröyden Sökeye kadar lü- var. Bu hastalar birinci kısmı teşkil etmektedirler. Bunların bir tek 
'°e 'fiıüdafa·asma mahsu:; bir deniz mi esnasında denize indirilmiş altl yıl istasyon civarında iki dönümlük ~ün ovada Devlet eliyle kooperatif- meşgaleleri vardır: Karaciğerlerini tedavi... Bir tek suale cevab arar ... 
ltuvvefleri vardı; bu deniz kuvveti kruvazörden ve 1929 - 1932 seneleri bir sahada tecrübe ekişlerine deva.-n lerle açılan sulama kana!brı yanm- lar? Karaciğerlerimiz acaba nasıl? 
taaiı edilmiş ve yenileştirilmiş, bir arasında yepılmış 8000 tonluk gene olunuyor. Alınan netice müsbettir. da şahsi teşebbüslerle bir çok V:t'>ı-
k bir kruvnzörden ibaretti. Altı kruva- 1 t ı ] M d Ak I ] I aç zırhlı kruvazörle harpten evvel klim ve hava şartlarına en uygun ve a.ar a en resten a a tara arına 
Yapılmış ve yolları pek az bir iki ::;n- zörden birkaçı on sene tezgahlarrln milli sanayie elverişli uzun elyaflı ~u akıtılmaktadır. 
fıharp zırhlısından ibaretti. Fakat kalmış ve ancak 1925 - 19:30 seneleri tip olarak (Akala) cinsi üzerinde Başın.da bulunduğu hükumetin 
1

937 
arasında ikmal edileb:lmişli. Bu ge- I ı· · k d senesine kadar Sovyet donan- duruluyor. Celal Egv riboz, Ameri- ·noı.;ramıy e teme ını ur uğu Ay-

- milerin harp kıymetlerini takdir ve 1 k J k •uasının harp kabiliyeti hemen hiç kada pamuk üzerinde çalıştıg·ı dört 1.ın pamu.·.cu uğunun in işafını ye-
h"k - tahmn etmek müşküldü. Belki bun- d dk k · B k u mündeydi. 1936 senes'nde tam yıl boş durmamış ana yurda en elve- .~111 e te 1 ıçin iiyii Milli :?d 

İşte Vişi ha~talarının günlük hayatları. 
Vişi parkı iki kısma ayrılmı~tır. Bir kısmı su içmeğe, diğer kısmı da 

gezmcğe, dolaşmağa tahsis olunmuştur. Herkes günde altı defa, birer 
küçük sepet içind~ muhafaza edilmekte olan dereceli bardağı alarak 
su muslukları başına koşar ve doktorunun tavsiye ettiği miktarda sa 
içer. 

1ti lar yapılan ve yapılmakta bulunan 936 d N il nnpsiyle modern bir açık deniz do- rişli tip üzerinde daha 0 zamanlar a azi iye teşrif ettiler, köylü 
n modern gemiler·n etrafında mektep .. L ı ı k B l h · · d ı:r· anması vücude getirilme~ine karar tetkike baslamış. ve mute:ıassıs ara onuştular. P.it u zaman arın arıcıl) e ) ışi müdavimleri parkta dolaşır, geniş kol 

vazifesi görmektedirler. · k ·ı k k k fi tuklarda ıstirahat erler ve,_•a konser dı'nlerler. 
\'erildi. O zamana kadar bahri'-·enin R d b h · d Amerikada Teksasta ekı'len v·' 

1 0 
p3mu aç ·uruş masra a :s-

J usya a a rıye efra ının miite- "' ·h l ı ı:r· "d k ter kk. k" 
1 

!Ah d'l · b' · l (Ak ' ). tı ~a o unuyor) ) ışı e ·i <edavi usullerinden biri de J·imnastiktir. Bilhassa Viside m" 
a ı ve te amil ünde suçları görü. madiyen nrttırıldığı resmen neşredi- ısa e ı mış ır nevı o an aıa ~ ,. · • ..,. 

1 
• · · ld 600 ·ı· 1 Kaça sat•lıvor... tölrlü jimnastk göze r:>.rpmaktadır. Bu şekilde har"ketler )'apmak. da-

~n Rusy:anın böyle bir donanmaya len iki ilandan istidlal eclilmektediı-. cınsını, yı a en az mı ımetreaen · r ~ '" 
iht· Bunlnrdan biri l!:l38 sene::<inde (gene. fazla yağmur düşen Ege ve Trn'·ya Ciftçi ne kazanıyor? ha az yorucudur. Bir fabrika atölyesini andıran muazzam bir salonda 

ıyacı olmadığını iddia ve bu iddia- k ı z· t' . k. t 11 makineler her türlü hareketi kola'-·ca vaptırmaktadırlar. 
iarında fsrar eden erkan ve Umcranın komünist bahriyeliler cemiyefne) mınta a arı için en elverişli tip c1a· d ıraa ın ın ·ışa.."'..na enge er wır J J 

\•ücudu temizlendikten sonra yeni Ye· 20,000 azn kaydedildiği diğeri de bu rak bulmuştur. mı ır? ~o~torlarm temin ettiğine göre bu hareketler insanı on sene genç -
lti deniz tezgahları yapıldı. Eskileri cemyete donanma efradının ancak Amerikadan döndükten sonra Nelerdir? leştırıyormuş. Bütün karaciğer hastalarına şifa saçan Vişi menbalan 
genişletilerek derhal yeni safıharp yarısının aza olarak kabul ed'lelıile- Adana pamuk ıslah istasyonunda Mevzuları üzerinde durdular. her ::ene birçok şahsiyetlerin uğrağıdır. 
zırhlıları, kruvazörler ve filotillfi ceğidir. Bahriyenin o kadar efrada Aka!a cinsi üzerinde yaptığı tecrü- ~iftçinin dönüm başına yaptığı Bu sene acaba Vişide kimler var? İşte mühim bir mesele ... Biz bun. 
kılavuzları inşasına başlandı. ihtivacı olmadığı dü..,ünülürse bu ilan bclerde muvaffakıyetli neticeler ver- 1.8. lıra masrafı miitehaıı~ı!lbl'ln fik- !ardan bildiklerimizi tekrar tekrar sayalım: 

Sırf Sovyet malzemesiyle Sovyet ları~ mahiyeti kork~nçtur. Sulh za- miş ve Celal Eğriboz Nazillide ;şe ~ı.nı alarak 6 - 12 lira olması için ted /~indistnr.ı~ en ml'~hur mfüracelerinden Endor Mihracesinin karısı 
tezgahlarında yapılan ilk gemi 

1938 
manında umum ingiliz bahrive efra- başlayınC"a en çok bu cins üzerinde •ırler alınmasını emir buyurdubr. 'ışıde tedan olmaktadır. Fransız meclisi mebusam maliye raport" Q 

senesi nihayetinde Türkiye limanları- dı, Rusların yalnız bir sene ;arfında durmuştur. Bu sevahatlerden <lvdctlerinde de Mös.yö ~be.l Garder, ~abık sıhhat vekili Mösyö Nokal, meşhur İng~l~z 
tıı ziyaret etti. (Moskova) adını ta- ka\'dettikleri efradın ancak altı mis· Bu suretle de en ileri memleket- Mendre~ ovas?ntn sulama davasını ~alıyecılermden Bod_ender bn sene ynzı Vişide geçirmektedirler. Çok 
Şıyan bu ilk gemi İtalyan filotilla kı- li kadarolduğu göz önüne getirilirse lerde muhtelif cinsler yanyan3 ve ~nhakkuk ettirdiler. şışman ola;ı Mister Bodlendeıin en bUyilk gayreti kilo vermektir. Bir 
lavuzlan sisteminde ve dünyanın en Rusyada büyük bi rdeniz kun-etinin muhtelif şartlar altında ekilerek beş Bu devlet eliyle yapılan ekipler, knç kilo kaybettiği zamanlnr fevknliide memnun görünmektedir. 
Süram gem'sidir. hazırlanmakta olduğu derhal anla- senede elde edilen neticeyi iki y·lda "'cılan kanallar, hep o tedkik ve si'!- Meşhur Sesi! Sorel de Yişide bulunmaktadır. Ancak sıhhatlerine çok 

. Sovyetler daha evvel 1ta1yadan bu şılır. Rusyada sahil müdafaasına elde etmiştir. Doktor düşkiin olduğu için: cAmnn bana hastao::ın> demeyin, diye dostlnrın 
liısteminde birkaç gemi almışlardı. 39 mahsus tahtelbahirlerin adeti 200 ka Celal Eğribozun raporu Veka~et- M. ŞEVKi UuUR yalvarmaktadır. a 
l'eni sovyet kruvazörlerinin Karade- dar tahmin olunmaktadır. Bunların çe kabul olunmuş ve 934 den itiba- Dahili baatalıklar mGtehaNU1 ~~etnses.hKurilloktdda' ViAşidedir .. Fakat madensuyu yerine kokteyl iç• 
lllz mane"r"lanna 1·ştı'rak ettı'klerı· 60 ı J'apon denizindedir. Diğerleri ren u"retme faaliyeti bacılamıştır. O tL· megı ercı etme e .ır. nnam ımparatoru Bn D · d · 1 . b ~ .. 'S uWı · Be 1 kak N 82 h k' . 1 ı:r· .el ·o aı e JÇme erın ıııt-
~ÖtUldü. Bu gemilerin denize indiril- ndeden Avrupanın herhangi bi rtah- sene istasyon 200 dönüm 935 300 cTeieio:r ~ 3286°· e ımınin tavsiyelerı~· e "ışı e yaşamaktadır. · 
?nesi resmen ilan edilmediği gb bn tel bahir donanması kadar kuvvetli- dönüm Akala cinsi pamuk ekmiş Haatalannı Sabahtan itibaren Ye Bunlardan mada rHlnyanın her tnrafından gclmis olan türlü t .. 10 
11.?ın kadnr Sovyet Karadenz limanla- dir. 936 da bunu 750 dönüme çıkardığı v"'"'" .~nhi kıoh11l vf" mune-ne •der. kıyafetler Vişidc dol·.ş~aktaaırlar. Bu haliyle Vl~i beynelmilet~ir 
l'ından başka bir limanda da görün- gibi 4500 dönümlük sahayı da ortak -------------~'!panayıra btınzemektcılır. 
l'ııenıişlerdir. Zaten :reni yapılan ge- Sinir hastalıkları mütehassısı olarak köylülere ektirmistir. Parse!da gençler. 
~ilerin pek azı mahimdur. Sovyetle- Doktor 936 da 5000 dekarı geçen ekim E • l d } 

1.n deniz kuvvetlerini pek büyük bir sahası 937 de 6000, 938 de ı 10000. bir Jigv İ Zl ye e en ere ceza 
f1<:1ilik içinde vucude getirmektedfr lsmailZiya T re.gu: 939 da da 750000 dekar oımuşcıır. !n~iliz mahkemelerinden biri. son günlerde çok garip bit- karar ver 
;r. İnşa halinde bulunan safıharp ı 936 yılında Akala cinsi yalnız Parsa, (Hususi) - 934 senesinde mıştır. 
,1~l'~lılarının gelecek sene denize in- Memleket hastahanesi Emrazı Nazilli sahasında ekilirken bugiin teşekkül eden Parsa Gençler birliği, . .Ha.r~·~nlarına eziyet ettikleri ve insani va?.ifelerini yapmadıkları için 
"~ılınesi muhtemeldir akliye ve eaki aaabiye mütehaaaİsı bütün Aydın vilayeti ile İzmir, 01"- memlekete ve muhite nafi olacak ıkı İngılız vatnndaşı ~.ıhtelif cezalara mahkum olmuşlardır 

111 
:Yeni yapılan veya yapılmkata bu- Dr. İsmail Ziya Tregul lkincibey- nizli, Muğla. Ça!lakkale, Antnlycı, .~ekilde çalışmaktadır. Gençler birli- Taymi 7ıelırincle ç.,?ışan iki i~çiııin bir klipekleri vardır.· Bu işçiler 

~nan safıharp zırhlıları ile zırhlı aokağında 25 Numaralı huauai mu•· Bursa, Bilecik. Kocaeli vilayetleri, ğinin bir kaç gün evvel heyeti umu- hayvanı yaıı aç, yarı :ek yasntmaktarlırlar. Bir gün zavallı köpek ha:-ı
t l'uvazörler ne kadardır? Bu.husus- yenehaneainde hastalarını muaye- Sakarya mıntakası ve Trakyaya 1'1- miye toplantısı yapılmış ve riyasete tnlanmış. ve yerinde kımıldayamaz biı· hale gelmişti. Onu yarı ölü bir 
; Sarih ve kati malumat yoktur. ne ve tedavi eyler. dar yayılmıştır. razıl Ergün,.vcznedarlığa Emin To- halde bulan komsusu polise teslim etmi~ler. Polis ele hay\'1111lar1 hima-
'tn aJnız resmi mahafilden öğrendiği- · Tip tesbit edilmiş, tohum dağıtıl. nay, katibi umumiliğc 1.sınail Tezel, ye cemiyetine rrötürınü tür 
b~~ hırşey varsa o da 1938 de Sovyct S •• b k 1 mış fakat kövlüni.in. he~~z k~Ia31 asıl. azalı~lara .da .Öme: Dönmez, Is- ~n~~t .. iş hu ~ndnrla. knl~ı~m~~'. bakım.:;ızlık \'e açlıl.- vüziinden köpek-
~a tiyesi tonajının, evvelki seneler U mer a dolmus•ur. Halbt..ıkı bızım koylu- maıl Çelık seçılmışlerdır. lerını olum halıne getırt>ıı ıkı kışı hakkında (gayri ı~sam muamele) lıa-
lllı:~nda vücude getirilen tonajın beş Köylii giyim eşyası rntışlnrına mü~. gözUvlf" llÖr~e~ikce inanml'l:z: Birli~in aza mPvcudu 82 dir. Bu kımındnn takibnt başl~.mış ve nihayet iş mahkemeye ak etmiştir. 
itı ) nisbetinde artmış olmasıdır. Bu b 

1 
t . I 'f· 

1 
d' . ~u ıtıhnrla Akal~ cıncıı d• serpme r-k• defa yenıden kaydolunan gençler de :Mahkeme kısa :-ilrnıüş ve hakim köpeğin sahipler:ni bir yığın par~ 

lıe in ·1t . . tt· d'·· . aı:ı amış ıı. stı ıH e e uuz. l' k. l l b ki d hk. . . gı erenın ınşa e ır gı gem:- • _ ır, es ı usu çapan anırsa e en•!n var ır cezasına ma um etnııştır. 
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T ARIHİ' ROMAN,~,~-... ~~~~ .çİMoiKLER · ıı Ziraat-banka;;;ın son-bir yılı Japonya ·blöf mii 
yapıyor? 1 .. K.. L ÇÖ Para va dair Plasmanlar icin 72 mil--

Nakleden: ** 
fay;ahiin Paşa derhal orduya (Ha· 

, 
Oııa daiı' her movzu4n içinde, i~-

tahlartmızı gıcıklıynrak bir an için- yon lı·r a ld 
de oirşey· alalrnlandıran lle dayanıl- . a yrı ı 
rnaz, ne müthiş bir cazibe ,·ar değil-

Lucien Romier 

Japonyanın Berlin ve Roma bü
yük elçileri, ateşemiliterleriyle bir-

nıi? zırol !) emrini verdi 
-4- 8 k f • k A likte, Come gölü üzerindeki Este 

Para çıkmadan ün~. insanlar ara- an anın sa f arı villasında buluşmuşlardır. Oradan, 
smda bir ayniyat ve mübadele usuHi japon donanma ve ordu erkaniyle 

Gönderdiği mektuplarda· esaslı huzuruna çağırdı. cari idi. Bu usul bir çok memleketle- 1 820 783 ı • d müzakere halinde olan Tokyo hüku-
bit ciddiyet dahilinde sertlik alıp ve- - o köpek neler söyledi; aıılat rin köylerinde halfı ve hala cari dır. ' , ıra ır metine, japonyanın Alman - İtalyan 
riyor ve keskin kılıcın ucu bütün bakalım! Yalnız dikkat et, ilaweler Seyyar satıcı, b:r demet pırasayı askeri ittifakına üçüncü bir devlet 
tahametiyle kendipi gQsteriyordu, istemiyorum. yarım ayar arpa ile. dört arşın bas- Ankara - Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası 50 inci hesap yılı olarak iştirakini teklif eden bir pr~ 
Şerefeddin fakirdi." Bu.fakirliği onul\ - Paşa hazretleri emir Fahred- mayı yiiz ~·umurta ile, bir çift kun- olan 1938 senesine ait bilançosunu tanzim ve umumi murakabe heyeti- je göndermiş oldukları anlaşılıyor. 
'çin kafi bir himaye teşkil edebiliyor- dinin oğlu Korkmaz büyük paşaların d~r~yı sekız_ta~uğa değiştirir. Bu şe- nin tetkikine arzedilmiştir. Hiç şüphesiz bu, Tokyo hükume
tu. Bu düşünce ile heCl_iyeler hazır- kuvvetli adamların huzuruna ~:k- kıl. msamn ıhtırasını harekete getir- Bilansoya göre, diğer iktısadi sahalarda olduğu gibi memleketin tinin, üç haftaya kadar Avrupaya 
\dı ve bir kaç arkadaşını toplıyarak makta yeminli imiş. Bilhassa Os- m~den, s dece bir ihtiyacı -tatmin ziraat hayatındaki büyük kalkınma, 1938 içinde de devam etmİ§tir. gelecek ve Romaya uğramadan ev
)smanlı ordugahına giden yolları manlı paşalariyle hayatta bulunduk- edıyordu ve etmeketdir. Fakat vak- Ekim ve istihsal sahası daha çok geniılemit :ve bu hadise, Bankanın vel Nürenberg kongresine gidecek 
hıttu. ça temas etmiyecekmiş. ta ki, para hazretleri meydana çıkh zirai sahadaki müsbet faaliyetiyle beraber inkitaf etmİ§tir. olan büyük japon heyetine verilecek 

İbrahim paşa Şerafeddini huzu - Paşa bir yay üzerinde oturuyor- ve servet lerakilm etfrmek itivadı Bankanın 938 senesi aktif ye ı ·a vaki mevduat yekunu süratle ka- !a!imatı zamanında tamamlaması 
runa kabul etti. O anda paşanın ~a- muş gibi fırladı. Ve elçiyi kolundan başladı; dünyanın da rah t h~ _ kunu 937 yılına göre 10.400.156 lir~ larmaktadır. Tasarruf depoları ge- ıçın yapılmıştır. 
dırında Cerhal inkiyat ile arzu ubudi- sekti: ru kayboldu. a v.e uzu fazlasiyle 142.297 .029 liradır. Bu çen seneye nazaran 4.:305 lira alela- Daha geniş malumat sahibi olun-
yete gelen ve İbrahim paşanın m!sa· - O köpek bunun sebebini izah yekunun 72 milyon lirası, yani yüz- de mevduat da 2.240 milyon lira c~ya kadar mihverin, iki japon clçi-
firi olarak ordugahta kalan ~ emir etmedi mi~ Asrımızın, her şeyi para ile mü ta· -:!~ 50. 79 u zirai plasmanlara, 21.800 artmış ve umum mevduat miktarı sınden tn.m bir müzaheret gören sıkı 
d h b l 

lea eden ve hakimiyeti bütün kıymet- 2 9 tl T k h k e azır u unuyordu. . - Paşa hazretleri müsaade bu- milyon lirası. yani, yüzde 15.3 ti- O milyon liraya ulaşmış bulunmak- gayrew er.ı ~e o yo Ü umetiniı 
Bu emirler İbrahim paşayı Ku- yursunlar, izah ederim: lerin fevkinde olarak parnya veren cari plasmanlnra; 36.500.000 lirası, tadır. alacagı hır karar karşıdında bulun8u-

d be 
~~ zihniyeti ortaya "ıktıkta11 sonra cin w .. ı· b'l' · H "-üsten ri ta"ip ediyor tar, askerlerin - Söyle, cabuk söyle[. ... yani yüzde 25. 70 i mevcutlara ve Bankanın esas maksadı olan zirn1 gumuzu soy ıye ı ırız. en üz oir 

artık nisbi olan bazı saadet zerrcl-0r: · k d b J yü:?liyeceği volları gösteriyorlardı. - Şam valisi Mustafa paşa ba- !llPli plasmanlara; 4.500.000 lirası kredilerin yanında Banka rnevdua- ımza ·arşısın a u unmuyoruz. 
Ş ..:. de rilzgara karıştı, g tti. M'l · b · k erafeddinin fakirane 'hediyeleriyle basını !katlettiği zaman facia sahnew vnni 3. 18 i menkul ve gayri men· tının tenmiyesi gayesiyle tüccarlar .. . ı werın u ışte i menfaati bü 
muvasalatı, onların aralanndaki in- sini görmüş ve 0 zaman yemin etmiş Şimdi parn, bir mabud gibidir, 1·.ullere 7 .200.000 lirası, yani yüzde muamelatı da mevduatın çoğalma- yuk ıza~l~ra. hacet göstermez. Al
fia]i tazeledi. imiş. Korkmaz pederinin katlini an- herkes ona tapıyor .. Para hazretleri, 1.-07 si ~mir muhtelif hesaplara tual- "1 ni~betinde ink;ııaf etmektedir manya ıçm Japonya bilhassa uzak 

clbrahim paşanın şan ve şerefi latt.ıktan sonra aynen şunları söy- nasıl ferdleri kendi şahsiyetlerinden 1uk etmektedir. Ticari muamelat 1935 y;lının şarkta mühim miktarda Sovyet kuv· 
mevzuu bahis tin diye düşündüler. Ieöi: uzaklaşhrarak onları başka kalıpla- Zirai istihsale ve bununla alaka- 13.4 77 milyon lirasına mukabil vet~e~ini. h9reketsiz bırakac.aktır. hal 
Binaenaleyh aralarında en zayıf ve - Pederimin maruz kaldığı h<:i'<- ra ve maske altlnmıa :;okuyorsa, mil- 1<ır muamelele.,·e 938 senesinde tah· 21.877 milyon liraya baliğ olmuştur. Y_a ıç~n, JaJ??ny~nın muhterne1 b1r is-
en faki rolan Şerafeddini bu uğurda sızlığı müdrik bir gençtim. Şamın Jetleri bile ayni şekilde zıvanadan ·is edHen k,.ediler l 93 7 kredilerinden Bu meblağdan: t.ırakı, İngılız fılolarını garp d nizin-
feda etmekte de bir mahzur yoktu. Mustafa paşası merhum babamı da çıkarıyor. 'l milyon lira kndar fazladır. ;,650 milyonu senetler cüzdanı aen uzakt? tutacak ve icabında Hint 
Çar@.buk göz işaretleriyle mutabık böyle ~ğırmıştı ve böylece dost ve Parası olmadığı için hiçbir şey yapa 2836 sayılı kanun hükümlerine •1.0S8 « avanslar Okydanuskun?~n _Habeşistanı ravıtaı 
kaldılar. Ve hep bir ağızdan konu- prkaclaş olarak onu tuzağa çekmiş- mıyan zavallı bir namuslunun kar~ı- öre çiftçinin te.cıkilatlandırılması yo- r,_0)4 « horçlu hesabıca.riln Yd'e e eckt'l bırıncı ~ınıf bir bahri y.ır-
..ıu 'b' . M h b b s d pa Jd ğ . . f ·ı tl . d k' l l ks . . -ı 59'7 f t' kl ım teş ı edecektır 
% r gı ı_ . tı. . er um a amın mübarek gö:ı:- ın a. ~ rası . .. o u u ıç~n. azı e "t.:"1 a ı ca ışma ar ma · adı dahn ıyı · « s ıra · er S.. ı .. · 

- Şımdıye kadar yapılan bütün lerı can verirken, hiç unutmam, çeh- ve ahlaklı görune_n . he:ıf~n ~acak . ir t~rzda gcrçekleştirmiye varıva- ı 517 « Sair rnuht('lif borr.- oy <'mege hacet yoktur ki hal-
hı~~ızlıklarm, cinayetlerin ycg.ir.e resi limon gibi sararmıştı. Merhu- uzatma~ı, eJbcttekı b r hadıscdır. t.. tedbirlerin alınmıs olma;ı do a 'ular tr.,t·i! f'~mektedir. :an .ve Alm~n halkının maneviyatı 
faılı budur Bu .... d k"" mun d d" "k .. w ·w ht } t l . 1 b d h . . . l B k h' l . 938 uzerınde tesır yapmak her seyrfo .. . nun yuzun en, ar- yanın a ız ço ·tugüm zam~n .ıuU erem ve mu l eşem para rnz ·ısıy e, u sene, a a ıyı netıce er an a ı7.met erı r yılınd:ı l d'l b" 'h . ..... 
vanl S • · · d w bl . .:ı· d . . .. . . evve arzu e ı en ır cı ettır ar, urıye arazısın en geçmege acı ve Jstıra a ınuyen mübarek ruhu retlerin in girdiği yuva a ~aadet ra ·ermıştır. 1.a mu hım ınkişaflar göstermistir. Japonya t f d . d h 
imkan bulamadılar. Memleketin zn- henüz :vücudünden ayrılmamıştı. O hat ralıat ense yaparken pnrusızJn. Kooperatifler rek satışı, havale vesikalı, vesikasıt: raşıktır. ara ın an ış a a çapr 
man zaman sükun ve istirahatini bo- sahne, daima gözlerimin önünde mı evinde, insanları biri}Jirine düş K d' k ·n · 1 } 

zan, ticaretini çıkmaza sevkeden hep canlanmakta, ve beni kuvvetli olan- man. in.::anları biribirinden mütc.nef- .re ı. ooperatı erıni, satış Koo: "enet ta lSili, hazine ~e devlet daire- Tokyonun resmi tezi daima ja-

b d 1 
'd I >eratıfl_erıyle tamamlamak_ . ga .. yesı !eriyle diğer resmi dairelerin ve'Zn~- ponyanın doğrudan dog~ruya Avru· 

u a am ve çete erı ir. arın yanına gitmekten menetmei<- fir ve hepsi de mustariptir. ! ı ı k f d 
Dedı'ler. tcdir. Pac.n hazretleri bu cephe11c.11 o ay1sıy e, satış o~peratı ı vucu rfarlığı işleri çok yüksek bir lı.pcim- pa ihtilaflarına karışmaması merke 

r- a Parasızlığın mikrop gibi içine g'r. '>Ulmuş veya bulnbılecck mıntaka- d d" ind .. ydi. Bu Uzak şark «infiracıl k 
İbrahim paşa bu ifadeyi garip bir b_eni nıazur görmesini 'bilhassa dik- diği çatı, b'rkaç rüzgarla yıkılıp gi arda kredi kooperatiferi kurulmuş e ır. . A ının Amerikanın infürncılığını tes~i 

tebessümle karşıladı. Emirlerin s5z- rım{ diyor. 1.e mevcutlara ortak olmak istiyen- Banknnın J 938 S"'nesı karı geçen için mahir bir usul olduğuna sü h 
lerinin doğru olmadığını derhal kes- .. 

1 
ş~~kr~a hazretleri, Korkma~ın Pnrn ile fasnnlar, .ehrnmda esirleı ~re azami k?lay}ıklar gösterilmiş- seneden 1 ._044,000 lira fazlasiyle yoktur. Bununla beraber bu siy:sc:~ 

tirmişti. Şimdi onlar bir i tAt ~rsi soy 'çb \~:r\;. d h- ,, . .. 1 1 tihthım edeırFravn:leri bile geçiy;Qr. ır. Kooperatıflerın 938 yılında or- 1.820.783 Iıradır. Banka matluhc:ı- sokak japonyalısının ve ·m t 
k ı, • • h ,, 1 ı inınım-pasa er aı orduya <Ha ki d'·. b l 9 ;, h d ""h' b' k ı para orun verme mect>urıyetı fa tınaa bu u· . . - • . · hır.. a arı~~ ver ıgı ~rç para ar ı ~ ın .an m.u ırn. _ır ısınının ere' 3 fa~ aldı başında milşavirlerinin tabii le· 

nuyordu. 'Binaenaleyh nöbetçileri zır ol,. emrmı ver.eh. furahım paşanın Resmen insan f careti kalkmış.ti' ~en mudevvcr mıkdarla bernber ızle taksıtlendırılmiş 2irai ikra7-!ar -nayüllerine de mutabık d"' kt 
çağırdı ve Şerafeddini göstererek: orduları esasen bu emre intizar edi- amma, para ile vticudlar alınıp ~atıl- 12.7 milyon liraya çıkmış ve sene •eskil ettiğini nazarı dikkate alınırsd dir. uşme c 

- Bağlayın şunu. yorlardı. makta, sevdalann karşılıklı olaral çinde l 0.5 milyon lira matlup kay- "1tihsal edilen neticenin ehemmiyeti Askeri ümeranın em ı· .. 
Dedi. Elçi daha kumandanın çadırm.a çiçek açıp ta buluşamadıkları yerleı· ~edilere~ 1939 yı~ın~ ! 2.5 milyon 

1
aha bariz bir şekilde tebarüz ed~r. ~ırsları, Mançukoda ve Çi:d:~:~:l 

Şerafeddin bağlanarak çadırdan varmadan, kendisini istikbal eden de. para hazretleri istediğini yap- ıra ~akıye d~vre_dıl?1ı~tır. Zirai faizler ordularına kumanda eden zabit 1<ad-
dışarı çık.arıhrken lbrahim paşa h~ paşalara, ağalara «Harbe hazırla- maktadır. Kooperatıflerın ıhtıyat sermaye· Mesaisin' T" k k"' )" .. .. "k ,.olarının gurur ve serkeslikleri ja-
diyelerin paketlerini a~makla meş· nını deyip geçiyordu. Binaenaleyh Napolyon Bonapart, i d~ geçen seneye göre 220 bin li- . ı ur . oy usu~un yu · ı,on kurmayiyle mihver kurma' lurı 
Juldü. Elinden al+ınla nakJ:edilrniş herkes yarı hazırlanmıcı vaziyette bei.. cIIarbı üç şey kazanır • diyor a fazlalaşarak 1.531.000 liraya ba- elmesıne hasretmış olan Zıraat Ban ~rasında teescıü~ t · l t y "d ~ ~ 1 :ı: ~ •w l ~ h k" . k" d 'f · e mış o an esanu 
bir ipekli kumaş dü§tÜ. Nakış, ipek iyordu. Nitekim fbrahim paşanın - birincisl para, ikincisi para. üçüncü- ıg o muştur: . . . . ası .. er .. "~. ıt ~~ ~.m .. an a~ istı acle Tokyo politikacılarının ıihtiyatkarlı-
üzerinde o kadpr mahirane jşlenmiş- emri ~adır olduğu zaman paşamj1 Ü para.. Karadenı:z sahıllerının mısıt le koylunun yukunu hafıfletmiye wın• v~necek midir? 
ti ki paşa hayret içinde ka1dı. Kuma hayretini mucip olacak derecede b:s Buna mukabil diyebilirsiniz ki: .. . mese.lesi. .. , .. ?alışmaktadır. 1938 senesi zarfında- Britanya diplomasisi ile japon 
şı hakikaten çadırın loşluğu içinde dakika geçmeden çadırlar toplan lı, - Harbi üç şey kaybettir'r. Birin- '~ . Bunyesındekesıf bır. nufu~ . .t.:\.!t- ~i t.edkikle:in vermiş olduğu hayırlı 1iplomas;si arasında Ti •Pn-Çin rne-
parıl parıl parlıyordu. Bu kuması hayvanlara yüklendi, kocaman ordu cisi para, ikincisi para, üçüncüsfi r]< ~ı barındıran Karadenız sahılı l·a· ıetıceler zıkre şayandır. Filhakika l . l kk d .. k I ba l 

w l 1 k - h k O ı \T l .ı:. d b k d . k d 1· . . . l . 1· . . ' <ıe esı ıa ın a muza ere er ş ıya-
sag e iy e o şar gibi bir hareket yap- are ete geçti. rdu ayni günde yıl- para. ar l1r>ın a u a ar azım u - ·a ısının zıraate e verış ı arazının )U sene içinde zirai krediyi geni ·!et- 1 d b . b .. . 
tı. \f,.. diğer emirlerinin yüzlerine dırım süratiyle Korkmazın eyalet::- retler taşıyan para hazretleri. mil- 1örtte üçü fındık yetiştirmekte ve nek ve ucuzlatmak hususund ! . 

1 
w an erı u muzakerelerı akamete 

bakt~. rine girdi. Şehirleri, köyleri yık•mı- yonlarca insanı yakalayıp kuyruğ·ı ncak dörtte birinde hububat alınA· uaştırmalar müsbet neticelerini v:;~ ugratmak için i>.er türlü propag:m· 
_ Bir kişi daha noksandır, dedi. ~a. ekinleri yakmağa, taş taş üstüııe na takmış, durmadan sürüklemek- ~i!:nek:edir. w~u itibarla yeme!clik niştir. Şimdiye kadar kredi ve sahs da ve tazyik usulleri tecrilbe edilmi~
Emirlerin aralarında yıldırım s\i- b.ırak~amağa başla~ı. Yağma bü•ün ted:r. Parasız eYlere melekler girmi- stı_hsalı yemegı~. azami ~ - 5 aylık 'rooperatiflerine % 7.5 faizle. açıl- tir. B. Alferinin yardımiyle B. Gö· 

ratiyle bakışmalar ol..lu. fbra.him pa- ~ıdd~tıyle devam edıyor, evlerde kır- .yer aı·hk.. ,htıyacına tek~bul edebılmekte ve: nakta olan kısa vadeli kredilerin bels bile daha iyisini bulamazdı. 'Bi'l-
.,. 'lletl b 1 k l f nlkın yemeklık ve tohumluou di- f · • C'1. 5 25 B k .. . · d d" f .• şanın hiddet ve asabiyetinin teskin ı n: u un~;sa as er er tara ın- Aç ayı nasıl oynamıyorsa, parası" ~ . t'h l h l d .., . aızı ıo . eve an anın mustah- zat Japonya a « uşman:t ngılıze 

d ·ı • fan vagma d 1 k l k , er ıs ı sa sa a arımız an temın .1 w c ı memış olduğunu anladılar v e ı ıyor. asa ar ırı.ıp )nsan da ayni şekilde yerinden kım1'.- lunmaktad 0 .. t l · k sı e dogrudan doğruya açtığı ve va- Jcarşı köşe başlarında nara atmak 
•9• • ?Jaralar alınıyor. mağazalarda bn!l danmı~·or. ' ır. or sene evve sar -1 1 · b k d I 

l b l b 
" ıilayetlerine .cıeyahatlerinde bıı v--.zı'- e ~rı eş seneye a ar o an orta va- üzere bir sürü işsiz küçük politika::ı-

G.. ) · ~uvl\ İ e ırakı!mıyordu. ÇİMDi K "' · 11 1 d h ad rı · f 
un ~r geçıyor,_ Korkmazdan ceA Tihnyet tbrah:m paşanın ordu~u veti gören Milli Şefimiz lnönü, hal- , e .

1 ;.!" e8 ; da u~un v e ~ erı~ a~'Z- lar harekete ge&irildi. Çinde, halkı 
vaı:> gelmıyor?u.,Nı~ayet gönderilen müstahkem b'r tepe üztırine çadırlaw ucoo:u -- "un ihtiyacını temin ederken muht,..- ,erı 

1
°1 ' an ya tenzıle ımkan bağırtmak kolaydır : Totaliter cö-

elçı avdet ettı \ e Kork . t.h R /i ı . le 1· d k ld w . ~ası o.mustur. ..,. tl'W. ·ı 1 ·ı· h dl..' l'W. 'l d l ı' . mazın ısı .. ı-mı kurdu. Ve Korkmnza ikinci bir uzve ~•r r e ın e a ı_gmı ve iki mi9Ji .. .. .. . A A ... er ıgı 1 e ngı iZ o JJln ıgı arasıu-
z.a ı_ e o u o an hır mektubunu -ge- t-1Çi göndererek biitiin techizatı ilt> _.iyatına satın almak zaruretine dü-;- Koylunu~ zı;aı ... aletler, çift hay- da hakem farzedilen biçare Çinli ki.it 
tırdı: Bu mdctup cari olan usullere teııJim olmasını bildirdi. Sultan Mu- Vaziyetin. fenalaşma· •üğünu." t.esbit ederek, bu çevrenin ,_?nları we saır zıraı malzem.~ teda_ri- !eler ayaklan __ dı~ıldı .. 
te.vfıkan yazılmı..ı ı"se _ıe h k • d ·t h z ı hususunda da Banka t h 1 J h k- · .ı·ı ,. • • ır <ı a are. rll bü ün tebaa~ını sulha davet P"'ti- d k . d d. 'llısır ı tıyacının iraat Bankası v;:ı- • mus a s· e apon u umetı, organıze eal • 
amızdı.dKorkmaz mektubunda şoylı! if,ni, ıtebaa~ı nra ında 17.ııh.nr edPcek ığı -ına'lfıTl e ır •ntasiyle temin edilmesini emretmiş- ızam.~ ya~d~m ~·a~maktadır. n;ıUı nümay;slerin tazyikine t1ayarıa-
yazıyor u: h~r hangi bir nifakı amansız teczive Campobello adası, lG (A.A.) ·i. Sutlerını degerınden eksik fiyada Il)ıynrak ittifak prensibini kabul .. d~r 

- Sultanların sultanı ve büyük edeceği hakkında formanı Raha~e Amerika ıreisicumhuru Ruzvelt, ga- Bunun üzerine faaliyete geçen •optancılara ~e~~iye mecbur olma- se, taahhiidlerivle maruz bulunar.a-
padişah Muradın büyük serdarı lb- sadir olduvunu ilave etti. .. zetecilere yaptığı beyanatta seyahat Ban~n bu vazifeyi biiyük bir itina -ı:ıalarını temın ıçın koyunculara ve- n., tehlikE-leyi ölcmeye çalısaroktl'" 
rahim pa:a hazretlerine ve halifei ~u aefer, lbnissuud, lbrahim paşa- etmekte olduğu Tusculano kruvazö- ve hassasiyetle tahakkuk ettirmiv~ rılmekte olan kredilerin büyük baş Fpzla ıtaahhüd altına ~irerse, ihtiy.a· 
ruyü zemin ef.endimi;ı:e uzun ömür- Yl memnun etmek gayesivle k a· - rilnde enternasyonal waz'yetten mun- talışmıs "Ve o tarihtenberi her se~~ l.ayv_anlara da tesmili imkan ve ç..ı- cı olana ve kazanabile_ceği seyhre 
le.r :e hayırlı muvaffakıyetler temeı1• clamlarındnn b'r casus elÇi ola:~~:- ta~aman hab~rdn.r ~d.ildiğini söyle~ a!ka ihthacı olan mısırı bedeli fın- les·~~~nmaktaAdı~. . nöre janonyanın işten zararlı çıka;.:ı· 
nısıyle arzı ubudiyet ediyorum. Fa- şava takdim ~tt' !b ah' d mış ve bu vazıyetm ıkı haftadanberı dıli sııtlc:larından sonrn ödenmek ııeJ·. u ın bu hadıseler. bu en eskı -, m hı>l-kaktır. 
kat elcinize ifahen erzettiaim sebell mezkr..r adamı ıl. . lr kım ö~ndşa ,/ .daha ziyade fenalaşmndığı kanaatin'. liyle vc- en müc t fyatla tevzi v~ t~- ;Jli miiP!Qsesemizin serefli :vazifesi- Le FiCTBFO..,...... 

,.. u .e çı o ara g n er '"\ı • • . b.. .. k b · ff k 
ler doJa~ısivle huzurualinize kadar Elçi paşanın :;,öylemiş olduğu sözleri ızhar eylemıştır. in r>vlemi~tir. "'f' •w ~~·:ıı. ır muvn a. IVf't~e devı::m 
ge.l.mek .ı~kanını bulamad' ~ ~mdan unutmamak için yolda yürürken ken- D r Ca h it Tun er Köylünün sıhhati ve zirai malı- k ttıgını ısbat e:mekt.f"dı~. Zıraat Ban 
mutee41:ırım. ~~~nüniyet ve ar7.ula- di kendine kekeliyerek aynen tekrar- ._ .. • .. - ıullerin haşerattan muhafazpsı gibi l asın_ın mane:vı şahsıy~~ınde_bu.~e~ 

lü eşyası 
Silrncrbank yerli mallar Pnzıı-rıma ragmen onume çıkan bu mani- lıyordu. Sınır hastalıkları mutehaaaıaı rmellerle uzun zamandanberi sat:~ı ~etın mayası olan Turk cıftçısını'1 

adan dolayı ayaklanru;za k.aoanarnk <- Hafüe ruyu zemin 8 ilncil sul- Her gün saat üçten sonra Şa.~Jı deruhte olunan kükurt, kinin, göz re~~h seviyesi miyarı_nı, bnlarak, bu rında ucuz fiatJe satılmaktadı~ 
affımı dilerim. Hal"fei ruvü 7eıııin tan ~1urad han hazretleri kulları 8 • sokak No. 19 da hasta kabulune taşına hu sene pamuk tohumu ve ıs- ""'lU be! ~'!llışl'l}anı~ gıttıkc_e ~erimli-
eff'tırHmiz. essultan ibni-ssultan üci.in rasında daima vahdet v.e muhabbet başlam:ı.ştır. lah edilmiş tohumluk bu2-day tevzii ;sme~ını te~e~nı :~er, bıze bu. ka- ""'""""'""""' ... ~.._..,"""'_._..,...,.~~"!'I 
cü Murad han hazretle!'ine ve serdı:m ar2u ediyqr.• Tel: 3559 işleri de inzimam eylemistir. , 2 1' ksz:uzel bb~kr ış bı~ançosu getır~n J)L l 

k 1 . Al' . k k S 'd 1 .. ü d w Banka ın • rJan ayı te rı eelerız p kt l e rem erı zatıa ınıze te rar arzı tn ı- aı e rny ne var ıgı zaman kö;r- kat Korkmnz, hayatını kurtarmak i- n sermayesı · a ery0.ı )'? 
yad ve ubudiyet eyler Cenabıallah,n Wlerden Korkmazın karargahını tsğ- sin zalim bir pnşanın hizmetine ırir- Banka kanunu ile yüz milyop J'- A. Kemal Ton.ay 
inayetini milletimizden esirgememe- rendi ve \"akit kaybetmeden Korkma mekten çekinmeyen bu adama nefret ra olarak tesbit edilmiş olan serme~ -----Operatör-,---• 
sini dilerim.:. zın j)tica etm:ş olduğu Zorgeçilir dağ dolu bir nazaı· fırlattı: yesinin tahsil edilmiş kısmı 32 q~5 C(>vdet Mustafa 

Büyük hnlifemi%in muti teb?.$1 !arın yollarım tuttu. l\f ezkQr dağ.. - Köpek, önümden defol git ve milyon liraya baliğ olmu_ştur. Her 
ve ıerdarımız 1brahim na,anın lnrın tepelerini aşmak için oldukça paşaya söyle ki, silahlar eller için yıl hazinece büdce tahsisat hnumm GÖNENDEN 

naçi~ kulu Korkmaz müşkUlfit çekti. Fakat nihayet Kork- yaradılmıştır. Silah teslim edecek bir vüzde yarım1 nisbetinde v<'rilf'n t;ı}ı. MemlPkct ha~tanesi ha tntib! 
lbrehirrı t:>asa hiqdetinden nte5 maz ile kar~ karşıya geldi. tek nefer:m bile yoktur .. Git paşanla cıisattan 1928 senesine ait o!an 2 inci P.eyler sokak furun hr,ısı 

kesilmisti. Mektubu pmcaladı ve pa- Elçi tereddild etmeden lbrahim beraber cehennem ol.. 1.23 l .000 lira da b usene kir:ırJ• E!~"-
çavra gibi yerlere attı. Sonra elçiyi paşaın ıöyled.klerini teblii etti. Fa- - Deva.m edecek - mııyeye inzimam edecektir. Banka-

c,.,. ıo'{Ul ınoa::>ı ••t 

Cclar.cı, salgın hamhklar 
mtlteta!J• 

( \ Terem ve saire ) 
Ber.nah~ne poliJ karnkolu Y"' 

anda 741 
TP'rf n.,: /111 c:; ,,,-
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bette~ soi",ra . parlak yıldızı:· ~ _ .. _ . için Y?taklı vagon iJa 
Evlenmış karısını reaı de kolaylılr • 

arayan koca p • J · · g6sterecek 
Selilnik, (Hususi) - Gtmlerden- arıste, görü .m.·em .. ı.·ş Ankara, 15 (A.A.) -Haberaldı-

beri Seliinik mUddeiumumiliği, bir ğımıza göre, izmir fuarına gidecek 
çıkmaz içinde lnılunmaktadır. Hii- b • k J yolculara bilet ücretlerinden devlet 
dise şudur: ır va a : . demiryolları idaresince yapılan ten-

... 

te 
Di~tatörlere bağlı 

Sulh 
ise 

. . 1926 senesinde demirci :Musevi zilAttan başka yataklı vai'onlar ida-
Mordohay gayet güzel bir kız 
olan İzmirli El)·pper ile evleniyor. y·· k k . b• • · ı "' resince de yatak ücretlerinden yüzde 
Fakat erkek, Elyeper ile kısa bir U Se rl V azl ye Jr!IlC~ İ gini geı:ıç Ve 25 tenzilat yapılması temin edilmit-

Demokrasilere bağlıdır 
Yazan: P. E. Fıandin . müddet yaşadıktan sorira b:r gün gt"izel bir kız kazandı tir. - ! 

ortadan kayboluyor. O zamandan bu -=*=- r " ; . 

Eski Fransız Başveki.i güne kadar da hiçbir hayat izi gös- K d k lb" l k J J d k• AJ 
termiyor. Dilber bir kadın olan El- · arşım ~ ısa e ıse i.' çevi v~ ta ya a •ı maD• zarıf genç bır kız vardı. llım, ondakı 
yeper mürul'u zamanla Alber namın- h 1 J 

1 
İnsana l

.k 1 d v ayat ne_şesini .ö dürmemişti. .. ar ı·çı·n yenı· kanun 
• ma ı · oma ıgı ~yler, mn- fla bir gpnç ile alfıka payda ediyor \{I 

lik olduklarından daha kı.vnlelli ."'<··,_ 1 Jakelın, benımle konuşurken gu-
• ... 1 ıe>ticcc c Alberden bir de ç'ocuk do- lüyor ve bu gülüşü kendisini bir kut Roma, 15 (A.A.) -Yukarı Adii'e-

rüniir. On dokuzuncu a~ır zarfmd~. vuruyor. A !her Selan ' ğin maruf za- d h ağabeyler~ t,ımıfından hürriyetin ha·; hirc tiiccarlarından ve çok zengln a ~güzelleştiriyordu. deki Alman halkı hakkındaki kanun 
ret vcricı· ı·cthı"ne ..... ahı't olmamış olan. ı nun bana söylediği şu söz:eri layihası tadil edilmiştir. Yenı· metne 

~ 'ı an Ne~im Gelidinin oğludur. 
genç nesiller, içtimai mü.savat uğrnıı. Alberin bHbası Nesim bu münasc- aynen ~ot ediyorum: 
da miicatl"lc~·e d .. ılıa z.ı·yade "'.}!'ık.' · t" · · 'k - evmi gazetelerden birisi, be-

" c. • , Je ı ten·ıç etmıyor, fakat ı i gen" · · h 
gösteri.vorlaı·. F".:ı'st ı·nJ·ı·n1 ııı"n !t,·ı'ı- 1 • k • S ı nım seya ati aevmedig· imi yazdı. Bu, 

... ~ " C\" enmege arar veriyorlar. \ e P· 

•'·ada, Hitler reJ·ı·mı·ııı'n Alman~·:ıli.n. · ·• · b h d" tamamen yanlıttır. Bilakis ben, se-- anıgın aş ahamına miidacat ~ ı h ba J 
şüphe götürmez muvaffakn·etlerin- yorlar. Hahamhanede ciddi bir man! ya ate yı ırım. Geçen yıl. altı haf-
d 

·11 t ' . tadan fazla bir müddet Afrı"kada kal-
e, mı e ın iç nele beşeri şartlnrır ile karşılaşıyorlar. ~lusevi kanunları müsavile11tirilıne.~1·, dıı:ı ,~ 1• .... a . .:ett"lc. k f d k ı·ı · b' dım. Şimdi Amerikayı görmek isti-~ -ı -~ _, ., .- ocası tara ın an ter ec ı mış ır 

' 
itibar muvaffakı~·etleı·~ııdeı1 d,·ıh ·.ı , l d d k ld ~ . yorum. Bilhassa, atik devrin nisane· - ırnc ın sonra an uı ·a ıgmı ıspat 

1 büyük rol oynanııı;ttır. Totaliter l"I"· bile et~e. ikinci bir hadise ile evlen- Matmazel jakelin ~erini üz~rin?e taşıyan Yunani~tanı 
jimler eğer materyalist ve ınüsav ;ıtı: ı mekten meı1edcr. Bu hal, iki sevda- p · ··k k ıı· k b. ehenıehal zıyaret etmek isterim arıs vu se mua ım me ·te ı- J k 1. d · 

göre, yalnız yukarı Adigedeki Alma-ıı 

ırkından olanlar deiil bütün italya
daki Alman ırkı italyan tabiiyetlwi

ııi kaybetmektedir. 
00000 

Zvestkovic 
• 

Musaoliniye telgraf 
göndermif 

sahadaki mu,:~ıffakıyE:!tlerini dem ok- zedenin rabıta~ını bozacagvı .verdP · · · ·L l d · d" ı a e ıne sor um: nın son ımtınan nrın a, şım ıye Ka- y . . . · ~ silerdeki sınıf miicauclelerine \'C ic- bilakis takviye etmiştir. dar görülmemiş yepyeni bir hadise - a aıle hay:ltı, ızdıvaç? Roma, 15 (A.A.) - Yugoslavya 
timai mU~avııtınzlıklara karşı ilc;·i İki sene evvel sevdazetleler tekraı :creyan etmiştir. - Gene arkadaşlarınız, benim başvekili Zvestkoviç ~ıu-:soliniye i'Ön 
sürm-Osini bilmiş olsalardı, garp Av- başhahama müracaat ettiler. Ve El- Yüzierce Grkek ve kadın talebe- "!vlenrnek ve fazla miktarda çocuk derdiği bir telgrafta, Yugoslavya 

• rupasının ir~ı ferd "retçiliği ve libP.- yeperin birinci kocasının vefatından nin büyük bir tehalükle hazırlandığı sahibi olmak istediğimi gazetelerin- milletinin, italyan - Yugo~ıav işbirli-
ral ananelerine rağmen totaliter kol- bah!sle Elyeperin dul kağıdını almış- ··k k · · · · ·h d gwini artırmak ve umumi ı·efah "ebe-
l kt

. . . vu se rıyaZLve mezunıyet ımtı nn- e yazdılar. Hakikatte bu mev..,. -Ua . • 
e ıvızmın tedricen galip gelme.<;i lar ve o k:ili-ıtla Tı",al'-'anın Yen·seh· ı "'!.: ' -ıııu··mku- ndu··. ...~ s -' · ı,. ır .ırını fevkalade bir muvaffakıyetle dair h ·ç b' k . d w .1. şeryetın terek kisi uğrunda bir enter-

hahamına müracaat ederek nikahlnıı l k 1. F d dl ı ır arar vermış egı ım. s. 1 k b" 1.v · . . ... a .e ın errnn a ı genç ~ e güz.d B" k k d d k na.~ ona eme ır ıg.nın temınını ıs-
Fakat diktaWrlüklerin hat:.ıları mı~lardır. Alberin babası bu emrin- !)ir kız birincilikle kaZ3nmıştır. ır aç aya a ~r o toramı hazır- tihdaf eden gayretleri ahenkli kıl-

onların yiikselmeler:ne nihayet Y~r- ki karşısında bilmecburiue sevdaze H lamıya baslıyac B d k · · · ı ·1 1 d 1 
-' enüz yirmi bir 'L"aşında olan ~ agım. un an sonra ma ıçın, ıta ya ı e o an ostıuk mil-

di. Hataları ananeci demokrası"l.,.rl~ del · k b 1 t · t• ·u T · k" .J b k l ç - erı a u e mış ır. "e omıs ' rakelin'in mümeyyiz heyet huzu· a a ım ne göreceğiz. nasebetlerini kuvvetlendir~n·~k ve de-
olan mücadelelcriııi dış si'-·aset saha- cadd · d k" 35 J b"' "'k k _, esın e ı numara ı uyu O· '"unda gösterdiği büyük liyakat er- Jakelin, ansızın sustu ve gayri rinleştirmek istediiin bildm1ekte. 
sına nakletmeleri oldu. Demokrasi- nağını ikametlerine tahsis etmiştir . ı k d. 

B. Flanden leri zayıflatan dahili tefrikalar d ... r. te mümeyyizleri hayretten hayre- ihtiyari, ır. ... Bu arada ikinci çocukları da dünya· ~ k t · ] k kJ 'k 0000• 
Yaz ile!'liyor ve, bedbince tah- hal sükOnet buldu ve ideolojik k:w- ya gelmiştir. .e sev e mış ve on ar, er e 

1 
gu- - Aşk ... 

l"ninlerin hilafına, Avrupada umumi ga yerini eski milli müdafaa insi·.·~- Biraz sonra Alberin babası da ve- ·urlarının çiğneneceğini düşünmiye- Diye mırıldandı. Odun sevkıyatı 
V~ziyet korkulduğu kadar vehimleş- kına terketti. Artık şu veya bu ide~lo fat etmiş ve muazzam sen·et tamami· •ekbbirkindcilik zafer~nli hda.klı bir suret- Hir sesimi çıkarmadım (A.,.'.r) Budapeşte, 15 (A.A.) - Romen-
ın ··k te u a ına vermı~ er ır. 7 

• 1"'" • • • ış değildir. Jl formül değ:t, ingiliz Almana, ve le oğluna intikal etmiştir. Sevdaze- G S L 1 1:- d . . 1 .. "f :>yle bir (meıele) ki düny Macar anlaşması mucıbınce, Tısza 
Bu suretle sulh ve sükun içinde Fran. ız italyana karşı gösteriliyeır. deler böylece refah saadet içinde ka- enç or onu ar an cınsı atı e b.. ..k · . . . . anın en nehri ilurinde Macaristan odun sev-

Salışmaktan başka birşey istemiyen Ve bu yüzden, milli vahdeti o kadstr rı koca olarak yaşarlarken ansızın mensup bulunmıyanlar, Jakelinin uyu rıyazıyecılerı bıle onu hallet- kiyatına diln öileden sonra başla-
dUnyn geri'inliğinin gevşemesinden derin surette tahakkuk ettiren halk Elyeperin birinci kocası meydann muvaffakıyetine biraz içerlemişlerse mekten çok uzaktırlar. mıştır. . 
<i'uyduğu memnuniyeti başlıca kıy. V.atanperverliği doğu)·or. Ayni za- çıkmış ve miiddeiumuiliğe milraca- :le, sonradan arkada§lık havası için- O sırada, yüksek riyaziye sımf
llletıerin yükselmesi suretiyle ifade manda hilrriyetle müsavat ara~ındaki atla gayri kanuni bir şekilde evlen- .::!~bu_ yersiz asabiyetlerine mahal larına kabul edilenlerden Madmazt:l 
etnıiştir. Borsa fiyatlarının hadise- kavga ikinci plUna geçiyor Ve hürri- miş olan karısını tekrar istemiştir ~ormteciek onunla pkaJaımıya b..i- Kolet de yanımıza seldi. O, JakeJi-
lere kılavuzluk ettiği söylenir; ve bil- yet kaybetmiş olduğu müdafilerin · Elye:perin eski kocası yalnız bununla ıamKış alr ırd. w .1 "Ik d . .. nin neş' eli elini sıktı ve 
lıassn Nevyorkta kaydedilen .p~k tekrar buluyor. "kt"f t . b" d h o ay egı , ı efadır kı yuksek ' ~ ı ı a e mcmış ır e aham başıva . . .. b k d .. - Arkadasım Jakelin Ql'lyan 
k Utedil olmakla beraber, harp tehli. Bu kadar garip ve sun'i bir şekilde · nyazıye musa a asın a genç ve gu- . - . . • r- ı 

esinin gerilediğini tayit edeı• görün- biribiri aleyhine ayaklanmış olan müracaat ederek gayri meşru bir -zel bir kız erkek arkadaşlarına gale- hayret hır kızdır, dedı. Sız onu, he-

Zayi diploma 
clzmir Erkek lisesinden 1926 e&

nesinde aldığım diplomamı kaybet
tim. Yenisini çıkaracaiımdan hük· 
mü yoktur.> 

Kerim Berki lnekU!dir. Avrupa milletlerine maddi menfaat- tarzda yapılan nikahın bozulma~unı be çalmış ve kadınlık zekasını her sapların içine dalan, bütün gününi.i 

~ liakikatte, herkes mevkii~i old.u- ler tesanüdünü ve hıristiyanhk idea- istem: ~. hahambaşı da derhal nikahı yerde tetviç ve takdir ettirmiştir. siyah tahtanı~ başında geçiren ve ---------------
ku gıbi muhafaza etmektedir, de- lini farkettirecek hiçbir hadise \'lt- bozmağa mecbur kalmıştır. Fakat iki .. ~or~nun ihtiyar hocalarından rakamlardan başka hiç bir şey gör- IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
?nokrasiler vaziyetlerine sımsıkı sa- kua gelmezse, yıpratıcı silahlanrna ~evdazede ayrılmıyacaklarını beyan bırısı, gulerek bana şunu söyledi: miyen bir insan olarak t Garaj santralda yaptırılacak depo tıhn l · Ev k d 1 · · asavvur ba ··h d" l"k k' k "f 

b 
ış ar. dır, öyle ki maksadları ve yarışı içın h:ırpt~n baş_ ka çık. ar yol edince hadise garip bir safh. a"·a gir- - ger a ın ar, rıyazıye saha- d . . h lb k' ş mu en ıs ı te ı eşı ve şartna-

und k 1 k B·· _, d k ki d d h k e ersınız, a u ı... · h'l 21 /8/939 · a ısrar etmek hususundaki a mıyaca tır. oyle l.ıır tahrıpçi çıl- sın a er e er en a a uvvetli ol- mesı veç ı e pazartesı gü-ıı.ı· miştir. Nitekim nikah gayri me§ru b l Jakelin arkadaQ ı • ka 1 ırnleri hususunda öteki tarafın gınlık, hiç şüphc~iz dünyada Avru- mıya aş arlarsa, dünya, muhakkak • :ı-ın n agzını - nü saat on a tıya uzatılmıştır. 
l'anılmasına imkan yoktur. pa hakimiyetinin kati inh:talını belir- diye bozulduktan sonra iki çocuğun ki değişmiye yüz tutacaktır. patmak istedi: Muhammen bedeli 2500 lira 1 O 
v .B. Hitıer 1939 martında Bohemya tecektir. Ve .~vrupada hakimiyeti piç vaziyetine düşmüş ve ayni Muse- Bu profesöre göre, riyaziye yal- - Sus rica ederim, sus! kuruştur. İştirak edecekler 188 lira• 
ı: ~foravyayı istila ettiği zaman iş- el~e etme~ ıçın yı~ranmış olacak vi kanununun ahkamına tevf kan eV· nız erkeklerin sahasıdır. kadınlar Diye bağırdı. lık teminatı öğleden sonra kapalı bu-
rnış olduğu kocaman hatayı şimdi mılletler, ıster galıp, i~ter mağlüp lenme hakları sakıt olmuştur. Baka- ondan birşey anlamazlar; anlasular Kolet susmuyor, lunmasına binaen öğleden evvel lı 

:~lanuş mıdır, bilmiyorum. Hitl~r 
0 

olsunlar,_ geçmiş asırların . mirasını hm Selanik müddeiumumiliği masum da bu ilmin derinliklerine inmeleri - Hayır, müsaade et de söyli- bankasına yatırarak makbuzu ile 

1 
lin Almanyaya karşı kuvvetin ifrat- yok etmış ve Avrupaya bır sefalet ço<.1uklariyle beraber feci vaziyete mümkün değildir. yeyim. Diyordu: encümene gelirler. 3006 
a~ önünde eğilmiyen ve asla eğil- devresi açmış olduklarını farkede- düşmüş iki sevdazede, bu karmaka- . Bekliyoruz, dünya artık değiş- Evet, bizim alim Jakelinimiz çok ---------------
~1Yecek olanların şiiheleri celbetmiş ceklerdir. rışık had: senin altından nasıl çıka- sın 1 O dünya ki, kadınlara, hassastır. Onun fakirlere gösterdiği lzMIR OÇONCO iCRA ME • 
i~~: Ayni zamanda 0 gün, yakın bir Demek ki sevk ve idare ettikleri caklar? - Siz beceriksizsiniz! alaka ve merhamet bilhassa görülmi- MURLUCUNDAN: 
ç 1kbalde Avrupa milletlerinin sulh- milletlerle mukaderatından mesud o Derdi. ye şayandır. . Açık artırma ile paraya çevrilecek 
t u bir işbirliği yapmaları maksadile olanlar şu iki şık karşısında bulun- A t • -D:_mek ki dünya aldanıyordu! Hakikaten Jakelinin fakirler için gay~i menk~lün ne olduğ~: 
~Çirnsizliklerin yatıştırılması işin: maktadırlar: Harbi önlemek için y~- r vın Çunku bu beceriksizler, şimdi zeka- tertip ettiği oyunlar, ve onların iaşe- İzmır Tepecık hamam sokagında 11. 

le güçleştirmiştir. ni Avrupa sulhunun temellerini bul- larının fevkaladeliklerini bizzat er- lerine medar olmak üzere topladığı 19 numara~a arsa v:, furun açık ar-

Q) llugan, sulhun idamesine en bağlı mak veya devamlı bir sulh tesis iç:n Halkevİ gençleri keklere kabul ettirmeyi su içer gihi ianeler dikkate değer faaliyetlerden t~rm.a suretıyle aatılı~a çıkarıldı. Bi-
anar için bile, mevzuubahis olan harbetmek. kolay telakki etmektedirler. dir. rıncı artırması 18 cylul 939 pazartesi 

t'tıesele d A d . Avrupa devleti adamlannın ikinci ko·· ylu··l 1ef arasında Yüksek muallim mektebinde O, bir aralık bana, gü_nü saa.t on birde dairemizde icra 
. şu ur: \•rupa a medenıye- . . . K ed 1 k B tın ink~ .. t dd' . b' . formüliln bızı 1914 - 18 harbine sil- ül renkli duvarlarla çevrili av- - Sizden de rica edecegwim; de-· .•ece !ır .. u a.rtırmada yüzde yet-

ı. .. r gormez ere ısme ır nı- ( 1 d 1 b be d bed l ld QllYet k t rüklenmiş olduğunu ve ölmüş olanla- Artvin, 15 A.A.) - Çoruh ve u. an i erliyorurn. Burası, ince elen- di. Gazetenizde bu eğlencelerimİ7.- mış e§ı ı:~s t!~ e e veri iği 
"ücud verec_e en ~ı:ıasyonal statüy.ü rın fedakarlıklarını karşılıyacak o- Kars viHiyetleri hududu üzerindeki mış, sık dokunmuş mümtaz taleb•- den bahsederseniz herhalde fakir!eri sur~~te mutterısıne rüçhan haklar 
hıtrb e ~e:ır~ek ıçın gerçekten b;r lan kati sulh, yirmi sene sonra, a~·ni Billilnm ray lasın da, civar kaza ve l~rl_e ~oludur. Talebelerden yir~i sevindirecek miktarda bize çok mHş- mt uz k~lmak kaydiyle ihale edile• 

lı • mı ıhtıyaç vardır? trajik" ihtiliflara, ayni dünya kıtnJ; köyleri halkı ile yayla hıiıkmm m;~- kışı bırdenbire önüme çıktı, bana, teri bulmuı olursunuz. ci',ı;:.:.ksbaı hk~ldke en çok ar_tıran~n. ta• 
kl azılarının bu tereddiyi hala in- tehlikesine varmış olduğunu hatırlı- sim dolayısiylel toplanmış olmaıa:ın . - Jakelini mi arı~orsunuz? De- ilmin hassasiyeti ve kadın kalbi- a u u .. 

1 .a~m~k şa~tıyle ıkınci 
be I' ettiklerini biliyorum. Halbuki yacaklarını umarım. dan i!oltifade edilerek folklor tetkika- dı. Jakelin, Paristen gitti. ni öldürdüğünü söyliyenler herhalde a~~ır.~ası uç bmncı teşrın 939 salı 
ltı nce maddeten· ve manen tereddi Fakat Avrupada müstakbel fltılhun tında bulunmak iizere yaylaya ğit- .. ~u talebeler, sıkılmadan yalan aldanmaktadırlar. rc~nu ~ene sa~t on birde daire~~zde 
~hakknktır. şartları - hu~usundaki umumi sükunet miş olan Artv:n gençleri dün bura):a soyluyorlardı. Jakelin Ferrand'la yüksek mual- a ~ılecek~ır. Bu artırmada yuzde 

lııt;taddeten, bilhnssa totaliter dev- kadar"beni endişelendiren b:rŞey yok- dönmüşlerdir. · S.ünkü gazetecilerin sık sık Ja- lim mektebinin merdivenlerinden Y~!~ış be_ş nısbetinde bedel verilme-
a erae işçilerle köylülerin ikam<:t tur. Demokrasileı·in tahakküm teşeb- Gençlerimiz, bir hafta · süren ika- kelını rahatsız etmeleri ve ondan be- inerken, apğıdaki salonda kız ve er- dıgı takdırde. aatıı 2280 numaralı 

lı l'tlarım ıslah .etmiş · olduğu soy le: büslel'ine mukavemet edecekleı·ini metleri e.sna~ında faydalı tetkiklerde yanat koparmıya çalışmaları , yalnız kek yüzlerce talebe hep bir ağızdan kaku?,a tevfık~n beş senede öden· 
ba~ Ye?i inşa edilmiş e">lerden pek ve şiddet ult!matomu karşısınôa eğil- bulunmuşlar ve bu yayla toplantısın- kendisinin değil, arkadaşlarının da şöyle haykırdı: me J bzere g~rı bırakıla.~akt_ır. 
l:!\'l ~dıliyor;, hastahaneler, doğum miyeceklprini illin etmek kafi değil- dan i~tifade edilerek güreş milsaba- canlarını sıkmıya başlamıştı. - Yaşasın Jakelin! Varohun ş. u gayrı menkul uzerınde hak 
lnııerı: dispanSerler ve tatil kamp- dir. Ayni zamanda, hiç olmazsa baş kaları, cirit oyunları tertip edildiği .. Ben, talebelerin ortasında gelişi Jakelin 1 ta~ebmd~ b_ulu~a~lar ellerin~ek.i r~s-
l'i\e .R'ıbi içtimai hizmetlerin genişle- langı~ olarak, kendi aı-alannda !l'lil- gibi milli temsiller vermşlerdir. guzel şöylece bağırdım: Jakelin, beyaz perdenin değil; ~ı Jesaı~ ıle bırlıkte .. ve yırmı .~un 
tıırı 1 de pek methediliyor. Çalışan sı- !etlerin manevi ideallerini tatmin ve .. - ~admazel Jalcelin F errand ı siyah tahtanın ve karmakarışık aded ıç~ e n:ıu~ackatları kl~ı~dır. Muza-
lltl\ arın boş zamanlarını organize e- maddi hayatlarını temin edecek ı:.ıi~ tahakküm etmesini bilecek bir elit Sızı, (Kadın gazetesi) namına ziya- lerin yıldızıdır. Y eye. ışt~~a .~tme ıstıyenler şart-
liır teşkilat öğülüyor. Halk kiltlele- yasi münasebetler ve fktısadi rej!rni zilmresinin ellerindedir. rete geldim. *** nameyı gormuş ve lüzumlu malu-
•u~: satın alma kabiliyeUeri ·husu- ori'anize etmeleri dtt lazımdır, BP.ıan denliyor ki, harp sadece Denim bu sözüm, derhal tesirini ~at~ al~ış v:.ı:ütün1 vecaibi kabul 
bile a daha sükuti davranılıyorsa Ancak biltiln milletler refah için- Hitlere veya l\fussollniye bağlıdır. yaptı. Riyaziye birincisi Jakelin, ar~ z • e. mış a .ve _ıtı ~ 0 u?~r. Satış pe-
tfl\ kollektif hayatın yeni bir şekli- de terakki ilrnitlerlne harpten başka Bu doğrudur çünkü demokr!ısiler kadaşlarının ördüğü etten duvarı a Yl ş~1: para ıledır. Yuzdc ıkı buçuk del-
~lak~~şlıca hedeflerinden biri diye bir yol açıldığını milşahede edebile- harp istemiyorlar. Fakat sulh karşı- yararak vanıma kottu· ve İzmir · Em . t M"d .. 1 .. w .. J lalıye ve tapu harcı mütteriye aittir. 
!''kıttı ~dilen. bir ı_nilsavatçılığın te- cekleri ıilndilr ki harp .teh.likesi cid- lıklı bir anlayış ve milletle.rin ·hayn- - Affınız; rica ederi:n. dedi . 27 / 9/ 937 tar~ıl~:e 3~ _u;9~aN:. ~~ Şar.tna~e t~rihi i~a~?an itibaren her-

() lerı ilzerınde ısrarla duruluyor. dt surette bortaraf edılmış olacak- tına taalluk eden bugünkü meselele- Gazeteciler hakkımda öyle asılsız olmı ld • "k k . kesın gorebılmesı ıçın açıktır. Daha 
'•l'ı n seneden fazla oluyor. Yirminci tır. re yeni hal şekillerinin muvatfakı- seyler yo~dı]or ki artık onlardan zay" § t

0
t. Uiyum •• 

1
• aml et. tesderemı fazla malumat almak istiyenlcrin 

d 
n hu · t " d f d · A Ih . . . 1 bik . · • ı e ım. enııını a acagım an es- d · .. d' · l d 

e....... rıye n mü a aasın an zıya- vrupa su unun Jitıkbalı tarıht yete tat edılmeaı için umuml bir kaçmıık m"'cburı'vetı'n-'e kalıyo k ' · · h"'k .. l .ı .. 'il l aıre muna ısıy e osya numarası ·•ıUg i . k" . .. . . · t! rum. ısının u mu o maoıcn ı n o unıır ·1 · . . .. l l 
l'tc.... av atın f eth ne ehemrnıyet ve- ze ası sıyası ve ıçtı:nat bakımlardan rayrete baflıdu·. C:jz i-ıe mullakk k k" b t .1 J • ,.. "k-~::1~ı-- N · ı e memurıyetımıze muracaat arı ii-"ıin· b' . . 

1 
b . i a ı u gaze ecı e:- zmır uazı . ..u.-ıaw 0 (17) . 1 ııı l D ı ıldırıyordum. mil ~a fr mazın n uyuşııklııkl~rın:ı Paria. Soir c.lcn ayrı""m 1 M:!L ncl' r:. IU. zumu ı an o unur. oıya numarası: ~· tf. UPe ıa 'Ul"ea. yef 939/148 3005 



(SAHiFE 10) (ANADOLU) 

us Göbes Ordusu Bet en 
Dobrovonikten Var Roma, ıs (Radyo) - Almanyn 

• • propaganda nazırı Göbels bugün 

Sibiryadan Manciko- Mogol hu· şoya g ıttı ze:cesiyle birlikte_ Polaya gitmi~tir. 
• B J d 15 (R d ) s· .. d Gobels, Poladan hır destroyere bme-

d l d . e gra , a yo - ır mu - k . h 1 l k · Uf arına ateş € lyOr dettenberi Dobrovonikte bulunmak- re se~tı ~eç u e 1~re et etrnış :e 
t 1 M · t b k b k'l' mumaılevhm zevcesı de tayyc.re ılc 

r d 1 • (R d ) '"' k 1 S . k 1 . . a o an acans an sa ı asve ı ı M" 'h - . . . ~on ra, o a yo - :ıh.OS ova- nera ternın umanc asına verılmış- K B I b .. y · h um e gıtmıstır. 
b l .. . ont et en, ugun arsovaya a- , 

d:m alınan ha er ere gore, Rus asker tır. k · · , S J"" • k p 
Jer·, Sibiryadan Mançiko-Mongol Alakadar mehafil, Mançiko - Mon re et etmıştır. e ani anayırl 
hududları~~ se.vkedilmektedir. Bu gol hududlarında Yen~ çaı-pışmalar Pra çrda Eylülün ilk haftasın· 
cepheye gonderılen Rus ordusu, ge- vukubulmasından endı~e ediyorlar. v -

---«<«***>» ~ I ahudi aleyht.,..rlığı da ccılıyor 
Pra~, 15 (A.:'-.) - Al:rr.aan.yacl:ı Selanik, 15 (R~c.lyo) _ Selanik pa 

Her ihtimale karşı y~~~udı.ler aleyhm~. ~.lman ledlıı~·ler~ nayırı için büyük hazırlıklar yapıl
~~şabıh olarak bıı1 l~n çek şehırler~ makta, yüzlerce ami!le işlemektedir. 
ıç n alınması mecburı kılınan yahudı Pananr eylülün ilk haftasında açıla-
aleyhtarı tedbirlerin tatbiki bahsin- · ' .. b l y 

cak ve bu munase ete tınan donande, Pra g~ehri şimdiye kadar Yakit 

lngilterede mücehhez bir halde bir kazanm:ğa muvaff~~ ?lm~şt~: Fa· ma$ı da buraya:::l:;ektir. 
kat bngun Prag polıs mn lo gun son 

mil-\!( n -ıske~ silah a'tındadır ra mer!:·.et ~evk~ine girmek .. üzere 
J ~ neşrettıgı bır enıırnameve gore, ya-

Londra, 15 (Radyo) - İngiltere ' beri bir milyon kişilik bir orduyu si- hudler, ari ırkrna mcn::ıup olanlarm 
l1Ukumeti; totaliterlerin takındık - 18.h altına almıştır. girecekleri büyük lokantalara, knh
larJ tavrı nazarı dikkite alarak, sul ~ Silah altına alman ordunun, bütün \•elere, banyolara ve belediye hayuz

Halifaks 
Dün d~ elcimizi 

' haf.uf etti 
hUn sarsılmamasını temin için lazım teçhizatiyle daimi <:urette hazır bir lnrm akalıul ed lem·~ereklerdir. Ya- Londra, 15 (Radyo) - Harici
gelen bütün t€ 'birleri almı_ş ve sırf vaz:yette bulundurulması alakadar- hudi1erin girebilecekleri yahuclilera ye nazırı Lord Halifaks, bugün de 
bu maksada binaen bir müddetten - !ara emrolunmuştur, n~;t müesseselerin kapısrna, burası ya- Türkiye büyük elçisi Tevfik Rüşdü 

hudi müessesesidir. Levhası konacak- Arası kabul etmiş ve uzun müddet 
tır. konuşmuştur. 

16 Ağustoc; 193!) Çnr,,amba 

iz mir 1 eı.ef on Müaürlüğünden 
.1 - Jdare iht.yacı ı~in, dokuz kalem Telefon hat inşaat ma 

mesi açık eksiltme iit salın alınacaktır. Bunların miktar 
~vsafı sartnam ~b1· incit" yazılıdır. 

2 - Muhammen be::lcii ( 1643) bin altı yüz kırk üç lira, muv• 
kat teminatı 123.23 lira olup eksiltmesi 4 ilk teşrin 939 d 
şamba günü saat 1 1 de İzmir T elefo nmüdürlüğü binasın 
müteşekkil satın c>imC' komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakk:ıt teminat makbuzu veya Banka mektu. 
ve diğer kanuni vesaikle mezkur gün :ve saatta Komisy 
müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler he.- gün İzmir ve İstanbul Telefon Müdür! 
!erinde parasız veı-ilecektir. 16 31 15 1 (29 

Satılık Çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam devlet orma 
işletmesi Revir amirliğinden: 
1 - Dursun bey devlet orman işletmesi istasyon deposunda ist 

mevcud 605 adet muadili 401 metre mikap (800) desimetre mi 
çam tomruğu açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme payları mevcut ve kabuk 
soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplannıışt 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balık 
orman çevirge müdürlüklerinde ve Dursun bey revir amirliğinde g· 
lebilir. Tomrukların beher metre mikabının muhammen bedeli ( 
lira 10 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat pey akçesiyle 21-8-
pazartesi günü saat 15 te Dursun bey revir amirliğine müracaatları i 
olunur. 11-14-17-20 2916-6095 

~ .. 11111111ıııt"1'11111111111 .. 111111111111m1ı:ıııııııı .. ·1111111111 ..... 111111111111 .. 11111111ır .. 111111111111 .. 11111nmıı .. 111111111111 .. 
Parlimentolar 

Konf eraıısı 
Dün Oslo'da top1anınıştır. Sui

hün kurtarılması çaresi 
Oslo, 15 (Radyo) - Be.rneım:lel bir nutukta, dtinya sulhunun kurlu!

parlfimentolar kongresi bugün bura- ması iç'n bütün memleketler parla- = 
tla toplanmı~tır. Kongre.re, Belçika mentolarmın Lir hedef etrafından 

delegesi r:ya~et etmiş ve :irad ettiı;i toplanmalarını temenni eylemiştir. = 

** Tablo bulundu fa- Franko 
kat şüphe edHiyor' Eylülde Rom1'ya ;;;; 

Paris, 15 (Radyo) - 11 haziran~ g~·d?ce ~ § 
da çalımın ve dün bir genç tarafın - Roma, 15 (Radyo) - General 1 
dan getirilip teslim e~ilen Va_to tab- Franko, eylül içinde buraya gelecek
losunu eksperler tetkık etmege baş- tir. Hükumet, Franko için büyük is-

lamışt r. tikb l . . . kt l = 
B hl 1 bl 1 

a meı asımı yapacn ır. -:: 
u ta onun ça mnan ta o o up = 

1 d ~ h .. l l t General Franko, tayyare ile Cene E: oma ıgr enuz an aşı arnamış ır. -

~~IA 1 • 1939 Motorsikletleri 
Bozuk v~ fena döşemeli yolla ... da B / A N Kİ Amortisörleri 

nin temin ettifü ~jc;nforla hiç sarsılmadan ve süratle ~eyahat edebileceğiniz yegane rakipsiz motorsikletlerdir. 

500 
SPOR 

1 1 

'~~---------' Sarsıntıyı tamamen yok eden Hidrolik amortisörler. lhtizazı yok eden elestıki direksiyon, ayakla değişen 4 vites 4 tip tızerine 
SPOR ve SEYAHAT modelleri Türkiye Umum acentesi 

Tabloyu getiren genç tevkif edil- veye inecek ve oradan lıuraya gele- ~ 
m'. tir. cektir. 

1 ~n 
Telgraf lzmir Av i telefon 3513 AVNİ NUR/ Meserretçioğlu 

11111111 ınııın••ıııııı111&;&11111111-11111111&H •111111111•-ımmı-nımıı-11111111-mııııırrt• 
P,aris, 15 (A.A.) - Boguslavski İzmir levazım °'"llirliği satın alma komisyonundan: 

isminde genç bir Parisli ressam, öğ- Gu··mru··k Muhafa~a genel ko· 
leden sonra koltuğunda bir paket ile z.. 

Muvakkat 
Miktarı Tutarı Teminatı İhalenin 

adli:re &arayma gitmiş ve getirdiği mutanlıg"" 1 Istanbu" levazım 
tablonun 11 haziranda Louvers mü- 1 
zesinden çalınan Watteaunun rneB- "' • ı · .., • J k • Sığtr eti 

Ki1o Lira Kuruş Lira Kuruş Tarihi Günü Saati şek Erzakm cinsi 

hur cLlık .. yıt» tablosu olduğunu söy 8Wlr tgl Satı .... 8 ID8 Omısyo· Koyun eti 
liye,.ek adliyeye teslim olmuşhır. d Keçi eti 

105000 29400 00 2205 00 7 / 9/939 Perşembe 15 K. Za 
105000 45150 00 3386 00 7 / 9 / 939 Perşembe 15 K. Za 

Genç ressa mverdiği ifadede, bu DUO an; Kuzu eti 
105000 25250 00 1968 00 7 / 9 / 939 Perşembe 15 K.Z 

6000 2700 00 202 50 7 / 9 / 939 Perjembe 15 A. Ek 
şaheser tablo üzerinde müteaddid d•.: 1 - Gümrük muhafaza kıtaat ihtiyacı için 3500 takım kışlık el - Ekmeklik un 
ta yapılan restorasyonlardan müte- liisenin 25-8-3!.I cuma gi.inli ::>aat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi Birinci nevi 520000 67600 00 5070 00 8/ 9/ 939 Cuma 1 S K. Z 
'Ssir olarak tabloyu, üstadın fırçasın yapılacaktır. Nohut 30000 2700 00 202 50 8/ 9/ 939 Cuma 1 S A. E 
Jqn çıktığı hale irca için Louversden !- Bunların tahmin edilen fiati 350ü0 lira ve muvakkat teminatı Makarna 20000 4600 00 345 00 8/ 9 / 939 Cuma 15 A. 
aldığını Ye bugün yerine koymak 262ö liradır. İrmik 4000 920 00 69 00 8/9/939 Cuma 15 A. E 
üzere geri getirdiğini söylemiştir. 3 - Şartnamesiyle numuneşi kom:syondadır. Görülebilir. Kuru fasulya 60000 9600 00 720 00 11 / 9/ 939 Pazartesi 15 K. 

Tablo eksperlere gösterilmi~ ve 4 - İstekiiledn 2490 sayılı hnunun tarifi veçhile hazırlıyacakları Mercimek 1. nevi 10000 1400 00 105 00 11 / 9 / 939 Pazartesi 15 A. E 
filhakika « 11 haziranda Louvcrs teklif mektublarmı o giin eksiltme saatinden bir saat evveline Patates 20000 1800 00 135 00 1 1 / 9 / 939 Pazartesi 15 A. E 
müzesinden çalınan Lakayıb tdbJo- kadar gabta rıhtım cacld0::ıj veli alemdar han 2 nci kattaki ko- Kuru soğan 20000 1600 00 120 00 11 / 9/ 939 Pazartesi 15 A. E 
su olduğu tahakkuk etmistir. misyona vermeleri. 5-9-14-19 5784-2816 Sadey&]ı 20000 19000 00 J 425 00 12/9/939 Salı 15 K. Z 
~~\\l Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll\ flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll.U/k,-~ Şehriye 1. nevi 20000 5400 00 ,180 00 12/ 9/ 939 Salı 1 S A. E 
~ ~ Salça 3000 900 00 67 50 12/ 9/ 939 Salı 15 A. E. 

-~BU ARSLANA DOKUNMAYI -_=_§_ ~~r;u;t ~~~~~ ~~~~ ~~ 6~~ ~~ :;j~j~~~ ~l;şamha ~~ ~:E 
Yulaf 48000 2400 00 .180 00 13/ 9 / 939 Çarşama ISA. · = •• =: Saman 28000 560 00 42 00 13/ 9/ 939 Çarşama 15 A. E s Oz Yurdumuz:ı Göz Diken Keıragön1leklilere c~vap:_--~ Pirinç 38000 10260 00 769 50 14/ 9/ 939 Perşembe 15 K. z 
Beyaz peynir 5500 2035 00 152 63 14/ 9 / 939 Perşembe 15 A. E 

Türk matbuatında §İmdiye kadar görülmem\§ bir rağbet ve heyecanla karşılanan bu eserin yalnız :E Zeytin tanesi 3000 720 00 54 00 14/ 9 / 939 Perşembe 15 A. E 
1 Z M 1 R de - Odun 1000000 7500 00 562 50 15/ 9/ 939 Cuma 15 K. Z 

100.000 lerceTiirk okudu. = Kırmızı biber 700 280 00 21 00 1 S/ 9/ 939 Cuma 15 A. E 
Bugünden ıonra da: = Sarmısak 700 48 00 6 30 15/ 9 / 939 Cuma 15 A. E 

~-;__lml!l''!"ll!!'lllllll!"!llll)l!'!'~~~..,.~~..;;,;100:;,;;;.00~0;.;l;;,er;:.;;cc;;;e;..;EF;;, .... .;;;;E;.;;o;;,;k~u~ya;;;c;.;am;k.~~-----...;,.--m--S Kuru üzüm 10000 2400 00 180 00 1 5 / 9 / 939 Cuma 1 5 A. E •• •• = Yoğurt 34000 5100 00 382 50 18/ 9/939 Pazartesi 15 K. Z ---- UNCU Bası l l Da Ç11<11 = Süt 5000 600 00 45 00 18/9/939 Pazartesi 15 A. E 
=---l!!lllPl!ııııı!llP"~~~m~~~:"!""'.'~~~~~~~~~~,....-*"ı;-...-ı!!.,....~~~~~-~= Zeytinyağı 1. nevi 3000 1290 00 96 75 18/ 9 / 939 Pazartesi 15 A. E 
=!l!lliı!lllı~~~~lm!!!!!'İ'mll!ll!llll!l'İı-~.,....llİlllllp-!"'~!"ı:-'~-~~--~~~---ııııillııiı~-----"""!'1-=-= Toz şeker 18000 5040 00 378 00 19/ 9 /939 Salı 15 K. 

Kara gömlekli İtah•an şnir1eri 9öyle diyor: Sirke 3000 21 O 00 15 75 19/ 9/ 939 Salı 15 A. E 
--------:::;. 
=· ---------

PRENDREMO iL PİREO ·= Sabun 1. nevi 4000 1560 00 .117 00 19/ 9/ 939 Salı 15 A. 
ANCHE TUTTE MAR EGEO = Pirinç unu 600 162 00 l 2 15 19/ 9/939 Sah 15 A. E 

(Alacağız Pireyi, alacağız Ege denizini (İzmiri) - Çay 100 400 00 30 00 20/ 9/939 Çarşamba 15 A. E 
Fakat diyoruz ki: = Kuru bamya 400 400 00 30 00 20/9/ 939 Çarşamba 15 A. E 

ÖYLE BİR DENiZDİR Kİ O TÜRKİYE TOPRAGI Kaysi 2300 1725 00 ·129 38 20/ 9/939 Çarşamba 15 A. f. 
İÇİNE DALANLARI GIP.DAPLARINDA BOGAR = Kuru erik 2300 552 00 41 80 20/9/939 Çarşamba 15 A. 
EFESİNİN ANDIRIR GOCSÜ KOCA BİR DAGJ - 1 - Bayramiçteki jandarma birlikleri için yukarıda cins ve miktarları yazılı otuz yedi kaleı:° e 
BOZKIRLISININ GÖZÜ Y{l.DIRIMLARI KOCAR. - hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda Bayramıç askert sahn alma komisyonunda ihalelerı ya 

~~------~~--!l"!'-ml!"~:;,;;;.::;.;.m~~--~~~---=~~~~~""!"'~~:--:~~~--~!I!'!!'!'!"'""~= 
f~ BU ARSLANA DOKUNMA y JN ~ 2 _c:;.~::i·natiarı hizalarında yazılıdır. 
;;:: Tiı;·kün milli kitap ve milli destanı oldu. Her EFE ruhu ta~yan İzmirli büyük, küçük bu := 3 - Sartnameleri her gün komisyonda görülebilir. = kitaptan mutlak~ bir tane edinmelidir. = 4 - istekliler Ticaret Odasınd.i kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. s 

TANESi: 25 KURUŞTUR. - 5 - Eksiltme)_'e iştir~k edecekler 24~~ sayılı.kanunun i~i ve üçüncü m~dd;lerinde ve şartna~~ 
Bütün müvezzilerde bugiin arayınız. = yazılt vesıkaları ıle kapcıh zarf ıçın temınat ve teklıf mektuplarım ıh&.!'e saatından en az "r 

İstanbulda sa tıs yeri: O L K O :;;.tlp Ynrdu Ankara cc>ddı>si No. 96 evvel komisyona vermiş bulunacaklardır, Açık eksiltme için ihaleden evvel komisyona rnu 
-~~~_......_ ...... ,Ulllllllllllllllll llll llllllHll lll llllllllllllllllllllH\llllllHlllllJIJUlllllllllllllllllllllltlllllllllllll!llllll11lllllll!llllllU ları. 16 22 29 3 3009 
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l 939 Çarşanıba - l4"NADOLUı (SAı.;ıtFE 11) 

sa;;::ı~~n!a::;~i l{öylü Givinı Esyası 
lzmır şubelerı .._ ' Satışlarına Başladı 

ımmmmnımm mıı mımıı mımmmıımımmmmııımıımmıımmw111 11~ 11111111111111111111111111111111111111
1
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Lu
•• ZU t ar ~Izmır Leı;ı;*ım A.rn.irligi :>attı A'ıncı ~ J~mir levazım amirliği •atın :alma komisyonundan: 

U ·-~ Komis.Lion"• J/a"nfarı . 1 - Kütahyada 1}'npılacak iki aded bir numaralı garaj ınş 
.'T A • kupalı zarfla eksiltm9"e konmuştur. 

Jzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 2 - Tahmin edilen bedeli 129415 lira 30 kuruştur. ICASABA HATTI: 

laaıir • İstanbul • Ankara yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket 
•der. ı(Bu trende ıPazar - Cuma • Çar§amba) günleri Antcara i~in bir 
h.taklı :ve Eı:ki§el:iir için bir yemekli :vagon :vardır. 

lamir • Ala chir yolcu trcr.i her gün saat 16,40 da Ba11mahaneden 
lıareket eder. (Bu trenin M:ınisada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
'-Somaya devam• vardır. ) 

lamir • Bandırma sürat tr-eni Pazartesi • Çarşamba Cuma günleri aa· 
•t 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek yolcular İçin 
Bandırmadan vapur vardır.) 

lzmir • Bar.dırma yolcu treni Salı • Perşembe • Cumartesi • Pazar 
ttinler.i saat i0.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
)olcular için yalnız Perıcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
'•rdır.) 

AYDIN HA T-T: 
lznıir • Karakuyu • Afyon yolcu treni Pa:zarte11i • Çar§amba • Cuma 

o(' •ınarteai l!'Ünleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - fapartf! ve Eğirdire giden trene mülaki olur.} 

lanıir • NAzilli yolcu treni her gün aaat 15 de hareket eder. 
lznıir • NazilJi otoray her gün aaat 18 de hareket eder. 
lzınir • Denizli yolcu treni her giln saat l O da hareket eder. 
lzmir • Ôdemiş yolcu treni her gün aaat 18,10 da hareket eder. 
lznair - Tire - Ödemit muhtelit yolcu treni her gün aaat 5,45 de ha· 

~ket e~er. 
la.ıır • Tire oloray her gün saat 16,30 da hareket eder. 

1 ELEFON NI JMARALAR! ı 

.,. ~an~ın ,ihb~:1 2222 • 2532: Karşıyaka: 5055 imdacJ'I aıhhi : 2048 

2 
iid4eıumumılık : 2455, Polıs : 2463, ,ehir tP.lf'fonu müracaat No. 

._.200, tehirler araıu telefon mürac.11.at No. 2150, Elektrik tirketi : 2091 
g • ._ razi : a326, hava gazi f abr:ikası : 2294, IÇarııyaka .&U ida!'f'Iİ ı 
10S, Bsmahane istaaypnu : 3638, Ala.ancak iatnyo".lu : ~;34, Paııa· 

~Ort Yapur b~elesi : 2854. Denizbank acentesi ı 2674. lzmir au ıirketl 
11, Taksi uteme~ i~in : 4040 

'köRFEZ VAPURLARI : 
" l!'llairclaa Kar-ııyallaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaport+.an ge"e son 

8 '~ 11,30 ria Konaktan kalkar. Karııyakadan f zmire ilk vapur saat 
t da, •on ~a ... r da 24 tedir. Ciindüzlori her ıyal'ım aaatll\ bir karııhklı 
•Pllr:lar hare"~t eder. 

ŞEHiR DAWILI NAKiL VASITALARI ı 
~ l'•aınvaylar t iabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 
~: 8 da harek•• eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece son tramvay 
... ~ly,.lıdan 2.ıf,l\S te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüs her beı 
~da bir traı vay vardır. 

~ob&sle : Bu~ ... Bornova, Baımahane, Tenccik ve Alsancak ıiıat. 
her gün munltlzam otobüsler iılemektedir. 

I ffA V ALI KAT ARLAR! : 
J~~r-Buf:a ı 1,15-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17,4.ıl-19,IO 
la.~ • Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-1':', 

1 -.~0-20, 1 o. 
ıa -.ı,. • Kar:tıyaka • Hacmtimeyinler : 5,43-7,38-8,30-10,20-12,1 O. 
'iı.~4,50-16,50-17,47-19,30-2J ,25. 
~ • Menemen : 5,48 ():"alnız Cumarteat ıv\inleri :15,03) 
Ça~lNlZY~~LA~I : 

il. 11t tamba runleti saat 12 de lııtanbula sür'at poataaı. Pertembe 20 
il. IJ -.aoata ... '•rt•mba 10 da Mersin aUr'at postası. Pazar gUnü 12 
~. -"rsin postası ( Radosa da uirar.) Karaburun postası Pazaf"tesi ve 
~be ttinleri uat 9 da. 

1 MEMLEKET HARİCi : 
~ı .. 

nı- ~•n vapurları muntazam postalar : Çftr§aıpba ıaat 17 de Pire 
ll\llcl ~i, Venedik, Triyeate. Perıe111be aaat 1? de Radoa, Ad11Llar. 

.. t.i .,BETCI ECZANELER : 

'İl- ~ar: i(emeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Yeni tz. 
~ lfadpa"tHında Aari. 

~,,arteai ı Kemeraltında §ifa, Cüzt"fylllıda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
~Jkiçefm~'kte lkiçeımelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

--~: kemeraı•tında Şifa, Karantinada B. Eıref, Kemerde Kemer, Al· 
' t~ B. Ahmed Lütfi, Eırefpaıad91 E1refpafa, Türkpazarından 

t.., Urıyet eczahaneai. 

'lamba : Ba,,.ıua-akta Sıh1-at, Karataıta B. Habif. Tilkilikte Yeıııı 
~ • lrcadpazarındll Asri. 

ı.-.._:ı .ıınbe: JÇ~rr. re.ltında Hilil, Karantinada B. Eşref, Tilkilikte B. 
'l. • tırefpaıada Eıref paşa, Türkpazarından Cumhuriyet eczahaue-

C 
"-tot~•. ı Keme:-ahnde. lttihad, Cüzelyalıda Güzelyah, Iraadpaaarındıt 
C~ .... lu~fmelikte İkiçe§melik, Alaancakta B. Fuad. 
-.qartıaai : Baıdurakta Sıhhat. 

-l1J1111 llııtıııı HtHUIHlll il il il 111111111111111111111111111111111111111il111111111 il UI il 11111111il1111111 

~t.aobul Oefterdarbğmd nı 
"1ıt-ı1b939 tarihine ınO.sadif JHwşembe glinü saat 15 de İstanbul defter
~ Od ll4iaki milli emlak miidürlüğUnde müteşekkil eksiltme komisyo
' lı k aaında 68750 lira 26 ıkur.uş elli sekiz bin yediyilz elli iira yirmi 
ı, 'ç Uraş jceşif bedelli mercan maliye şübesi inşaatı kapalı zarf usulü 
~il llc cksiltmeğe koııulmu~ur. 

llleı~~aveıe eksiltmt!, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni ,şartna
bedeı ı rıroje keşif hilla~flSiylc buna müteferriğ diğer e:vrak 293 kuruş 

lfn tnukab:Iinde verilir. 
ı.ı;-~kat teminat dört bin yüz seksen sekiz liradır. 

1 l"a ~ lerin teklif nıektublaruıı ve en az :kırk bin liralık bu :işe bem!:er 

1 
llb~~t~~ı~a ~air idaı·e~erJndcn. a~mış o.l~uğu wesik.alara istinaden 1s -
lıl1~. ılnyetınaen eksıltme 4:arılımden ıtibaren sekız gün evvel alınmış 
l'ı 7~~ Ve 939 senesine aid ticaret odası ve!!ikalarını havi kapalı zarf-

~&~h ·939 perşe;mhe gtlnil saat 14 de kadar defterdarlık milli emlak 
~ ıırıu. 

tıa.., KUnde ıtoplanan komisy<>n başkanlığına vermeieri ve saat 15 de 
ll<;ılırken hazır bulunmaları. 6223 2979 16-22-26-1 

~:------------------~ '·~ Vlet demir yollarından: 
t:.~ ~~Ulda \1 akit, lzmirde Anadol µ ve Ankarnda Ulus gazetelerinin 

1f~ llusıos 939 nüsha.ar.,1da inti§<ır etmiş olan elbise eksiltmesi ik;n. 
q ~ar tehir cdil!'l.İstir. Alakadarlara tebliği keyfiyet qlunur. 

(6083/2969) 

, 1 - lstanbul Komutaniığına bağlı Birlikler hayvanatınm senelik 3 - Muvakkat teminntı 7720 lira 18 kurustur 
ihtiyacı olan 951000 kilo kuru ot şerait ve evsafı dahilinde 4 - ihalesi 2 ! ağustos 939 pazartesi günü ·saa~ on yedi buçu 
satın alınacaktır. Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İhalesi kapalı 7arfla 28 / Ağustos 939 Pazartesi günü saat 5 - PJtın, ke~if, fenni ve hususi şartnameler fstanbuf, Ank 
15 de yapılacaktır. levazım amirlikleri ve Balıkesir Kolordu satın alma ko 

3 - Muhammen kıymeti 28530 liradır. yonunda her giin parasız görülebilir. 
4 -- İlk teminatı 2140 1iradır. (Ve 650 kuruş mukabilinde Balıkesir kolordu inşaat şu 
5 - Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. sinden alınabilir.) 
6 - fsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sa- 6 - Eksiltmeye girebilmek için bu gibi kıymette inşaat işleri 

yılı bınunda y&zılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale saa· tıklarına dair, ihale gününden en az sekiz gün evvel vila 
tından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Nafıa müdiirl\.iğünden alınmış ehliyet vesikası teklif zarf 
komutanlık Satımılma Komisyonuna vermeleri. konulmuş bulunması lazımdır. 

12 16 21 26 ( 2962) 7 - Taliplerin belli belgeler ve altmcı maddede yazılı ehliyet 
sikalarmı ve muvakkat teminatlarını havi teklif mektup] 
nı !hale saatmdan bir saat evveline kadar komisyona m 
buz mukabili teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (Post 

,. lzmır ıevazım amirliği satın alma komisyonundan: 
- Muğla ''.e Marmaris Milas, Küllük, Bodrum garnizonlarının 

senelik ihtiyacı olan 350000 kilo arpa ile 350000 kilo yulafa 
talip çıkmadığından bir ay müddetle pazarlıkla satın alınacak 
tır. 

2 - Pazarlığa 2 l-Ağustos-939 pazartesi günü başlıyacaktır. 
.3 - Arpanın tutarı 19250 lira, kat'i teminatı 1888 lira; yulafın 

tutarı 20125 lira ve kat'i teminatı 3018 liradır. 
4 - Şartnameler komisyondadır. 
5 - Kanuni vesikaları olan isteklilerin komutanlık satın alma ko-

misyonuna müracaatları. 6 1 2 16 19 9864 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki birlikleri için 1350 ton buğday 

üğütmes! kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 18 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada iz. 

mir levazım amirliği satın alma komisy•.Jnunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 27000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 2025 liradır. 
5 - Şartnames! her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ti<"arest odasında kayıtlı olduklarına dair veııika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - E.ksıltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

~üncü madddeı inde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minatı ve tekl;f mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evve! komisyona vermiş bulunacaklardır . 

2 6 11 16 
--~~--------...._. ____ .._..__ __ 

Jzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

2776 

1 -. Muğla ve Marmaris garnizonları için 20000 kilo, Miltls, 
Küllük ve Bodrum garnizonları için 19000 kilo sadeyağına 
talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihaleleri 21 ağustos 939 pazartesi günü aaat on bette yapı
lacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olanın tutarı 22000 lira ve muvak
kat teminatı 1650 liradır. Milas garnizonuna ait olanın tutarı 
20900 lira ve muvakkat teminatı 1 568 lira olup toptan da 
veri le bilir. 

4 - Teklif mektupları ihale saatından en ~~,Ç bir saat emre) ve
rilmelidir. Şartnameler komisyondadır. 

5 - Kanuni vesaiki haiz olanların komutanlık satın alma lcomis-
yonuna müracaatları ilan olunur. 5 12 16 19 2825 

lnnir levazım &mirliği satın alına komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yer· 

de 47246 lira 24 kuruş bedeli keşifli bir aded paviyon inşası 
kapalı zarE usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 18 ağustos 939 cuma günü saat on altıda Kışlada fz
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate ak~ası 3543 lira 47 kuru~tur. 
4 - Şartname. keşifname ve projeleri her gün sabah saat sekiz· 

den on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar f z. 
mir müstahkem mevki inşaat komisyonunda ve Ankara M. 

5 
M. Vek3leti Emakin inşaat şubesinde görülebilir. 
istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya 
pabilece!:l~rine dair ihale.den bir hafta evvel İzmir nafıa fen 
heyetinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetinde
dirler. 

6 - Eks'ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir rr:.is
tahkem me>iVki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek 
emnıyetçe yaptınJmış tez~iye :vesikaları ile teminat ve tek
lif mektuplarırı ihale saatından en az bir saat evvel komis· 
yona vermiş bulunacaklardır. 2 6 1 J 16 2775 

iz mir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mfütahkem Mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 

.ışağıda mikt::ı.n. muhammen bedeli ve mu;vakkat teminatları 
yiizılı benzin ve yağlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

~ - ihalesi 28 8/939 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saat~ 
krde Çanakkale Müstahkem Mevki Satın Alma komisyonun
da yapılacakt1 r. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve 939 senesi 
ticaret vesikal~rı ve muvakkat teminat akçaları ile birlikte iha
le saatından bir saat evvel iç :ve dış zarflar mühürlü olduğu 
halde komisyona makbuz mukabilinde teslim etmeleri. 

~ -- Fenni evsafları, Ankara, lstanbul ve İzmir Levazım Amirli
ğı Satın Alma Komisyonları ile Çanakkale Müstahkem Mev
ki Satın Alma Komisyonunda görülebilir. 

5 - Postada vaki llecikmeler komisyonca kabul edilmez. 
6 - Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltmedir. 

Muhammen bedeli Tutarı 
Cinsi Kilo Kuruş santim Lira Kuruş 

Benzin 200000 
Vakumyağı 2onoo 
Valvalin 5000 

23 00 
35 00 
35 00 

46000 00 
7000 00 
17.50 00 

11 15 

M. teminatı saati 
Lira Kr. 

3450 00 
656 25 
656 25 

20 26 

il de 
17 de 
17 de 

vaki gecikmeler muteber değildir., 2 6 11 f 6 27 

Memurluk Musabaka lmtıha 
T. C. Ziraat bankasından: 
Bankamızın şübe ve ajanları için lüzumu kadar memur alının 

üzere müsabaka imtihanı yapıhtcaktır. 
Müsabakaya girebilmek içi nen az orta rnekteb mezunu olmak 

yaşı 18 den a5ağı 30 dan yukarı bulunmamak ıŞarttır. 
18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından 

vel memur1uk sınıfına geçemezler. 
Ankara, Jzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezun} 

alınmıyacaktır. 

Orta mekteb mezunları için altı a~·. lise mezunları için azami birse 
devam edecek staj müddeti zarfında orta mekteb mezunlarına 40-
lise mezunlarına €0-75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet de 
cesiyle mütenasib surette ücret verilir. Bunların barem kanunu ile 
ay~·en derece hakları ~taj dene~inde mahfuz tutulmakla beraber s 
devresini takiben yapılacak m('sleki imtihanda muvaffak olanlara -
kaüde tabi daimi aylıklı memur kadrosu dahilinde • derece maaşı te 
yesiııc başlanır. 

Bir yabancı dılc (Franc:ızcn> 1ngilizce, Almancaya) bihakkın :vn 
olduğu usulen sabit olacaklanı. bir ü.stün dereceden maaş verilir. 

Heniiz askerliğiııi ynpmnmı~ olnnlm·ın daimi ':kadroya alınma) 

askerliklerjni ifa edinceye ksrlar tehir olunur. 
Yabancı dil bilen \'e asgari lise tahsili olanlar -Talimatnamede 

şartlar dairesinde - beş se:nelik muvaffakiyetl} bir memuriyet devresi 
den sonra b:r sene için Avrupadaki bankalar nezdinde stnja gönde 
le bileceklerdir. 

l\Iüsr.baka imtihanlarına Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıke~i 
Bursa, Çanakkale. DenjzJi. Diyarıbpkır, Edirne. Erzurum, Er.zinca 
Eskişehir, G. Anteb, Gfr<>sun, htanbul, İzmir, Kars, Kastamonu. Ka 

seri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu. Trabzon, 'Tok 
Yan, Yozgat. Zo!lvulrla~ şübelerimizde orta mekteb mezunları iç 
25, 26 ağustosta li~e mezunları için 28 ve ,29 nğustosda saat dokuz 
başlanacaktır. 

'Müsabakaya gıreceklerdeıı ne gibi \"esikalar arandığı ve nelerd 
imtihan Y!l:nlacağı yukarıda isimleri yazılı şübelerimizden elde edil 
bilecek iznhnamelerde görülebilir. 

İsteklilerin müs~bakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki ban 
şübesi ınüdilrlllğünc:: ve Ankıırada bankanın personel i~leri müdürl 
ğilne 24-8-939 tarihine kadar müracaat etmeleri Hizımdır. 2995 

Tütün ikramiyesinin tevziin 
ait ilan 

Tevzi edilmekte olan harp malulleri ve şehid yetimleri ikramlyes 
nin arka.ı en·elki tnmim veçhile 18-8~C)39 cuma gününe kadar alın 
caktır. 

Halbuki komisyon her gUn hali içtimada ve intizarda bulundu 
hnldı~ istihkak sahiplerinin müracaat etmemesi yüzünden tevziat duı 
muştur. 

ı 9-8-939 gününden 1tibaren komisyon dağılacak ve faaliyetini Uç a 
sonra topl:mmak üzere tatil edecektir. 

Aiacaklılnrın istisn sız ve hemen komisyona müracaatları bu ker: 
re de tavsife ve rica olunur. 8008 

Ali ağa çiftt:ği P. ·r. T. Şefiiğinden: 
1 - Bedeli keşfi 934 lira 15 kurut olan ıidare binasn.m tamiri me\ 

cut keşifname ve şartnamesine tevfikan 21-8-939 tarihine müsadi 
pazartesi günü saat 1 1 de ihalesi yapılmak üzere 6-8-939 tarihinde; 
itibaren açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - MuvalCkat teminat 70 lira 06 kuruştur. 
3 - Talipler keşifname ve şartnamesi görmek üzere şef~imiz il 

izmir merkez müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - Yukarıda b~ldirilen gün ve saatte teminat makbuzları ve yapı 

lacak eksiltmede bızzat veya resmi vekilleri bulunduğu müesseseniı 
vekaletnamesiyle ''e. 64_90 sayılı kanunun tarifatı dahilinde bu işe fü 
zumlu belgelerle Alı aga nahiyesindeki komisyonda hazır bulunma 
ları ilan olunur. 6 1 1 ~ 6 20 2833 

lıınir T clefon Müdürlüğünden: 
f - idare ihtiyacı için dınacak c:Nife> Si 1 ,5 tipindeki 60 ade 

akümülatör aç:k eksiltmeye çıkarılmı§tır. 
2 - Muhammen bedeli (600) altı yüz lira, ,muvakkat teminat 

45 ,- lira olup cKsi!tmesi 4 ilk teşrin l 9~9 Çarşamba giini 
saat 15 te İzmir Telefon Müdürlüğü binasında müteşekkı 
eatınalma komigyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muva~kAt teminat makbuzu veya Banka mektubı 
ve diğer kanuni vpseikle mezkur gün :we saatta Komisyon. 
müracaat edeceklerdi,. 

4 - Şnrtnameler her yfrn lzmir ve 
terinde parasız verilc.cektir. 

lstanbu] Telefon Miidiirliik 
16 ~n ıs 1 (2934) 



'(SAHiFE t 2) . (ANADOLU) 
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16 Ağustos 1939 Çarşamba 
--------------------------~~__.:=--~-

Deutsche Levante L :· 
nie G. M. ll. He 

Hamburg 

il 

Sperco Vapur 
Acentası 

"' . . . 

Tasarruf ikramiye Pl(tnı 1939 K. 
32,000 LİRA MÜ K A F ·A T 

~--~::::::::=::=:===:==:=::=::=::=:=u . . . ) , 

Kur'alar: 1 Şubat,_ ı Ma_rt, 2_6 Ağust~s, 1 E!Ui.l, . J' /kinci 
teşrın tarıhlerınde çekı ,ecektır 

IKRA Mf YELER ·•11111 ıııııwıı 1111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111" ,lllU"' 
= = = § 
--------------------

1 Adet 2000 lirtılık 2000 lir :ı ~ 
5 .. 1000 " - 5000 .. = 

500 
250 .. 

• 
-

4000 
4000 

.. ----• --.. --

Söke belediyesinden: 
Pınk için 20 adet dölone kenepe yaptırılacaktır. Bedeli mubanuııeıı .• 

260 liradır. Eksiltmeğe iıtirak etmek istiyenlerin 24~39 per~ 
günü saat 16 da belediyede hazlı' bulunmalan ilin olunur.·· ·, .. ; .. 

8-:-12-1~20 2876 1 

Mevsimin en yenilik· lzmir Kültür direktörlüğün• 
------ 250 ,, IAI ., _ /erini bayan kumar den: 

/arının erkek kumar 1zmir ve mü lhakatı ilk okulları için 185 adet sıra ile 18 adet :rıııt 

100 
50 
25 

8 • 
16 • 
60 • 
95 • 

6000 
4750 

- 6250 
,, ----

435 32000 = l · h 111 4 rradır· - . arının en ey isi nı ta ta~ı açık eksiltmeğl~ konulmuştur. J.l uhammen tutarı 199 1 t = = Ih h K İlk teminatı 150 liradır. İhalesi 28 ağustos 1939 pazartesi ~ünü sa:rı 
§llllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllHllt= ra im ara kaş 11 de yapılacaktır. Nümuneleri, fenni \'e hu~usi şartnamelen her g 

T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para b!r:kttrmiş olmaz, ayni 1 t l görü lebilir. Ek.-ıiltmege girmek istiyenlerin yukarıda yazılı gün ve s; 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz ' . . 1 , ~ a.ı a.ınz::. atte tenıin:ıt makbu;r.lariyle birlikte vilayet daimi encümenine baŞ~~ô l•----••cSilml ____________ m;ıİllll_______________ L_ __ o_d_u_n_p_a_z_ar_ı_N_· o_. _ıı ___ malan ilan olunur. 5-12-16-26 2 

-


