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\.. l'h•r rtın aa1ıal\lari bmtr'ae çı'liar :Siy&Bi ırazetedir. Tel~fon lllo. 2771 - '(NOıliaai lier yerie 5 nru•terJ 

Dün Edirne'de şimdiye ka· 
dar görülmemiş muazzam 

bir geçit resmi yaptı 

lngiliz - Leh . Yardım Palitı imzalandı 
··-·KORK-u·-·-··ızArıvo·R------~~~-;:;·--~-~---f-RA'~NS'A--Z----·---

Başvekil ve Harici· 
AClolf Hitler dün sefirlerle konuştu 

Diplomasi son rolünü çe
virrneğe başladı 

Sulh mü, 
Harp mı? 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Bu gün her zamandan ziyade bü -
tün medeni dünyanın mukadderatı 

B. Hitlerin dinde bulunmaktadır. O 
dilerae bütün Avrupa bir kan ve ate§ 
deryasına bulanacak, iaterıe sulh ve 
ıük\ınet ve onunla birlikte itimad 
Yeniden teeııüs edecektir. Tarihin 
hiçbir devrinde hiç bir devlet adamı 
nıemleketindcki nüfuzu ne kadar bü
:YUk olursa olsun, insanlığın mukad
deratı üzerinde bu derece mutlak bir 
hakimiyete malik olamamııtır. 

Filh:ıkika buııün aulh de, harb de 
Almanyanın elindedir. De~.ok;._..ı; 
ler ıoylenf'bilecek en ıon ao lerını 
..:t- .::-•-...,.: ler ir. us - Alman pak .. 
tının dünya e.fk~r•umumiyeainde yap 

llııı olduğu oürprizin teairi pek çabuk 
:ı:-.iJ olmuş, şuuruna ve idaresine ıa· 
hip bütün milletler kendilerini top· 
l11nıı1lardır. Bu noktadan dün lnııil

ko-

V arşova e raf ·ın a 
terede Avam ve Lordlar kamarala • 1 • hk "' 
rırun gösterdikleri birlik manzaraaı stı amıar kazı lma . t d · H:ikiimet 

nakil va~ılaların;ı el koydu 
Çok dikkate layıktır. Daha düne ka
dar her vesile ile hükumeti hırpala
ltıaktan hali kalmıyan muhalefet 
iurubları artık ortadan kalkmıf, 

"1iater Çemberlaynin dediği gibi, 
-'Yam ve Lordlar kamaraları azaaı 
da İngiliz milleti ııibi tek bir kütle 

lı.ll!inde hükUnıetinin arkasında yer 
11Inı11tır. lnııiltere hükumetinin iıte- • 
diri fevkalade seli.hiyetler kanunu

ııun münakaıaaız ve tam bir ittifakla 

derhal kabul edilmeoi bu lüzumlu 

"•hdetin ıöz ııötürmez bir ifadeai
dir. 

l'otaliterler, hiç bir zaman değil· 
~. dün Avam Kama~sının içtima· 
lııdan ıonra demokraıiler cephesi -
11İıı hattı hareketinde en ufak bir te· 
reddüd olmadığını ve bundan aonra 
dı.• olamıyacaiını anlamıı olacak- • 

V arıovadan hır manzara 
rdır 

---

- 1 

i"'Jb. k'k M' ç b 1 • Varşova, 25 (Radyo) - Hükumet, perlerini yapmağa başlamıştır. 
1 

a ı a ıoter em er aynın · f d · t'hk" ı k J Bugün intişar eden resmi bı'r teb-<liiııı.·· b b b k d k t•• şehır etra ın a ıs ı am ar azı ma-
ı u eyanatı u a ım an a ı t · t' B' J J lig" de. bütün nakil vasıtalarına el ko-•lı- h l'k • 1 ·ı bük. sını emre mış ır. ın erce ame e, ça-

aua ate ma ı tır. nııı tere u- 1 ğ 1• 1 · üd f · nacag· 1 bildirilmiştir. ~eı· b' d f dab d'' ih .1• ışına a ve azım ge en m a aa sı-
f ı aon ır e a a unya tı a• ------------------------
1 tııuYaceheaindeki noktai nazarını ı T 

~I\ ıiyade ıeli.hiyet ıahibi bir dev - G c 
ı~: ad~nın liıaniyle taari.h et~iı. e ma an er 
~ · lnriltere Sovyet Ruıya ıle muza· • 
.ı •relere baılamadan evvel Avrupa· -------------------

• ~ •enni, olduiu garantilere aadık Dün akşam Halkevinde 
t• duiunu, bu hükumetlerden her han 
ı' 'biriai bir taarruza hedef olurıa k f verdı" 
~~tilterenin bütün taabhüdatını ye - O Il er a D S 
\'.ile ıetirmeğe hazır bulunduğunu Beden terbiyesi genel direktörü 
~defa daha teyid etmiıtir. Maa • general Cemil Taner, bugün saat 17 
~ ne oluraa ohun aulh idealine de Halkev; salonunda v11li ve beledi
~ lııı naızlık karııaında bile merbut ye reis muavinlerile parti ve halkevi 
ı·" "Yı ıuurlu bir inaan vazifeoi ha- .. .. . . .. 
'llcle t 1.,_._. d I .1• b kT başkanları ve buyuk bır gençlık kut-
~h e Do.11..al e en ngı ız aıve ı ı 

~ıt.kere imkanlarını da kapama• lesi huzurunda cTürk sporunun hali 
lıııı, 'bilakiı ali.kadarlar, yani totali- hazır veçh~si• mevzulu çok ~lii~a u-

- Devamı 3 üncü sahifede _ yandıran bır konferans vermıştır. 
"--.:: Hatip bilhassa spor teşkilatımızın 

F şimdiye kadar bünyesinde mevcud 
uarı mızı Clll olan sakatlıklardan bahsetmiş ve ye

ni teşkilatın başlıca hedef; gençliği 
5 Günde memleket müdafaası gayesiyle sport.. 

1 menliği telif edecek bir tarzda fizik 

3Q 835k" • d" ve moral sahalarda yetiştirmek oldu. 
, ı ş 1 gez 1 ğunu tebarüz ettirmiştir. 

- O.Yamı 4 ilocii dhilecle -

bir 

y~:.~i1:1~.~~:~;~ Mukabeleye ta-
Reisicumhur İsmet İnönü akşam 

üstü Floryadan Dolmabahçe sa-

rayına gelmiş ve başvekil Dok

tor B. Refik Saydamı kabul ede-
mamen hazır 

•• rek, uzun müddet konuşmuştur. 
Bu konuşmada hariciye vekili -
miz B. Şükril Saracoğlu da ha
zır bulunmuştur. 

Daladiye, dün 
him bir 

gece radyoda 
verdi 

mu· 
• _______ ..;,;. ____ - mesaj 

Kades 
lstanbu/,., vardı 

Paris, 25 (Radyo) - Başvekil Da
ladiye, bu gece saat 22 de Fransız 
milletine hitaben radyoda bir mesaj 
vermiştir. 

Is tan bul, 25 (Telefonla) - Ka- Dala diye, bu mesajında vaziyeti 
des vapuru bugün limanımıza geldi. teşrih ettikten sonra ezcümle şunları 
Almanyada daha dört vapurumuz söylemiştir: 
kaldı. - Aldığımız tedb'rleri anbean ve ** dikkatle takip ed yorsunuz. Size 

} t b • 'd şunu söylemek isterim ki, bütün te-
S an U. a şebbüslerimiz, sulhu kurtarmak için 

Mask~ satışı artt d~~· Şim~!Y.e .~adar hükılmetinize 
ı gosterd gınız ıtımnddan dolayı te

Jstanbul, 25 (Telefonla) - Mas- şek.kür ederim. Emin olabilirsiniz ki, 
ke satışı bugünlerde çok artmıştır. - Devamı 4 üncü aahifede - B. Daladiye 

Varlığımızın aziz bekcisi 
kahraman ordu ' 

Molotof 
Berline gidecek 
Paris, 25 (Radyo) - Rusya Ha. 

riciye nazırı Molotof, bugünlerde 
Berline gidecektir. 

Alakadar mehafil, Molotofun bu 
seyahatine büyük ehemmiyet atfet
mektedir . 

Aydında 
Bir zahire ve bir zey
tinyağı Borsası aç· 

mak istiyorlar 
Aydın, 25 (A.A) - Bir zahire ve 

zeytinyağı borsasııun açılmad~ için 
alakadar makamlarca tetkik yapıl
maktadır. Mahalli ticaret odası he
yeti ve belediye daimi encilmen aza
ları ile Aydının maruf tüccarları dün 
vilayet makamında ve va!; Sabri Çı
tağın reisliği altında toplanarak bu 
mevzu üzerinde müzakerelerde bu
lunmu9Jardır , 

lngiliz kabinesi 
Dün de toplanmış ve müdafaa iş

leri etrafında konusmustur • • 

Halk kabinenin kararlarını ..,kliyor 
Londra, 25 (Radyo) - İngiliz ka- mıştır. Bu ~oplantıda, yalıwız milda

binesi, bugün de başvekilet binasın- faa işleri konuşulmuştı..r. 

da Çemberlııynin riyasetinde op!an-
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Kültür direktörü.J~~ci~rif İ ~-.Ş~höır DalhDDI hcalb~ırlleırO •ıı l üoktorumuzun 

Vekciletince Ankara' ya •~ ...... ~~~~~~~~~~~~~-.....,_•,!ı ____ ~K ..... öş._es_i ..... 
davet edl.l'~ı· r Uzüm ve incir piyasa- Fransız sefirinin H~~~~L~o~~::~.~~~.~~~~ 

Uı refikası oıvoR Ki: 

d • t insan vücudu İff iyen 

Dün yapılan toplantıda Ortaokul ih
Slll a Vazıye Belediye reisi tarafın· bir makineye benzer 

d:ın teşyi edildi Her ~a~.gi bir ~akine işle1?ek için 

tiy.a.cı .. v.~ ~akit cedvelleri görüşüldü Mahsullerin harp si gortası binde ikiye 
Şehrım z kultur dırektörü B. Alil okullar açılması Jazımgelmekte be •• Rıza Özkut, maarif vekaletince An- de araştırmalara rağmen münasip Çlkarıldt. lngtlız takası hakkın. 

karaya davet edildiği için bugün eks bina bulunamamıştır. Onun için Al- ' • 
_ resle A~karaya ~areket edecektir. s~ncakta Gazi ilk okulunda yapıldığı da emir beklenly OT 
Bu davetin sebebı, Ankarada bulu- gıbi Yıldırım Kemal ve Halidbey ilk 
nan maarif vekili B. Hasan Ali YU- okullarında da yarım gün usulünde Dün borsada 2127 çuval üzüm sa- kalacak ohm Alman bandıralı Salı.-
celin riyasetinde yapılacak toplantı- orta tedrisat ~'apılacaktJ.r. tılmış, 17 44 çuval incir satışı tescil burg vapuru, dün akşam ansızın li-
da bu seneki tedrisat işleri için itti- Bu okullarda öğleden evvel ilk ettirilmiştir. Dün Aydın mıntakasın- ınanımızdan ayrılmıştır. 
haz ed lecek mühim kararlardır. Or- okullar talebesi, öğleden sonra da d.an izmire gelmiş olan 800 çuval in-
ta .okullarla liselerin vakit cedvel- orta okul talebeleri okuyacaklardır. cır, 8.5:11 kur~ş ar~sm.~a . s~tılmıı- Harp aigortaaı: 
lerı bu toplantıda tanzim olunacak Şimdilik bulunan tedb: b d Kül- tır. lncır satış fıatlerı musaıttır. Ha- İhracat mahsulleri için düne kadar 
tır. tür direktörümüz bu ';ed:ir~:;i e. valar gerin gittiği için incir rnınta- binde 1-1/ 4 olan harp sigortası, dün 
ŞehrimizdeR1 orta okul ve lise di- kft.letin tasvibine' arzedecektir. Zise kasında sergilerde bulunan inc ·rıer binde 2 ye çıkarılmıştır. Maarnafih 

rektörlerinin iştirak"yle dün saat 16 ihtiyacı üzerinde de durulmuş ve yavaş kur~makta ve piyasaya az mal ötedenberi olduğu gibi bazı ihracat
de kültür direktörü B. Ali Rıza öz- mevcud erkek ve kız rselerinde faz- geh~ekt.~ d~.r. . . çılarımız, 'hraç ettikleri ve edecek
kutun reisliğ nde bir toplantı yapıl- la müracaat edecek talebe için alı- Dunku uzüm satışlarına gehnce leri mahsulleri harp sigortası ettir
rnıı, gerek okulların vakit cedvelleri, nacak tedbirler kararlaştırılmıştır. son vaziyet sebebiyle sat~şl.~r .. az ol- meme_ktedirl~r. 
gerek bu sene ilk okullardan mezun Lise binaları, yeni sınıf ilavesine mü- ınak~adır .. Dün borsadakı uzum .::;a- lngıltere pıyasa~ına takas suretiy
ve orta okullarda okuyacak talebe- safd olduiundan yeni lise ilavesine tıı fıatlerı, evvelki günküne nazaran le üzüm ve incir ihraç ed.lmesi hu
nin çokluğu sebeb.yle izmirde orta şimd lik lüzum görülmemiştir. 8 ve 9 numarada onar para, 10 nu- susunda bir anlaşma vukubulduğu
okul ihtiyacının nasıl temin edileceği Vakit cedvellerine gelince bunda marada 20 para tenezzül gös~ermiş- nu yazmıştık. Bu hususta izmlr tu
meseleleri üzerinde durulmuş, ihti- orta okul ve liselerin sabahlevin kaç- t r. kas komisyonuna ve cumhuriyet mer 
yaç tespit olunmuştur. ta açılacağı, derslerin kaçta. yapıla- 7 numara 8,5 kuruştan, 8 numara , kez banknsına henüz tebligatta bu-

Bu sene orta okul talebesinin çok- cağı, teneffüs müddetleri tespit edi- 9,25 kurştan, 9 numara 10,25 kuruş lunulmamıştır. Bu tebligata intizar 
'·ıA-u sebebiyle [zmirde yeniden orta ıecektir. 10 numara 12 kuru5tan satılmıştır. olunmaktadır. 

---~--~~oo 

11 numara mahsul, plyn111ada yoktur. Dün ticaret vekfiletine bu tebliga-
Öğleye kadarki üzum satışı 425 çu- tın silrntle yapılması için müracaat 
vah geçmemişti. Dün limanımızda edilmiştir. 

.. . nasıl komur, benzın ve elektırik gibi 
Fuar munasebctıyle şehrimizde bu kuvvet ve maddelere muhtaç ise 

~~n~akta o~an Frans~nı~ An~ara vücud makinesi ele faaliyet göster-
yuk elçfsı M. ~Iassıglınin refıkası mek, hayatiyetini muhafaza edebil

Bn. ~la~igli, dün tayyare ile İstanbu· mek ve yaşama vazifesini yapabil _ 
la gıtmıs Cumaovns h. · · k · · • . ~· ı na ıyesı cıva· me ıçın, muhtelif yiyrcek ve içecek 
rındakı dcvl:t hava yolları istasyo- gibi muhtelif maddelere muhtaçtır. 
nunda bcledıye ve fuar komitesi reisi Benzin ve kömürünü alarnıyan ma 
Dr. Behçet Uz ve Fransız general kineler işleyemezler, dururlar·. Vücut 
;onsolosu tarafalrından uğurlanmış makinesi de kendi organlarına Ia
ır. . zım gelen besinleri alamazsa iş göre
. ~~~e .tayy~re ıle Fransa büyük el- mez. Her yaşıyan canlı gibj insan

~lıgı ı~ınc_~ t~car~t ataşesi B. Lokont, lar da yaşamak için bir çok kireçlcre 
~lonya ~uyük tıcaret ataşesi Nodeo muhtaçtır. İnsanlar güneşi, havayı, 

Şızmanskı, illestrasyon mecmuası ve ıuyu çok kolay buldukları halde 
muharr!rlerlnden B.Delesse İşak diln besinl<?r tedarikinde fnzla zorluk çe-
1stanbula hareket etmişlerdir. kerler. Bütün hayat kavgası ve yaşa-

-=·*·=- ma mücadelesi ve bu kadar didinme 

Fuardaki sag"' 'ık ve caba.ı~ma hep bu ~addeleri elde 
etmek ıçın yapılır. Yıyecek ve içe-

• • cek bulmak için her canlı, çalışmak 
SerglSI ıstırarında kalır. İnsanlar da yiyecek 
--.- için didinirler. 

Halkın büyük alaka• Aç kalmış bir insan vücudu rnahve 
• ınahktlmdur. İnsanlar gıda aldık-

s ı le karşılandı ları müddetçe ayakta durur, çalışır 
Fuardaki sağlık seriİBi halkın ok ve ~abalarlar. . . . 

Terfi eden adli. 
yecilerimiz 

Terfi liıtesi geldi 

Bağda bulunan 
cesed 

bir vapura Avrupa için ilk üzüm yük
lenmiştir. 

bUyük al8kasiyle karşılanmaktn~ır .. 'Yemek z~vkı,_ıyı besle~rn~. n~~usu 
l\:füzeyi ziyaret ederek İstanbul hıf- ı~s~nla_:ın J em ege olan duşkunlukle
zıssıhha müzesinden getirile bi k rmı çogaltır. Bazan yemek zevkle-

Mahaullerimizin nefaseti: eserleri muldJ·ları gö 1 n rtçl 
0 

rini haddinden ziyade suiistimal e-
'I t k · t Ud ' ren er, saa er- d 1 · d ö U .ı.• ın a a tıcare rn ürlOğU, mUs- ce oradan ayrılmamaktadır. Sağlık en erı e g r rilz. 

İzmir adllye mensuplarından bir 
--oğu ndliye vekaletince terfi ettiril
nişlerdir. 

b:mir ahkamı şahsiye hakimi B. 

Bağ bekçisi kardiyak 
bir nd amm!ş 

Cumaovası nahiyesinde Dereköy 
civarında aşcı Mustafa ve Alinin ba
ğında b:r cesecl bulunmuştur. Yapı
lan tahkikatta cesedin bağda bekçi-
lik eden Süleyman oğlu Üsküplil 65 
yaşında ismail Polada ait olduiu an
hışılmıştır. Kuziuni bir arap olan 

Bazı fayialar: 
Diln piyasada bir şayia çıkmıştır. 

Bu şayiaya göre limanda bulunan 
bir Alınan vapuru, Avrupa limanla
rı için bir miktar incir yilklemiş, bi
lahare bu mah ulü tekrar hıhliye et
miştir. A1akadarlardan yaptığımız 

tahkikata göre hab~r asılsızdır. 
Yalnız limanımızda bulunan ve 

mahsul ~klernek için bir gün daha 

1smailin, bundan dört..gün..eV».el ha-+.--_.......;::11!.._,UL,_.,~-

tahBillerimizin ilzUm ve palamutlar- sergisinde bula ıc h t 1 ki Ik 1 Hatta vücudleri zehirlenecek ka-
l d·- h il · ü kü ş 1 as a 1 ar, a 0

' d kt b·ı · O n ıger ma su erı m m n olduin eroin tahribatı f t k b k ar yeme en ı e çekınmezler. y-
k d T d k t . k·ı ' enn çocu a ırnı, 1 . 1 d 

a 
1 
ar ı 

1
ma c e.re . en~ız şe ı de ~n vlt mi n hakkında çok güzel eserler ~ .ım:~~ a~ bva

1
r ır ki, arz~. ettikleri 

zır ama arı ve ızm r pıynsa ına gon- tablolar vardır. . ı~ ece erı u amayınca uzillürlcr. 
dermeleri kendi menfaatleı i il tizo- Seı uı'nı·n . b d h Ve bundan dolayı uzviyetlerinin bcs-

d 1 t 
• . . 

1 
o .... ) anı aşın n er gece 1 . kl . . sın an ol uguna daıı· rısa eler bas - halktı 'J'U•·k" k f d 1 f'l 1 enemıyece ermı .sanarak bü\·ük bir .. . • -.e ço ay a ı ı m er gös 1 • • 

tırmış ve butUn ticaret odalarına terilmcktedir. e eme ve yeıse kapılırlar. 
göndermiştir. nu gibi insanlar börekler, kızart-

Bu risaleler, rnüstahsillere dağıtı- -=·*·=-- malnr, tatlılar, kuzular daha bir çok 
lacaktır. Vakıflar ıımum gıdalarla sofralarmı doldurmak is-

ter1~,. Itondi :fikil'lcrince bunhır, nğ 

~ lıkları için. e .mutıaıt Iazım<lır. 
Haınuln oöyıe razıa dolu ve noı 01:.rıı 

Kazım Akşit, izmir sulh hukuk ha
kimi Ce\'det Meriç, izmir müddeiu
mumisi başmuavini Zahid Özbudak, 
birinci sorgu hakimi Sıtkı Yusuf oğ
lu, Urla ceza hakimi Cellieddln 
Cem, Menemen hukuk hfı.kimi Şem
seddin Bakaloğlu, Torbalı hakimi 
HOseyin T 'murkalgay, Seferihisar ğa b~e~f olarak ~lmdığı ve za en 
h!kimi Fehmi Ünal, Kemalpaşa ha- hastalıklı blr ndam olduA'u anlaııl
kimi Osman Yeter, Karaburun ha- mıştır. Bağa iki üç gündenberl de 
kimi Hakkı Oğuzman, Çeşme haki- kimse uğramamıştı. Haciz memur -
mi Eşref Sami Atayer~n maaşları 55 ları, bağdaki mahsulü tespit için gi
liradan 60 liraya, ağırceza rnahke - dince ce edle karşılaşmış ve jandar
meei azasından Apturrahman Bir, mayı haberdar etmişlerdir. Yapılan 
birinci hukuk mahkemesi azasından muayenesinde lsman:n ötedenberi 

Dln tetkiı~ler yaptı ' "sofral~r ne sıh.~ata daha fazla yarar 

Şehr. · ld.ğ' . d - ne de ınsanın ornrilnfi uzatır. 

Sarhosluk 
il 

ımıze ge ı mı yaz ıgtmız . . 
vakıflar umum müdürü B. Fahred _ Hakıkatte bu mebzul ve muhtelif 
din Kiper, fuarı gezdikten ve vakıf- yemekler vücud makinesini hiç duy· 
lar pavyonunda uzun müddet kala- madan »ornr ve bozarlaı·. Kuvvet ve· 

k 
rak tetkiklerde bulunduktan sonra recckleri yerde, sağlığını bozarlar. 

yüzünden İ i kişi diln sabah izmir vakıflar müdürü B. İnsanlar bilmelidirler ki, böyle bol gı 

bir kalp hastalığına müpteli olduğu 
~!üfid Erkuyumçu, ticaret rnahke- ve bağda öldU~ü, cesedinin de te-

E at S 1
. ·ı h · · d k. k f daları almakla en sonunda bunların 

~ ll f d s erez ı ı e şe rımız e ı va ı • 
aglr Sure e Yara an l zararlı hesabını vereceklerdir. VUcu· 

lar aknratını gezmiş, vali B. Etem 

D 
dün ihtiyacı olan gıdadan fazla bir 

iln akşam sant 19 da Asmalımes- Cavide ağır şaka yapınca Cavid, Aykutu ziyaret etmiştir. mesi azasından Fevzi Uslu, İzzet 
Aker, icra muavini hakimi Hüsnü 
Kabakcıoj'lu, sulh hukuk hakimi 
Bebçet Türkay, ikinci sulh ceza hd
kimi Naci Erel, birinci sulh ceza ha
kimi Ferruh Adalı, ikinci sorgu ha
kimi Hasan Basri Günal, Kuşadası 
ceza hükimi Fevzi Oz, Foça müddei
umumisi İhsan Ebdil, Çeşme müdde
iumumisi Sadun Gazioğlunun maaş
ları 45 liradan 50 liraya, İzmir dör
dUncQ icra memur muavini Şevket 
Ergün, birinci icra memur muavini 
Kamil Erkılıç, ikinci ceza memur 
muavini Sami Erdem, Kemalpaşa ic· 
ra memuru Şaban Sırrı Ergünün ma
aşları 22 liradan 25 şer liraya, Ur
la icra memuru Hüsameddin Enerin 
maaşı 25 liraya, Menemen icra me
muru Karslı oğlunun maaşı 15 lira
ya, Torbalı sorgu hakimi İzzet GU
vener, Çeşme sorgu hakimi Hayri 
Tamayın maaşları 25 şer liraya iz-
mir mUddeiupıumilik başkatibi Sab
ri Ah11ğın maaşı 26 liraya, ikinci hu
kuk mahkemesi başkfttibi Ahmed 
Rıza Alpkonurun maaşı 20 liraya, 
ikinci hukuk mahkemesi zabıt kl • 
tiplerinden Saip Erakmanın maaıı 

20 liraya, icra muhas:p mesul Refiki 
Sallheddin, icra veznedarıVis Abu
run maaılan 25 ıer liraya terfi etti
ril m iıl erdir. 

-=·*·=-
Polis mütehassısı 
Polis enstitüsü müdü· 
rrl Ankara' dan d6ndü 

f essUh ettiği görülmüş, cesedde hi~ 
bir yara, bere bulunmadığı tes~it e

dilmiştir. Tahkikata el koyan müd · 
de umumt muavini B. Sabri Atama
ner ölüm vakasını tespit ederek iz
mfre dönmllştilr. 

-=·*·=-
Gelenler, gidPn\er 

cid mahallesinde bir cinavet olmua, Şakavı bırakı f 1 k 1 gıdayı uzviyete ithal etmek bir cinıı· 
"' " - ., n ena o aca · B. Fahreddin Kiper, bir kaç aijn tt• B k'l 

iki kişi ağır surette yaralanmıştır. v· 'ht d b 
1 

o ye ır. unun er geç cezası çe ı c· 
ıye ı ar a u unmuş, onların daha izmirde kalacak, sonra istan- cektir. 

Vakanın sebebi sarhoşluktuı·. Cavid, bu ihtnra aldırmadıklarını görünce bula gidccekfr. Çünkü, fazla ve bol gıda vUcudU!l 
Ahmed ve Mustafa adlarında üç ar-kadaş, dün snbahtan :tibaren içki iç- yanında bulunan bıçağı çekerek Ah- I' "\ çevikliğini, tenasübünü, güzelliğini, 
rneğe başlamış, öğleye kadar rakı me~i baldır~ndan, Mustafayı da nı; 1 Askerlik şube. letafetini tamamiyle kaybettirip en 
içtikten .sonra öğleden sonra da şa- yeı·ınden agır surette yaralamıştır. evvel vilcut şişmanladığı için bütUıı • " vücudun güzelliği za!I olur. Ve bff 
rnbn çevirmiş. bir müddet de şarap Suçlu, knnh bıçağiyle yakalanmıştır. Slllden çok hastalıklara hazırlanır. vucud 
içmişlerdir. Ahmedin baldırındaki yaradan faz- G d ·k ı · t [ b kuvvetini kaybeder, faaliyetini nzııl .. 

'.:\luhtelif meyhanelerde içilen bu la kan akmıştır. BUyilk bir damarın l l a e e tır. Uzviyetin mühim organlarmdatl 
içkilerin tes·riyle hepsi de sarhoş ol- kesildiği anlaşılmıştır. Mustafanın a/ınCıc~k 
duktan sonra Asmalımescidde SU- da vaziyeti tehlikelidir. olan kan damarlarını katılaştırır. 

Ziya istanbuldan şehrimize gelmiş- leynıanın kahvesine giderek orada Had·se tahkikatına müddeiumumi Askeri kara &'edikli ve gedikli ua- vilcudil romatizmaya sürükler. 1nsnll
1 

leruir. ta hazırlama okullarına talebe alı· şeker illetine müptela kılar. Safra -;e 
oturmuş, biribiriyle alay etmeğe muavinlerinden B. Kemal Berkarda 

b 
l 1 d Ah d :\I t f tarnfından el konmuştur nıyor: böbrek kum ve taşlarına yardım c• 

Eskişehir mebusu B. lzzet Erukan 
Eskişehirden, ticaret vekdleti hari
ci ticaret dairesi reis vekili Cemal 

İzmir mebuRu B. Reşad Mimaroğ
lu istanbula, Konya mebusu Galip 
Gültekin Konyaya, Afyon mebusu 
Cemal Akçfn iskenderuna, lzmir me
busu B. Rahmi Köken Ödemişe git., 
mişlerdir. 

-=*=--

aş amış ar ır. me ve ... us a a, Knyseride bulunan askeri kara, der. Kalbi yağlandırır ve nihnyet sel< 
-----«««***>>>---- gcd:kli erbaş okulunun üç sınıflı ve tclere sebep olur. İşte hep bu tablO' 

Y 
• t b •• ı Kırıkkaledeki gedikli usta hazırla_{ lar, bu felaket manzaraları fozl-e n ı o o us er ma okulunun yalnız birinci sınıfına( betdenmelerin netit.stdir. tmuınlııt' 

talebe alınacaktır. Bu talebelerin ' daima sade ve tabiiliği bırakrnadııJ1• 
k6ylü veya orta okulu bulunmıyan ~ vilcudun ihtiyacı nisbetinde Uizırn ,e 

B l 
7 • • [ d ., b kaza merkezi nüfuslarında kayıtlı len gıdaları alırlar a daha ferahlı ,e 

e eu l yenln zsmar a tgl Of O ÜS• olması şarttır. İstekli ilk okul me- daha neşeli bir hnynt geçirirler. 
Torbalıda Tepek5yde oturan Ay- / l [ d zunlariyle kara gedikli okulnun Üzilm, incir, sebze ve meyve )'iycfl 

dınlı Ahmed oğlu karısı Fatma, kızı er f eS im Q ln 1 ikinci veya Uçüncü sınıflarına gire-ı insanlar dünyanın en ku\vetli ve e~ 
Münevver ve oğlu DUndar, )'idikleri Belediyenin Almanyadan son ge- münasebetiyle romorklu otobüs, fu- cek orta birinci veya ikinci sınıfı kudretli vticudlarmı taşımakta oldll 

Zeh;rlenme 

iekenbe çorbasından zehirlenmiıler- tirttiği altı otobüs ve trambüs te be- ar sahasındaki a!!falt yolda işliyecek- ikmal etmiş olanların şubeye milra- lnrma kntiyetle emin olmahclırlıır· 
dir. Hayatları kurtarılmlJ, zehirlen- iedi'-·ece tesellüm edilmiştir. Otobüs- tir. Fuarı ~ezmek veya bir semtinden caatlnrı Hlzımdır. İncir ve Uzümün yaş ve kurusunll

0 

.J ·---------------~---------- rt' menin kalayıız bakır kaptan olduj'u lerin muayeneleri, bir fen heyeti ta- diğer semtine gitmek istiyenler, bu vücude pek çok faydnsı vardır. !Jt.1 anlatılmıştır. rafından yapılmıştır. Bu otobüsler konforlü vasıtadan istifade edecek- M ~r kez ha i )arın kalorisi ve vitnminlcl'i de fıı:; 
-=·*·=- şehrin muhtelif semtlerindeki servis- }erdir. Belediyenin, fuar kapandık- ladır. Sebze ve meyve vUcud mal<I 

.Ey Jenınek maksadile !erde kuJ!anılac aktır. Bussing fir- tan oonra bu romor klu oto büıleri de 3 7 5 b İn fi T Q ya yap• ein e enerji ve kuvvet verir! er. ~1 <ı"; 
kaçırmış ması tarafından Almanyadan Fuar aatın alması muhtemeldir. tırılccak ve ve setizcleri çok yiyen in•••\:. ------=**=:------ B B daima şen ve şatır Y~~mrlar .. Bu!ltll• 

Bayındınn Orta mahallesinde HU. Ak F k . elediye, asmahane civarında nn vücud makinelerı hem kU''"e {I· 
seyin oA"lu 18 yaeında Ot?vdet Okur, B. Sıtkı kay ena ma sat ;ı, g tm~şler üç yUz bin liraya bOyilk bir hal inşa- hem de sağlamdır. Sağlnm olnll "\e 
14 yaşında Hacer! evlenmek rnaksa- ödemiş ilk tedrisat müfettişi B. Ödemişte Cumhuriyet mahalle in- sını milnakasaya çıkarmış. fakat ta- cad istediği gibi çalışır, your1ınn~ 
diylc kaçırmıı, ıuçlu tutularak adli· Sıdkı Akkay İzmir bölgesi ilktedrisat ele oturan Tnh 'r kızı 27 yaşında evli lip çıkmadığından hal keşif projesi- kocamaz. -yeye verilmfıtir. müfettişliğine tayin olunmuş, şehri- Eminenin evine &"ece fena maksadla ne göre inşaat bedel'ne 75.000 lira 

-;--oo*oo mize ielerek yeni vazifesine başla- giden Ömer oilu Mehmed ve Yusuf zam yapılmışhr. Hal, 375 bin liraya 

F
0

U AR-DA 
Bu nkşam 

A vrupadan dönen ve ıehrimizde 
Ç de h rs 1 k 

mıştır. oğlu Mustafa, zabıtaca tutulmuıılar- inşa ettirilecektir. İnşaata bu sene 
bulunan Ankara polis enstitllaU mil- eşme ı ız ı " K. d rha mda dır. içinde başlanacaktır. 

tstan bul belediyesi 
ŞEHl TİYATROSU 

dürü B. Adil Başer yakında Ankara- Çeımede Karabinyaya ait istanbul l~ C Y Ô 
ya ildecektir. Haber aldığımıza g6- otelinde misafir bulunan Karvıyakalı Bucadaki çocuk kinderhaymı, ayın Jemişte hırsızlık Yunanlı mes'ekdaş, arımız 
re, polis enstitüsü müdürü, Avrupa AH kızı Bn. Fatma Tezin s;yah renk- 29 zuncu günü kapanacaktır. Kin- Ödemişte Meşrutiyet mahalle.sin- Yunan gazetecilerinden iki rnesl k 
seyahatinde Türkiyeye getirilecek te bir mantosu çalınmıştır. Manto - derhaymda bulunan 100 çocuk, te- de bohçacı Mehmed kızı Mukadde- dnş, şehrimize gelmiş, fuarı dyaret 
polis mütehassısı meselesini intaç et- nun cebinde 17 lira para vardı. Hır- ıniz hava ve iyi gıda ile fenni bakım sin sergisinden blr yazma çalan ls- etmişlerdir. Yunanlı me lekdaşları
miştir. Bir müddet sonra mütehassıs- sızhfıı yaptığı şüphe edilen Münev- saye.sinde çok isifade etmiş, hemen mail karısı A~e zabıtaca tutulmuş- rnız, :zmir fuarını fevkalade vü~el 
Iar a-elerek işe başlıyac.:aklardtr. ver adındaki kadın yakalanmıştır. hepsi de k:ıo almıştır. tur ı b~lçlJ,1klarını _şöylemi1

1

erdir . .. ıı .• ,, t 

Saat 21.30 da 
Bir Muharı'p a:-anıfO"' 

Komedi dört pcrdP 
Dikkat: Tiyatro sı>rgi sarn

yının arkasmda~r. _-"" 



26 Aiullo• 1939 Cumarte•I (ANADOLU) 

Sulh mii, 
Harp mı? 
- Baıte.rafı 1 inci •ahifede -

terler temayül ederlerse inııilterenin 
böyle bir müzakereyi mümkün kıl • 
mak ve müsbet bir neticeye vardır • 
mak hu•u•unda bütün kuvvetlerin~ 
sarfetmeie amade bulunduiunu da 
temin etmittir. lnııilterenin bun~ 
için ileri •ilrdüiü bir tek tart vardır, 
o da lafzi ve fili tehdidlere nihayet 
verilmeaidir. Zaten bir müzakerenin 
baılıyabilmeai için bundan daha ta• 
bil bir tey taoavvur edilem.ezdi. 

lngiltere, Polonya ile bir mütekabil 
yardım paktı imzaladı 

fnııiliz kabineai bu kadarla da ik
tifa etmemif, bütün bu noktai naza

Bu pakt, gerek Pariste 
yet:e karşı"an;nıştır. 

ve gerekse 
Pakt beş 

Varşovada büyük memnuni· 
muteberdir sene • • 

ıcın • 
rını evvelce Almanya tarafından ve· Londra, 25 (Radyo) - Hariciye 
rilmiı olan bir muhtıraya cevab tar- nazırı Lord Halifaks ile Polonya se
zında Berlindeki sefiri vaaıtaaiyle firi Rasimski arasında bugiln bir mü. 
doğrudan doiruya Alman hükumeti· tekabil yardım paktı imzalanrrotır. 

ne de teblii etmittir. Bu pakt, metni aşağıda yazılı altı 
Görülyor ki demokrasilerin cephe· maddeden ibarettir: 

ıi inıaniyeti bir harb felaketinden ko-
rumak için inıan kudretinin yettiği 
herteyi yapmakta kuıur etmemittir. 
Ve kendisine imki.n verilirse yarın 
da yapmakta tereddüd etmiyecektir. 

l- Akitlerden biri üçüncü bir 

devletin tecavüzüne uğrarsa, diğeri 

bütün kuvvetlerile ona yardım etme
ği taahhüd eder. 

2 - Avrupa devletlerinden biri, 
akitlerden birinin istiklalini ortadan 

kaldırmak maksadile tecavüze kal-

kışırsa, diğer akit derhal miltecaı·iz 

dev !ete karşı mukabelede bulunacak 

l'e bütiln kuvvetleriyle harekete ge. 

çecek~r. 

3 - Herhangi bir devlet akitler
den birinin iktısadi menafiine teca
vüz ettiği takdirde muahedenin birin 

ci maddesi tatbök olunacaktır. lşartiyle beş sene için muteberdir. 
4 - Akitler, bir taarruz vukuun- Varşova, 25 (Radyo) - Hariciye 

da kara, deniz ve hava kuvvetlerini • nazırı Lord Halifaksla Polonya se
birib;rıerinin emrine amade bulun- lfiri Rasimski arasında imzalanan mü 
duracağını taahhüd ederler. tekabil yardım paktı bura mehafi-

5 - Bir harp vukuunda akitler lind~ memnuniyetle karşılanmıştır. 
münferiılen mütareke ve sulh akte- Pario, 25 (Radyo) - İngiltere ile 

Polonya arasında aktedilmiş olan 
mütekabil yardım paktı, siyasi ve res 
mi mehafilde çok iyi bir tesir uy:ın
dırnııştır. 

demezler. 
6 - !şbu mütekabil yardım paktı, 

bugünden itibaren meriyete girmek 

Bundan ıonra artık bütün karar ve 
meıuliyet totaliterlere ve bilhaaaa 
Almanyaya teveccüh etmektedir. 
Danzig davaaı Almanya için nihayet 
dört yüz bin nüfuıluk bir tek tehrin 
mukadderatı mese!eıidir. Karıılıklı 

haklara riayet edilmek kaydiyle ni
hayet müzakere yolu ile de Almanla. 
rı tatmin edecek bir neticeye bailan 
ması mümkün ola.ıı bu tehrin mukad. 
deratı için bütün Almanyayı ve o

nunla birlikte bütün dünyayı kana 
Ve atefe boimakta Alman devlet a
damları bir iıabet ve mantık bula -

Trakya' da 
geçit 

ınuazzaın bir Romanya 
Hakkında Roma' nın 

vardiği haber! • 
resmı yapıldı Roma, 25 (Radyo) - Bilkreşten 

haber veriliyor: 

Gecit • 
resmi, tam dört saat sürdü. Mısır askeri 

Romanya hükümeti, bir harp vu

kuunda ancak kendi hududlarını mü. 

dafaa edeceğin! bildirmiştir. 

hey' eti ateşe mi/iterler ve meb'us!ar vardı 
<:aklar mı bilmiyoruz. İstanbul 25 (Telefon) - Geçit 

Halbukl Almanya için bu kadar resmi Edirnede nüz:ı:ıun~ çif.tl!ğ! mey
baait olan Danziıı davaaı demokra _ danında yapıldı. Yuz bın kışının sey. 
ı'ı · • b"t"" · ı · b ·· k" rettiği bu muhteşem sahne fevkaJa•er ıçm u un ınaan ıaın Ul'un u 
ınukadderatını tayin eden muazzam de idi. 
bir dava halindedir. Geçit resmine elli bin asker iştirak 

Demokraıileria Danziıı davaıiyle etti. 
ileri sürdükleri tez milletler araaı ih. Sabah saat 7,30 da mareşalımız 
lili.flarda zorbalıia nihayet vermek Fevzi Çakmak refakatlerindeki ku
ıneıeleıidir. Yalnız Almanya ve to. mandanlarla şeref tribününe geldi
lll!iterler deiil, bütün medeni dünya !er. Biraz sonra Edirne üzerinden yüz 

den fazla tayyaremiz göründü. 8,15 
te Trakya kolordusu kumandanı, ge. 
neral Salihle erkanıharbiyesi geçti. 
Arkadan yedi fırkadan mürekkep pL 
yade kuvvetlerimiz, saat 10 a kadar 
geçti. Müteakiben, bindirilmiş ağır 
makineliler alayı, istihkam ve muha
bere birlikleri, sahra topçuları, zırhlı 
Tugay, motosiklet ve harp otomo
billeri ve tanklar, ucu bucağı gelmez 
şekilde geçti. Göğüsler iftiharla ka-

lngiltere, Romanya hü

bardı. Sevinçten ağlıyanlar çoktu. 

Bu kadar büyük geçit resmi şimdiye 

Mısır askeri heyeti, mebuslar ve ata

şemiliterler vardı. Halk, kahraman 

kadar görülmedi. ordumuzun intizamı karşısında hay. 

Geçit resmi tam dört saat sürdil. ranlık içinde kaldı. 

** ~ . 
Danzigte son va-

• • 
zıyetın ·aynası devletleri aralarındaki ihtlli.fları 

h. .. ı için •<ı-• ı..aııaa, kuvvete miit~caat 
•tın•kten ••zseçmeli, karıılıkli mil· 
~&kere uıulünli kabul etmelidir. ln-
11.tılığm atiai, medeniyetin kurtulma .. 
11 İçin bundan baıka yol yoktur. itte 
haddi zatinde Almanya için baıit 
<>lan Danziıı davası ııene Almanyanın 
hatalı hareketi yüzünden demokra· 
•iter için bu derece ııenit ve tümul-

kumetine mühim bir tek- Poionyada askeri faaliyet gittikçe art-

1.ft b ı d maktadır. s~rlinde hüküm sü-
1 e u llll' u ren kanaat n~dir? 

1" il bir mahiyet almıttır. 
8iraz evvel de ıöylediğimiz ııibi 

deınokraıiler cepheıi bu davanın 
hem tarafeyni tatmin edecek ve hem 

de beıeriyeti kanlı bir felaketten ko

lıtyacak bir tekilde halledilmeıi için 

llıiimkün olan herıeyi yapmıı, en 

Bu teklif, MJ.caristan ve Bulgaristan 
lehine hudud tashihi mahiyetindedir. 

Romanya teklitn geri alının - sını istedi 
İstanbul, 25 (Telefonla) - !ngil-

terenin Romanya maslahatgüzarı, 

caristan lehine olmak üzere Roman

yanın hudud tashihi yapmasını t eklif 
'<>n tedbir ve vaaıtalara da bat vur- buaün hariciye nezaretine "iderek, 
ııı .. .. etmiştır 

ıııtur. Gafenko ile uzun miiddet konuşmuş 
Gafenko, menfl cevap verileceğini Şimdi karar vermek 11ra11 totali- ve hükümeli namına bazı tekliflerde 

lerlerin ve bilhaHa Almanyanındır. bulunmuştur. beyan ederek, bu teklifi geri alma-

Önümüzdeki pazar günü Tanen • Son alınan haberlere göre, İngiliz sını İngiliz maslahatgüzarından rica 
~·~ zaferinin yıldönümü münaae - . maslahatgüzarı, Bulgarisatn ve Ma- etmiştir. 
d •tıy! B. Hitlerin bir nutuk irad e- M 1 v • 1 f 
,::~iı.i ~alumdh~rk. _Mem

1
1ekebtinde her ar eş a 0 .( oşı 0 

,, c ıtırazıız a ım o an u zatın 

~"••niyeti bir harbe mi, yokıa sul • R J •) • F •• k J • 
• mi sürüklemek i•tediii ancak o us - ngı iZ .. ransız muza ere erı· 

r 
"" anlatılacaktır. J "" k J d " 
'tekrar edelim dünyanın mukad • ne uzum a m lJ 1 gı nı 

~•atı B. Hitlerin dudaklarından çı- Paris, 25 (Radyo) - Moskovadan relerinin devamına lüzum kalmadı-
••k aözlere bağlı bulunuyor. Hat- haber veriliyor: ğını beyan eylemiştir. 

ı, l D ~ ..\lmanyanın mukadderatı heaa. Mareşal Voroşilof, bugün ingiliz Genera umenin il~ amiral Plon-

bildirdi 

Berlin, 25 (A.A.) - Havas ajan-
sından: 

Bu sabah Berlinde iyi haber alan 
menbalardaki kanaat vRziyetin he • 
men derhal kendini gösterecek bir 
tehlike arzetmeden vahimleşm'.yece
ği merkezindedir. 

Nachtausgabe gazetesi, Danzigin 
etr0 fında bu lunan Polonya askerle
rinin artık Polonya hükümetinin 

kontro!Unde bulunmadığını isbata 
çalışmaktadır! ar. 

Angriff gazetes ', Berlindeki sil
k('ın ile Paris \'e Londradaki siııirlili-

ği mukayese ediyoı ve diyor ki: 

Almanyada herkes biliyor ki bu-

Danzig, 25 (A.A,) - Matbuat bil. 
rom iiyan meclisinin Danzigte hu -
susi otomobillerin işlemesini mene
den bir kararnamesini neşretmiştir. 
Bu tedbirin sebebi Polonyanın hudu. 
du kapaması sebebiyle benzin gel
m'yeceğinden sarfiyatı mümkün ol
duğu kadar azaltmaktır. 

Danzig, 25 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

Danzig arazisinden bilhassa Krs
chemken ve Goldkurg hududu istas
yonlarından yapılan müşabedele~e 

göre l 'olonya arazisinde asker tah
şidatı devam etmektedir. 

Danziger Vorposten muhabiri ga
zetesine şu haberi veriyor: 

günlerde alınacak karar Danzigi ve Dürbünle yaptığım müşahedeler 
korirtoru değil fakat ingilterenin Polonya arazisınde ezciimle Kokosc 
çemberleme siyaseti ile dünyadald hken ve Matern de büyük askeri ha. 
vaziyeti umunıi tehlikeye giren Al- reketin vukuunu göstermektedir. 
mı.nyanın mukadderatını aliikadar Danzig hududunda iki ki!ometre ö
eclecektir. tcde Kokoschken istasyonuna dün 

Angriffin dahili propagandanın bütün gün asker ve eşya ile dolu tren 
tııkv ,/esini istihdaf eden bu sözleri !er gelm iştir. Gelen asker lıilhassa 
ilfo,;keıva paktının çember cephesini piyade ve oldukça mühim mild ar

CSAHIFE 3)' " 

1 Düşündüklerim , ] 

"Varak mihri 
Vefavı kim ., 
Okur, kim dinler,, 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Amerika Cumhurreiai M. Rıuvelt, 
ııeçenlerdeki mesajının uiradıiı a• 
kamete raimen, ikinci bir meaajla 
İtalya kralına bat vurdu. 

Papa da bir meıaj neıretti. 
Belçika kralının meıajı iıe, tura -

cıkta iki ııünlük hadisedir • 
Fakat bunların akiıleri ve teıirle

ri, ıantajcı, blöfcü blok üzerinde hiç 
de ııörülmedi. Bütün bir beteriyetin 
inaani, vicdani duyııularını harekete 
ııetiren bu mesajlar, sanki Merih yıl. 
dızından ııelip de bu toprak üıtünde. 
ki hiç bir ıeyle, bu toprağa aid ha -
kikatler, tarihler, medeniyetler ve 
enditelerle ve inıan denilen bu yara. 
dılıtın akıl ve hi11i ile, mantık ve ic; 
alemi ile alakaları yokmut ııibi, on
ların üzerinde hiç bir aksülamel u
yandırmadı. 

Şu halde, bütün bildiklerimizia 
haricinde bir ruh ve kafa buhranı 
ile karşı karııya bulunuyoruz, demek 
tir. Suya iılenen ömüraüz ve uçucu 
nakıtlar bile bu meıajlar kadar bio 
çare deiildir. 

Mesaj!. .• 
Fakat beyhude bir teıebbüı de • 

iil mi7 
Bu ölçü.de meıaj, bir dildir, bir va

aıtadır, bir harekettir. Onu, ancak 
ondan anlıyana ııöndermek ııerektir. 
Eııer kartınızdaki bundan anlamıyor 
veya anlamak iatemiyorıa, yapaca • 
iınız tey, ona kendi alııtıiı ve kav• 
radığı vaııta ile mukabele etmek ır .. 
rektir. 

Bu, ne olabilir 7 .• 
Evvelce de çok ıöyledik: Kuvveti 
Almanya ve ltalya •ulh maaaııpa 

bir kaç defa oturdular. Burada ko • 
nuıup imzaladılar, diier tarafa ııe

çip bozdular ve yaladılar. Blöf ve 
tehdidlerin piyasada revaç bulduiu 
müddetçe, onlar adeta bunu •iya•et• 
!erinin bir ıiıtemi, bir karekteri hali
ne •etirdiler. Fakat bunun aonu?. 

lıte ııeldi, çattı ... 
Artık bu ıiyasete bir cyuh ve :ruh• 

borusu çalınacaktır. Ne çare ki, b11 
boru, dört kitabın bahıettiii larafll 
denen meleğin surunu ııeçecek ve 
dünyamız, bir çii ııibi yuvarlanarak. 
korkunç, baı döndürücü bir uçuru -
mun en derin nokta•ında kayalara 
çarpıp parçalanacaktır. insanlığı dil
şfu>düren budur, yokaa Almanva ve 
ltalyaya karıı verilecek harb deiil .. 
Harbden korkan, tantaja ve tehdide 
kıymet veren kalmamııtır. ÇeLı~. 
laynin dün avam kamarasında söyle 
diği nutkun tonuna ve soiukluğuna 
dikkat edilirse, demokra•iler cepheo 
•inde havanın deilıip fırtınaların 

homurtuıu ile dolup boıalmaia bat· 
ladığı anlatılır. Endiıe, yalnız mede

niyete, yalnız maaum inaan ve mil • 

!etlerin haklarına ve uirıyacaklan 
facialara aittir .• 

Bizce mesajların kıymeti, bir hl
diıeyi tarih ve inaan1ık huzurunda 

tesbit etmek, daha doiruıu har'bl 
kimlerin çıkardıiını cihan umumi 

efkarına ihaaı ve kabul ettirmekten 
ibarettir. 

Yoksa; 
«Varakı mihri vefayı kim okur , 

kim dinler.» /"a da temenniye ıayandır ki bu ve Fransız askeri heyetleri reisleri ket, on <lak ka süren bir konuşııı a ı 
h•ıter insaniyete barb değil, devam- general Dumen 'n ile amiral Plonke- müteakıp mareşal Voroşilofla veda· 

•ıııı. ümidi getirıin. ti kabul etmiş ve Rus • Alman pak- !aşarak ayrılmışlar ve biraz sonra 
tından sonra, bir müddet evvel baş- ~ıo,kovayı terketmişlerdir, 

yıktıji;ını bild 'ren diğer gazetelerin da da suvaridir. Kıtalar Ramkau ve --------------
yazdıkları ile bir tezad teşkil eyle- Pampau köylerine doğru yollaıımış-

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

o 

B. Selim Sırrı 
SQrnsunhalkeoinde bir 

konferans verdi 
lıı ~aınsun, 25 (A.A) - Ordu mebu
lı ~· Selim Sırrı Tarcan, dün akşam 
~ kc\'inde bir konferans vermiştir. 

Ito 0nferansta, başta vali vekili, tum 
oı~utan vekili, askeri ve sivil erkan 
Qq aıc ilzere yüzlerce vatandaş bu-

ltıu,tur. 

Papagos 
lon.draya gitmedi 

, A.tina, 25 (A.A.) - Atina Ajan
~~l>l!cneJ kurmay başkanı general 
~~~~1!0sun Londraya hareket ettiği 
~~~ 1nda bazı yabancı gazetelerde 
"~u~ haberlerin kat'iyyen esassız 

l!ıınu bildirmektedir. 

mektedir tır. 
lıyan Rus. ingiliz • Fransız müzake- -----•«***•»-----

Yugoslavya 
Kabinesi Türk -Alman Alman kumaııdanları istifa etti ve tekrar 

muahed~si yeniden Dün sabah Hitler'in riyasetinde Beıgrad, 2~~~.~~du Sırp_ Hll'-

d ·ı d"ld" toplanarak konUŞfUfar vat uzl.a,şması, olmuş, bitmiş te!Akld ta ı e ı ı olunabılır. 
,, . . . . Beıl in, 25 (Radyo) - Hitler, danları çağırmış ve bir konferans Neşredilen resmi bir tebliğe göre 

lstanbul, 25 (Telefonla) -T urk-ı mıştır. İkı taraf, mukabıl tarafın ta· bugün öğleden evvel başta Maresal akdederek kendileriyle uzun müddet M k Ts tk · · · k ' 
AI · hed · d'l d'l k · 1 J 1 b'l k , ,. . • açe - ve ovıç proıesı, e sper-man tıcaret mua esı ta ı e ı • asıy e ma a a ı ece tır. Gorıng olmak üzere bütün kuman· konuşmuştur 1 · t tk'k' d t'kt · erın e ı ın en ııeç ı en sonra, 

R J 1 • ı F niyabet meclisinin tasvibine iktiran 

us - aoon ngı tere - ransa :;E;t~::ojenin.artıkbirgün. mesele-
sovyet Rusya, Japonya ile Je Japonyayı Totaliter/erden ayır B.elgrad, ~ 5 (A.~) -Yeni kabi-

neyı kurmaga yemden memur edil· 

anlaşm<.1.k istiyor mag"'a callŞlYO / miş olan başvekil Tsvetkoviç Sırp -
• T ar Hırvat anlaşması dolayısiyle kabine-

Tokyo, 25 (Radyo) - Son alı· nu ve hatta, Almanya ile yaptığı gi· Paris, 25 (Radyo) - japonyanın, 1 yetlere göre, ingiltere ve Fransa, ja- nin daha genij bir temele davanması 
nan haberlere göre; Sovyet Rusya; bi bir ademi tecavüz paktı yapmak Rus • Alman paktından sonra ken- 'POnyayı totaliterlerden vazgeçirmek icap ettiğini ve eski kabinenin bun-
japonya ile olan bütün ihtilaflarını istediğini bildirmiştir disi iç'n ne gibi bir hattı hareket ta- için kendisine mühim tekliflerde bu-! dan dolayı istifa eylemiş olduğunu 
sulhen tesviyeye amade bulunduğu- yiıı edeceği belli değildir. Bazı riva- lunacaklardır. söylemiştir 

Ticaret 



<SAHiFE 4) 

HiKAYE: 

- Her neyse .. Bütün bunlara ma
lik olmak, sonra da hiç birinden haz 
fltrnemck \ e bu odaya çıkarak §U adi 
karyolada yatmak! Ne yapayım, §a
şıyorum .. Bir türlU aklım almyıor. 

Sonra, tuvalet takımınız hep gilmüş
teJı ..• 

- Ne olacak? 

(ANADOLU) 

lrad1sırad'l H...,f kın fik ir/P ri 
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26 A(uıtoı 1939 Cuma~teıi (ANADOLU) (SAHiFE 5) . 

Bir müddet için tatil o:un:ın celse açılınca, erkanı harbiyei 
umumiye re: si gene:-al Jofrın, dinle) ici sıfatile 

tekrar mahkem y geidiği görüldü 

ederek itin1atna· 
mesİnİ aldı Ankara, 25 (A.A.) - Türkiye 100 zer lira kazananlar: 

Varşova, 25 (A.A) - Polonya A- iş Bankasının 15 inci yıl dönümü Leyla 35, 130 Ankara, Hamdi 
jansı bildiriyor: münasebetiyle kumparalı ve kumba- 18,388 Ankara, Dündoğdu 40 Edre-

Moscicki 
Sefirimizi kabul 

iş Banka l 
Tasarruf i~.ram'.yesinin ke~idesi dün 

note:r huzurunda vapıldı 

Yeni Türkiye bilyük elçisi B. Ce- rasız küçük tasarruf sahipleri arasın· mit, Mehmed Paracı 3081 Kayseri, 
mal Hü8nü. dün öğleden sonra reisi- da tertip eylediği ikramiyenin keşi- Latife 961 Ordu, Sabiha 1078 Uşak, 
cumhur B. l\foscickiye itimadnamesi- desi bugün Banka umumi merkezin- Zeki 6800 Kadıköy , Ali 56908 Is· 

Sayın reisi Çok esef olunur ki, salahiyetiniz g~niştir. F~kat, son ordus~nu gözönüne g~t.irmekle mü- ni takdim etmiştir. de ve Noter huzurunda yapılmıştır. lanbul, Rafael )8,568 lstanbul, Şe-
''sus kadını temı"zlemek ı"stiyen ko- muhakemeye rıayet etmege mecbur l kelleft_ı. Ben, sayın r<uın _ma_hke.m.e y k• k b" ı· l "k "f 61 603 1 t b J • ·h d 22 156 "' Türkiye büyük elçisi, refakatinde e unu se iz ın ıra o an ı ra- rı e , s an u , ı ı a , 
o.81 L yeye manı· oldunuz. Bu oldug· un uzu da unutmamalısınız! heyetınden uzakla•masını ıstıyebılır- I d OO l l k b' · k B ·1 R d 23 223 1 · y "' avren d d " f k . '. k .. d"" riyaseticumhur memurlarından bir miye er en 2 O ira ı ırincı i ra· eyog u, eşa , zmır, u· 
ha"dı"se, aynı" zamanda başkalarına da Re. is_ - Yani, bu sözlerle ne e- _ı_m, a at, vazıyetın neza etını u- . 1 b ld 8 163 1 h f 21 076 1 · S 19 875 iz k zat ve büyük elçilik erkanı olduğu mıye stan u a , numara ı e· su , zmır, ara , • 
ıbret olurdu. Sizin, casus kadını bu- mek ıstıyorsunuz? • .. şune.rek .bunu ~.apmadım. Mu.ha e- halde, bir hafif süvari latasının or- sap sahibi lsmaile isabet etmiştir. mir, Sabriye 22,659 lzmir. 
1'Ya ııetirtip derin bir ıabır içinde Müdafaa vekili - K~~unı. mu- menındbı~ek uzerke dbulun'dfu~~ ş~ tasında ilerliyen bir otomobille kral 250 şer lira kazananlar: Bundan başka 25 talihliye ellişer 
dinlemeniz ve F ran11z ordusunun taleamı dermeyan etmek ıçın ILZdt• ı zaman a ıse, caıua a ının ı a e er - t h k t · t" Bü ük 1 Faruk 4260 Ankara, Şadiye lira, 50 talihliye de yirmi beşer lira . • .. . . . b l d d ıka- şa osuna are et e mış ır. y e • 
!etef ve hayıiyctını tczyıf etmeııe •oz ıstı yorum 1 nıl taşıyhankzka dıt arın osya a~ ç d çiyi, şatonun avlusunda sancaklı bir 16,298 Ankara, Yorgi 2947 Erzu- icabet etmiştir. 
tııUaaade etmeniz, hayrete § yan bir Reie - (Titriyerek) buyurunuz. rı maaı a ın a '"'.'~nun tarakın an piyade taburu selamlamış ve muzika rum, Erik 5853 Kadıköy. söylemişti: 

"dı"r. Bundan dolayı meauleunuzl Müdafaa vekili - Muhakeme- serdolunan talebe ııtırak etme mec- . t'kl'I 1 t h b• 
, b . t' d . ısı a marşını ça mış ır. H•tı •• • 

Reis - Maznun! Dunlıırı bir ta· nin devamı müddetince mahkeme urıy~.ın eyım.>.. . .. . e Yeni büyük elçi, riyaseticumhur } er yarın filU )ffi ))' 
1•fa bırakınız. Caıue kadının mahke- reisinin, usule mugayir bir çoJ ta- Mudafaa vekılının bu sozlerı, Y • sivil ve askeri memurlarının kendisi- , 
llıe huzurundaki ifadeıi, tamamen vırlar aldığı, kah maznunun lehine ni bir hadiseye eebebiyet vermek ni selamladıkları birkaç salonu geç- •• 1 k 
~l>ta ııeçti. Bu itibarla zaptın değiı- ve k&.h ınhidlerin aleyhine yüriidü- üzere ike~ rei~ bu~u anladı ve der- tikten sonra ilerde hariciye nazırı B. soy ev verece 
llıeıine imkAn yoktur. ğü, hepimizce malQmdür. Meıela; hal c:eleeyı tatıl ettı. Bek tarafından karşılanmıştır. 
b Maznun general -.- '.'1ah~eme, maznun general, mahkemenin itham Celee açılınca, erkanı harbiyei Polonya reisicumhuru Mosclck, re- T b ı· kl • 1 7 Q b • k • • • 
·lızabıtlarhakkındaıımdıdebırka- nameye itba etmeei husu•undP nmumiyr re\8l general Jofr'ün din- fakatinde başvekil Skladowski, adli- anen erg şen ı erıne ın ışı lŞ-
tltalabilir. risten bir talep dermeyan etti mi? leyici aıfatiyle ealona geldiğini gÖ· ye nazırı Grabovvski, posta ve telg- ,. k d k b• .,a yapılacaktır 
1• Reiı - Bu ıözleriniz, latife te- Reisin: üyoruz. raf nazırı Kalinski, ticaret nazırır l r a e e C e , ! f ffi an e V . 
'ltki olunmağa mahk<lmdur. Zira; cB'z hakikati meydana çıkarma~ Reis, general Jofr'ü görünce, ye- muavini Sokolovvski olduğu halde, Berlin, 25 (Radyo) _ Tanenberg ve ertesi gün uzun btr manevradan 
trıevzuu bahsolan zabıtlar, davanın iç:n istediğimiz şekilde har~ket et ı iden fikrine müracaat etmek lüzu- şövalyeler salonu denen büyük sa- şenliklerine pazar günü başlanacak- sonra bir geçid resmi yapılacaktır. 
1~ mühim esaslarını teşkil eder. Biz; mekte serb,.stiz.> Cevabiyle karşıla mu hasıl olur mülahazasiyle davanın landa Türkiye büyük elçisine intizar tır. Şenlikler, iki gün sürecek ve Hit- Tanenberg şenliklerine 170 bin ki-
l<sus icadının ifadelerinden İstifade sıyordu. Halbuki sayın hakimin; •onuna kadar salonda kalmasını ken- etmekte idi. !er, mühim b"r söylev verecektir. şi iştirak edecektir. Bu~ardan yal-

erek, Fransayı kurtarmağa gayret ~ahkemenizin bir harp divanı olma- -!isinden rica etti. Türkiye büyük elçisi B. Cemal Hüı Pazar günü, Tanenberge gidecek nız eski muharipler meccanen iaşe 
'<liyoruz. sı hasebiyle, reis, harp eden Fransız - D~vam edecek - nü Ta ray, hariciye nazırı B. Be!<in esk; muharipler tarafından Hinden- edilecek Ye diğerlerinden iaşe bedeli 
~ Maznun g.-'"leral - 1esekyi Öy- - ** refakatinde şövalyeler salonuna da- burgun mezarına çelenkler konacak olmak üzere birer mark alınacaktır. 

b~e::rzd .. /~t::n~~~~zs~~Ün~ kı;- Fransız Komünistleri ~~s~~7~:r:iş~~:~icumhura itimadna- C mda sey· lcip 
~t~k) görülmüş ve tedkik edılmış Büyük elçi bu esnada söylediği kı- o ru 
•t takım meseleleri yeniden karıştır- sa bir nutukta, asil meziyetleri Türk ' 
'tııyalım ı Şimdi, muhakemenin son D •• 1 J D } d • h •• ı "" milletinin tamamiyle malumu olan // d 
'<fh •ında bulunuyoruz. un top.anmış ::1. r ve a a ıye u { U · kahraman Polonya milletinin içinde J 30 haneli bir köy se er en tam 'l• 
.~laznun general - Casus kadının • d k • d" bulunmaktan duyduğu derin mem-
~delerini taşıyan zabıtlar ı çok mü- nıetın v:ır ım:.t ;lrar vermış er ır nuniyeti bildirmiş ve sözlerine şöyle mile harap olmuştu'/' 
ib addediyorum. Bu zabıtların, bi- Paris, 25 (Radyo) - Komünist 1 rarla paktın, Rus - FraMız müahc- devam_ etmiştir: .. . Çorum, 25 (A.A.) _ Salı gü- tamamiyle mahvolmuş ve bir çocuk 
lı ·~re neşrolunması ihtimali vardır. part1·81·, bu"Un !evkalAde bir toplantı desine aykırı oldug" unu ' lan etmiştir. Vazıfe.m, Polonya -. Turkıye d~~t- l 
:~b k' bö' 1 b' h•d· F · · " ı k b ı k ti dl kt nü burada husule gelen sel neticesi ö müştür . . ;,, u ı Ye ır a ıse, ransa ıçın yapmış ve Rus_ Alman paktı etrafın Komünişt partisi, Dadadiye hükii- u. . ııg arını ~vve en rme 1;· 1 

"'P teşkil eder. da uzun müddet müzakerelerde bu_ metine zahir olmağı ittifakla karar- Büyük ~olonya .m:lletine karşı derın J 30 haneli Duğabağı köyü tamamiy- Umumi zayiat miktarı kat'i ola-
~ ~eis - Asıl hicap teşkil eden, lunduktan sonra, kabul ettiği bir ka- laştırmıştır. ~~mpatı ve s~mımı hayran~ık hisleri le harap olmuş ve bu köy halkının ev rak tesbit edilmektedir. Felakete uğ-
1,/hinize ve hakikat hale aykırı ola. ı.e ".1utehallı olarak, bu. ışe. bütün e§yalariyle, harman mahsulatı sel rıyan yurddaşlar tamamiyle açıkta· 
'it irtik!p edilen günahlardır ... h r m _ b 'US arı kalbımle çnlı~ac~ğım. Tilrkı~~ ile tarafından götürülmüştür. Bu me- dır. Vilayetçe ilk yardım olarak fe-

MUdataa vekıli - (Müda Polonyayı blrıblrıne bağ!ıyan ıtımat- . . . . . .. ·· laketzedelere yiyecek gönderilıriş· 
ek) öz; terimi _1 _t • ba"ları ın sağlam- van zayıatı mühımdır. Teslım koyun . 

~ llcis - Yerinize oturmanızı rica nutuktan eon • ~ne tayyare ile Aydın, 20 te .. 1 ını fl\:rtt!fl tt-baraz ett .. rme~~ rhtı- yanda bir de çocuk ölmüıtür. Hay- _t•_r_. ----------

'tim 1 Berline dönecekt r. mns yaparak mahalli ihtiyaçlar üze- yaç yoktur. Bu sarsılmaz dostluk, bir de 200 hayvan telef olmuş, Mühür- lzmir aoliye mahkemeıi ikinci hu· 
~~üdafaa vekili - Siz mahkeme Alil.kadar mehafil, Hendersonun rinde tetkklerde devam etmekte bu kerre daha, sulhun idamesi asil ese- !er köy" de bağ ve bahçeler tama- kuk daireaiden: 

ı bulunuyorsunuz. Bu itibarla bu gelişine büyük ehemmiyet atfedi- lunan vilayetimiz mebu ları dün Ea- r:~'n _zaferi.ne. tahs s. e~ilr:1işti.r. Bu- miyle hasara uğramıştır. Türkaise, lzmirde Karantinada Selçuk soka
A NA O Q LU yorlar. bah Nazilliye giderek bazı teşekkill- gunku şer_:ııt ıçınde'. , kı mılle'.ın dos- Çalkışla köylerinde de ehemmiyetli ğında 53 numarada oturan Alber kı-
l"\ Paris, 25 (Radyo) - Bugün inti- !eri ve müess re:erl ziyaret ettikten tane lşbrlg h.u usl bır ehemmıyet ar- hayvan ve mahsul zayiatı vardır. zı Nara tarafından kocası Karatnş 

zarla geçmiştir. sonra halkevinde toplanan halk mil- zeylemektedır.> Kaya köyütıde 4 ev sular tarafından TramYay caddesinde 224 numarada 
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Alakadar mehafil, diplomas'nin messilleriyla memleket şleri ve ih- Büyük elçi, Polonya reisicumhu- götürülmüş ve dört kişi ölmüştür. oturmakta iken halen ikametgahı 
henüz son rolilnil çevirmediğini id- tiyaçları hakkında uzun boylu ko - runun şahsi saadeti ve Polonyanın Dört kişi de aiır yaralıdır. Mahıul meçhul Salvator Yaşuva • "ahum a -
dia etmekte ve harbin önüne geçile- nuşmuşlardır. Bu konujmaların esa- refahı hakkında reisicumhur İsmet ve hayvan zayiatı mühimdir. Büs- ley hine açılan bo§anda dam ;uııı 
ceği kanaatini izhar eylemektedir - sını orta mektep binası ihtiyacı ile İnönü adına en harareti' temennile- köydeki zarar miktarı on be~ bin lira Nah umun gıyabında "er::. kilı nn t. b, 

!er. bir takım suları zirai sahalar- rini bildirerek sözünü bitirmiştir. tahmin edilmektedir. Ovasaray kö- kikat ve muhakeme sonunda: :\[ ele. 
Son dakikada Berlinden alınan da yaptığı tahribat ve zirai asayiş Polonya reisicumhuru Musiski, yünde çay kenarındaki harmanlar \ nl kanunun 134, 138, 142 ve 1 O in-

haberlere göre; Hitler, bugiln saat meseleleri teşkil etm ştir. lllebu. la- büyük elçin·n dostane sözlerinden ~. ci maddesiyle hükümleri.. t Y-

16,30 da ingiliz büyük elçisi Hen- rımız ba•ma fabrika•ını da gezerek dolayı teşekkür etmiş ve şöyle de - Z . d "k I fikan :>fora ile Nahumun yckdiğerin-
dersonu ve müteakıben Fransız se- tetkikatta bulunmuşlar ve bugün miştir: '1Yl tas l name den boşandalarına ve kabahatlı bu-
firi Kolonderi ile italya ve japonya se Karacasuya gitmişlerdir. cPolonyaya, milletimizi asil Türk 1324 - 1325 senesinde lzmir ida- lunan Nahumun hüküm tahrihinden 
firlerini kabul etmiş ve uzun müddet Mebuslarımızn halkla yaptıkları milletine bağlıyan ananevi bağların disinin 4 üncü sınıfından aldığım tas- itibaren b'r ~ene evlenmemeS:ne 'e 
konuşmuştur. Bu mülakata büyilk e• temaslar muhitte derin bir alaka ve sulh mücadelesi müşterek vazifeleri diknamemi zayi ettiğimden yenisi- masarifi muhakeme olen 133 ı ku-
hemmiyet verilmektedir. memnuniyet uyandırmıştır. karşısında büyük b·r kıymet arzet- ni çıkaracağıma göre eskisinin hük- ruşln davacı veki i için takd:r olunan 

Roma, 15 (Radyo) - İtalya kralı Atnerı·ka tiği bir hadiseler devrinde geliyor- mü olmadığını ilan ederim. 15 lira ücreti vekiiletin dahi. "ahuma 
Vlktor Emanuel, bugün Amerikanın sunuz. lki milletin asırların isbat et- Halit Tatkınııenç yükleflmesine temyizi kabil olmak 
bura sefiri F"lpsi kabul etmiş ve Ruz Otomobil ve radyo tiği cesaret ve ikdamının Mikbal üzere 26-6-939 tarihinde kaı-as veril-
veltin mesajından müteşekkir kaldı- hakkında ve sulh için bu mücadele- müzaheret göreceğini temin etmekle diği ve usulen tanzim kılınan gırap 
ğını bildirdikten sonra, sulhu kur- gönderecek nin neticesi hakkında iyi ümldler sözlerine nihayet vermiştir. ihbarnamesinin müddeialeyh Nnhu-
tarmağa matuf olan bu mesajı hükil- İstanbul, 25 (Telefonla) - Bize verdiğini müşahede etmekle bahti- Türkiye büyük elçisi, şatodan dö- mun ikametgahının meçhuliyetine 
mete verdiğini ve hüsnU tesir yapa- şimdiye kadar otomobille radyo yarım. > nerken meçhul asker mezarının ö - mebni mahkeme korodoruna talik 
cağından ilmidvar bulunduğunu be- göndermiyen Amerika dan bundan Reisicumhur, bilyük elçiyi, Polon- nünde otomobilden inmiş ve mera-ı kılındığı tebliğ makamına kaim ol-
yan eylem'ştir. sonra mal gelebilecektir. yada vazifesinin icrasında tam bir simle mezara b'r çelenk koymuştur. mak üzere ilan olunur. 
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teri bulunmadığından zevkle içti • 
1 
virip kadehleri kırdıktan sonra bah· oturuyorduk. Benden dört beş yaş Fakat ne çare ki Berınııan tam 

ğimiz §araba meyhane sahibi de iş· çeye kaçarlar. Ve büyük bir zafer küçük olmakla beraber aramızdaki yaramaz bir çocuk olarak yetişmeğe 
tirak etti. Meyhaneci sakin ve terbi- kazanmıılar gibi gülmeğe başlarlar. samimiyet çok iyi idi. Aradan sene-jhaşlamıştı. Daha küçük iken kork
yeli bir adamdı. Mü terilerini gül- ' Haddin varsa Üzerlerine yürü .. Karı ler geçti. Karşımda oturan zavallı t· ığu benden mada bütün mahalle 
dürmek için palavara atmağı seven karşıdan kasırga gibi meydana çıkar ihtiyar beni tanımamıştı. Ben de ken Ç''cuklariyle pençeleşir, ta kavgala
meyhanecilerdendi. ve: dimi tanıttırmadım. Çünkü lüzum- rına girer yaralanır. Hülasa uykuda JZAL Ti GEMİS~ : ················ .................................. ········· ............... . 

Yazan: 

Güzel ve neşeli bir karısiyle bera- - Kadehleri masalardan toplal!B suz yere ıstırabını tazeliyecelctim. iken bile şunun bununla mücadele
ber kaynanası ve sivrisinek tesmiye idin, çocukların kabahatı yok. Göz yaşlarına sebebiyet verecektim. ye tutuşuyordu. Çocuğun bu fena 
ettiği iki çocuğu da meyhane içinde Diyerek müdafaaya, kabahatı ha- Onun için sükQtu ihtiyar ettim. tabiatine ral:men terbiyesi yerinde 

ri oynaşıp duruyorlardı. na yüklemeğe başlar. Berınganın validesi Berılya fakir idi. 
q ~80ıun kıaaıı ıu: Sen Almanya- bir şekilde, Meyhaneci: Meyhanecinin dilber karısı bir- bir köylü kızı olmakla beraber, bü- Meyhanesinde şaraplarını mide-
i~diye getirdiğini, bizi silah ve - Şu yalancı herifin kellesini ko- - Bu keratalar ne beni, ne de an- denbire asabileşti ve yumruklarını yük şehirlerde bile o güzellikte kız !erimize indirdiğimiz adam, Berın-
~1 ll:ı~tla daima takviye edeceği- par.. nelerini rahat bırakıyorlar. biribiri Üzerine vurarak: bulunmazdı. Dilber Berılya balıkçı ganın dilber teyzesiyle evlendiği za· 
,~ •Yınca ben de asabileşmiş olan Süvari yıldırım süratiyle doktorun Diyordu. - Oh olsun -Öedi- çocukların ca- olan Berınganın babasiyle sevişmiş k d h .. 
1 .•tııııın ırazabından seni kurtar önüne dikildi ve doktor ietavrozunu Bu söz üzerine giizel karısı: nı sağ olsun. ve evlenmişti. Fakat hayırsız koca man yaram~z. ar a aşım enuz ~n 
1\ l~in, hediyelerini matluba mu- çıkarmağa bile vakit bulmadan kel· - Dinl~meyin -dedi- bunlar ço- Ve ~eyhaneden dışarı fırladı. dilber karısını gebe olarak yol orta· ~eş yaşında ıdı. Berıngan bundan ıs-

uuıtnadıjj"ım takdirde seni i- lesi yerlere yuvarlandı. cuktur, tahıl oynamak isterler. Kam valide seslenmiyordu. Göz- sında bırakmış ve daha fazla para tıfade ederek, balıkçı olan meyhane. 
~ı:dtceğimi, ve arkadaşlarını e- :. Anlaşılan çocuklar, babalarını da lüklerini takmış el işleriyle meşgul- kazanmak vesilesiyle F ransadan lı- cinin babasiyle tanıştı. Nitekim o 
~e~alı. tutacağımı söylemiştim. Teşrini evvelin sakin bir gecesi iş başında rahatsız ediyorlardı. dü. Aşağı yukarı seksenlik olan bu tanbula gitmisti. ııünden itibaren balıkçı olmağı aklı-
' be mutabık kalmıştık. Bera - idi. Hava gayet güzeldi. Ufukları - Evet, -dedi- ma~llah nazar değ ihtiyar kadının çehresindeki gençlik Böylece yalnız kalan Berılya do· na koydu. Fakat zavallı ninesi henüz 

\ b Uraya geldik. İki saatten faz- süsliyen yıldızların ışığı insanda de- mesin, her ikisi de o kadar usludur alô.imi hala zail olmamıştı. Zeytin a- ğurduğu çocuğu ya•atmalc için ıe- 16 yaşında bulunan bu çocuğu dal-
~kledik. Doğru mu?. rin bi meşe yaratıyordu. ki gece bile bizi rahat uyutmuyor- ğacının dalları gibi sağlamdı. ihtiyar nenin muayven günlerinde bağlar· gaların korkunç hücumlarına teslim 
l> ttı, rin bir neşe uyandırıyordu. O ak- lar dei;il mi? kadın o anda kendi derdleriyle meş- da ve z.-yt;nliklerde çalışıyordu. FA- etmek istemediğinden: 
l ek;, ıretirdijj"iniz hediyeler ne- şam bahçenin kenarında bulunan u- Meyhaneci karısına verdiği bu ce- gul olmalıydı ki... kat zavallı Berılyanın parlıyan v•l - Neler söylüyorsun a güzel ev-

\> fak bir meyhanede oturmuştuk. vaptan sonra bize döndü: Mart11vall11rımıza kulak bile asmı- rlızı bu ıstı•aplara dııvanamıyar k !adım yerinde rahat otursan a; fakat 
\> ellkenli henilz gelmedi. Yorırnn vücudlerimizde büyük - Masa üzerinde kadeh gibi şey- vordu. Zavallı henüz yirmi yasındıı eönmüştü . Bu sur.-tle Barınıı-an ıh- çocuk balıkçı olmağı aklına koymuş-

! be kenlilerin geleceği de yok .. bir istirahat ihtiyacı vardı. Meyhane ler görmesin!"' de•l-al o masanın et- olan genç bir torununu k11vbe•mi•ti . 1-ıa iki va•ında iken v"tim nl"r'k kal- tu. Binaenaleyh zavallı ihtiyarın n1'· 
,~~~ı.Yahn kılıçla ayakta bek- tenha bir yerde ve Adeta yol ort3sın· raf•n? oryt,..,lar ,.;H sararlar oyna •

1

Fakir Berinoıın kürüklü<Yünd .. nb .. ri ,,,. karo: Md~ <'t'""" zav~l1ı ihtiyar sihatlerine kulak nsmıyord.lu ve: 
rıye dojj"ru çevirdi, Sert da idi. Meyhanede bizden baıka müı maia ba§larlar. Nihayet masayı de· yakın arkadaşımdı. Ayni mahalled~ kadının göz bebeği olmuştu - Devam e ecek-
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1 Tef. No. 5 Yazan: Rıza Çavdarlı 

Atilla: ''Size merh'amet ediyorum; 
-Paris televizyonunda ge-
çirilen heyecanlı bir saat 

Roma'ya girmiyeceğim,, dedi 
Çünkü Atillanın Romaya girmesi ma imparatorluğunu yok etmiş, çiğ- r 

Sinema stüdyosunddn, televizyon 
sütüdyosuna doğru Haremağası kibarlığı bilmediği 

için damdan düşer gibi cevab verdi: 
- O artık Honoryayı ne yapacak, 

sarayı kadınlarla dolu. 
İmparator herşeye rağmen, hatta 

bütün kadınlarını da vermeğe ha
zırdı. 

Fakat çoktanberi Attila ile kendi
si arasında mekik dokuyan sefirler , 
Hünleri artık kandırmanın, hile ile 
birbirlerine katmanın mümkün ola -
mıyacağını ~öylüyorlardı: 

Şaşkın, hileden başka bir şey bil
miyen imparator: 

- Eyaletlerimizden 
relim de çekilsin. 

Dedi. 

bir kaçını ve 

- O hepsini alıyor, vermenize ne 
lüzum var? 

Dendi. 
Kız kardeşinin Attilaya gönderile

ceği haberi, imparatorun en kahra
man generali Aetiusu da şaşırttı. Çün 
kü onun yegane gayesi, onun hemşi
resini almaktı, Hatta irnparntoruıı 

gösterdiği iltifattan bunun olacağını 
zannediyordu. Hilekar imparator , 
bu sefer de hilenin cezasını çekiyor
du. Çünkü o da bırakmış gitm "şti. 
Yapılan davetlere cevab bile vermi
yordu. Bundan başka bu general na
oılsa dürüst ve doğru çıkmıştı. Atti
·anın erkekliğini görerek, kalbi ona 
foğru meylediyor, bu cesur, adil mu 
harlbin her haline gıpta ediyordu. 
Çünkü onun nazarında, Roma müda
faa edilmeğe layık bir halk, bir mem 
leket değildi. 

- Romayı müdafaadan, p i ~ 

Romalıları mu haf azadan bıktım, ar
tık karışmıyorum ... 

Diyordu. 
Fakat yemini bu zavallı generale 

tekrar kılıcı eline aldırmıştı. O, za -
ten Romalı değildi. 

* • * 
AttilA, bir dalga gibi snldınyor· 

clu. Yanındaki general Skotta: 
- Şehir gayretimizle elimize ge

çecektir. 

bir gün mesele.,iydi. Leon bütün ra- nemi~ti. 

hibleri yanına toplac'ı. Attilanın kar 'l'ürk halkının zarar ve ziyanını 
şısına dualarla çıktı. fazlasiyle koparmıştı. Zelil Roınn, 

Attila buna: Türk hakanının elinden, ancak ihti-
- Adm ne ? yar papa.:'lariyle kurtulabilmişti. 
Dıye sordu. Ordusunu çekip giderken, bütün 
O kıtfıleye tek ba~ına yannşmıştı. Romalıların kulağında şu ses çınlı -
Papa: yurdu: 
- Leon - Gök Tanrı buyruğunu yerine ge 
Dedi. tirdim. 
Ona din namına, Tanrı namına Fakat hiç b'r Romalı bunun ne ol-

yalvardılar. Attila merd tavrı ile I duğunu merak bile etmemişti. Atti
durdu. Bu ak sakallı insanlara bnk- lii çekilir çekilmez, eski düzen, eski 
tı: fitne, eski hile başlamış; ı-ıahtekar -

- Size merhameten Romaya gir- Jıklarln Tiirklerin başlarına örecekle 
m;yeceğim. ri yeni çorabların şekilleri düşünül -

Dedi. nıllştü. 

Ve elini semaya kaldırarak: -Bu ~efih saray, bu sefih halk. buıt 
- Gök tanrı buyruğunu yerine ge- dnn lıaşkasını da yapamazdı. Yalnız 

t'rdim. Ttiı·k intikamını tam Ye güzel almış-

.. 
Olen ayı, yılan ve kanarya/ar 

Eyfel kuleıi televizyon dairesi Dedi, tı. 

!peklerin, hilelerin, fesatların, en
trikaların intikamını almış. bütün Ro 

----««•***>>>-----
_ 5 o N _ televızyonu yakından gormuştum. S y M" 1 ben değilim. 

Beyaz perde~in. üzerinde. ~erbestçe .._ • • l şe ı Diye haykırmıştım. 

Rıza Çavdarlı 1 :37 de Pariste açıla.~ ~-er~ide 1 Röportajı yapan 1 - Hayır, bu ben değilim; katiyell 

gezen, şarkı söylıyen, ve hızım naza-ı ;. 

Avrupa da Alman e"kalı• • rı dikkatimizi celp etmek için müte- liyecek; televizyon makinelerinin Eğer böyle soytarı, böyle garip bif 
nevvi hareketler yapan aristlerin başlarında bütün harektlerimi etra- hayvan kıyafetine girerek televizy°' 
boyları haddi tabiiden daha kısa gö- fiyle göreceklerdi. aynasının ve ahizesinin karıJ81111 

Yetlerı. es' 1 . ı·ünüyordu. :. çıkacağımı bilmiş olaaydım, muhar m e e S} Fakat ilmin bu hankası önünde Piyeste, ben madam Sevinyenin kak ki piyesimden de, onun b~ 
hayret etmemek mümkün değildi. kızını, arkadaşım da bizzat madam tarafımdan temsilinden de her haJck 

Bütün Avrupıda dağır(ık vaziyette 
4-5 milyon Alman var 

Televizyon, radyo ile omuz omu. Sevin yeni temsil ediyordu. vaz geçerdim. 
za yarışa çıkacak kadar muvaffakı- Televizyon dairesinin husust o- Güç halle salona indik. 
yetler göstermiye başladığı anda ar- dasına gelir gelmez, on yedir;ci asrın Beni, numuaralar konmuı bir-' 
tık onun evlerimizde durmasına ma- kostümleriyle karşılaştım. Öyle ya, devvrin içine koydular. Ve: 
hal yoktu. piyesim on yedinci asırda cereyan e- - Sakın ha, buradan dıtarıya ~ , 

Tirol Almanları meselesinde l\IuS- ı sırda Toton ve Danzig şövalyeleri :.. diyordu. ma !. 
solini ile Bitlerin anlaşma:Sı yeni bir 1 tarafın dun zaptolunacak Alman e - Geçen gün, Paris televizyon is- Şu saçaklı entariler, su dantelli Dediler. 
Alman ekalliyeti meselesini orta - kalliyetleri toprakları olmaktan kur tasyonu direktöriyle karşılaştım. O şapkalar, çoraplar ve b;lime sardı- . Başımda makinenin aynuİna 
dun kaldıracak, fakat bunun şekli tulmuştu. bana şöyle bir teklifte bulundu: ğım püsküllü kuşaklar nazarımda o rılecek ve hiç kıpırdamadan ar 
muhakkak ki Südet meselesinin hal- Fakat ~ugün Polonya y?kse~ Si - _ Sizin madam Sevinye ile kızı- kadar acayip şekiller alıyordu ki, bir ~ımla beraber piyesi oynamaya 
lind:n farklı olacaktır. . "' lezyadakı 3.25000 ~osnanıdekı 330 na dair yazdığınız piyesi okudum. türlü tarif edemem 1... lıyacakcık. 

Buton mesele bundan mı ıbar~t,.. hın e Korıdorda ı 7QOOQ, Alman n... ·,..... ·-1~-... ~- VJ"alellll •Y• 9..-., b~ uaoun. ~~eli dar putlnkrt - 1 la.c.ır olunuz. 
tir? Muhakkak. ki hayır! Her Al- ile u raşmak ~ecburiye~incle dir. çok müsaittir. Arzu ederseniz oyna- nasıl ayağıma giyecektim. Göğsümü Bu emir beni Oirdenbire ti._.._r• 
man a tlasında hır de cDc utschtum~ Bunlardan Sılezyadakıler maden yınız. demir gibi sıkan şu aleacayip korsa- Ve yarı k<uanlık salonun·ön 
har"tnsı vardır. Ve bu ekalliy lerin n~eleliği, d "ğcr mınta~adakile:r ise Kendi yazdığım eseri televizyon· ların içine nasıl girecektim. hesinden yüzüme aheden bini 
Tuna boylarından Karadeni e, Po- zıraatla m':ş~u! olan kımselerdır. da bizzat kendimin oynaması teklifi Bir defa iş başa gelmişti! mumluk projöktör, sinirlerimi 
lonya ve Baltık devletlerine kadar Cern:ıcn ı1st~lası daha çok uzaklar- ne güzel bir miijdeydi. Rejisörün çatık ka~ları, her hangi bozdu ki, az kalsın yere yuvarı.#" 
yayıldıklıın görülür. Acaba Alman- d~ da ı zıe:ını hırakmıştır. Port-~l':v Derhal direktörün dediğini kabul bir müsamaha ümidini tamamen or- caktım. 

Demişti. 

Attila dindar 
verdi. 

lar bu ekalliyetler üzerinde yeni ye- ~öva lyclerı Baltık memleketlerınnı ettim. tadan siliyordu. Beş on dakika süren bir t~ 
bir vaziyette cevab ni iddinla rda hıılunmak için lle gibi Laşl_ı cn m.üstahkem mevkilcr;ni inşa Ve kendime eş olarak madam Her ne ise elbiselerimi gi.izelce üs- den sonra ziyaya alıştım. Ve pi 

Şekiller kullaııaLil"rler? elmışlerclı 1 · d" b" k k d 
- Bizim vatanımızda gök tanrı

dan aldığımız bir buyruk var. Sema 
bizimle beraberdir. Hemen hücum 
edelim. 

Sanki bir kasırga kalenin duvarla
rına çarpmış, bütün ist ihkamlar Hiln 
askerleriyle dolmuştu. Romanın ka
lesi Akilea düşmüştü. Romaya artık 
erbestçe girilebilirdi .. Şehirde im -

paratoru Gollerin memleketine kaç
maia teşvik .ediyorlar, bıızıları da 
Hünlere teslim olmasını :ıöylüyorlar
dı. 

• 1 • Şar ot Muteli seçtim. tüme gıy ını. ten ır aç satır o u um. • 
Evela şunu kaydedelim ki bütün Baltık devleılerıne hakim olan D. k .. d l k b L"k" · d l<l y ·b· .. Oh b · h · • ~ 

ıre tor yanım an ayrı ır en a- a ın sınama a o ugu gı ı yu- , u zıya ce ennemı ılJlllP" 
Avrupaya yayılmış Alman ekalliyet- çarlık Rusyayı bu mıntakalardaki b ı b l d k l 

na şunları söyledi: züme o o pu ra sürme , göz eri- azar azar eritiyordu 1 
ler bizi hayrete düşürmemelidir. Bü- A iman ekalliyetlerine orta zaman -Sizden bir noktayı rica edece- mi karartmak, dudaklarımı kırmızı- Projektör yalnız gözlerime fi 
tün bunlar merkezi hatta şarki Av- prenslerin ·n kullandıkları siya~et 1 k l I d d ~_.il 

ğim. Piyesinizi dörde ayırmanız la- ama azım ge iyor u. vücu uma değil, hafızama da~~ rupaya yapılmış olan Almanl.ar, iç- gibi, miizahir bir vaziyet aldı. B h k b d ha 
zımdır. Tablolar kısa olmaldır. en, iç imseye ir şey sorma - e iyor ve na söyliyeceğim 

tima'i ve siyasi zihniyetleri bizim kin- B"lA h B ıt k d 1 1 1 ı a are a 1 ev et erinin müs- Bir kaç saatlık faaliyet, piyesi di- dan bun arı yaptım. unutturuyordu. 
den tamamen farklı olan e:ski insan 

t.akil olmaları da gene bugün Eston- rektörün arzu ettigy i şekle çevirme- Ancak arkamda kopan bir kahka- Hele kıyafetim J • 
toplantı larının mirasıdır. - T --

ya, Letonya ve Litvanya gibi bu kü- y~ kafi geldi. Şimdi sıra provalarda ha beni aynanın önünden gerisin ge.. erlerken ağzımdan döküleO Yeni devletlerden evvel A\•rupa h 
rük memleketlerde ceman ~·u"z 0··nu··- idi. riye döndürdü. ya boyalar, yüzümün balmwnll sakinlerine, ırk, milliyet gibi mEfhuf- ~ J k 

ları tamamen yabancı idiler. ne geçmemişt r. :.. Ne vardı? ? arışarak elbiseme dökülüyor 
Madam Şnrlot, tiyatro islerine çok Niçin rejisör ve rejisör muavini beni gittikçe sinirlendiriyordu. 

Siyasi bağlar, din veya içtimai Şimdi de cenupta, Tuna havzasın- ki k bana gülüyorlardı. Allahım, nasıl oldu da ben b8 
Şartlar bı'rlesmek ı·çı'n en kuv·vetlı" "e- ı yat 111 hir arkadaştı . Bana: 

• ~ daki vaziyeti tetkik edelim. D kk ş b 1 h l b' · · · d ka1d 
bel)lerdı·. IIer hangı· hır· hu'· ku·· mdaı· - i at et; piyesteki muhave- u ses, u muammayı sürat e a ır vazıyet ıçın e ım .•. Evvelce Hünleri cemeden italyan Bu mıntakanın on asırdanberi gay 1 • T b k d ( A .... k, 

) d.h ecnebi müsteşarlar ı"le teşr.· kı· fı'kı'r TC eri tamamen ezbcrlemezsek vt'!' ettı: am sa rım tü enip e l"U .. 
şair eri, Attilayı, yazdıkları me ı - rişuuri vaziyette Almanların cşarka b s· d d 1 ~ 1) d ba "111 

etmekte, yabancı muhacirleri çağıra- enim sana, senin bana söyliyeceğin - ınema stü yosun a deği iz oamıyacagım iye ğıracall 
lerle karşılıyorlardı. doğru» siyasetini hazırlamıştır. son l·climeleri iyice hazmetmezsek madmazell Televizyon stüdyosunda anda, rejisör imdadıma yetifti: 

Attil~ bunların hı·ç bı·rı'ne ehemmi rak kendilerine madenlerin isletil- Macar"stanın eskı" Avusturya ı·m- b 
" • • televizyon aynası ve ahizesi kar~ısın övle boyanmak olmaz. E~er bu kı- - On dakika istirahati ~ yet vermeden, mürai müdahalelere mesını veya ticaret teşkilatlarını paratorluğu ile rabıtası küçük Cer- f 1 l Ah • 

b k d . . d vermekte "Jla tereddu"d etmezdı·. 1 b . k R da bucalarız. Onun için ikimizı'n de va ete te evizyon makinesinin önü- , bu istirahat cennete a ma an yürüyor u. _, men grup arının uglin il omanya k b d h 1 
Lombardiya da sukut etmişti. Bun Bu münasebetler cermen kabile- topraklarına kadar yayılmasını izah piyesi su gibi yapması sarttır n~ cı arsanız, a onelerimiz sizin yü- ten a a ezzetli bir teydil ..• 

dan evvel Kalaberya bir gün bile !erinin de yayılmasını mümkün kılı- eder. Heyecanla temsil ~ünü~ü bek- zünüzü hiç gÖrPme:zler. .•. 
dayanmamıştı. Burada tuhaf bir hi- yordu. Bilahare hıristiyanlık devir- Bir çok Macar şehirleri evvelce liyorum. - O halde nasıl boyanayım? Nefes nefese dinlenirken, ~.tllft 
iye de ıeçmişti. İtalyan haleti ru- !erinin başında Ren mıntakasına ge- Almanların ticaret merkezleri idi. Ailem de benimle beraber stüd- - Siz bu işi bize bırakınız. yon mühendislerinden birili~ ·~ 

hiyesini gösteren bu vakarı kaydet- len Cermen kabinleri Roma metle- Bunların Macarlaşması on dokuzun yoya gelecekti. y Yarım saa~ ~o~~~. aynaya ~ktı- geldi. Gülerek, . ~ 
meden gcçemiyeceğiz. niyetiyle de temas ettiler ve bundan cu a:;ra tesadüf eder. Mesela Pres • Düşününüz bir kere g.ım zaman, sızı butun mevcudıye - - Bir yıl önce, dedı; can.~ 

Romalıların Kalaberyalı namiyle .sonra bir yükselme ve keş:f, ihtira burg, Bratislava olmazdan evvel Düşününüz ki yalnız Paris değil, ci tı.mle temin ederim, kendimi yabancı neye mensup ayılardan b~İIİJIJ ty' 
maruf milli şairi :\!anut Ehtiyatrü~ devri başladı. Cermenler her cihet- Poszony olmuştu, nitekim Transil _ var kasabalar ve şehirlerde beni din hır kadınla ~~rşılaşıyorum sandım. vizyona alıyorduk. Ayı, zı~ ,_.; 
de, Hün askeri ile Roma askerini mu ten terakki ediyorlar, içtimai, siya- vanyanın merkezi olan Klansenburg . Aynadakı ınsan, katiyen ben miy siriyle birdenbire kudurdu .• Ve ~ 
kayese eden bir şiir yazmış ve Atti- si teşkilatlar da yapıyorlardı. evvela Kolosvar ve nihayet Kluj ol- du. dım? • rimize saldırarak makineyı .e, 
lanın huzurunda okumuştu. Attila, Büyük istilaları takip eden ilk a- muştur. Bugün orta ve şarki Avrupada, Tanrım ben ne korkunç, ne iğ - yere devirdi. Hayatımızı ay~~J 
mllli bir Roma şairinin, milletini u - sırlarda doğum da fevkalade yüksel- Karpatların cenubunda Brasov Ren mıntakasından Baltık devletle- renç bir kıyafete girmiştim. den güçlükle kurtardık. I~ 
nutarak yazdığı bu şiire son derece miş ve müstemleke bulmak ihtiyacı civarlarında Töton şövalyeleri on rine ve Polonyaya, cenupta Roman- :. yeti~en bekçiler, hasmımızı P 
hiddet etmiş hem şairi, hem de şii- baş göstermişti. İşte bu şekilde biraz ikinci asırda gayet .mümbit bir ova yaya kadar yayılmış milyonlarca Yarım saat sonra makiyajım, ev- teskin edebildiler. 
rini yaktırtmak istemi~ti. Fakat adil da tesadüfle Almanlar büyük dün- olan Burjenlanda hakim köyler kur- Alm.an ~kalli~eti vardır. vela yüzümü sapsarı bir boya ile Diğer bir mühend~ de... ~ 
hakan, Romalılardaki bu zelil ruhu yaya ve hususiyle orta ve şarki Av- muşlardı. Ayni zamanda Vestfali Hıtlerı~ dagılmış vaziyette bulu_ bada~.ala~ıştı: . - Kanaryalar, dıye '°Z:O~tl' 
gör'!lekle iktifa etti ve sade şiirini rupaya parçalar halinde yayıldılar. köylüleri de yavaş yavaş Romen ka- nan bu dort beş milyon Almanın he- Gozlerım ıse bol su ıle yıkandık· dı. Zavallı kanaryalar da !'-k ,.., 
yaktırttı. Fakat bu ~·ayılma hareketinin kim - sahaları yanına gelip · yerleşiyorlar- sabını çok iyi bildiğinden emin ola- tan sonra kirpiklerimle birlikte ye- rün hararetine dayanamı~ PAllf' 

( 
Roma, kargaşalık içinde Attilanın se, hatta kendileri bile farkında ol- dı.. biliriz. Aca~a H;tıer bu ekalliyetler- şil bir bad~n~ya tabi tutulmuştu. lerimizin. önünde piımişl i ~~ 

gelmesini bekliyordu. Papa Leon madılar. Çünkü büyük gruplar ha- Macarlar tarafından on dokuzun- den ne şekılde faydalanmağı düşü- Asıl gulunç olan nokta dudak- hur Afrıka yılanı da ayıt ~ W 
rala: linde göç eden Almanlar Ren mınta- cuasırda fevkalade tazyik görmele- nüyor? larımdı. uğradı. Manmafih o zarıır;ıerledl 

f - ·Attila dindar bir adamdır. Di· kası Almanları idi. rine rağmen bu mıntakalarda · hiila Hudud boylarındaki ekalliyetleri - Acaba dudmaklarıma ne süre- zamana kadar televizyon col rortlefl 
\ nimize karşı da hürmetkardır. Ge - Bugün de, Sildetler mıntakasının iki yüz elli bin kadar Sakson var - ani bir taarruz ile ilhak etmek şekli cekler! Bugiin bu nevirl•n kaza e 

çen sene etropolit Kurdun rlcasiyle iltihakından sonra bile Bohemyada dır. artık geçmiştir. Topraklara dokun- Diye kendi kendime düsünürken dan verilmemektedir. ·çirrıdt11 

Tunayı yağma etmedi. Kendisine ri· gene de yerlileşmiş 200 ·bin Alman On·sekizinci asırda Avusturya Os- ı mndan nUfu~u nakletmeğe de imkan yanımdaki madmazel uzun hir fırça Miihendisleri dinlerken ~n ,e~ 
l ca edelim, Romayı kurtarırız. vardır. Bunlar işçi, tüccar Tt bllyük manlı topraklarına yeniden sahip o-ı yoktur. Fakat bütün bu ekalliyet dudaklarımı ve a~zımı mi.irekk .. p J·a- seviniyordum. Ya ben. fleC Jırıİf o 
', · Dedi. ~ arazi sahi:r>leridir. turken Bansttan Schvbesler, Romen- gruplaıının kendi mıntakalarında rasındc.n daha koyu bir karo ile ka- piyesimi yazıp ta buraya geb~ 
/ 1 fmpayator çocuk gibi papanın el- Polonyadan Elba nch:"ne kadar ler, Sırplar ve-Macarlarla karışık o- muttasıl harekete geçerek ait olduk- ral<'ııııya başbdı. saydım. a ·ı"lın, vılanın ..,e ydııtl de'" 

terini öpüyordu. olan kısım hiç bir zam~n t : mamen larak orta Avrupa O\"alanna yayıl -1 ıarı memleketin müdafaa kuvvetleri- f .. te hen, böyle bir cımelivat ~e- lnrın ak1betine 11ğrama% 1111 

.. ~ - Çabuk, çabuk git. ' ) Cermenleşmemiştir. mışlardı. Bunların arasında ~·Uz yct- ı ni israf ettirmeleri akla gelen bir ' ri .. ,1:kten sonr'l _,,..., ... , 1:- vii?i;mii siniz? ~ 
· Dedi. Sarkt Prusya adacıiı on ikinci a- mfş bin kadar da Alman bulunuyor· manevra olabilir 1 ctörrn ... fo•: , . 

... • ü411 1~ ""' 
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Iee'nin bazı düşünceleri 1:.?:.~~.?. ..... ~.~.~.!.~ .. ~"'::. 

O·--t- t d . * *t* Aydın viliyetinde kül. 
r a e rısa program- tür faaliyeti artıyor 

ları hakkında . -

1r ' Vergi tahsilatı 
fazla 

(SAHIF.E 7) 

Nazilli'deki Ata 
türk anıtı 

Belediyenin tavzihi 
ve bir covap 

Bütün muallimler icin felsefi bir 

Bundan bir müddet evvel, Nazil. 
!iden geçen Akif Şaımaz isminde biri 

,Aydm, (Hu•usi) - Vilayetimiz· kariimizin Atatürk anıtı hakkındaki 
de devlet verei tahsilab her yıl art· mektubunu neıretmiş, belediyenin 
maktadır. dikkat nazarını çekmiftik. Nazilli 

938 mali kazanç, sayım vergile· belediyesinden aldığımız bir mek· 

A d b' l •• t h" } •ı t ri tahakkuku 1,374,301 lira oldu- tupta, bu nnıtm bir büat değil, hey. y ın me us arı mun e ıp erı e e- ğu halde tahsilat yek\ıııü 1,314,220 kel olduiu bildirilmekte ve etrafın· 
• 

kültürün zarureti 
Yazan: Rahmi Balaban 
-6-

d k d l • • d" ı• } lirayı bulmuıtur. da bir park yapılmadığı meselesi mas e ere ert e rını ın ıyor ar 1 içinde bulunduğumuz 939 mali için de ıöyle denilmektedir: 

r 
---------:---;; .• ---- --~ yılının 15 ağustosa kadar iki buçuk cBelediyenin bir plan da"ı'linde ça 

r • l aylık verei tahsilatı iae geçen sene- lııarak baıarmağa gayret ettiği bu 
' ' ' ye nazaran daha çok inkiıaf gÖa· meydanın tamamen boı ve bakımsız 

.,.. 1 

• 
Bu yazıların sonunda vardığım (mihanikl hazırlayıcı) -olabilir.· Na- 1 

netice şudur ki: muallimlerimiz sıl istenilebilir ki, kendishılgunl:\~ - ı 
-çı\k ı1Em, çok edip, ve çok gayretli mamış (zira yalnız x iler, y !er hiçbir 
olmalarına rağmen- bir şeyden mah- şahsı olgunlaştıramaz.) Bh insan, \ 
rumdurlar: Veçhe=direksiyondan. başkalarının mürebbisi olabilsin? : . . 

!ermektedir. bırakıldığı iddiaaı da doğru değil • 
938 senesi iki buçuk aylık kazanç dir. Çünkü bugüne kadar meydanın 

vergiai tahakkuku 35493 lira tahsi- etrafında 46 adet çam ağacı dikile
li.! 12421 lira olduğu halde 939 yı- rek yetiıtirilmek auretiyle yeıillen· 
lının ayni aylar tahakkuku 27419- dirmeğe ve tezyin itleri de ihmal e. 
tahsilat ise 16217 liradır. Nisbeti , dilmemekte ve her geçen gün içinde 
gecen ıene yüzde 35 bu sene yüzde bir noksan ikmal edilmektedir.» Derun! ve kendiliğinden (Spon- Fakat hakiki mürebbi, (fenni hu- ' 

tane~ olan bu direksiyonu, muallimle maniteler) dediğimiz şeyleri tedri• 
re aıı'ca~ filozofi verebilir. Zira yal- ederken, genç ruhları hakikaten is
mz ilozo,fidlr ki terbiye ve tedrisin tifade ettirmeği bilir. 
haklki psilcoloji, ahll\k, içtimaiyat Lakin (fenni humanite) !er, yük
preıısip'lerinİ öne sürebilir. Felsefesiz sek muallim mektebi ve üniversite
her şey anarşiye düşer. Felsefe ise, nin mütehassıs hocalarına tamamen 
gaye ve mesai birliğini temin eder. kapalıdır. Bu sebeple onlar hakiki va ~ 

Üniversite profesörlerinin olduğu zifelerini yapmamakta ve yüksek 
gibi zihni ve ahlak! enerjileri anarşi kültür ananasına sadık kalamamak

59 dur. Belediyenin bu tavzih mektubu. 
) 1 Ayni ayların geçen aeneki ıayım nun aon fıkralarında, kariimizin bu 

vergiai tahakkuku 33779 lira tah· tekilde, yalnız gördüğünü yazacağı. 
1 ailatı 8803 lira olduğu halde bu ae· ı· na ve gençliği hareketsizlikle itha· 
ne tahakkukuatı 3488 tahsilatı İse ma kalkışacağına ali.kadar makam-
19180 liradır ki sabıka tahsilatı 1 !ardan ma!Umat almasının daha uy• 1 
nisbeti yüzde 41, haliyenin yüzde gun olacağı da kaydedilmektedir. 

içinde bırakmak, vatana karşı bU- tadırlar. 
Yük bir hata işlemektir. Ytiksek muallim edebiyat şubesi-

' .. 
-~---. -,.,.. __ ~ 
Aydın vli.y .. tinde yapılmakta 

Aydın, (Hususi) - Vilayetimiz -
de kültür faaliyeti her yıl inkişaf et 

olan köy mekteplerinden biri 
tur. 

mektedir. Mebuaların tetkikleri: 
939-940 ders yılında vilayetimiz- Mebuslarımız B. Adnan Mendres, 

de bölge sanat okulu ile, Aydın ve Nuri Göktepe, doktor Şakir Şener ve 

· 87 dir. Şu cihetin bilinmesini isteriz ki, 
1 Vilayetimiz maliyesinfo kazanç ı herkes ıördüğü ıeyi, yani hakikati 
1 ve hayvan vergileri iki buçuk aylık olduğu ıibi yazmakta serbesttir. 
tahakkuk yekunü 507271, tahsili.

! tı iae 376452 liradır ki tahsilat nİa· Gençlik meselesine eelince, mektup 
sahibi ıençliği hareketaiz~'kle itham 
etmemiı, bilakis vaziyetin böyle bir 

beti yüzde 74 ü bulmuıtur. Halbuki 
l geçen aene bu iki buçuk ayda tah
~ silat niaheti yüzde 40 idi. hüküm verdirelıı"lme•i ihtimalini ha· 
-Ş~-"!k!"'"" ... K-'!--~, ---d--,ıı tırlatmıı, açıkça ikazda bulunmuı• 

:ır i ~arc.r,ızsar a 

Maarif nezaretinin projesi haklı ne nasıl lisede bir senelik filozofi 
olarak: cmürebbileri teşkil etmek> yapmış olmak isteniliyorsa fen şube
den bahsPdiyor. Fakat bu teşkil, na- sine girmek istiyenlerden de öylece 
sıı meydana getirilebilir! ( exeahed- istenilmelidir. Bu olmadıkça bizim 
ra) bir pedagojj tedrisatiyle mi? E- fen (agrigi) !erimiz, biraz geniş ve
ğej. bu iş, bundan bekleniyorsa, Al - ya dar (ilk muallim mektebi mezun
nıanyayı takliden şimdiye kadar düş. !arından) esas itibariyle değişmiş sa Nazilli orta mekteplerinden başka M?mtaz Kaynak dün Ortaklara git· Yağmur yüzünden harman- Yoksa, Anadolu gazetesi de Na 

102 şeh'r, kasaba köy ilk okulu fa- mışler ve Ortaklarda toplanan tarım J . k 'd , . 
tur. 

tüğümüz hatalara ilave edilmiş bir yılamaz. 
hata daha olur. Filoloji, modern ted- Üniversite alacağı talebede, bil 
risat isimleriyle Almanyadan gelen ginin kemmiyetine değil, keyfiyetine 
bir çok eski skolastik şeyler gibi o- bilhassa espri keyfiyetine bakmalı
lur. dır. Mühendis veya zabit yetiştiren 

b 1 ar gerı a ı zilliyi ve Nazilliler de kendilermı1; aliyette bulunmuştur. satış kooperatifi içtimaında u un· 
932 senesinde vı aye · mız e eş · ·ı · t" · d b j muşlardır Ş. Karahirar, 25 (A.A.) - Kaza,- 1 gazetesini pek iyi bilirler. 

K t .f. JI k ı mıza üç gündenberi şakin ve fasıla- Temennimiz ıudur ki, o yazı he· ve üç sınıflı ilk okullara 1400 kız oopera ı ın yı ı ça ışma rapo-
6251 erkek olmak üzere 7651 talebe lrunun müzakere ve reye konulma- lı yağmurl ar yağmakta olduğundan lediyeyi harekete getirmit olsun ve 

Nezaretin projesi: cSınıfların hep bir yüksek mektep yüksek terbiye ile 
ainde seçilen metin parçaları, izah- muvazzaf bir alaka ve endişe taşı • 
lar, vazife mevzuları, derslerin ma- mazsa bir dereceye kadar anla
hiyet ve tefsirleri, büttin tedir&attan şılabilir. Fakat millt terbiyeyi yay
alınacak ilhamlar y_e .. bilhııssa edebi- :ınak ile muvazzaf olan Universitede 
~·at ve tarih· ruhu kültürleştirmek ile de mtırebbiler teşkil etmek endışesı 
beraber aİıİak terbiyesini ve milli olmazsa bu, ahli\kt bir ~skandal.) dır. 
hlıısi de inkişaf ettirmelidir.> Diyor. Bütün gramer, edebı~at, tarıh v~ 

d t t l b d ·ı ki ı harmanlar bir kaç gün geri kalmış- Atatürk büstünün etrafı kıaa bir zı devam etmiş. Beş sınıflı ilk okullar 
1 
sın a or aya a ı an azı ı e er c 

da 45 kız, 137 erkek olmak üzere yakından alakalanan mebuslarımız tır. manda yeıilliklere bürünsün. : ................................................................................................................ L 
182 ve Uç sınıflı köy okularında 14 bunlar hakkında not almışlardır. ~ •• ;!=;in n rr-\\ c~I ~ n ıı::ı [ "§ n n rA\ ©3 ~ ifil.= .. 
kız 390 erkek olmak Uzere 404 ki Toplantıya iştirak eden mebusla- ~ u u ı....ı ~ ~ U U ı....ı ~ 
umumdan 592 talebe mezun olmuş· nmız adına söz alan B. Mümtaz Kay : .............................. u ... , ....... "'''""''"'un11uuu11111111111:1111uıııun111111111111111t4•nl 
u. r . ıınd i e n <s:ıı: ıı ntıu~ ö" enin•" Sat! ık kocalar 

nıflı erkek okullarında 2383 kız aranızda bulunmak Uzere geldik. JJu 

Fakat muallimler nezaretin bu di- fen muall im namzedlerıne kuvvetlı 
leğini yerine getirecek şekilde hazır- felsefe okutmalı, lisans ve agregas-
1and1 mı? yon imtihanlarında ciddi felsefe 

3877 erkek olmak üzere 6260, üç sı- yeşil yurd köşelerinde çoluk çocuğu
nıflı köy okullarında 2623 ki ceman nuzla ne kadar gayretle çalıştıi'ını-
15586 talebe devam etmiştir. zı yakinen biliyoruz. 

Sizin nasırlı ellerinize, yanık yüz.. 
lerinize iftiharla bakıyoruz. Sizler 
hazerde yurda zenginleştir "yor, se
ferde onu müdafaa ediyorsunuz. Bu 
toplantı münasebefyle dertlerinizi 
dinlemek ve onları öğrenmiş olmak 

Filoloji veya (pur) eılebiyatiyle kompozisyonları istemeli. Bu suretle 
Yetişmiş olan bir muallim, terbiye onlar kendi branşlarındaki ihtisasla 
bakımından mühim olan metinlerse- beraber kuvvetli mürebbi de olurlar. 
Çebi.lir mi? Bizim gramerimiz ve ede- Böyle hazırlanırlarsa artık bir daha 
biyat muallimlerimizin; (Çiçeron) u onlar ihtisas, bizatihi ihtisasta ve yal
('tasist) i (Öyripid) i (Platon)u biz- mz bunda değil, fakat (kül) de gö
zat okuduktan sonra parçalara seçe- ı·ürler. 

Beş sınıflı mekteplerin mezun sa
yısı 252 kız, 710 erkek olmak üzere 

962, üç sınıflı mekteplerden de 118 
kız 514 efkek olarak 632 ki ceman 

1594 tür. 

On beş senede okuyan talebe sa-
yısı yüzde yüz, mezun sayısı da yüz
de iki yüze yakındır. 

Kaza merkezlerinde, nahiye ve 
Ceklerine inanıyor musunuz? Çoğu Bu takdirde bizim gramer hoca
hu zahmete girmeyerek talebelere !arımız, pedantesk Alman filololoji 
h • ı k ı ı T "h köylerde başlanan ve sayısı devam e. azır, seçilmiş parçalar veriyorlar. metoduna bag anıp a maz ar. arı 

llir metnin ahli\k yönünden şerhine 'ıocalarımız da, Alman mütebehhir- den mektep binaları tamamlanınca 
tirince bunun filozofiye tamamen va liğine, teferrilatçılığına düşmekten okuyanların sayısı yüzde elli daha 
lcıt olan bir muallim için bile ne güç vazgeçerler. Ormandaki ağaçları sa- artacak ve cumhuriyetin (okuma 

vazifemizdir.) 
Kooperatif müzakerelerinin özil; 

kooperatif haricinde kalan incir müs 
tahsiller"nin kooperatif ortaklarına 

nazaran malını daha iyi fiatle sattı
ğı ve eline daha çok para geçtiği 
iddiasında toplanıyordu. Buna sebep 
olarak da birlik idare masraflarının 

çokiuğu ve birliğcn sermayesi olma-0lduğunu bir düşününüz. Böyle bfr yayım derken ormanı görmekten yazma bilmeyen tek vatandaş bırak-
lı k ı ı masından yüksek faiz ödediği ve bun aı karşısında beşinci sınıfın, üçün- mahrum a maz ar. mamak) prensibinin tahakkuku bir 
Cü f !arın tamamen müstahsile yüklenme. sınıfın ve hatta edebiyat sını mm Edebiyat hocalarımız, orta zama- hatve daha atılmış olacaktır. 
lıocası bile -kendisini ahlak mevzu- na ait ince edebiyat tarihi tebahhur- Bu Aydın orta mektebi olan bina si iddia olunuyor. 
!arını izahta kafi derece selilhiyettar !arına kılı kırk yararcasına edebi ve on beş yıl evvel husus! idare tarafın- Mebuslarımız bu iddia ile yakın
ll'örnıediğ;nden- bu ahlak! izahlara dramatik tahlillere kalkmazlar. dan 40_000 lira sarfiyle yapılmış, dan alakalanarak kooperatif toplan 
ll'irenıez. Ve bir nevi yalancı, utan- Fen hocalarımız -sanki mevcud bilahare gene husu :;i idarece bu mik- 1 tısından sonra orta~lar:a ~e:n;~al gd~
ta~hk hisseder. Bu muallimler, tale- program hafifmiş gibi-jeoloji sosye- tar daha para sarfiyle yemek salo- çerek şikayet ve dılek erını ın e ı
beı·e cAilesini sevmelidir, vatanı için tesi ile beraber olarak lise programı- nu ve yatakhane yavyonları ilave e- !er. 
İil ı·f t- · t" Söz alanlar tapu işleri, köy salma-nıelidir> dedi mi, bütün ahlak mev- na paleontoloji konulmasını tek ı e dilm ış ır. 
' ) K t O F k t kt b. "h t d !arı sı, köy hududu inhilafları, evkaf ve •Ularını söyleyip bitirdim sanır. mezler. Dekart (Lapinç , an , - a a me e .n ı a a ı v ar 

.,... d ·· · ·ık d"" t d gu··st Konttan ög"renilir ki, esaslı ter- bulunmadığından mektep idaresi in- arazi dağıtma işlerine de temas etti-b • .ı:-e agoıının ı us uru şu ur: 
<>ır şey; başkasına öğretebilmek için biyevl olan, her şeyin anahtarını ve- zibat noktasıdan çok mil~küliit çek- ler .. 
o~.. • k · t· · k rön 1·ıı·mıer·. matematik ve fiziktir. mektedir. Bu hususta yapılan teşeb- Mebuslarımız bugün Nazilliye git-. " evvela ögretme ıs ıyenın ço ~ 
1~i bilmesi.. Mütebakisi şahsi ihtiyaçlar zamanı- büsler bugüne kadar hiç bir semere tiler. Naz lliden sonra diğer kazala-
l li:ğer gramer ve edebiyat muallim- na veya şahsi istidadlara bırakılma- vermemiştir. Hususi idare binayı ve· ra geçecekler. Bu arada vilayetin 
~tinin basit olsa da ahlak tedris et- lıdır. Doğrusu şudur ki, bizim profe- kalet işgal ediyor, ben masraf yapa· bütün nahiye ve bir çok köylerine 
·••el · t'k ı d bi · hl sörlerimiz çok alim, çok mütebah- marn d yor, vekalet te maliyeti be· de giderek müntehipleriyle temasta ~ erı ve grama ı a ' e e ıza arı- b' rf d bulunacaklardır. 
a ahlak! şerh ve izahlar yapmaları hir, çok ediptirler. Üniversitenin ıs- nim olmıyan ır yere para sa e e-
~eniliyorsa, onlara öğretilmesi !il- tırabı, işte bu çokluktadır. Bunun mem cevabını veriyordu. Nihayet ** 
\ı Ilı gelen şey, pedagoji değil, ahla- ilacı basittir. Programlan sadeleştir. vilayet umumi meclisi geçen yıl bina Hayvan hırsı Zl 
\ lı kendisidir. Ahlakla beraber psi- mek, tedrisatı kanalize etmek, ruh· yı 5000 liraya vekalete devre karar 
~.0lojj ve içtimat ilimler prensiple- lan di~iplinle~irmek.. verdi ve muamelesi de yapıldı. b k • 1

11ir, Bu disiplini temin edecek yegane Fakat hala ihata dıvarları yapıl- Ş e e e S l 
it E:dehiyat muallimleri, bir dereceye vasıta ise filozofidir. İnsaniyeti kuv- matlığı gibi, bu hususta bir teşebbUs 
1 ~dar, filozof ta olmadıkça, bun- vetlendirmek ve hatta kurmak için de görülmüyor. Ders yılı yaklaşıyor, 
,~r unıumı ve şahsi ahlakın esas pren biricik vasıta: hocalara felsefi terbi- teneffüs zamanlarında gene 500 ta-
11tı. "e tatbikatlarını bilmedikçe, ön· ye verebilmektir. !ebe mektebe civar zeytinlikler ara
ı;1llde metinler dahi olsa talebeyi is- Eğer (kli\sikler), büsbütün mah- sına dalacaklar. Mektep yakinine 
ı 1 ~de ettiremezler. Çünkü bu metin. volup yerlerine (modern) !erin kaim yapılan umum! ceza evi de mektebin 
'dl'j ancak bir ahli\kçı şerh ve tefsir olmasını istiyorlarsa tarih, filo- etrafının bir an evvel kapanması za. 

ebi!ir loji ve edebiyat tebahhurundan vazı· rurl kılmıştır. 
'•t\'llks~k muallim mektebinde, fel- geçmelidir. Çok kıymetli maarif vekilimizin 
~ih~e; tedrisatın ahll\kl ve içtimai Ruhiyatçı, bediiyatçı, ahlakçı ol- bu çok mühim işi ele alarak bu ders 
brı "erini teşkil etmelidir. Halbuk: sunlar; güz:_ll~ği~ bü~ük .. . .. yılı içinde mektebin dıvarlarını ~-~p
ltı hassa fen kısımlarında felsefe ve bilhassa ahlakı guzellık kultürune av tırmasını bütün Aydınlılar kend sın-

ils;k · ı Ki" "k t d · t k den bekliyorlar. Gene vekilimizin ı-- 1 hemen hemen hiç yok gibi.. det etsın er. ası e rısa , anca 

.. 
0.:lemişte meydana 

çıkarıldı 
Ödemiş havalisinde hayvan hıroız

lı ih yaban Veli oğlu Hasan, Hasan 
oğlu Satılmış, Mu s< afa oğlu ~fusta
fa, Süleyman oğlu Deli Mehmed, ve 
Mehmcd oğlu Ali Doğuş ad l arında 
beş kişi jandarmalar tarafından ya
kalanmıştır. Bunların evlerinde 11 
tane çalma hayvan bulunmuş, hay
vanlar sahiplerine verilm "şfo. 

Erkeklerin paralariyle kadın alabilecekleri eski devirlerde görül. • 
muş şeylerdi. Bugün bile birçok geri memleketlerde bu adet hail\ ba· 
kidir. 

Fakat dünyada erkeklerin satıldığı yerler de yok değildir. Meseli, 
Hindistanın cenup havalisinde evlenecek kızlara olduğu gibi erkek!~ 
re de mukabil taraf para verir. Evlenecek k~ndisine iyi bir damad ala
bilir. Fakirse kızını pek ucuza satacaktır. 

Oradaki nikah piyasasına göre, bir kız 500 ili\ 1000 rupni (yani bi
zim paramızla 50 ila 1000 lira) eder. Halbuki iyi bir aileden güzel ve 
sıhhatli bir genç en az 10,000 rupniye (1000) liraya kadar satılıyor. 

Bugün, Hind kızları bilhassa garp kültürü ile yetişmiş gençleri tercih 
ediyorlar. Bunun için, Avrupada veya Amerikada okuyup gelen gençler 
daha fazla para ediyor. 

Bununla beraber, satılık kocalar yalnız şarkta görülmüyor. Geçen
lerde Nevyorkta da bir adam kendisini satılığa çıkarmış ve 300 dolar 
verebilecek bir kadınla derhal evleneceğini ilan etmiştir. Bir İrlandalı 
olan bu adam, evlid ir ve karısı memleket hasretine dayanamadığı, !r
landaya gitmek isted iği için kendin ; satmaya karar vermiştir. Bu pa
rayla karısını İrlandaya gönderecekmiş! 

Zeki İı·landalı eski karısını başından atmak, yeni bir kadın ve birkaç 
yüz lira para elde etmek için doğrusu güzel bir usul bulmuş 1 ' 

• • "Uzun ön1ürlülüğ'ün fay-lası ne?,, 
clnsan denen şu meçhul> ismindeki kitabı bütün dünyada meşhur' • 

olan ve bizde de - serlevhası yanlış olarak cBilinmiyen adam> ( ! ) şek
linde - tercüme edilen Dr. Alexis Carrel insan ömrünü uzatmak için ça
lışıyor. Doktorun, meşhur tayyareci Lindbergle beraber sun'i ka lb yap. 
maya uğraştığı maliımdur. 

Doktor Carrel, yukarıda bahsettiğimiz 
şöyle anlatır: 

eserinde, uzun ömürlülüğü 

cUzun umürlülük, i ht iyarlık devresinin uzatıldı ğı zaman değil, genç. 
!iğin mümkün olduğu kadar fazla 8dam ~ttirildiği zaman insaıun 
i~tiyeceği birşeydir. Y .ışlı b i ı· adam, kendi kendini besliyecek iktidar
da olmadıkça . aileai ve cem";·eti için bir yük teşkil eder. Saadetten pa. 
yı olmıy~ n. b;r işe yaramıyan, zekasını kaybetmiş bir adamın ömrilnU 
uzatmakta ne fayda vnr? 

cünun icin, insanlar fikren ve ruban ihtiyarlamanın çaresini bulma
dıkça asırdidelerin adedini çoğaltmak doğru değildir.> 

Arı sokması romatizmaya iyi geliyoı 
Bu da bir Alman doktorunun keşfi: 
Dr. Apitz ismindeki bu a tlam keııdisiııde yaptığı teçrübelerle, arı ze. 

hirinin romatizmaya iyi veldiğini görmüş ve .ıir c arı ile t edavi müe!l
sesesi> açarak buraya romatizmalaıları davete \ı aşlamışlır . 
Rom atizması nlan, hastahaneye ytıyor ve evvela, günde l ıir kcN ol 

mak üzere , a rının iğıı >i altında iki, üç, dort ilfıh, olmak üzere arlt .nlı 

yor ve hastalığın uereceS:ne, ha,t anın da tahammülüne göre. bu teda
vinin günde SO kereye ka dar çık arı l dı ğı oluyor. 

Arılann sokması için ta hriK ed ilmeleri işi de hastalara aid bir vazi. 
fed ir. Hastalar, kafeslerdeki anlan kışkırtıyorlar ve tizerledne sr l dır
tıyorlar , 

Hasta l a rııı, her gün kanı muayene edilerek ha stalığın seyri takip 
edilmektedir. 

Dr. Ap itz hastahanede ı omat i zmalılan doğrudan do., ·uya arı l arla 

tedavi wtt iı'i gibi, ay rıca arı zeh 'r ini ş işelere koyara k r oma ti zma i lacı / 
0
Zoflk ve k lasik bir terbiy~ almı- bu suretle yaşıyabilir. Demokrasinin Aydınlıların bu çok yerinde olan di

~~ matematikçi ve fizikçi ne olabi-ıpek muhtaç olduğu.fi~irve.ahlak gü- !ekleriyle alakadar olacaklarına ve Suçlular, adliyeye sevkolunmuş- ~Jarak r .. ımakt a ve bundJ.n harice d e n1üh im nı iı. •a rc!a ihrac 1t yap. 

Anca]c fen işçisi. İmtihanlara - Devamı 8 ıncı sahıhd• -- yerine ıretireceklerine şüphemiz yok (ardır. ı malı:~dır. 
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Her 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
IZMIR: Yeni Kavaflar çar1111 No. 31 

tGrlü cilt aüzel, aailam olarak ve AD'at 
rire yapılır. 

Bonkalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve Dosyalan 
Ancak Mücellit AU RIZA müeaaeıeıinde yapılmaktadır. 

Mev•imin en yenilik
lerini bayan kama,. 
/arının erkek kamar 
larının en eyiıini 

Ibrahim Karakaş 
tan alını& 

26 Aiuatoa 1939 Cuma.....,. 

dış 

----ıı 

Mes'eleler 

a&-'c 
Makine Tamirhanesi 

1 d bl.I" şi gilniln e tes'im etmeği prensip ed:nen ve 
nun1a iffhar eden bir milessesed·r 

Kestane pazan demirciler 67 - 60 Telefon: 8993 ' 



..!G A f ustoa 1939 Cumartesi (ANADOLU, (SJLHIFE 9) ~ 

~ İSLAM TARİHİ -• 

Z. MU HAM M EDl~~l:Iı~~ 
Alnıanyanın Lehistan. 

dan istediği: 
Danzigin teslim •• aid bulunuyormuş •• gunune 

Alman gazeteleri, Danzigle beraber 
koridor da bizimdir, diyorlar · 

Bır ita/yan gazetesi, lngiLiz, Fransız Başvekille· ı 
rıne hitaben bir aç1k mektup neşretti 

• . . 
Danzig ve ltalya n ırazeteler i: 
Frankfurter Saytung muhabiri 17 

ağustos tarihiyle gazetesine şunları 
bildiriyor: 
İtalyan gazeteleri de Almanlar gibi 

Danzig meselesinin yalnız Rayhş ta
rafından halledileceğini, Almanlara 
ait davalara başkalarının müdaha -
lesine katiyen tahammül edilemiye
cPğini yazmaktadırlar, Koridor me
selesinin de hallolunacak olan mese
leler arasına alınmasını bura matbu
atı ileri sürmektedir. 

Ciomale d'ltaliyu 
Şark hududlarının revizyonuna 

tabii tutulması için, Versay muha
desinden beri İngilizler, Frumız Ye 
Amerikalılar tarafından ileri sürülen 
mütalealara işaret ve Almanların şi 

mal şarkide tazyık altına alınması -
nın, mareşal Fochun dediği gibi , 
cgelecek harbe sebebiyet verecek bir 



(SAHİFE 10) 

Alman gazeteleri 
Polonyanın Danzig'e karşı bir darbe 

hazırladığını yazıyorlar 
Eerlin, 25 (A.A) - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
ya darb~sine müsaade etmiyecektir. 
Ne Vaşrova ne Londra, Alman mil
letinin böyle bir caniyane harekete 
müsaade etmiyeceğinden şüphe ede-

Bu sabah gazeteleri, Polonyanın 
hazırlıkları hakkındaki haberleri te-
barüz ettirerek neşretmekte ve Po- mezler. 
lonyanın bu hazırlıklarını Danziğe 

kar~ı bir Polonya darbesinin y•akın 

Berliner Bör an zeitung, diyor kl: 

cBir İngiliz - Fransız yardımına 

tehlikesini gösteren emmareler glbi mazhar olmak ve Almanya aleyhine 
telakki eylemektedir. umumi bir harb çıkarmak ümidi ile 

Völkischer Beobaher, diyor ki: Alman hududları boyuna asker tah
iid etmekte olan bir Polonya, Dan

cPol onya terörünün bu son hafta-
zig ve sulh için en büyük bir tehli-

ları içinde, alman m\lletinin sulh aşkı kedir. 

ve rn4rı son hududuna kadar gel- Polonya, harp istiyor. Almanya, 
mı.;ıtir. kendi adına ve Avrupa adına kendi-

Almtrnya, Danzige karşı bir Polon- ni müdafaaya hazırdır. 

** • gazete erı Fr nsız 

Japon ·a, Macaristan ve lsp nva
zr, Alman}·a a y""z çeı> .. rmeğe 
başladıklarını ~·azı)·orlar 

Paris, 25 (A.A.) - l\ılatin ga- ya karşı taahhüdlerini tamamiyle ifa-
zetesi yazıyor: ya ve bütün kuvvetleriyle tecavüze 

c:Mussolininin Ruzveltin meeajt. karşı koymaö-a hazırlandıklarını yaz-
nın Amerika sefiri tarafından Krala kt d "' 

d .. . .1 . ] D" . ma a ır. tev ıını tacı etmış o ması uçenın . . . . 
· ··d h ı h h' k ld ~ Ekselsıor gazetesı dıyor kı: 

~>ır mu a a eye a ış er o ugunu 
•· tc kted. s·· l b. · t' cBerlinin diplomatik muvaffakı-gos rme ır. oy e u vazıye ı 

'hd t · l R lt · · b' yeti kendisine bahalıya mal olabilir. 
ı as e mış o ma.sı uzve ıçın ır 

ft. Almanyada komünizm hareketleri-eere ır.> 

P t•t p · · t · R ıt· nin ba.-göstermesi ihtimali vardır. e ı arısıen gaze esı uzve ın • 
ve Papanın mesajlarından sitayişkar Daha şimdiden Macaristan, ispanya 
bir lisanla bahsetmekte ve saatten ve japonya gibi komitern aleyhinde
saate birbir;ni tlıkip eden vakalar ki pakta bağlı devletler birer birer 
karsısında Fransa ile lngilterenin, yüz çevirmektedirler: Yarın .belki 
büyük oir soğukkanlılıkla, Polonya- ltalya da bunları taklıd edecektır. 

~ ......................... --=~----...... -.. ... 

1 
1 

TUtün icuHananlar tütüınün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattaı 
n ... şlel<ldirler. Doktorlar kendilerine her dalına eigarayı terk etmt y 
avııiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Sig-lra Tiryakilerioe ~AiijJe 
Halbuki D p } 'ın son 

Alman r · er icadı 

.Sıhhı ağıztıgı h'Uıtilnt dıginda tütünıin koku ve lezzetini bozmadan 
i&tedikleri miktiirda tütün içebilirler, Çünkü bu ağızlığın içerisin~eki 
yedek kısunda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi ı~hirlerini yüzde 89 derece&inde süzer, ağız, ciğer v~ 
yürek temir kalır. 

Fiati her verde 150 kurustur. 
Toptan, pe1'akende satı,: Kemeraltı Kanı.kol kar!ısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 
ı Y EH"' zı••ı:: 'f' a • 

a münasebe ·ıe 
• ne a 

P dj ve gazi osu s ah 
fara kadar acıktır 

t 
Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müşkülpe-

&entJeri dahi tatmin edecek şekilde tmin olunmuştur 

Şaha o 
Basur memeleı-i ·ıi giderir. Kuv
veti, erkekliği, istihavı arttırır -Gediz belediyesinden 
l - Kasabada yapılacak hidro elektrik tesisatı projesi 21 /8/939 

dan itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 1500 liradır. 
3 - Eksiltme l l / 9/ 939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 

i LJ de Belediyede yapılacaktır. 
4 ~Muvakkat teminatı 112 buçuk liradır. 
5 - Mufassal malumat alabilmek için Gediz Belediyesindeki bu 

n.c:.meyi b:la bedel ala ve görebilirler. 26 30 3 7 ( 3 1 5 5) 

BRISTOL 
Bevoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECJ.'de 

Bu her iki otelin müsteciri Tiirkiyenin en eski otelcisi 

B. Ömer Lfıtfi Bengü 
d i r 4 4. ~enelik tecrübeli idaresiyle bütün müşterilerine kendisin' 

• aevdirnıi§tir .•• 
OtelJP.rinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar •• l.tanbulda 

bütün Eııe ve lımirliler bu otellerde bulugurlar •• 
Hususiyetleri çok olan bu oteHerin fiyatları da rekabet kabul elmi· 

yecek derecede ucuzdur. 

Izmir Telefon f1üdürlü "ünden 
1 - idare ihtiyacı için S38 parça akümülatör plak ve separatÖ!'· 

leri açık eksiltme ile satın ahnac:aktır. 
2 - Eksiltmeııi 29 9 939 tarihinde Cuma günü saat 15 de İz· 

mir T e)efon müdii!"l:.iğü bim:ısır.da Satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Mubnmrr.cm bed ... li cif l:zmir 382 lira 50 kuruş ve muvakkat 
teminatı da 28 lira 69 kuru§tur. 

4 - Bu işe ait şnrtnumelt"r her gün İzmir ve İstanbul Telefon 
müdürlükleri f .evozım amiriik!erinden parasız olarak alınabilir. 

5 - İsteklilerin yukanda yazılı gün ve saatte teminat paraları 
veyn Banka mektupları ve diğer vesikalariyle birlikte komisyona mi.i-
racaatln ilan o!tınnr. 12 26 r 2 28 (2897) 

lst :ıbu .. yeainden; 
Cerrahpaşa hastanesi mutfak ve çamaşırlık binasının ikmali in

şaatl kapnlı zarfla eks'ltmeyc konulmuştur. İhale 28/8/939 pazartesi 
günü srıat orı dörtte !stanbul b~lediyesi daimi encümeninde yapıla -
caktır. ~~uhammen bedeli 25 .972 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 1947 
lira 92 kuru,tur. Şartname 1 30 kuruş mukabilinde İstanbul belediye
si fen i ıeri müdürfiiğünden a!ırıabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret 
od st ve ihaleden eekiz giin evvel İstanbul belediyesi fen işleri mii · 
durlüğüne müracaatla alacakbn fenni el:liyct vesikası ve ilk teminat 
makbl'7. veya ınektuplariyle 2490 n umarah kanuna göre hazırlı ya · 
caklan kapalı zarflarını ihale gilnli saat on dörde kadar İstanbul beie 
diyesi daimi encümenine vermeleri. l 3 19 22 26 607 r /2926 

T. C. Ziraat bankası ödemiş 
e e-

sinden: 
İdaremiz icın biri 70 diğeri 45 lira aylıkla iki elektrikçi alınacaktır. 
Taliplerin resimli nüfus teskeresi, hal tercümesi polisten tasdikli iyi 

hal \'esikası ve şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonser-
vi::.lcri ı-ıure~iyle 1-9-939 tarihine kadar yazı ile idareye müracatları 

ilan olunur. 26-27-29 3157 
• 

11 i k ftlektep binası yapılı}·or 
Is1'·anbul be ediyesinden 
lstunbulda muhtelif semtlerde yeniden inşa edilecekk on bir ilk 

okul binasmm inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 14 9, 939 perşembe c<ÜnÜ saat on beşte İstanbul belediyesi 

daimt encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 521.190 lira 73 
kuruş ve ilk teminatı 24,597 lira 63 kuruştur. 

Şartname 26 lira 6 kuruş mukabilinde İstanbul nafıa müdürlii · 
ğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret odası bu işe benzer 
en az 1 50.000 liralık iş yaptıklarına dair ihaleden sekiz gün evvel Is· 
tanbul nafıa müdürlüğünden ctlacakları ehliyet. vesikaları ve ilk temi· 
nat makbuz veye.. mektuplariyle 2490 numaralı kanuna göre hazırlı 
yacaklaa kapalı zarflarını ıha1e günü saat on dörde kadar İstanbul dai· 
mi encümenine vermeleri.. 15 26 5 11 6081 /2970 

Iznıir 
Satış 

No. 
Muhammen B. 

236 Güzelyalı mahallesi kara 1Iahmut çiçek sokak 
13/ 1 No. h 887 ada 10 parsel sayılı arsa .. 

246 İkinci karataş Halil rifat pa~a caddesi 87 tajlı 

Lira K. 

83 25 

641 ada 10 parsel sayılı 137,50 }1. M. arsa 41 25 
Yukarıda yazılı emvaln bidayeten mülkiyetine talip çıkmadığından 

24-8-D30 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. 
ihalesi 4-9-939 tarihinde pazartesi günü saat 15 te milli emlak mildiir
lüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 
depoz:to akçesi y.etırarak yevmi mezkUı·da milli emiak müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 3163 

lzmir mıntakası Basın Birliği 
idare heyeti riyasetinden: 

1 5 Temmuz 939 tarihinden itibaren filen işe başlamış bulunan 
mıntakamız idare heyeti aza kaydına devam eylemektedir. 3511 nu· 
maralı Basın birliği kanununa tevfikan birliğe kayıtlı bulunmıyanla
rın gazete ve mecmualarda çalışamıyacakları tasrih edilmiş olduğuna 
göre alakadarların derhal Gazi bulvarında Yeni Asır gazetesi idareha· 
nesindeki (Basın birliği bürosuna) müracaatla beyannamelerini tan· 
;zim eylemeleri. 

lzmir mm takası: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antal
ya, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyon vilayetlerinden mürek
keptir. 

Bu vilayetler dahilindeki gazete mecmua sahip, muharrir, muhabir 
ve miitmhhihlerinin de tahriren Birliğe müracaatla kayıtlarının nihayet 
on b'!ş gün içinde ikmal eylemeleri ilan olunur. 26 28 30 1 

Fenni Şartname 
Denizli Sıhhat ve ictimai muave 

• 
net müdürlüğünden: 

1 - Denizli merkez kazasının şamlı çiftliğinde ve toplu bir v 
yettc oturtulmuş olan Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı için mev 
5000 bin fü;.ı havalesinin yett'ği miktarda. çift hayvanı (öküz) sa 
alın:ıcağından 23-8-989 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
ailtmeye çıkarılmıştır, 

2 - İhale gClnü 6-9-939 olarak tespit olunmuştur. 
3 - Alınacak beher baş öküzün muhammen bedell (50) lira 
4 - Bu öküzlerin Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Sakarya muhit 

civarı hayvanların<lan olması şayanı arzudur. Öküzlerin rnşları ilç 
şından aşağı ve beş yaşından yukarı olmıyacaktır. Boyları 1,14 ten 
şağı olmıyarak, gövde geniş kemik teşekkülatı kuvvetli ve bilha 
göğüslerin iyi neşvilnüma bulmuş olması tırnakların düz ve muntaz 
ve s=ırgı ve butl::i.rın dolgmı olması lazımdır. 

5- l.layvanlar Denizlide alım satım komisyonu tarafından te 
Iünı edilecektir. Tesellümden evvel her birinin baytara muayene e 
rilerek hE'r türlü ilet ve emrazdan sal'm ve göçmenlere verilmeğe 
yak olduğu raporla tesbit olunduktan sonra vaziyet olunacaktır. 

6 - Bu muaııı.eleden sonra hayvanlara tüberkülin zerk edilecek 
Şüpheli taamı]f verenler kabul olunmıyarak bayiine iade hiç taa 
vermiyenler kabul ect=leeektir. Ancak bunlarla bir hafta mllddetle 
şahede altına alınarak her gün bu hayvanların sıhhi durumlan ko 
rol edi1crek bedeni hareketleri tespit olunacaktır. Ve bu müddet :ı 

fında hastalıklı olmadıklarına kanaat getirilen bu hayvanlara ko 
yon tesllm v~ tesellüm muamelesi yapacak bu zamana kadar hayv 
!arın yeme, içme, muhafaza, çoban masrafları bayiine ait olacakt 

7 - Öküzlerin tedarik ve teslimi ihale tarihinden itibaren azami 
ay içinde hitama erdirilmiş bulunacaktır. Aks takdirde komisyon 
hayvanları pazarlıkla temin etmek salahiyetini haiz olacak ve be 
ihaleden fazla masrafı bayi tarafından bila itiraz tesviyesi meşrut 

8 - Hayyanlar topluca ve imkanı olmadığı takdirde ceste, ce 
sevk ve tesl'.m ed:lebliir. H4=r teslimi müteakıp bay adına tanzim k 
nacak evrakı tahakkukiye lie bedeli mal sandığından doğruca bayi' 
veyahud bayiin vekili umuru olduğunu tevsik eden zata Denizli 
sandığından tesviye ettirileeektir. 

9 - Eksiltmeye girebilmek üzere yUzde 7,5 hesabiyle muvak 
teminat akçası olarak 375 lirayı nakden ve emaneten mahalli mal s 
'ık ? m k ve m z lrae etmek şar ır. 

Her hangi bir bankA. teminat mektubu ve bükQmete ait tahvilat 
istikraz kopıınları da müteberdir. 
' 10 - İlan dellal'ye pul ve diğer buna mümasil gayri melhuz ma 
raflar satıcıya aittir. 23 26 29 2 8103-6492 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış Muham 

No Lira 

248 Darağaç M. 1527 No. lu 2 inci Altın sokak 12 eski 

249 
1 O taj No. lu 80 metre murabbaı zeminli hane 
İkinci Tepecik cevizlı şimdi 1153 No. lu sokak 65 

t::ıj No. lu arsa 

350 

61. 
250 ikinci Tepecik zeytinlik 5 inci sokak §imdi 1164 

No. lu sokak 166.60 metre murabbaı 5-1 No. lu arsa 33 
İkinci Tepecik M. 1150 No. lu Çakır sokağında 56 251 

eski ve yeni 76 taj No. lu 60, 17 metre murabbaı arsa 36 
252 İkinci Tepecik M. 1176 No. lu Zeytinlik 1 inci so-

kak 94 kapı 94 taj Na lu 81.00 metre murabbaı arsa 20 
253 İkinci Tepecik M. 1144 No.lu Beşaret sokak 37/2 

trıj No. lu 133,59 metre murabbaı arsa 
254 fkinci Tepecik 1 160 Ne. l uBeşaret sokağı 50 taj 

255 
No. lu 64,65 metre murabbaı arsa 
tkinci Tepecik M. 1160 No. lu Beşaret sokağı 52 taj 
:N'o. lu 38,28 metre murabbaı arsa 

25 6 İkinci Tepecik M. 1 J 4 7 No. lu Celadet sokağı 20 taj 
Jı 63,38 M. murabbaı arsa 

25 7 İkinci Tepecik M. 1 14 7 No. lu Celadet sokağı 31/1 
taj No. lu 1 22,85 metre mnabbaı arsa 

80 

25 

15 

31 

61 

258 İkinci Tepecik M. 1144 No. lu Beşaret sokağı 4-1 taj 
ve 36-36/ 1 çakır sokağından No. lu 228,33 M. 
M.arsa 274 

259 İkinci Tepecik M. 1160 No. lu Beşaret sokağı 44 
tajh 82 M. M. arsa 

260 ikinci Tepeccik M. 1176 No. lu zeytinlik 1 inci 

261 
sokak 46kapı 46 taj ve 51 ,60 metre murabbaı arasa 
İkinci Tepecik M. 1 176 No.lu zeytinlik 2 inci sokak 
19 kapı 19 taj No. lu 72.80 metre murabbaı arsa 

262 ikinci Tepecik M. 1140 No. lu zeytinlik 1 inci so-

.32 

1 

9 

kak 104 kapı 104 taj No. lu 41,43 metre murabbaı 
6 

j 

arsa d 11 il 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 17 /8/939 tarihin ke 11ııl 

haren 16 gün müddetle açık artırma usulü ile müzayedeye 
0 Jl'li'. 

muştur. İhaleleri 1 /9/ /939 tarihinde cuma günü saat on betd.eJle 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır Taliplerin muhammen . e eı1'1 
üzerinden yüzde yedi buçuk depozito akçası yatırarak yevrnı ırı Jl'lot 
da milii emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonurı;o.ı7 
caatları ilan olunur. 17 26 ____:--; 

Izmir Nafia müdürlüğünde~:1 
Dikili hükumet konağı ikmali inşaatının 6454 lira 4 k~r';; retı1 

bedeliyle Ve 15 gÜn müddetle ilanen yapılan eksiltmede y:tl a.jtibBf~ 
lat l5yık hadde görülmediğinden eksiltmenin 26/8/9~9 ~n in z4'. 
1 O gün uzatıldığından daha fazla tenzilat yapmak istıyen e~k ile.~~ 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat ve .vcMüdorlı.ıi 
likte 6 eylul 939 çarşamba günü saat 11 de Vilayet Naf~) 
komisyonuna bat vurmaları. 26 1 315 



26 Afuıtoı 1939 Cumarteai ........................ i /%mir L'~~~~~;
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·A·:~;·;~·· .. ~· ..... 
\ ~ Komisyonu ilanları ~ 
1 lzmir levazım amirliii ıatın alma komisyonundan: 
I Müstahkem mevki Lirlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 
~re 60 liradan haşlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. İstekli olar.-
rın §artları anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine nıü

r11eaatları. 

-- 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 

tzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lstanbulda ŞE:rait ve ketif cedveline göre planı mucibince yap

tırılacak olan bir hangvta ihale günü talibi çıkmadığından tek
rar kapalı zarfla ıhalesi 29 Ağustosı 939 Salı günü saat 15 tc 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif hedt>li 25800 lira 47 kurustur. 
3 - İlk teminatı 193 j liradır. -
4 - Şartnamesi keşif cedve]i ve planı inşaat şubesincr bedeli ll'l" 

kabilinde veril .. bilir. 
5 isteklilerinin ilk t:-minat makbuzu veya mrktuplariyle 24<li 

ıayılı kanunıın maddelerinde yazılı vesikalariyle b,.raber ihal• 
günü ıhale saatından bir saat evveline kadar teklif mektupla· 
rını Fındıklıda Komutanlık Satın alma Komisyonuna ver· 

_,_meleri. 12 17 22 26 (2944) 

İzmir levazım amirliği satın alma kom" syonund•.n: 
1 - İki bin ton kadar buğday kırdırılacaktır. Karalı zarfla eksilt· 

mesi 29/8 /939 Salı günü ıaat 15 de İstanbul Levazım Amir· 
liği Salınalma Kcm;wonunda yapılacaktır. Hensin;n tahmin 
bedeli 15568 lira 2 kuru,tur. İlk teminatı 1167 lira 60 kuruş· 
~ur. Sartnamesi komisyonda E!Örülür. 

2 - isteklilerin kanuni vesikalan ile berah•r teklif mrlrtuplarım 
ihale saalından bir saat evvel ltomisyora vermeleri 

...... -,...~~~~~~~~~.::12 17 2~2~294__.3)..__ 
İzmir Leva:ııın Amirliği Satın Alına K"m;syonund~.n: 

- lstanbul KomutanİıFına bağlı Birl;kler hayvanatın • n senelik 
ihtiyacı olan 95 1000 kilo kuru ot şerait ve evsafı dahilindr 
satın alınacaktır. 

2 - ihalesi kapalı zarfla .?t5 ı Agustos / 939 Pazartesi ııünü saıM 
15 de yapılacaktır. 

3 - Muhammen kıymeti 28530 liradır. 
4 - ilk teminatı 2140 liradır. 
5 - Şartnamesi bPdeli mukabiHnde verilebilir. 
6 - isteklilerin ilk temirıat makbuz veya mektu;:ıl~riyle '.!Lf9f) sa 

yılı kanunda yFzılı vesikalariyle beraber ihale günii ihale saa 
tından bir ~aat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

12 16 21 26 (2962) 

1
l;;;ir Levazım AmirJi;;i Satın Alma Komisyonundan: 

- lzmir Tayyare Al::ıyı Birliklerinin 5000 kilo zevtinyaii'ı ihti
yacı 22/Ağustos 939 tarihinde pazarlıkla yapılan ı-ksiltnıe
sinde talip çıkmadığından pazarlık 28/ Ağustos 939 p?.>.:ar
tesi günü saat 1 5 de Kışlada lzmir Levazım Amirliği Satın 

~ Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 
- T .. hmin edi en a ira ı . 

4 
._ Teminatı muvakkata akçası 172 lira 50 kuruştur. 

S --. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
._ fstekliler Ticaret oda sında kayıtlı olduklarına dair vesika 

fı göstermek mecburiyetindedirl .. r. 
- Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ücün 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vea:kaları ve t~mi· 
natı muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komis· 
yona müracaatları. 

~İr Levazım Amirlijii Satın Alma Komisyonundan: 
._ Uşakta yaptırılacak bir pavyon ile iki hangRrın kapalı zarfla 

eksiltmesine talip çıkmadığınd n 22 9 939 Cuma günü 
2 ak:amına kadar bir ay içinde ihaleleri yapılacaktır. 

--. Bir pavyonun keıif bedeli 42341 lira ve iki hangarın da 
60659 liradır. 3 --. Bir pavyon ve iki hangarın keşif ve projesini görmek isti-
yenlerle isteklilerin her gün mesai zamanında Afyonda Kor 

l Satın Alma komisyonuna mürac11atla:.:rıc;.. ---·----
~ittir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi 
Kilo 

10000 Şeker 
15000 Bulııur 
1 0000 Pirinç 
15000 Kuru fasulye 

I~ . 1350 Zeytinyağı 
lııır Müstah!<em Mevki merkez birlikleri için yuk r da cins ve mik

tarı yazılı beş kalem erzak ayrı ayrı ve pazarlık sur~tiyb s:ılın 
~ alınacaktır. 

....._ ihaleleri 28 /Ağustos /939 Pazartesi günü saat 15 de Kışlada 
lzmir Levazım Amirliğ i Satın Alma Komisyonunda yapı

l lacaktır. 
~Talipler nümuneleriyle birlikte ihale aaatından evvel komis-
1~ Yona müracatları. 
l İl' Levazun Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
'- Çanakkale Müstahkem Mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için 

llfağıda miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatları 
rıazılı benzin ve yağlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
halesi 2818/ 939 Pazartesi günü hizalarında gösterilen saat-

l 
lerde Çanakkale Müstahke mMevki Satın Alma Komisyonun
da yapılacaktır. 
l~teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve 939 seneıi 
tıcaret vesikaları ve muvakkat teminat akçaları ile birlikte iha· 
~e oaatınd~ bir ıaat evvel iç ve .~ıt zarfla.r mühürlü olduğu 

I ...._ F' 11lde komısyona makbuz mukabılınde teslım etmeleri. 
, .cnni cvsafları, Ankara, lstanbul ve lzmir Levazım Amirli
~'. Satın Alma Komisyonları ile Çanakkale Müıtahkem Mev
F>ı Satın Al~a K~misyonunda.görülebilir. 1 

\ Bostada vakı gecıkmeler Komısyonca kabul edilmez. 
enzin ayrı yağlar ayrı eksiltmedir. 

Muhammen bedeli Tutarı 
l(j]o Kuruş santim Lira Kuruş 

M. teminatı saati 
Lira Kr. 

11 de 
17 de 

,ANADOLU) --- --- - -------------
zmir Bornova Aakeri Satın Alma Komisyonundan: 1 

Bornovadaki Birlik hayvanlarının ihtiyacı olup bir ay zarfın-
da pazarlık suretiyle satın alınmasına karar verilen (390) 
ton kuru otun birinci pazarlığına isteklisi çıkmadığından ikin-
ci pazıorlığı 2 Eylul ı 939 Cumartesi günü saat 1 O da ya
pılacaktır, 

L. - Umum tahmin tutarı ( 1 5600) lira olup ilk teminatı ( 1 1 70) 
liradır. 

3 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmeleri mecburidir. 
5 2490 sayılı kanunun 2 - 3. ncü maddelerindeki yazılı vesi

ka ve teminatlariyle birlikte iateklilerin yukarıda bildirilen 
vakitte Bornova Askeri Satın Alma Komiayonuna gelme-
leri ilan olunur. (3160) 

İzmir Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ödemişteki B:rl'k heyvanlarının ihtiyacı olup bir ay zarfında 

pazarlık suretiyle satın ,,J:nmasına karar verilen ( 125) ton 
Kuru otı:n Birinci pozarlı~ına isteklisi çıkmadığından ikinci 
pazarlığının 2 Eylul 939 Cumartesi günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı ( 4698) lira olup ilk teminatı (352) 
liradır. 

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

ibrıız etmek mecburiyetindedirler. 
5 - 2490 sayılı kanunun 2 - 3. ncü maddelerindeki yazılı vesi

ka ve teminatlariyle birlikte isteklilerin yukarıda bildirilen 
vakitte Bornova Askeri Satın Alma Komisyonuna gelme-
leri ilan olunur. (3161) 

-l:ımir Bornova Aske i Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gaziemi rleki Birlik hayvanlarının ihtiyacı olup bir ay zar

fındf\ n"zarl•k suretiyle satın alınrrasına karar verilen 
~ 70500). ~il~ kuru o~un birinci pazarılğına istekli çıkmadı-
111ndan ıkıncı pazarlıgı 2 ı Eylul 939 cumartesi günü saat 
9. da y~pılacaktır. 

2 - l}mum tııhmin tutarı (2820) lira olup ilk teminatı (211) 
lıradır. 

3 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - lstpklilerin Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibr 0 z etmek mecburiyetindedirler. 
5 2'190 sayılı kanunun 2 - 3. ncü maddelerindeki yazılı vesi

ka ve teminatlariyle birlikte isteklilerin yukarıda bildirilen 
vakit'e Bornova Askeri Satın Alma Komisyonuna gelme-
leri ilan olunur. (3159) 

İ..mir Levezım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir M_l'stahkem Mevki ~omutanlığınca gösterilecek yerde 

47.246 ha 24 kuruş bedelı keşifli bir adet pavyon inşası 25/ 
~<rust~s 939 ~uma günü saat 15 de pazarlıkla yapılan ek
sıltmesınde talıp çıkmadığından pazarlık 28/8/939 Pazartesi 
günü 8'at 15/30 da Kışlc•da lzmir Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyo unda yapılar.aktır. 

- mu a ası ıra. uruştur. 

3 - Şartneme, kesifname v~ projeleri her gün sabah saat sekiz
rlen 12 ye kadar ve 14. ·30 dan 18 ze kadar lzmir Müstahkem 
Mevki insaat kom i syon•ırıda ve Ankara M. M. Vekaleti Ema· 
kin in•aat şubesinde görülebilir. 

4 - lste~liler Ti~ret ~da~ında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya
~abıleceklerıne daır ~haleden evvel lzmir Nafia Fen heye
tınd.en alaca.kl~rı vesıkaları göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - ~k~ ltn:ıeye ıstıra~ edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 
uçuncu madde.lerınde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir Müs
tahk~m Mevkı Komutanlığına dilekçe ile müracaii\t ederek 
emnıy .tçe yap.tı~ılmış tezkiye ves'kaları ve teminatı muvak· 
katalar yle bırlıkte ihale salından evvel komisyona mü
racaatları. 

İzmlı- Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 947 ton yulaf alınacaktır. 
2 - !<apalı zarfla ebiltmesi 12 9 939 Salı günü saat 15 de 

fophanede lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komis
yon ·ında yapılacaktır. 

'l -- Tahmin bedeli 48297 liradıı. 
4 - ilk teminatı 3622 lira 27 ku:uştur. 
5 - Şartn~me ve nümunesi Komisyonda görülür. 
6 - .lsteklıl.,.r kanuni. vesikalariylc beraber teklif mektuplarını 

ıhale saatından hır saat evvel komisyona vermeleri. 
26 30 3 9 

-------·---------------------------
Eg Erkek L. esi 

lzm ·r T;·irk Maarif Cemiyeti 
Yatı ı - Gündüzlü 

1 - Tım te,ki'iitlıdır. Lil!L ve orta kısmın bütün sınıflan bu sene a-
çılmıştır. 

A - Lise kı•mı Yatılı ıteret 200 gündüzlü 75 liradır. 
B - Orta kı•mı yatılı iıcre\ 200 gündüzlü 60 liradır. 
C -11k kısmı yatılı ücret 160 gündUzlil 50 liradır. 
D - Ana kısmı -------- gündüzlü 50 liradır. 
2 - Ücretler üç •ak~itte alınır memur ve müteka't çocuklarından 

yüzde 10 kardeş çocuklarından yüz 15 tenzilat yapıılır. 
3 - Kayıt muamelesine başlanmıştır. Derslere 25 eylfilde başlana

caktır. 

4 - Gerek lise ve ger2kse ilk ana okul binaları izmir!n en yüze! 
en mamur en havadar yeri olan Karantina ve Köprü mıntakasındadır 
Lise Köpril (Şakirbey) 141 inci sokakta eski ticaret li'esinin bulundu~ 
ğn binadır. İlk ve ana okul da Karantinada Karakol civarında 181 · _ 
ci sokakta 5 No. da l\1ansurzade konağındadır. Okul binaları deni

1

;e 
nazır g~ni~. ba~çelidir. Dersane ve yatakhaneleri bol hava ve z'yasiy
le her turlu saglık şartlarını haizdir. Kütüphane ve laburatuarları da 
hazırlanmak suretiyle bu sene tam teşkliatlı lisenin ihtiyaçlarını kar
şılıyacak bir hale konmuştur. 

5 - Öğretmenler Kadrosu 1zmirin seçilmiş muallimleriyle kuvvet-
lendirilmiştir. _ 

Telgraf adresi: l]ge lisesi İzmir. 
Telefon: 2920 lise, S947 Ana ilk 

23 
35 
35 

00 
00 
00 

46000 00 
7000 00 
1750 00 

1 1 

3450 00 
656 25 
656 25 

15 20 26 
l7deı. 24 26 29 8133 

"KODAK VERIKROM" 28 ° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detaylı 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

"KODAK VERIKROM" Fi imi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalarınız için : 

Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

B poz da gazel 1 

Ege ana ve ilk okulları 
iz.mir Türk Maarif cemiyeti 

Ana ve ilk 

1 - İlk yatlı ücret 160 ı:radır Uç taksitte alınır. 
A - llk gündüzlil ücret 50 liradır ilç taksitte alınır. 
B - Ana gündüzlü ücret 50 liradır üç taksitte alınır. 
2 - Okul lzmirin en [rÜzel en mamur nuntakası olan Karantinada 

111ansurzade konağında açılmı5lır. 
3 - Ana ilk kısımlar için iazım olan bütün eşya hazırlanmıştır. Ted-

risat ve terbiye işleri en değerli öğretmenlere tevdi edlimiştir. · 
4 - Ana kısma 4, 6 ve 6 yaşındaki çocuklar alınır. 
5 - İlk kısmın birinci ikinci üçüncü sınıfları açılmıştır. (Birinci .,_ 

nıfa 932-93;~ ~oğumlular clınır) diğer sınıflara naklen veya imtihanla 
talebe kabul edilir. · 

G - KayHt kabul muamcle~ine başlanmıştır. Derslere Birinciteşrlnin 
ikinci günü başlanacaktır. 

7 - Çocukların okula gelip gitmeleri için de otobüs temin edilmiş
tir. 

Telefon: :;947 Telgraf adres: Ege lisesi İzmir 
24 26 29 3134 

Istanbu Defterdarlığ ndan: 
7-9-939 tarihine ınüsadif per,embe günü .aat 15 de htanbul defter

darlığındaki milli emlak miidüriüğfınde müteşekkil eksiltme komi ,.0 _ 

nu odasında 68750 lira 26 kuruş elli sekiz bin yediyüz el!; ::rn yi;mi 
altı kuruş keşif bedelli mercan maliye şübesi inşaatı kapalı zarf u ulil 
ile açık eksiltmeğe koı>ulmu~tur. 

Mukavele eksiltnw, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni ş:ır na
meleri proje keşif hflliı~asiyle buna müteferrik diji:er evrak 293 kuruş 
bedel mukabilinde 'erilir. 

l\1uvakk:ıt teminat dört bin yüz seksen sekiz liradır. 
İsteklilerin teklif nı ektublarını ve en az kırk bin lırn lık bu işe ben:z r 

iş yaptığına dair idaı·elerinden almış olduğu ves.kah :,tin den l. _ 
tanbul vilayetinden ek•iltme tarihinden itibaren se. . .:vvel alınmıs 
ehliyet ve 939 senesine a'd ticaret odası \'.eôikalarını havi kapalı zarf~ 
!arı 7-9-939 perşembe günü ~aat 14 de kadar defterdarlık milli emlak 
mtidürlüğünde toplamın komisyon başkanlığına vermeler: ve saat 15 de 
zaflar açılırken hazır bulunmaları. 6223 2979 16-22-26-1 

--Gedizhel-;;-diyesinden 
Eczahane bina&ı belediyeye aid ayda kırk lira Ucret verilmek ve ec

zahanenin kiır ve zararı eczacıya a:d olmak üzere bir eczacıya iht;yaç 
vardır. 

Taliplerin Gediz bel~diyesine müracaatları 3156 
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~ ~tache Levante Li· 
nie G. M. 11. H. 

Sperco Vapur Jzmir Kiiltür-dire 
den: 

tirlüğün. 
_. Acentası 
' İzmir ve mülhakatı ilk okulları için 185 adet sıra ile 18 adet 7azı Hambar• .JJt 

ADRIA11CA. S. A. dl tahtası açık ekslltmeie konulmuştur. Muhammen tutan 1994 liradır. 
~TıUy L. M. Russ> vap. 1 '1 atustoı NA VICAZIONl İlk teminatı 160 liradır. İhalesi 28 .. justos 1989 pazartesi aQnf1 saat 

Wbekleniyor, Roterdam, Bremen Ye 11 de yapılacaktır. NGmuneleri, fenni ve-:lıusuat prtnamelerl•her ~~ • 
Himbur~ limanlan için mal alacak- Le · 8 ' ~örülebilir. Ebiltmeie sfrmek istiyenlerin yukanda yazılı atın ve aa-
~ lerek ro mo~r11 !l-8 :•~at "İ. 8 ge- atte teminat makbuzlariyle birlikte vil&yet daünt encümenine bafVUl'· 

<l'bessalia> vapuru 28 ağustuata!\ p rto 22Ed·d8 saBa.t. 17d. 
1
8 V 

1
9. Dorfo, malan llln olunur. ~12-1&;-26 2856 

1 ~itile kadar Rotterdam, Bremen ° a, ınn ız • •.ona, ra~, _....;.. ___ . -------
•• llambut'~ limanları için rnal ala- Gravoza, Spalato, Zara, Fıyume, Tn-
·~tı yegte, ve V ~uediie hareket edecek-c.. r. tJr 

41ArcturuQ> vapurc 11 eylOlden 17 C'tta D R • 
eJ.ltle kadar Rotterdam, Bremen ve 1 • ='M motörO 24-8 d~ 0

"' • 1 
T. C. Ziraat bankasi 

~URUWŞTARlHI 1-R;inburl' liman lan için mal alacak- 8 dbe felpe~ek : · 1· "' n <lt 1 7 ' t 
tır an, u. ıre, NıLp c.! :. f"r i'.ya, ' Se • 

4eı&'f'ad> mot. 25 8"10lden 2 Cenovaya hareket edecekt:.t. rnıa.)le&!: 100,000,000 Türlı lircuı Şcb'I 
ve ajan adedi 262 iliteşJine kadar Rotterdam, Bremen Zara motör11 24-8 de saat 13 te are 

ve İtamlturg limanlan için yQk ala- lerek ayni gün saat 19 da Patmo, Le
caktır. hs, Kalimnos, fstanköy ve Rociosa 

cLeuatu vapuru 9 nırteşrinden hareket edecektir. 
16 illt teşrine kadar Roterdam, Bre- Zara motöril 28"8 saat 8 de gele
mın ve Hamburg limanlan için yQk rek 29-8 saat 17 d~ Pire, Korfo, Por-
-•-- kt to Edda, Birindizi, Valon, Draç, 
--• ır. G S 1 . 

T hı . ~ ravoza, pa ato, Zara, Fıyume, a ıye . 
,ı; ~ · Triyeste, ve Venedıte hareket ede-

~ cAcbaıa> vıp. 25 atustosta bekle- cek~~.. S A o· N • . • 
.. niyor, Hamburl' Bremen ve Anven- ~? 

1 
.... • ·t·· 'u T•~sastzıond e 1 ~ 

k n. V ' \l çanıa mo or rıye e en •· 
ten mal ç•karaca ve a.:11az arna 9 989 t ih' d h k t d. 28 9 v . · 1 k - ar ın e are e e ıp - • 

,W• ~&it~nce ıçın mal a aca tır. 989 t 'h' d N k-t b 1 k 
arı ın e evyor a u unaca -

Den Nonb Miclclelha•allnje: tır. . . . . 
B h ut111 80 .._ to•- Oceama motöı:il .Trıyes.teden 7-9-c osp omu moı.u a ... s .,. •• 

tan 1 evlOle ltadAr Di i ve Norveç 9~~ tarıhınde hareketle 25-9-939 ta- · 

i · 1 1 ttı Y P (B va nhınde Boenos Ayreste bulunacak . n ma -a aca r. u • t 
r Norveç llmanlan için ancak sı ır. • 

toc .. kadar tahmil edecektir.) ~ayal ~eerlandaıa lcumpan~aaı 
cBalkis1> motör11 215 eyJOlden 28 ey- Pıgmahcın vapuru 21-8 tanhfnde 

ıeı tadar Dlye • Dilnker"k ve Nor. ~elerek Ro~erdam, Amsterdam, ve 
~ Umanlan fçrn mal alacaktır. Uamburg hman~an için yOk alarak 

.~ ğph motörü 25 ilkteşrln hareket edeeektır. 

Z. " T" " H N • 9 --1- · M ' ' • •raı vt" ·~ıııı•1 er evı D1L111U1 uıııı-· -. 

wen72o8 ilkotreuı:ne kadar Di"·ep, Diin- Ulysses vapuru 4-9 tarihinde ge)e. 
u " ~ k R tt d A te d H P .... a ltiriktirenlere 28800 lr.ra ikramiye •erecek 
terk ve Notvec; limanlan için yük ·e 

0 
er am, ms r am, ve am- Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beaaplannda en 

1 
\_-.__ burg Umanlan için yilk alarak hare-• ira" T ... _ • ket edecektir. az 50 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aptıdald 

., • ' • H 18 9 t ·h· d plana aöre ikramiye datıtılacaktır: ... mot. 17 ax. .. 8tosa dotru ermes vaouru - arı ın e ge-
" •'" l k R a.... d A d 4 Adet \.000 Liralık 4,000 lira ieldenfy Tuna llmanlan için mal ere o"~r am, mster am, ve 2 000 

1 
attıror, Hamburl' Jimanlan için yok alarak 4 c 5~0 « 

1
•
000 

• 
"ae • hareket edecektir 4 c 2oO c • c 

cSzeıed• mot6rtı ağustos sonlan· SVRNSKA OR.IENT UNfEN 4o c 100 c 4,000 c 
ı1 aotrtı bekleniyor, Tuna Umanlar: Vikingland nıotörf1 22-8 tarihinde 100 c 60 c 1,000 c 

tçfa mal alacaktır. 120 c 40 c 4,800 c 
D a motörtı 'I eyltıle dotru ~lerek Rotterdam, Hamburg ve 20 8 200 c un > Sk di ı· ı . . Ok ı 160 c c • c 

beldenf7or. Tuna Umanl.ın l~fn mal kanh nakvyta dımanktain ıçın y a a- o•••.& T 1 Hesanlanndakl paratAr bir ıene içinde elli liradan aıatı 
ra are e • ece r. ~ '"· ,~ ktir 

alaeaktlr. ~~ Bardaland mot61'1 Sl-8 tarihinde 4upn!,enlere ikra~lye çıktılı taAdlrde ~ 2~ fazlaliyle verilece . 

ı '- a .. __ R b KUr'alar aenede 4ört defa, 1 ıl!Ql. 1 birlncı.k&ıum. 1 mart ve 1 ba-snvtcs JIAldTblE ROUKAIN ge erea ... _na.... am Ul'lf ve slr ~ ~ı ... ldilr 

·28~1111 

Talebe yurclları 
lzmir Türk Maarif cemiyeti 

1 - Kız ve erkek talebe yurdlarında kayıd kabul muamelesine Nl
lanmıştır. Yurdlara kaydolunabilmek için izmirde her hangi bir omı. 
Jcayıd olq~uı olmak kAfidir. 

2 ·- Bir ders yılı için talebe yurdtannda üç taksitte 160 lfrf ~ 
alınır. lfemur ve mütekait ~ocuklanndan yüzde 10 kardeı çoc4klar-
dan yüzde 15 tenzılat yapılır. / 

S - Kız yurdu için kayıd muamelesi köprüde tramvay caddtlbıde 
685-887 No. lu Muammer UşaklıkiUn köşkünde yapılır. 

4 -~kek talebe yurdu kayd muamelesi talebe yurdu binaamda yf. 
pılır. 'Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci erkek liteleriyle tecim U.. 
sinin bulundutu kordon mıntakaımda merkezi, aeniı balçell bir W. 
naya nakJedilecektir. 

6 - Kız ve er.kek yurdlarında karyola ve yatak yurdca temin edU.. 
cektir. Yatak takımlan okulde mevcud listede oldutu sibl allel~ 
temin edlleceldir. 

6 - 'talebe yurdlarında iaşe işleri Ere lisesinin aQndelik tabel~ 
sına göri ıertip edilir. 

7 - Talebe yurdlarında çocuklann huzur ve sük6netle dersleri• 
çalışabilmeleri için gerek olan tertipler alınmıştır. 

8 - Leyli liselerdeki derA müzakere ve çalı9ma saatleri miktannca 
dt>rslere zaman ayrılmıştır. Talebe bu zamanlarda liselerde olduf!\ 
r:bi müzakereci öğretmenin nezaretinde mUtalea salonunda deralefı-
ne çalışırlar. ~ 

Telefon: 2920 Tel~af adresi: Ege lisesi İzmir 
24 26 29 8182 

Kooperatifler Birliği tolefo~ 
memurları 

lzmir incir ve üzüm tarım 
tıı koo eratifleri birliğinden: 
BirliğfmlEin telefon santralı il~a edilerek her. serviu ~-~Ma 

konuldutundan allkadarlann atideki numaralara telefon etmeleri lllD 
clunur. 

Umum müdürlük 
Umum müdürün evi . . 

c c .muavinliii 
Muhasebe müdOrlütD 
MuamelAt serviSI 
Üzüm ihracat servisi 
İncir ihracat servisi 
AmbalAj serlisi 
Üzüm ifletme servisi 
Depolar c 
incir ambar servisi 
Şarap fabrikası 

Satış matazası 

Kereste deposu 
• •an11 

8886 
3859 
2868 
2324 
2712 
2811 
2'108 
2808 
2512 
2'167 
~029 

.2981 
4191 
8720 
sus . 

•• 88 80 

Dm"Ollto vapuru t erIGlde bek Skandlnavya Uma11lan ltlti yaı ala· ~ ~ 
len~or, ıca:ence, Galas v.e Tuna Ji. ra~o~~:::! ~:=:~iris.9 tarihinde de beilenmekte pl\lP Malta. Cenova. oı · . Ü k A - .... ,,lllllllllllOlllllRlllllllllllllllllllllllllllllRlllUllUIDlllllllllUfllmlllll-
manlan l9fn mal alacaktu. 1 k R tterd H b ve lrhnllya llmal}la~na yük alaru ıvıer ve f re ası § Tı Tı • u 

ge ere o am. am urg ve k d kti Limited = a•e emı• cuz 
Sk d . N 1· 1 f hate et e ece r. VAPUR ACENT'••ı ==- lal 1 MJ cDUl'Olton vap, 80 eylOlde bekle- . an ınavya ve orveç ıman ~n • l{OLLANDA A VUSTURALYA -

niJor. mal alacaktır. çın yük alarak hareket edecek~ı~. HATTI ~ 1 L AA 
.JOHNITON W ARREN LINES Ltd Sagoland motörtı 28-9 tanhınde cEstrellano:t vapuru 27 ağustostR :5 

cliıcemore• vap 27 atu- Bu~ gelerek Rotterdam, BambuJ'I' ve Sprinafon~ein ~apuruyS0:9~9~9 ~- l'elip 2 eylille kadar Londra ve Hun § 
az Vanıa K6aten~e Sulina ve Galas Skandin&9fa Hmanlan için yük ala- r!hinde A~us ura ya ve enı e an a için yilk alacaktır. § 
~ . rak hareket edecektir. lımanlan ıçin yük alarak hareket e- l •vERPOL HAT·rr = 
tÇin hareket edecektır. decektir. ·~ Si 
! ZEGLUGA POUKA KUMPAN- t d '-l h 1.. t ta ihl rl ll v cOportl•:t vapuru 80 ağustosa kn- = Her tü··rıu- tuvalet çeşı·tıen· 

Vı ı_..:_ '----'- !t.) • ı YASI lan aa. •rea.e r e e na • d L' 1 Gl k i · ük -
apat1U111 DıaR&et tarın eny e tunlardaki deli4ikllkterden dolayı ar ıverpo ve as ovv çın Y § 

......... -. • ...1.1.: ..11.J.:...:LliJderden -=ene Levant vapuru 25-8 tarihinde ge- i 11 t k b 1 t alacaktır. = Hamdı· Nu·· zhet Çançar ... ~_. U9111t'... D . Gd . 1. acentem z mesu ye a u e mez. = 
te ... ··''-t kabul ebnez. terek Anvers, anzıg, ve yma ı- 1 taf ·ı•t . . 'ki lkor = ..-7~ . . Daha faz a sı • ıçın ı nmc • = 

Daha fula tafıiJit alınak M-Mıı manları ıçın yük alarak hareket ede. FRETELLİ SPERCO ftpur a- DEUTSCHE LEVANTE. UNlE := S'-1..l.._ L • 
• ...... cektir. donda = llllKll eczaaaraeıı 8iİiDıii Ka.donda llO No. da W. F. teline maraeaat edilmesi rica o. cDel9s:t vapuru 23 atustosta Ham == 

tt.rJ V• ... Z.. vapur acentalı· SERViCE MARITIME ROMAIN cen bourge, Bremen ve Anveftiten aelip SE 1r..-ıarak Btlyflk 8alep9lotl• hsaı ka....-aıl\ 
P.. mGracaat edilmeli rica olunur. KUMPANYASI . . lunur. · yük alacaktır. ~.lllHHHlllllllllllllllllllHlllllllUHlllllUlllHllllUlllllllllllHllRlll 
--- 'IELEFONı 2007/2008 Peltt vapuru 1-Eyl01-93S tanhın- T•lefon - 2004 - 2001 ~-r ••--------------------~----· ~llllllllllllllUIHllllllllllHllll!lll!llUIHlllllllHIHlllllllllllllll!!ll!llllll!lll!llllllllllllllll!lll!llllllll"lllllpllltHllllQllllllll 

T. i B nk sı' ın KAR _ PALAS 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı Telef ~i; ;· 3438 

32,000 L İ R A MÜ K A FA ·T . . ..------===============·============~~~~~ 
Kur'alar: ı Şcıbat •• ı Ma.rt, 2_6 Atu•t~ı, ı Er/ti!, ı .ikinci 

teırın tarıhlerıncle çehı ,ecektır 

_ iKRAMiYELER '1111- llURIUlllUUHHHIUlllllUHllllUHllllllUHllllllUDI' 

I Adet 2000 liralık - 2000 lira 1 
5 • 1000 • - 6000 • 1 
' • 500 :a - 4000 • /j 1 
16 • 250 • - 400D • §i 
60 • 100 • - 6000 • i 
95 • 50 • - 4150 ,. 1 == 

250 • 25 • - 6250 ,. § 
iE 

435 32000 ii 
E 

UlllDlllDlllHll-IUllmt-IHllllllRUDlllD H!lllllUllHIUlllllllllll Mn a 
T. ı, Bankasına para yabr11..tda, yalmz para biriktirmi, olmaz, · 

ıamanda t · · • · "' olurswıuz 

iz mirin 

tur 

Soiuk ft -- 1.n)'Olu, bliriifwlt ........ iri..,& oldaiU 
P,i, en ne& yemekler veren lnhntaJI, ..,._.-et ........ 

•• lm..ethaaeyi ....... 


