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lngiliz Hey' eti 
Limanlarımızın inşası için tet· 

kikata başlamak üzere 
Londra' dan geldi 
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.,,, ı:a:ı .cts:s::11::. 11::. ::.:..::c:m.:~:.:: ... ;..:.:s:.# . .:.::z: • .:. • .:.::ı:::a:=k.s.:::::ı:::ı:e:ı::a::ı:::aa::ı:z.a:a:a: a a. a. a. ı a. a :::::ı:::a::::::z: ı: a::: ı :z: a: ı: ı: s: a: :: ı: :ı:::::::::::.. ... ::::::::a::. ı :z:z:::::e::e.:a • ...,.....::::::a:a:: ... 

TÜRKİYE-FRANSA ____________________ , _________________ ___ 

iş birliğini, Paris, Ankaradarı daha az istemiyordu 

Türk- Fransız birliği Ak
deniz sulhünü korur 

Parti müfettişi 
dün geldi 

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
müfettişlifine tayin edilmiş olan 1s-r 
tanbul mebusu B. Galib Bahtiyar, 
dün akşamki bandırma treniyle ı~ -
tanbuldan ıehrimize gelmiı. Karşı
yaka ve Basmahane istasyonlannda 
parlak ve samimi şekilde istikbal e
dilmiıttr. 

Partimizin sayın ve çok değerli 
müfettiıine hoı reldiniz deriz. ........... 

lngiltere 
Fransanın Ankara sefiri Milli Şefimizle Baş ve Dış istihbarat ve nefriyat 

B k ' ki . . d · ? iflerine ehemmiyet a anlarımızın nutu arı ıçın ne ıvor. veriyor 

Söz Bay Hitle· 
rindir 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
lnıilia bat•ekili Çemberlaynin 

Franaa •• Polon,.a kabineleriyle mu
tabık kaldıktan aonra Avam kama. 
raaında yapbiı resmi beyanat Dan
ziı ıneaeleainden ınütevellid ihtila • 
fın Y•nnki inkitaf ı üzerinde kat'i bir 
teıir yapacak mahiyettedir. 

Münih konferuumdan beri bir ta
raflı ke,.fi harekete fena allflllıf o. 
~ IDihYV tieYletJ.-i laailis hape.;. 

İD Mil ~anatma kadar ba 
- kuzu aiy .. etine deYam edeltl

lec:eJderine hala inanıyorlardı. On
lu --... ....,.,..naana takacL 
düm eden ıthılerde yapbkları ıibi 
Ye ayni metodlan takip ederek ayni 
neticeyi iatihaal edebilecekleri ka • Haricij-e vekilimls F'ranaıa aefiri Maaiıli ile bir arada 
naatinde idiler. Zannediyorlardı ki, Paris, 12 (Radyo) - Havas Rene Maaiili ile mühim bir mülakat 
ıöz koyduklan iatikamette ailriiltG. Ajansı bildiriyor: figaro gazetesi, yapmıştır. 
IU bir tahıidat yapar, auetelerini Fransanın Ankara büyük elçisi B. -Devamı 5 inci sahifede -
ınuttarid Ye yek ahenk •ir li•nla oo-.oc>ıo------

• hUcuına •vkeder Ye nihayet kendi
leri de •ir kaç nutuk ile meseleye Ma·reşalımız Muğlada 
ciddiyet çetniai •erebilirlene IOD da 
ldkada demokraailerin liaanı bpla 

Münib sfinlerinde oldaiu sibi sene LJ lk k h d I!. • 
"'"'utayacak, tabanca tehdidi albn na , a raman or umuz şereTıne 
claki ınhakere oyunlan tekrar hafla h .. f k _J 
Jac&Jcyebirhan.ab)ma~anneba- muazzam teza ura yapma taaır 
ha.._ oluna olaun çekinmekte olan Muğla, 11 (A.A) - Genel Kur- Türk ordusunun başkanı oerefjne bq 
~..Uerin lla cebaneti &ı&nde may başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, tan baıa donanmıotıi-. 

Londra, 11 (A.A) - Sivil hizmet 
lerle hariciye vekileti masrafları i
çin 11,989.0ÖO İngiliz lirasına yflk -
selen yeni bir munzam tahsisat tale
bi neşredilmiştir. 

İstihbarat servislerini ihtiva eden 
bir cyabancı reklam ve neşriyab 

dairesi ihdas için 100 bin fnriliz li -
rası tahsis edilecektir. 

Bundan başka bir istihbarat mfl
dürlütu ihdası için Dahiliye nezare
ti emrine 40 bin İngiliz lira11 verile
cektir. 

aaaaa 

ltalya 
11 giltere' ye hafa mı 

lalaan/11 

oaı.., o,anlarmı itınam ederek mak· refakatinde g~meral İzzettin Çalışlar, Mareşal Fevzi Çakmak şehir me

;:..~~ kola7lı: elde edebilecek· Mustafa Muğlalı ve Hüseyin Avni talinde toplanan kadın erkek blnler-
...__ır.dilclBu ~olk~ı bil~~ en •. çok olduğu halde bugün saat 12 de şeb- ce halk ve parti, belediye heyetleri Dinosrandi 
... Y91l en n ... tere ıdı. Bu hülni- . . 1 . 1. ş h" k h De 4 Gn il --Lif d 
._tin Dan~dı ıibi nihayet alelade rımıze ge mış ır. e ır a rama~ - vamı c _.. e • - Roma, 12 (Radyo) - İtalyanın 
l.ir tehir için wnumi bir harbi ıöse l.ondra aefiri Dinoğrandi, Adliye 

Namağliio masalı 
Çinliler, Japonyanın tedhişinden 

ne korkuyorlar ve ne de 
geriliyorlar 

Çin a&kerler.i müdafaada 

Çunking, 11 (A.A.)- cÇin Ajan-ımerika istiklalinin 168 nncll :y~lda. 
il• : nama m1lnasel>etiYle raC!rocii 'Xm• 

Icra ko~iteıi r.eisi H. H. Kung, A- - l>e•aım ıo naDc:u aaliiftide -
-------000*°<> -

Tayyare· piyangosu 
Elli bin lira, 28358 numaralı bilete 

isabet etti 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Tay- bütün biletler ikiıer lira amorti ala. 

yare piyangosunun keşidesi bugfln caklardır. J 

bitmiştir. Kazanan numaralan bildi- On bef bin lira 
riyorum. 35357 numaralı bilete 

Elli bin lira isabet etti 
28358 numaralı bilete düştü Bu biletin son iki rakamiyle niha.. 

Bu biletin son iki rakamiyle biten - De•amı 10 nuncu aahifecle -

---------000*1>00----------
Y eni otobüsler 

-141 ... abDecetme bir ttlrlil ihtimal.._ D • , l • nazın olmuıtur. balya, İngiltere ile 

--..ı70rlard anzıg mes e esı olan aiyuetini deiiıtinnek ve mih-ç..._ı:· . diialdi resmi t.eya. vere daha fazla yaklattırmak istedi- A .,, t l .. t• b b •• t •• ti d 
"-ta ~ ba .. Unaidlerini iind~ Lonclraya yeni eefir ıönde- gus OS an 1 1 aren U UD Sem er e 
de bota~ Daasls ~Gn recektır. • t b•• 1 • ı· k 
-.ta1aaat .. W&;idt1et1n1 .. a1aa1.: Alman kumandanları arasındaPolon· yenı 0 0 us er ış ıyece ._ ...._te bulmuout olan lhtiW S • t d -":""°'ı'~"""T""!""'ll'!""""""""""_ı_ 
~. Poa-7a O. AJ~ya araamda ya OrdUSUllllll kıymetini bilenler V3f UrJye e 
._ .... ulll •1r .-ı.1owb et1ene tn- Yeni rejim 
~ •• Fr•nunm derhal bGtiin Şam, 11 (A.A) - Fevkal&de ko-
r._. tleriyle Polon7anın yardımına miserlifin son kararnameleriyle ih f • .._ __.___ • "'L• h 
~--.:ekleri artık l'IJ'••• u.. a- das edilen yeni rejim çerçevesi dai-

,_ .. teklini alautbr. resinde faaliyetine başlıyan cdirek-
la-.~ ...... tabU Wr ~ de o. törler meclisi• bu~n ilk toplantısı-
~ Bir kat defalar da tekrar nı yapm11 ve bOdce açıjuıı kapamak 
~~la slltl Dnsls Datilllı ••• için müteaddid tasarruf tedbir.eri 
,...._ aormal bir samanında kabul eylemiştir. 

"- ebalt ol•yclı •• •ilha ... mih- Direktörlerin adedi 6 olarak tesbit 
~ ,.kdiprlerİDİ takip edlmiştir. Başkanlık ve dah'.liye el-
~ ~larl,.le hq6o ainir har- katib-bahice tevdi edilmif, hariciye 
~ ta..sı eclilen •ir .. kilde A•- iıleri dahiliyeye bailanmıştır. Milli 
"-a llEi ha • ._ '-mamlf olaalarcl1 111Qdfaa işleri dofl'udan doğruj·a 
~ taralı .. .._ .... eclecek bir mandater devlet tarafmdan rörUle-
.....__. - laalı.t..1s l..ı1d vak kolay cektlr. 
~ .......... eiairı... ılild\net 
~~ ..... ala Wr taarrU kor. 
'-'- •n.aa .... etlere 7arma aid Damisten hir aörilnUt 
.. .:;.. lr.att bir .._i,.t nri)Jnedik- Varıova, 12 (Radyo) - Danzir catına kat't imanlan mevcud oldufu 
~ .._, •tim.al ... .,.1111Nhü meselesi hakkında yan resmt razet yazılmakta, yeni bir Danzir Jtatflsu 
.ı-.. ~-~IW. ._ -.ıt •1r _. .. ı. Polskada bir yazı çıkmııtır. Bunda nun ancak serbest şehir ıekll olabf
ıa_._.;-~~· earf Almaoyanın Alman ordusunda Polonya ordusu- leceği ve Polonyaya gflmrük ıebeke-
• b:...__~ 71stinclen çıfınn.. nun kıymetini bilen makul unsurlar si dahilinde bır:ıkmaktan başka ça-
~ 1 laü ealaif ... - bulunduiunu, )ıunlaıuı harp olmı:ya. re olamıyacatı ka.ydedilmıktedir. - . 

o4 ""'~ :r-· 
~ . ' ·: 

incir altı 
Plctjları açılıyor 

Villyet tarafından lnciraltı pla- . Beledi,..mbin ıetirttifi yeni ot,.ı..na1erden biri 

jıncla inta ettirilmiı olan plaj gazino- Belediyenin Almanyaya sipa- •Jurb 6 otobüs daha getirilmiştir. 
su ve modern tesiaatı, bütün noksan- ettiği yeni otohüslerden sekizinin S"pariş edilmiş <lan 27 otobüı, 

-Devamı 15 iııci aahifedı - geldiiini yumııtık. Dün de bir va- - Devamı 4 nci Sahifttd41 -
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Haz~neden taksitle gay-j şehÜr cahauö haberÜ;ırn .. 
rı menkul alanlar •t;eC~ ·yarisi ;ökak Ör~-

B1 SağL!ll Aöşesi 

1 mcirin ağacı, neden 

zp~~alar ln~ad~: acıdır? 
Bu malları başkalarına devretmek tasınıda bı·r vak'a 

bazı kayıd ve şartlara tabidir 
mı çalınmış? 

Yazan : Dr. G. A. 
İncirin yemişi, hurmadan sonra 

yemişlerin en tatlısıdır. O kadar ki, 

M incir satanlar mallarını övmek için: 
l aznun memur - Jncirden bal akıyor! 

Taksitle satılan gaytimenkulle-ı ve henüz müşterisi namına ferağ ve b .. Diye bağırırlar. Halbuki incirin 
rin, satın alanlar tarafından başka- haz"ne adına ipotek tesis edilmiyen Et kaçakçısı Abdür rahman, l{aSap ov le söylüyor ağacı gayet acıdır. İncir ağacının lı\-
larına na ıl devredilebileceği hakk•n ga) ri menkullerin ahara devri mev - d b k 1 b ı d z· f ına a mamış o sanız i e, on an 
da Maliye Vekalefnden vilayete bir zuubahb olamaz .. Çünkü: Medeni M t. f v } d ımme ıne 1200 lira geçirmekle çıkan ve beyaz süt gibi maddenin e-
tamim gelmiştir.. Bunda deniliyor ki: kanununumuza göre lıir gayri men- US .a a YI ag!r yara a 1 n:_aznun :orbalı kazası posta müdü- linize bulasmış olduğu vardır. Bu 

Hazine tarafından taksitle sat n kulün sahibinin 0 gayri menkul üze Evvelki gece saat 24 de Eşrefpn- . iustafa ve A'bdurrahman kavğa e- ru ~· ~lı ş_anın muhakemesine dün maddenin eli yakması bile incir ağa-
alman ve hazine adına ipotekli bulu rinde temliki tasarrufta bulunabilme şada Yu.suf dede cad<lesinile bir va- derken dar bir sokağa girmşilerdir. şehrımız Agırceza mahkemesinde cının acılığını gösterir. 
nan gayri menkullerin müşterileri- i tapu sicilinde namına kayıtlı ol - ka olmuş, kaçak et satan Abdurrah- Az sonra Mustaf.a: ~e.v~ufen başlanmıştır. Sorgu hakim Böyle acı bir ağacın pek tatlı bir 
nin bunları OçUncO şahsa ayni şartlar ma "yle mukayyettir. 1 man adında biri, kasatura ile Demir - Of, yaralandım. Yeter, vurma! h~ının ?kunan kararında maznunun yemiş vermesi eski zaman filozofla-
dairesinde "atmaları (cleVl·etmeleri) Henü~ birinci müşteri namına tcs- oğlu ka ·ap Mustafayı ba~mdan ve Diye bağırarak tekrar caddeye zımme.tı~e para geçirmekten muha- rının merakını mucip olmu:ıtur. Bir 
halinde devralanların tecil kanunla- cil yapı\madına göre mülkiyet ona bacaklarından beş yerinden tehlikeli çıkmış, arkasından Abdurrahmanın kemesı ıstenmi,tir. İsticvap edilen rivayete göre Eflatun inciri pek faz!a 
rından istifade edip etmiyecckleri intikal etmemiş demektir. surette yaralamı~tır. Yakanın sebebi, küfürle karışık : B. Ali Şan, 1 sevdiğinden dolayı incir dostu laka-
ve devir ve temlikln ne suretle yapı. Binaenaleyh hazineye bu zeminde bu iki kişi arasında bir kaç gün ev- - Ulun! Bu sana azdır, daha ben - Benim zimmetim yoktur. Hesa- biyle şöhret alması da incir ağacı il~ 
lacağı hakkında tereddüd edildiği bir noter senedi verilse dahi hiç bir ve! geçen bir kavgadır. Kavga, para sana neler yapacağım l Diye baiır- bım tamamdır. Posta müfett"şinin ia- yemişi arasında görülen bu tezad n 
mü1hakattan alınan yazılardan anla- hilkilm ifade etmez ve hazinenin yüzünden olmuş, geceleyin ka!ab dığı duyulmuştur. razına maruz kaldım. İçinde para bir felsefe meselesi olmasındandır. 
şılmıştır. gayri menkulü namına ipotekli ola- Demir oğlu Mustafa, bakkal Kenan Abdurrahman,, hadise yerinden bulunan demir kasa 15 senelik bir Ancak, Eflatun, sadece zamcµımda 

Bu hususta yapılan tetkikatta: rak mOşterisi namına tescil ettirmesi kaçarken bazı kimseler elinde bit kasadır. Başkaları tarafından kolay- her şeyi değil, kendisinden pek çok 
M d ve diğer kasab Mustafa, Yusuf dede d 1 b'l' e eni kanunun 803 üncü mad _ devir ve ciro senedini kativen nazarı Yunan kasatura!ı bulun uğunu a-ör- ca açı a ı ır. Parayı belki başkası sonra iıbat @dilen bilgilerden bile bir 

desinde: ipotekli takyid edilmiş olan itibara almaması icabede;. caddesinde bakkal Kenanın dükkanı müşlerdir. Mustafa, başından iki ve almıştır. Kasanın mahkemece mua- çoğunu önceden bildiği halde incir-
bir ga)'l'i menkulün ahara temliki hi- Devi ralnların tescil kanununların önünde toplanarak kaçak et satan baldırından üç mühim yara almış - yene ettirilmesini rica ederim. den çıkan o felsefe meselesini halle
lifma mukavele olmadıkça borçlu - dan istifade edip etmiyeceği nokta- Abdurrahmanın,.kasab dükkanların- tır. Başı, yüzü ve ayaklan kan için - Demi§tir. Dava dosyasında mev- dememi~ti. Daha sonra Plütark fi
nun vecibesinde ve teminatında ta - sına gelince: ı 773, 2222, 3031 ve daki satışa kesad verdiğinden bah- de kalan Mustafanın imdadına ay- cud hazırlık tahk"katı evrakı okun- lozof da bu incit meselesi ile meşgul 
havvQl husule ıetirmez. 3524 numaralı kanunlardaki (hazi- ııetmeğe baılamıılardır. Bunlar, Ab- ni cadde üzerinde bir evde oturan B. muştur. olduktftn sonra nihayet meşhur cye-

Lakin yeni malik borcu kabul et_ neden satın alanların, iştiraedenle _ durrahmanı kaçak et satıtından vaz İsmail yetişmiş, bakkal Kenanın dük Buradaki ifadesinde suçlu, iki se- mek sohbeti> kitabında, doğru olma-
tiği takdirde eğer alacaklı hakkını geçirmek için alınacak tedbirlerdeıı kanından bir miktar pamuk ve ispir- ne evvel bir sarhoşun bir gün posta- sa da zarif bir surette şöyle hallet -

rin, hazinenin sattığı gibi) ibareler evveici borçluya karşı muhafaza et- bah~cderkcn Abdurrahman birden- to alarak yaralnrını silmiş, bağlamış, haneye taarruz ettiğini, bütün me- miştir. 
tiği senesi içinde tahriren beyan et_ vakıayı tayin ve tesbit eden kelimi:!- bire yolun köşesinden meyclana çık - sonra polis karakoluna giderek va - murlarla beraber kendisinin de pos- - incir ağacının tekmil lezzeti 
memit ile evvellci borçlu borcundan ler olup ihtirazan konulmuş kayıtlar mış ve belindeki kayışiyle Mustafa. kayı haber vermiştir. Yaraları ağır tahaneden çıkıp kaçtığını, 0 vakit yemişine gider de onun için ağacın 
kurtulur. Diye yazılıdır. değildir. yı döğmeğe başlamıştır. Mustafa , olan :Mustafa, memleket hastanesine kasanın açık kaldığını. paranın belki kendisi ac1 ve yakıcı kalır. 
Şu madde medninden de anlaşıla- ~u itibarla, devir. al.anların bütU~ bu tecavüz karşısmda Abdurrahma- kaldınlmıştır. Suçlu Abdurrahman o vakit çahnmıı olduğunu söylemiş- ~iz ~e .fi~l ofça. ~üşünmeği sever-

tecıl kanunlarından ıstıfade eylemesı na hücum etmiştir. Bakkal Kenan zabıtaca aranmaktadır. Hadise tah tir. senız , m ıtın yemısı o kadar tatlı ol-
cağı üzere: Hazine tarafından tak - d h ı 
sitle aatılan ve hazine lehine ipotek iktiza eyler. ve diier kasab Mustafa. kavga e - kikatına müddeiumumi muavini B. Mahkeme heyeti, müdafaaya taal- w uğu a de .a~acının ı ~en acı oldu-
tesis edflen bir l'ayri menkulOn hi _ denleri ayıracaklarına kol'karak dük. Cevad Özpay tarafından devam edi- !Ok etmesi itibariyle • keşif masrafı gu mesele~.ın.~ h~lle~:~~ çalış~rsı · 
lafına mukavele mevcut olmadıkça ZABITADA klna girmiş ve kapıyı kapatmışlardır lfyor. maznun tarafından verilmek şartiv- nız. Fakat uzumu ycdıg nız vakıt ba 
müşteri hazineyi haberdar etmeksi _ - .. t'OO*OO le - kasanın tetkik ettirilmesine k~- ğ~nı so~m~k. adetiniz değilse, bu ~er 
2in dahi ahara satabilir. Tahkir u ı d k I rar vermiş ve muhakemeyi talik et- sımde ıncırı de bol bol yer ve agac 

r a a arısı. e yatar- miştir. , nmıne•tsaı'ntlı.ızm. ı, acı mı olduğunu düşür 
t ~~cak: Bibu •.atış dolayisiyle müş- Fevzipaıa bulvarında Sulhceza L 

erı n vec esınde ve teminatında mahkemesi salonunda llyas karısı 60 r.ır İncirin şimi tazesini, bütün yıl i-
ta~a"':Ul husule i'~lmez. Yani müş- yaşında Zehra, iş mes'elesinden Ab- k •• ı d •• •• 1 Ah t Köy teftişleri çinde kurusunu yemekle aldanmaz-
ten mıadında taksıtleri hazineye ö- dullah kızı Vehibeyi tahkir etmiştir. en 0 uru en me sınız da .. Bir kere incirin ilk vatanı 
demtkle mUkılleftir. Ve borç tama- Döimek Layiha~ara zama- bizim m~mleketin Akdeniz tarafla-
~en Gdtniııceyı kadar ipotek baki- ayırlıbahçede kahveci Cevad, Ha- rındaki Karya topraklarıdır. 
dır. Yeni malik borcu kabul ettfii lil oğlu Ebubekiri döğmüştür. Cin ayetin sebebi kaciın mes' elesidir. r 1 ıda cevap Bundan dolayı da incirin ilimdi-
takdlrclt: Ytnl mUfteri ve bundan Ağzından kan gelmi~ linde resmi adı Fikiis Karika olmuş-
devren aatınalan kimse kanunun ta- BucadaistaayoncaddesindeMür- Fakat rivayet ikidı·r verilecek tur. Onun için inciri yerken, bizim 
rif atı dairesinde bir nakli deyin ae • \eza oi\u Ali, aarhot olarak Halil topraklarımızın hu. lca.dar nefis bir 
nedi tanzim ederek hazineye tevdi oğlu Cevdet Salcının evine taarruz t:fCi gün evvelkı sayımızaa 'C'.r a tfu Do~an ve Mehmed oğlu Ali Ba',9'- MOf ttı 1 --tarafından tenkit, ı~ rn.llşul Yeı:diğjni dü§ii:n-..lc. ~ltuk. 
ettikleri ıurette: hazine mu ha ~r _ ettiğinden yakalanmış, karakola gö- kazasında Balıklova köyünde müdhiş sal adlarındaki şahıslardır. lah ve ikmali taleb olunan köy işle- !arımızı kab r biliriı:. 
dir. Dilerse nakl' d yfyk t türülmüş, orada birdenbire fenala- bir cinayet vuku bulduğunu, bağın- Tahkikata göre maktul Ahmed ri üzerinde ilgili idarelerce hassasi- Onun tadından elbette şüphemiz 

- ı eyne muva a a şarak agwzmdan kan aeldigvi görülerek Şenerin, suçluların karılariyle mü- t .. t ·1 . k t' 11 k yoktur. Tazesinde şeker ve şeker o· 
etmediiin

1
• senesi içinde birincı· mu··• h h kl d":l . . da ki kulede kı\rısı ile yatağında ya- re gos erı mıyere a ıye mua. a · 1 k dd I .. d d" . 

• • -ı: asta aneye na e ı mıştır. nasebeti varmış. Bu yüzden köyde ~ . . . ·-. aca ma e er yuz e on ort nıs -
tenye bıldirerek e ı..· • 'b· b tarak uyumakta olan Karaburunlu cevablarla layıhaların ıade edıldıgı betine kadar çıkar. F""kat kurusunda 

. sa.ısı gı. ı onu orç Tatla yaralamak bliyilk bir dedikodu alıp yürümilş, 0 

lu olarak takıp eder D ı ük6t Hasan otlu 30 ya•ında Ahmed Şene ve mesainin idare zamanı ile ölçül- bu nisbet yüzde 79.94 olur. Baldakı' 

b 
· ı erse s Alsancakta Makara sokagv ında Y - suçlular, sulh mahkemesine verilmiş, 

veya ki" ı t b k i l b d dtiğü anlaşılmıştır. Dahiliye Veka - şeker ve şeker olacak maddelerin nis-

ın. . .or~~n n~ ıne ~uvafakat etti- Abdullah kızı Ayşe, çocuk mes'ele- r n a anca urıun Y e apn an ya- isticvapları net" cesinde tabanca ile 
i 1 bıldirır kı· bu •ük"'t veya d 5 dk'- z b la b ı k öldU üldu-u ü -+k ietinden vilayete gelen bir tamimde betideençokyüzdeseksenoldugvun-, "' "' mu - sin en a ı Aızı eyne i tat a- ra anara r g n yazmı~ .. ı · Ahmedi öldilrdüiü anlaşılan Ali Bay-
vafakatla birinci borçlu borçtan kur- şından yaralamıştır. Kaza mUddeiumumtliği ve jandarma 1 t k'f d"l . ı· n·- 1 . h k bu yilzden muameleleri bir tilrlü in- dan incir eatanların kendi mallarını 
tulur 'k' . il t . -sa ev ı e ı mıı 1r. ıger erı a - balla ka 1 . h" d 

. ve ı ıncı m ş erı onun yerine Hamile kadına dayak atılır mı? komutanlıtı tarafından yapılan tah- kındaki tahkikata ~ayri mevkuf ola- taç edilmiyen pek çok layiha bulun mu yeıe etme erı ıç e mü-
kaım olur. Ipoteğin borç ödenince- Mersinlide lbrahim kızı Naciye, kikat neticeılnde cinayetin fallltrf rak devam olunacaktır. duğu, bunların köy idare büroların had lleg_a~l deği~dlir. lndcdiriln ~otlu mad-
7e kadar rene baki kalacağı vares _ k m • ı · d s··ı k _ . . . . e erı ı e yag ı ma e erı de habn 
tei ı"zaht çocu es e esın en u eyman ızı tamamen mey.fana çıkarılmıttır CI· Diğer bir rivayete göre suçlular, da kaldıgı bıldırılmış, .yapılaca.k mu- sayılacak nisbette oldu<>-undan y:ı-

ır. Ayşeyi döğmüş ve hamile bulunan ı.. d '1' 1 . d ld• .. a... 0 ~ Hazine tarafından b'ri c· .. t A ed w d" . v• d nayetln a.a ın mese esın en o .._u maktul Ahmedin kansı ile alakalı amele hakkında şu talımat verılmiş _ gram taze incir insana yüz kalori ve. 
ı n ı muş e- Y§ e çocugunu Ufilrecegıne a- 1 ı t s l ı k ... _... iını"şler ve cinayeti bu yüzden işle- t" · K rinin takibinde bir faide melh 1 . I" 1 .. ··1 .. .. K d an aşı mıt ır. uç u o ara l'Ultı.a•r ır: rır. urusunu yedig-iniz vakit onur 

uz o ~ ır a amet er goru muştur. a ın mu- "' K b · ı madıfı rlbi bu yolda hareket g .· .. 
1 

. f k hl"k 
1
. b' !enler, ayni .._öyde oturan ara u- mış er. Mahallt idare müfttişleri vasıta- yüz gramından alacağınız kalori ikı 

ayıı ayene ettırı mış, a at te ı e ı ır l H it il 80 d 8 l"h Ag·ırceza mahkemesinde muhake- b k . 1 menkulün tedavül ,..0··rmemes·ı · · t · .. ··ı . . S l N . nın u am o u yapn a a ı siyle her köyün en az yılda bir defn uçu mıs ine çıkar. 
e nı ın aç vazıyet goru memıştır. uç u acı- . . d"l kl d" T 

edecej'inden satılan bu hazine na ak l t Kartal ıle Beytemrli Yusuf Vahldet- me e ı ece er ır. esaslı surette teftişi mümkündür. O- aze incirin bir iyiliği de alkale-
. . mı ye y a anmı§ ır. *®o "k · be· · d 

na ıpotek tesıs edilen gayrimenkul 00000 °00 nun için teftiş Iayihalarında tenkid nı nıs tının yüz e 8, 14 olmasıdır. 
usulenaüşt.erisitarafındanaharasa_ B ) d. •• • Ege .n.,{imu- Türkiye· Almanya edilen hususların zamanında mutla- Bundandolayı yalnız incir yemek 
tılarak hazıneye nakli deyin senedi e e ıye encumenı UM r· t . ' . içinizi bayıltır diye çekinirseniz onu 

ıcare ,• erı ka ikmal ve intaç ettirilmesi! iadeye k ki d . b l 
verildiği takdirde hazinenin ya bu B l d" d . .. Ü . d"' 1 T • f ? y e me e e yıye i irsiniz. Ekmeğin 

Üko 
- e e ıye aımı ene menı, un ne v azı yet e. lüzum bırakılmaması lizımdır. Is - k v. k ·ı·k . b 

na s t veya muvafakatını bildir_ öğleden sonra reis B Dr Behçet Türkiye - Almanya ticaret mua- ana verecegı e şı ı nıs eti yüzde 
mek birinci borçluyu borçtan kur_ U • . 

1
.w. d t l · · h . Ege mıntakasının bu seneki rekol· hedesi, bir sene müddetle temdid lah ve ikmal zamanına mütevakkıf 7,5 olduğundan hem daha iyi bea· 

z un reıs ıgın e op anmıs, şe rın . . . . . l 1 d "b b b d len ı' l h d · tarması lazım gelir b dd l . . . k~ aı· tesi çok bereketli görUlilyordu. Fa- edılmıştır. Muahedenin bır maddesın- o an arın a mucı se e ve mü - m ş 0 ursunuz, em e ıçinize fe. 
· azı ca e erının ve yenı an ızas- hl k ı· K · · · lk 

Burada şu noktanın tebarüz etti t · t · t .. t hh"dl kat Kemalpaşa havalisinde dolu ve de Akldlerden birinin anlaşmayı fes- det gösterilerek bildirilmesi, takip ra 1 ge ır. uru ıncırın a alenlik 
- von esısa ının ınşaa ı mu ea ı e- . n· b t' ·· d 28 3.5 ld d l'ilmeıi faideli görülmüıtür. Satılan ~e ihale etmiştir. fırtına yüzünden mahsuliln mühim hetmek fstedıği takdirde mayı8 ayın- olunarak hitamında aYt"ıca bilgi ve· ıs e ı yuz e • 0 uğun an o-

l :ı:... n ü d k l d - · · h b d t · · d nun"- tlört misli ekmek yemek mu"m-

Kahraman tayyareci 
Uçun bu l'Okler sizin, bütün boşluklar sizin 
U~un, daima uçun, yerlere düşmeksizin 
Bu mavı asman isminizi taşıyor. 
Bulutlarla aöksünüz her an kucaklaşıyor. 

* Uçun bütün gönüller size ~asretle baksın 
Parıldayan yıldızlar sizlere ıtık saçsın 
Sıralansın melekler yolunuza a-ill atsın 
Tarihlere a-eçecek en büyük kahramansın 

* Uç, a-ökteki yıldızlar aYl"ılırken etinden 
Bize sev~iler yolla göklerin güneşinden 
Bin bir dudak Wıacı tayyarenin peıinden 
Pervanen kuvvet bulsun kalbinin ateıinden 

* Zaferini okuyan, okuyup bıkmıyacak 
Kahramanlık Unvanı l'Öfsünden çıkmıyacak 
Asırlar bile geçse söylenecek adınız. 
Göklerde çırpınacak kurşunt kanadınız. 

* Gilrledikçe, tayyaren, dalgalansın bulutlar 
Sana hasret duyuyor penbeleşen ufuklar 
Yı1 dızlar eşin olsun, güneş yoldaşın olsun 
Gôklerin kahramanı yolların açık olsun. 

28/6/939 

zarar ara u5 , aması yuz n en re o - da igerını a er ar e mesı ıcap e e- rilmesi ve bu suretle layihaların mu- kün olur. 
tenin geçen senekinden cüzi miktar- ceği yazılıdır. Bu hususta hiçbir iş'- ayyen zamanından fazla köy idare- f 

ncirin madenleri tahlil edilidigv i 
da az olacağı tahmin edilmektedir. arda bulunulmamıf oldutundan mua- teriyle bürolarda kalmasına mUsaa. k 
Ü h lü il b t ı b. h k d·ı·;r.· de olunması muvafıktır. va it neden ilk defa bizim Karya züm ma su n n u aene sa ı mı- bede, ır 'Sene için da a en ı ı,.ın- ki 

• . b h' Köy ı'darelerı' nezdı'nde yapılan topra arında yetişmiş olduğu da 
yacağı gibi bir endişe mevzuu a ıs den meriyet mevkiinde kalacaktır. f 

teftiızlere aid liyihası üzerine nok- tam ence meydana çıkmıftır. fncir-
değildir. Bunun sebebi, hem rekol- H«»H Y d k k sanlann ıslah ve ikmali için VekA - e i ireç niıbeti tazeıinde yüzde 
te azlığı, hem de Avustralya üzüm- ltfaı·ye merke Zl• Jet tarafından vaki sora-ulara bu ida 56, kuruıunda 280 miligramdır. Bu 
lerinin pek az olmasıdır. Bu itibarla kad k '- ı b . . . . . relerce karşılık verilmesi lizım iken, ar ço Aireç i aşka hiç bir yemİJ 
tn~iltere, her ~'ıl ~v~stral~a üzüm~ lzmır Beledıyesı, ıtfaı~e .. merke~ çok yerlerde nahiye müdürleri ve bulunamaz. Karya kireçli topraklar 
lerın~en yaptıgı m~hım m~ktard~kı binaıın~a bazı ıslihat, tadılat, tamı- kaymakamlar tarafından cevab veril demektir. Kirecin Y&mnda fosfor ma 
ithalatı bu yıl Ei'e uzilmlerınden Ya- rat ve ıliveler yaptıracaktır. Yapı- diği a-örülmekte ve bu yüzde IA · • - DevamJ 4 ııcü Sahifede_ 
pacaktır. lan keıfe göre bu inpat ve tadilata balar iade olunmaktadır Fuz:lil ~u -+-=------

5078 lira ıarfolunacaktır. Dahiliye haberata meydan kal~mak üzere 
00000 ;.J6.ııı.. ':' ~kiletinden, bu ~ranı~ belediye teftif lAyihalarına köy ihtiyar heyet 

ıstı~raz ~e~~ bu~çeamde~ ~- terinin bizzat cevab vermeleri, na -
fedılmeaını !e~ııp ebnlf ve emır, vı- biye müdür ve kaymakamlannın mil 

Kemalpaşa afeti 
Zarar gtJrenler bir~r 
birer teabit edilecek 

Zelze[E! 
iki saniye s'iJrdü, ha· 

sarata sebebiyet verdi 

Iayete gelm11tır 
---cc~ttu> talealarını aynca yazarak gönderi. 

---H400H• bir yazıda 30 haziranda Kemalpa~• Kınık 
lecektir. Ziraat vekAletinden yiJAyete gelen 

Diln saat 16,25 de Dikili kazaııının ~ Orgeneral Falıredtlin havalisin• düten dolu ile fırtınadan 
her tarafında bariz bir şekilde his. ı:-lektrife kavuştu . • zarar gören vatandaşların ayn 8yrı 
sedilen ve iki saniye devam eden bir Kınık belediyesinin Kınıkda vü- Af tcıy gıffı ne derece tarar görmttş olduklannırı 
zelzele olmuştur .. Bazı çür.ük dıvar cude ııetirdiği elektrik tesisatı ikmal Şehrimizde bulunmakta olan or- teebit edilmesini bildirmiştir. Bunu 
lar yıkılmış ve bır kısım ~ın~lar da dilmi§ ve kabul keşfi yapılmıştır. general Fahredrin Altay, diin Ege tesbit etmek için vilayet ziraat ınf1-
çatlaklıklar husule gelmıştır. İn - Kınık Belediye reisliği, elektrik te- v~ı>Uriyle lstanbula gitmiştir. lzmir dürü B. Refet Diker, dün Kemalpaş•" 
san ve hayvanca zayiat olmamıştır. sisatının açılma merasimine riyaset meb'usu B. Sadeddin Epikmen de ya gitrniştir. Köy köy dolaşarak ınUS-

Zelzele ayni saatlerde hafifçe ıeh~ Vali B. Etem Aykut'u ayni vapurla lıtanbtlla hareket et- tahıılların zarannı müfredatlı ol•'" 
i l · · rak teıblt edecektir. 
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1 Düsündüklerim ] ---------..-.. L DIŞ POLlTiKı\l 
- S·· O:~N~. HA B ·E R . ·. L · E R 

. . .. ~ ' Hitler 
Harici ticaret 
~ politikamız Uzak Şarkta Japonyanın takın- t~;t;;ş:k~~:;:!ı:ı· 
Müstakil irup reis vekili muh- d Orhan Rahmi GÖKÇE 

terem Bay Rana Tarhan tarafından ığı v zı•y t k l kt Siyasi tahammürler, Danzigde el 
biri harici siyasetimizin hedefleri, a e aran l l r altından faaliyet, Almanyadan İtal-
diğeri de haricl ticaret poltkamız yaya askeri nakliyat, Adalarda ve 

hakkında sorulan iki suale alakadar Arnavudlukta tahşidat, Bulgaristan 

iki Vekil cevap vermiftir. Hariciye Almanya, japonyanın işgali alhnda bulunan Çin şehirlerinde de ve Yugoslavyayı Roma - Berlin mih-v k verine çekmek vesaire gibi bugünkü 
e ili, politikamızın hedeflerini, J ·ı J ht J " J •k d• f vaziyeti yakından alakadar edecek 

cyurdda sulh, cihanda sulh> vecize- ngı tere a ey ar ıgı yapı masını teşvı e ıyor. bir takım hadiseler, gün geçtikçe ço-

aiyle ifade ettikten sonra bunu te • T~k:~· 11 (A.A) - Domei ajan- merkezi bir hük~met ~esisini istih _ küllerini artıracaktır. de pek geniş bir mikyasta müessir ğalıyor. 
nıin etmek için takip ettiiimiz ya-- sı bıldırıyor: daf eden japon sıyasetı Nevyork Ti- Yeni hüktlmetin Almanya, İtalya olabileceğini yazmaktadır. Bu gaze- Harbi yaratacak tek adam var: ! 
lun İstikametini anlatb. cİ?t~mai ~üt!.e~:r> .~artis~ meml~ - me~ gazetesini endişeye sevketmek- ve tabii Mançuko .tarafından derhal teye göre j.!ponlar, Tokyo müzake- Hitlerl 

Ticaret Vekili Bay Cezmi Erçin ket ıçınde~ı butun ş~belerıne ~ngıl· tedır. . . tanınacağını tahmın eden bu gazete, relerini dört Çinli mahpusun akibe- Bütün selahiyettarlar, demokra .. 
de ticaret politikamızın hedeflerini tere aleyhınde tezahürler tertıp e - Bı. gazete dıyor kı: şunları ilave ediyor: tini tayinden ibaret olan mahalli me- silerin ve onların müttefiklerinin 
İ:zah etti. Bunlar ayrı ayrı iki mese- dilmesini bildirmiştir. <Wang..Şing-Weiın yakında mer - cGarb devletlerine karşı açtığı mil seleye inhisar ettirmek iatemiyecek-

1
bütün mhatbuatı, ancak ve ancak Hit. 

Diğer taraftan, Tokyo İngiliz aleyh kezi Çin hükumetinin şefi ilan edi - cadelelerde, japon ordusunun elinde ]erdir. Bu mes'elenin genişletilmesi eri mu atap tutuyor. Haklıdır da .. 
le gibi görünüyorsa da beynelmilel tarları cemiyeti de 14 temmuzda Ieceği öğrenilmektedir. . bu suretle eskisinden daha kuvvetli ise Amerikayı, Fransayı ve Çinde Ç~nkü Roma, bir vagon haline ge] .. 
ıtıünasebetlerin bugünkü prtları i- Tokyonun merkezinde büyük bir te- Bu hüktlmet, şimdi Pekin ve Nan. deliller bulunacak v garb devletleri menfaatleri olan diğer memleketleri mış; Alman lokomotifinin arkasına 
<;inde biribiriyle yakın münasebeti zahür tertip edecektir. kinde bulunan idarelerle birleşecek. neticede Çindeki yeni hakik:ıtleri ta- alakadar edeceği için bu memleket- takılan istikbalin rayları üzerinde, 
olan iki mevzudur. Filhakika dünya Bugün Ozaka Sendai ve diğer yer tir. Bunu müteakip japon \Vang. nımak mecburiretinde kalacaklar - Ierin yardımı temin edilmeden hiç hatta tekerleksiz olarak sürüklenip 
devletleri, politika cephesinden bir lerde İngiltere aleyhinde mitingler Şing-Wei tarafından kurulan hüki. dır.> bir harek~te geçilmiyerektir. gitmeğe başlamıştır. Mussolini, bu. 
takım zümrelere ayrıldıklan gibi, yapılmıştır. meti tanıyacaktır. Londra 12 (A.A.) - c:fılews Bu müddet zarfında lngiltere aley- vagonun penceresinde, pek pahali 
beynelmilel mübadele nokmınndan Nevyork 12 (A.A) - Evvelce Çin Bu hal, Çinde hayati menfaatleri Chronicle:.' gıızetesinin diplomatik hindeki tahrikat pek tehlikeli bir o!arak birinci mevkiye oturtulmuı 

halkı üzerinde büyük bir nüfuzu olan olan Amerikanın İngilterenin ve di- muharriri Uzak şark hadiselerinin şekle girmiştir. Bu tahrikatın japon- bır Y.olcud.an hiç de farklı değildir. 
da zümrelere ayrılmıılardır. Wang.Şing~Weinin idaresinde Çinde ğer devletlerin hukuki ve siyasi milş Avrupa vaziyetinin inkiıafı üzerin- - Devamı 5 nci Sahifede - . Hıtle~, ıdare ettiği bu lokomotife, 

1 - Almanya aerbest ticarete ta- . ~ bır haylı yol aldırtmıştır. Zaman za· 

r•ftar deX.:ldı'r İkı' tar fi •ya mu·· Ehemm·y tı• ı LJ b l . k man demokrasilere makaslar açtıra-
b:delesin~·ilti~ edi;or~ Cır • ı e 1 uçuş ar rı a er erı yo muş rak,_hatt~ bazı eski köprüleri onlara 

2 - İngiltere ıerbest ticarete ge - t~mır ettırerek buraya kadar gelmit-
tır. Fakat artık önünde, hattı bir ta• 

ri dönmek taraftarı gorunuyor. /J •ı • b b d f l • rafından diğer tarafına doğru kate-
Bunlardan bqka Amerika, ha!lı ha- ngı ız om ar ıman ayyare erı, F 1 ·ıt ı . ve Hollanda den ve duvar gibi örülen bir çelik set 
Şına bir llemdir. Fakat İngiltereye ld H t ·ı r:' ransa, ngı ere svıçre vardır. Danzig bunun arkasındaki 
benzer. Sovyetlerin kendilerine yı ırım sura ı e r ransaya Italyadan sarih malumat istediler istasyondur. Işıklar, kırmızı gösteri-

tnahsus bir sistemleri vardır. Fakat gitmiş/er Ve dönmüşlerdir yor. Yol kapalı, geçmek yasaktır. 
bunlar da Almanyanın sistemine da- Roma, 11 (A.A.) _ Yukarı tedir. Evvela bu keyfi hareketin in- Buna rağmen Hitler, idare ettiği bu 
ha yakındır. Bu ticaret sistemleri Londra, 12 (A.A) - Diln sabah dönmüştür. Adic'de oturan yabancıların kısa bir giliz tebaasını ne dereceye kadar mu- muazzam Cermen lokomotifi, arka-

saat 9 da ingiltereden hareket eden Siyasi mahfellerde bu uçuşların müddet zarfında bu bölgeleri terket- tazarrır ettiği düşünülmekte sonra da sında ıimdilik yalnız birisinin ismi 
arasında Türkiyenin mevkii nere- bell" l (İ 1 
dedir? Ticaret Vekilimizin evvelki ingiliz hafü bombardıman tayyare- pek büyük bir ehemmiyeti haiz oldu- mesinc dair İtalyan makamları tara- bu muameleye makul bir sebep aran- ı o an ta ya) ve diğerierinin 

.. k" . h al l leri filosu, Fransız toprakları üzerin- ğu, çünkü bunların ingiltere ile Fran- fından verilen emir hakkında Roma- maktadır. Bildirilmiş olanlardan ba,_ boı mu, mukavva mı, ne olduğu an-
~un u kıza atı k::İan .(: ~~ ~an de 1800 kilometre katettikten sonra sa arasındaki sıkı dostluk bağlarını da henüz resmi bir malumat mevcud ka sebep mevcud olup olmadığı key- laşılamıyan bir kaç vagonla bu seddi 
l ~ n~ tadıyı ral 

45 
ilr 

1
. ıahayk ~nh- saat 4 te hareket üssüne avdet etmiş- serahaten gösterdiği beyan edilmek- değildir. fiyeti suale şayan görülmektedir. Y.~kıp .il~rideki istasyona varnıak tec-

a ma ta r. m yon ır ı - tir. tedir. Fransa, İngiltere, lsviçre ve Ho- Bu sabahki ingiliz gazetelerinden rubesını yapacak mıdır? 
racatımızın · l d h"kf':. tl · H · · b' · · •W • b B H"tl b edd' d l 

9
· .

1 1
. . .. Ayni l"iln saat 8 de hareket etmi§ Bu uçu§lar, halka ingilterenin hava an a u ume erı arıcıye nezare- ırının neşrettıgı ir Cenevre telinde ay ı er, u s ın uy urma 

d 8
- l l. mı .Y? n ~r~ını y~ı yuz- olan ingiliz ağır bombardıman tay- kuvvetleri hakkında bir fikir vermek- tinden bu hususta ıarih maltimat is· Brennerde bazı Alman kıtalarının olmadığına ve ıiddetle mukavemet 

e 2.4 nısbetmı klirına yolıyle ya- . . . . . . . t · 1 d' h k t h ı· d b 1 dx. t 1 edeceain belk" d 1 k 'f' yarelen fılosu, Fransanın Au Ozerin- te ve ıngıhz tayyarelerının uçuş ka. emıf er ır. are e a ın e u un .u ve ta ya • e, 1 e o omotı ı yo • 
Pıy2oruz. S L __ d"" • 

1 
t w de 2000 kilometrelik bir uçuş yapa- biliyetlerinin ne kadar büyük olduğu. Bern, 11 (A.A.) - Neue Zurc- hüktlmetinin de gördilkler1ni üşa e- !undan çıkarıp devireceğine inanır-

- eroe8t ovız e yap ıgımız k l h Z ·ı k h' 1 . sa mesele yok. Al d k ticat t k y· mib'r milyon lira- ra atı saat sonra hareket üssüne nu dünyaya ispat eylemektedir. en eitung gazetesine göre, Tirol· debı ece şa ıt erı uzaklaştırmak su- • manya a ur· 
e • anca ır l ·ı b h k l . . . . tulacak arkasına ba wglad w d 

dan yani harici ticaretimizin yüzde )OO*OO da oturan ve bu bölgeyi terk kararı- retı e u are et erı gızlı tutmak ıs- . nlık ıgı vagon a, 
12.3 ünden ibarettir. Bu demek de- J l b na dahil bulunan İsviçrelilere son tediği bildirilmektedir. ınsay . ta .. 
ğildir ki kliring yolile yaptığımız mü Jf Q yan mat uatı işara kadar yerlerinde kalmaları için Selahiyettar mahfellerde hasıl o- bo a ınanb-1azi: ya 0 sedd.i siyah~ 
badelenin tamamını Almanya ve 1- emir verilmiştir. Zira Bern hükume- lan kanaata göre bu faraziyeyi te- y~n?1ıf ır ~· ~ .ve orada beklı· 
talya ile yapmaktayız. Fakat büyük ti hakkında diplomatik münakaşa- yid eder mahiyette ortada birşey ~:Jrı r~boto gıbı bırer nesne tellk-
bir kısmı Almanya ile yapılmakta - ç b J b h kk d lar yapılmadan önce bir tehir kararı yoktur. Fakat böyle bir ihtimali İn- O erskd: d . A • 

dır. Ve Ticaret Vekilinin verdiği em er aynın SOn eyanafl a 10 3 istihsal edilebileceği ümidindedir. giliznazırlannazarıitibarealdıklan d w b~ ır ı:;hınaanJık_: layık olma-
izahata göre, bu niıbet hala devam f • J • • . Londra, 12 (A.A) - İtalyan Tiro- içindir ki, mezkOr mıntakadaki İn- kıgı ı:t m.ezb. a~a .. ogr~, şuurunu 
etmektedir. te sır erde bulunmaktan çekınıyorlar l~ndaki ecnebile~in .~emle~et bari- gilizlerin vaziyeti.meselesi harici~de c:i~r. mıı ır suru Qa]ınde kop -

Bu izahattan çıkan netice şudur R . 

1 

. eme çıkarılmaRı ıngılız efkarı umu- olarak ayrıca bu ışe karşı da alaka 1 H' l . .h 
k• T" ki . ha k b. oma, 11 (A.A) - Çemberlaynın, bır şekil vermekten sakınmıştır. Bu miyesin' .k. c'hett d" .. d.. k .. t kt d' 1 şte, ıt erın tarı ve aklı selim 

ı, ur ye ııyaıeten ş a ır c~P.. D . h kk d k ı ı ı ı en uşun urme - gos erme e ır er. h . d k' . . h d . "k . bak anzıg a ın a avam amarasın· beyanat, son defa Halifakı:ı tarafın- muvace esın e ı vazıyetı .. d: ~ ~car~t ve ı tısat ımında~ dak! b~yanatı italyan matbuatında dan yapılan beyanatla mukayese • "
00*°00 

MuHolini bile gözlerini dö~t aça~ 
d f a hır cephede bulunmakta genış bır yer işgal etmekte bununla L ı ı k rak, dehşetle kıvranarak, terlıyerek'. 
b~r: . ~ilhakika ticıut:Ie P.olitik~ntn beraber matbuat bu beyan;t hakkın- edilince, mu~azeneli gözüküyor. Ve ıman arımız yapı aca makinisti görmek istiyor. Fakat bu 
b lfıbırınd.:n .. ayn oldugu hır devırde da doirudan doğruya tefsiratta bu- hatta akliselıme avdet eseri seziliyor. . makinistin tehlikeli bir adeti vardır: 

unun buyuk mahzuru yoktu. Fa- . . . Lo d d k' mu"şa'k'tl ç b ı E ıA kat b U I d .. . • • O-L lunmaktan ıçtınap eylemektedır. n ra a 1 ıd er em er ay- vve a yapar, ondan sonra arka• 
ug n prtar egıFJlıftır. ana . . . k . t c· l ·ı· . k . üh d. l . doğrusu otoriter devletler ıartlan Popohlob~ı. Rd~ma gk~zetesının LQnd- nin nut ·unun vazıye e yeni hiçbir lpS ngz lZ Şlr efl ffl en IS eri sındakıne htlber verir .. 

d w. ra mu a ın ıyor ı · ıı.ey katmadığını ve vazi.,·etin hiç de- C 1 d b' · egı§tirmiılerdir. qya mübadelesi · . ~ eçen er ~ ır ıstasyon tevakku-ı 
• • Çemberlayn beyanatına dramatık ğişmediği kanaatindedirler. A k •Jı·yor 'ar f d · ı d ki k " suretıyle tıcaret yapılmasına başlan- n araya gı /1,ı un a ımza a ı arı as erı mukave• 

dığı zaman, bunun geçici ve ancak 1 ı p 1 İstanbul, 12 (Telefonla) Limanı - Jar yapmış, akşamki ekspresle Anka- leye rağmen Hitlerin bu adetinden 
kri~ devrine münhasır bir sistem ol- ngı• tere o ony a mızı inşa edecek olan İngiliz şirketi raya gitmiştir. vaz geçmesi imkanı yoktur. Mus .. 
duğu zannedilmişti. Halbuki aradan • mühendisleri akşam treniyle Anka - Gibs müessesesi mühendisleri Ye- solini bunu anlıyacaktır, fakat çolt 

~eneler geçtikçe, bunun muvakkat raya hareket etmişlerdir. Münakalat niköyde bir büro tesiı:ı. ederek limanın ge~.itler Danz' d 1 
ir usul olmayıp, bir nevi yeni em- Karşılıklı teminat, yakında hal'i Vekaletile temas ettikten sonra bu- ıslahı projesini hazırlıyorlardı. Bu iki tarafını iyi ı!nkı:a~ı~~~unun ıu 
~rya]izm tekniği olduğu anlaşıl- / d günlerde gelecek diğer fen heyetiyle mühendisler dün umum müdür mu- 1 - Danzig bir harbe d~ğmez. 
~aya başladı. Almanya, ~ski serbest muahede şek İn e fesbit olunacak birlikte lskenderuna gidecek olan avini 1\1. Biver ile görüşmüş, şimdiye 2 - Danzig için, mükemmelen 
hcaret usulünün geri gelmesine ta- Londra, 12 {A.A) _ Times gaze- mektedir. Diğer taraftan Ingiltere mühendisler, orada dn yapılacak li~ kadar yaptıkları işler üzerinde iza- harp olur. 
taftar değildir. Çünkü Anglosakson tesinin yazdığına göre, bir mali an- ile Polonya arasındaki karşılıklı te- man projelerini hazırlıyacaklardır. hat vermişlerdir. ·1~9~3~5~·d~-------ı 
Benna . . f k w ·ı p 1 . İngiliz heyeti, ayrıca bütün liman .... B' A k ad N f v k·ı . og'"' umlular da Yesının nu uz azanacagın - laşma için ingiltere ı e o onya ara- mınatın, pek yakında kat'i bir mua- larımızda tetkikat yapacaktır. .ı.u. J\ er n ar a a ıa e a e. 
l n korkar. Halbuki eıya mübade- sında, Fransanın da iştirakiyle. ya. hede şeklinde tesbit edilebileceği de İstanbul, 12 (Hususi) _İngiliz tiyle yapacağı temaslardan sonra davet edilivor 
~ai Yolu, Almanyaya, §8rki ve orta pılmakta olan müzakereler, ilerle. kuvvetle tahmin edilmektedir. Gibs müessesesi umum müdürü M. şehrimize döraecek ve lstanbuldaki 

vrupa memleketleri üzerinde iktı- R J } f Gibsin muavini M. Biverin riyase- mühendislerle birlikte Trabzona gi-
~di 'Ve binnetice siyasi nufuz temin US • ngi İz - ranSJZ müzakereleri tinde teknisyenlerden mürekkep Uç decektir. Geçenlerde de bahsettiği-
:tnıc~tedir. Esasen chayat sahası> kişilik bir heyet dün sabahki eks· miz gibi, Trabzon limanının ıslahını 
~O tıycsi de bunclan doğmaktadır. presle Londradan şehrimize gelmiş- Çatalağzı, Ereğli, İstanbul ve İsken-

} ... _h_alde §arki avrupa memleklet- tir. M. Biver diln devlet liman işlet· derun limanlarının tanzimi işleri ta-
"l'i meleri umum müdürlüğüyle temas. kip edecektir. n\l ıçın bu kurtuluı çaresi nedir? 
ku •ua~e cevap vermek için bugün
tet ~~1Yeti doğuran sebepleri, Tica
<leJ· ckilimizin ağzından tesbit e
~~nı. Muhterem Cezmi Erçin, bu 

ı Pleri töyle tahlil ediyor: 
lct]c'":"- lngiltere ve Fransa gibi dev-

rın b·· ··k tC<\ki b··uyu iktisadi buhranı mü-
litikap. unyevi bir mahiyet alan po
tC\tor] ıkpları. (Metropol ve impa-
~ ~ahsullerini himaye poli • 

----- ••nıı 8 inci sahifede -

~Qclyo haberleri· 
lr1İzin devamı 

-.. 10 

~~~~~~-'oo°*oov----~~~----

lngiltere hükUmeti 
Pariamentoyu istediği anda içtimaa ça

ğırabilmesi için kanun hazırlıyor 
Londra, 12 (A.A) - Parlamento veren bir kanun hazırlamaktadır. 

mahfillerinde söylendiğine göre, in- lngiljz kanunu esasisi mucibince 
giltere hüküm eti her ihtimale karşı parlamento feshedildikten sonra 
ve gelecek ikinciteşrinde yapılacak mevcud addedilmemektedir. Yalnız 
umumi intihabat dolayısiyle parla. hükümdarın vefatı halinde hükumet 
mento dağıldıktan sonra kendisine parliimentoyu içtimaa davet edebile· 
beynelmilel buhran vukuunda nıe- mektedir. 

lzmir aakerlik tubeainden: 
1335 doğumlu ve bunlarla mu

ameleye tabi yerli ve yabancı 
eratın son yoklamasını yapan as
kerlik meclisi 1 temmuz 939 ta
rihinden it'baren şubede vazüe
ye başlamıştır. Şehir mıntaka
lara taksim edilerek kaza mer
kezindekilerinin 15 temmuz 939 
tarihine kadar mGracaatlan ga
zetelerle ilan edildiği halde he
nilz bu mıntaka mahallelerinden 
birçoklarının gelmedikleri görül. 
müştür. Gerek ilk yoklama ve 
gerek son yoklamaya geJmiyen
ler hakkında askerlik kanunu
nun ceza maddesi tatbik edilece
ğinden erlerin mağduriyetine 
mahal kalmamak üzeri' bilumum 

l
yerli ve yabancı 1335 doğumlu
ların muayyen günlerde meclise 
müracaattan bir kere daha ilan 
olunur. 

~HIFEMIZDE - , ... .,.:=. ~~~:A~cele edelim. Çünkil ki ğıtların üzerinde akçiğdem otu bit- yet halinde mefsuh meclisleri içtimaa 
~-------------------~~~~ 4-L_. _ ___ ,___-..-.-~-_ı....__.~...L--~--~~~~_...__. ___ ~~·-------'L-.-~~~---~~----~-=--~~---
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13 Temmuz 1939 Perfembe (ANADOL~U~)~~~~~~~~~~~~~-=:=-:=:===::::=::---:-;;;:;-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;::;;;:. 

Sağlık kö-şe-si 1 ~OlrS~""P0y©\S©ı 1 [ 1 

D ı k denide
8

~:~:~e
2

y~~~~~~~gram, ÜZÜM BORSASI p ARA BORSASI Bugünkü p!"ogram ag"" 1 ız yani ikisinin arasındaki nishet bire I z 1\11 ı R A N K AR A 1639 M. 183 Kos./120KVw". 
pek yakın olduğundan ikisinden de 1 y J 

Kor ikada, küçük bir köyün fakir - Her halde bir an ed;veı seninle istifade tamam olur. Bundan dolayı 242 Albayrak T. 14 50 17 Sterlin 5.93 T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 
evlerinden birinde, ihtiyar Katalina, evlenmesi Hlzımdır, de ı. çocukları kemikleri düzgün ve kuv- 201 M. j. Taranto 13 75 15 75 Dolar J 26.67 Kw. 
ocnğm ateşini canlandırmağa çalışt- * vetli olması için onlara verilecek en 153 j, E. Kohen 11 50 12 25 F. Frangı 3.355 T. A. P. 31·70 M. 6465 Kos./20 
yordu. Bir müddet ateşi üfledikten Saneria bir ağaca dayanmış, ni - faydalı yemişlerden biri de taze in- Liret 6.66 Kw. 
sonra yoriııden kalktı ve lilmbnyı şan1ısını beklemekteydi. ~ gece onu İsviçre F. 28.5625 

ktı. Tam bu sırada köyün kilisesi- buraya çağırmıştı. Kendisile görüşe- cirdir. Ancak kurusunda bu nisbet 596 yekun Florin 
67

.2j2S TORKIYE RADYO DIFÖZYON 
ya k l · Id ğ .. ı · t' Çil b ld v d k · · · · 694064 1-2 dünkü nin çanı vurmağa başlamıştı. ce şey erı o u unu soy emış ı. n ozu ugun an uru ıncırın tazesı Rayşmark 50.83 POSTALARI 

Dun vakti idi. Katalina yere diz kü Saneria karar vernfo:şti, her ne ba- kadar yarayıp yaramıyacağı pek iyi Belga 21 .5225 TÜRKiYE RADYOSU 
çökerek duasını etti. Duası bittikten hasına olursa olsun hakikati öğren. bilinemez. Bununla beraber kuru in- 694660 ;-2 Drahmi 1.0825 ANKARA RADYOSU 
sonra açık duran kapının önüne ge. meliydi. Esasen Paolo hakkında bir cirin yüzde 3,4 miliaram çeliği de 0 • ıi' Leva J .56 12.30 Program 
lerek kararmağa başlamış 9lan dağ çok şey daha öğrenmişti. Onun ken- pek değerlidir. O da çocuklara kan ~ ll,GO Çekoslovak kr. 4.34 J 2.35 Türk muziği 
yollarına bakb: disiyle alay ettiğini başka kızlarla Peçeta 14.035 1 - Muhayyer peşrevı 

- Te kadar geç kaldı? Acaba bir gezdiğini ve Marsilyaya çah§mak il- verır. 9 12•76 Zloti 23.8725 2 - Sadettin Kaynak mu-
Vitanminlerine gelince, tazesin- 10 14 75 d · eey mi oldu .. Diye mınldandı. zere gideceğini du~·muştu. ' Pengü 24.8425 hayyer sarkı adına an içerım 

de A vitamininden 100, B 1 den 35, 11 17 75 Yeni bir fe1Aket1e karşılaşmaktan Bu meseleyi hiç kendisine açma - 82 • Ley 0.905 3 - Sadettin Kavn3k rnu-
den 33 ölçü, C vitarnininden2 mi- z h. b d I korkuyordu. Artık keder ve göz yact.. mıştı. Demek bu gidişi onu terket - a ıre orsası Dı·nar 2.8925 hayyer şarkı Seni ey i :ıt ligram. Kurusunda bunların nisbeti 

Jarma tahammülü kalmamıştı.. Bir mek ve ondan kaçmak olacaktı. Dağ. f Z,..llR Yen 34.62 4 - Ud taksimi 
tabii haylice azalır. C vitamininden n ı h 

gün ona, bir dlivilşte öldürillmüş o- larında, böyle bir nişanlıyı terket - bir şey kalmaz. 100 ton buğday 4 375 4 375 fsveç kr. 30.555 5 - Lemi Uş§ak §arn:ı ru um 
lan kocasının cenazesini getirmi~ler- mek en büyük bir tahkir sayılırdı. . İncirin pekliğe karşı iyi tesirini de 11 ton Bakla 3 6875 3 6875 Ruble 23.9025 da buldum. 
di. Kızı ile oğlu, babalarının intika. Bu büyük tahkiri ancak kan temiz- elbette bilirsiniz. 40 ton susam 15 50 15 60 ESHAM ve T AHVlLA T 6 - Lemi Uşşak şarkı neler 
mının hayali içinde büyürlerken, liyebilirdi. Birden karanlıkların için 

000
*

00 
A N K A R A çektim neler canan. 

Katalina slinmez bir ateşle o sevgil! den çıkan Paolo genç kızı kollan a- l 3.00 Memleket aaat ayarı, ajanı 
ölOye yanarak Beneleri geçirmişti. rasına almıştı. Genç kız: De ı t d ı d Sivas-Erzurum hattı is. 111. 19. 90 ve meteoroloji haberleri. 
Ve gene bir gOn, kuvvetli bir deli- - Beni dinle Paolo, dedi.. Annem V e a a m arın an Türkiye iş bankası peşin 9 lira 1.15-14 Müzik (karışık program pl.) 
Jcıınb olmuş olıın oğlu, babasının ölO- çok endişede .. Bana karıı iyi olma. l 9.00 Program 

mUne sebep olan katili vurmuş, öl- dığını söylüyor. h d ı ı ç· doları 19.05 Müzik (melodiler pi.) 
dürmüş, Bonra da dağa kaçmıştı. -Haksızlık ediyor! meş ur a gın ar ln 19.15 Türk muziği (fasıl heyc~i) 

jandarmalar Baklandığı matarayı _ Çabuk evleneceğiz değil mi, · JngiJtere boş durmayor 20.00 Memleket sa~t ayarı, .aJanı 
. . 1 b d k n b

0 D l ı k 1 Aı• 1 h d "·1 .. ve meteorolo1ı haberleri çevırmış er, u sıra a genç a ı ır Pa.olo? Bu ifn uzaması annemi nzu- 3 gın l y aıOIZ a lffi ere ma SUS egJ • Londra, ~ 2 (A.A.) - ~.un A".am 20.15 Konu ma (ziraat saati) 
~ jandarma öldOrdOkten sonra ya- yor. Bugiln sana §Unu itiraf edebili- a· M f . . . kamarasında amele partısı mebus- 20.30 Türk muziği (halk türküle-
\:alanmıştı. Şimdi hapishanede idam rim. Kardeşim seninle evlenmekliği- Ir • arU polı tık~Cl Ve dıpl Qffi atların larından Bellenger japon rakamları- leri) 
)dileceği g11nü beklemekteydi. me razı değildi. Senden nefret edi- nın Çin dolarına taarruzları üzerine 20.SO Türk muziği 

Katalfnn kızı ile beraber hayatta yordu. da dalgınlıkları çoktur İngiltere hükumetinin Çin dövizinin 1 - Osman b .. ey hüzzam şar-yalnız ve himayesiz kalmıştı. - Yok canım?. k 1 
d ·v · b. köp ğ. d H h istikrarını temin için yeni bir tedbir ı neşeynbı utfun olsun Birden genç kız a,nnesinin kar§ısı- _Doğrusunu söylüyorum. Kaç de Meşhur bir alimin tiyatroya gire. ıgı ır e ı var ır. emen er v . . ·v• . 2-1shak Varan hüzzam şar, 

na çıkh. Ve elindeki yilnü yere attt. fa senin hakkında fena şeyler söyle- ceği sırada karısını vestiyer dairesin- gün onu yanında taşıyan İngiliz dev- almagı derpış edıp etmedıgını sor- k b'I b d I d'· 
ı ı mem en e nası u~ Esmer Sanerfa tevkal8de güzel bir diğinf duydum: cPaolo iyi ve namus. de bırakıp şemsiyesinı elıne alarak Jet adamı geçenlerde köpt!ğıni bir mu§tur. tüm. 

kızdı. Annesi: ıu bir genç değildir!~ Diyordu. Fa- salona girdiğini belkj duymuşsunuz- yerde unutmuştur. Ancak sekiz giln Sir Con Simon, şu cevabı vermiş- 3 _Ahmed Rasim segah 
- Merak ettim, kızım, dedi, geç kat ben ona haksız olduğunu, ve ona dur. Bu kadın mahkemeye müracaat sonra bulunan köpek, efendisini ta- tir: şarkı Benim sen nemsin ey 

l·nldın ! Bugün Paoloya tesadüf et- rağmen seninle evleneceğimi söy1U- ederek kocasının daimi olan dalgın- nımadığı için Loid Corç bundan çok _ Hayır. Yeni bir harekete ge· dilber 
tin mf?. yordum. lığından §İkayet etmiş ve talak dava- rnilteessir olmuştur. çilmesi için hnlihazırda hiçbir mü- 4 _ Ayaş halk türküsü Ay-

- Hayır, unneciğim.. Bu sözler Paoloyu tuzağa dilşilr. sı açmşıtı. Şimdi köpeitin tasmasında Loid zakere cereyan etmemektedir. va çiçek açmış yaz mt 
- Çok tuhaf! Kardeşinin yaka - dO. Birdenbire hiddetlenmişti: Alimlerin dalgınlığına dair bir çok Corcun ismi yazılıdır.İhtiyar İngiliz Bunun üzerine Bellenger, Mali- 5 _ Mahur türkü tepeler te• 

)andığı gllndenberi nişanlın bana pek _ 0 halde, dedi, onu jandarma- hikay~ler işit~.işinizdir. Lakin, yal. diplomatı. siyasi dalgınhldara girdi- ye nazırının kambiyo müvazcne ser- peler 
acaip geliyor) Sakın seninle evlen- lara ihbar ettiğime çok iyi etmişim. nız ulımler degıl, büyilk devlet adam ği zamanlarda gE'ne kö1•cğıni unutu- mayesinin Çin dövizinin istikrarını 21.1 o Konuşma 
mekten vazgeçmesin .. Öyle ya şim- lan da onlar kadar dalgındırlar. Si- yorsa da bu dı:ıfa k ~pek, efendisinin temin etmegw e kafi geleceg· i kanan· 21.25 Neseli pluklar R. - Fakat senden nefret ettiğini o 
di kimsesiz kaldık.. ze burada vereceğimiz bazı misaller peşinden ayrılmamaktadır. tinde bulunup bulunmadıgv mı sor- 21.30 Müzik zaman bilmiyordun!. 

-Anneciğim.. tamamen hakikt hadiselerdir. Heryo: mutıtur. 22.00 Müzik (kiiçük orkestra ıef: 
- Biliyorum yavrum, onu ıevlyor. - Bilmiyordum, fakat hissediyor- Ruzvelt: Geçenlerde gazeteciler Heryoyu Sir Con Simon, bu ıuale karşı Necip A kın} 

sun! Fakat ben onu'il ayni &öz ve ay- dum. Amerika cumhurrelsj Ruzvelt, her büyük bir tellş içinde buldular. da tunları aöylemi\!ir: 1 - Franz Lişzt ikinci ma-
ni kalble görmediğim için böyle dil- - Paolo, Manllyaya gldecetını gt1n btr mendil kaybetmcktecUr. San Fransız meclf i mebusan reist meşhur - Bu mes'cleleri suaJlerle mü- car rapso isi 
şilnürorum. söylilyorlar, bu doğru mu? dah ~ inde, arabasında, sokakta piposunu her zamanki gib1 gene kay nakaşa etmemek daha doğru olur. 2 - Hans Löhr büyük vals 

- Eminim ki, onun hakkında al- - Hayır, doğru değil! Doğru olsa Ruzveltin kaybettiği mendiler, kol- betmişti. Heryo, yalnız piposunu İngiltere hükumetinin Çin dolarının 3 - Tscha ikov ky hazin şar-
danıyorsun !. ne çıkar? leksiyon meraklıları tarafından dik- kaybetmekle kalmaz, cebinde bu- istikrarı için sarfcdeceği gayretlerden kı opus 40 'o. 2 

- Öyle olsun.. Paolo a-ülüyordu. Genç kızı öpmek katle aranmakta ve b'iİnlar kıymetli Jundurduğu milteaaddit not kağıd - Bellenger, tamamiyle haberdar edi- 5 - Knudnge Risager bir 
Katalina çorbayı liıızırladı ve ses. istiyordu. Saneria çevik bir hareket- birer eşya gibi saklanmaktadıriar. lannı da çok defa knybeder. Bu ka- lecektir.> cntermezzo 

sizlik içinde yemeklerini yediler. Ye le onun kollarından kurtuldu. Paolo Ancak Ruzvelt kullandığı mendille- ğıdlarda Heryonun edebiyata, sana- 00000 6 - Rubinstein kostümlü ba 
mekten sonra akrabalan olan Santi, yeniden ona sanlmağa uğraşırken, rine hiç bir marka koymadığı için on- ta ve tarihe dair intibaları vardır. cı• ddi deg"' il lo süitinden N~poli balıkçıla-
ağzında piposuyla kulübeye airmiı- genç kız belinden küçük bir hançer Jarın kıymet dereceleri bundan do· Beıincj GUatav: rı. 
ti. O da bir is ·emleye oturdu. Ve şap çıkarmıştı. Bu hançeri tiddetle nişan layı sıfırla müsavidir. İsveç kralı beşinci Güstav, eskiden Vaşington, 12 (A.A) - Amcri- 7 - Hanschman Andalusia 
kasını eliyle arkaya doiru itti. !ısının göğsilne sapladı. Şan - Kay • Şek: saatini kaybederdi. Son :zamanlarda kan diplomatik mahfilleri, B. Ruz - (ispnnyol valsi) 

Bu son f el&kette~ra, kadınla· Şimdi Paolo ayaklan dibinde can- Bir gün mareşalın karısı bize şun. Kot Dazürde siğaralannı daima dü- ve itin Danzig meselesinde uzlnşma 8 - Lautenshala er yıldızla· 
rı daha sık :.ı •aret etmete başlamış- sız olarak yatıyordu. ları söylemişti: şüren kralın, bu siğaralannı gelen teklif edeceği hakkında Londrada ra do~ru (fantezi) 
tı. Ekseriya akıamları onlarla geçi. S . h t b' k hk h k - Kocam, notlarını renkli kurşun geçen büyük bir iştiyakla bplamak. dolnşan şayjalann ciddi hiçbir şeye 9 - Hans J öhr di.iğün marıi 
. d anerıa va § ır a a a opar. 1 H b k 22 00 S · h h ı · · t rıyor u. 1 K d . . . t'k l t kalemler e Uıtar. er ay ona u ren ta ve bunları zevkle içmektedirler. istinad etmediğini bildirmektedir. .J. on a1ans " er C"rı, zıraa , 

. dı ar eşının ın ı amı a ınmış ı. il k l l d b' dil . ıa d esham. tahvilat, kambiyo • Sanerıaya sordu: Eve girdiği zaman köy derin bir uy- a em er en ır zıne zım ır. ooo*ooo-------
- Polo buraya ıık aık aeliyor mu? kuda idi Ay yOkselmiıti. ÇUnkO mareşal mütemadiyen onları B • fıl k k nukut borsası (fiyat) 

-Oldukça.. Ertesi.sabah cesedi buldular. ~:~b~::ı:ı:;a~::~tığı yeri de kati- ıtara l an unu Mareşaoloıomo iZ 
- Halinde bir defiıiklik ~ok mu? Saneria köy halkıyla birlikte ölü- Şarlo: 
- Ne demek istiyorsun?. Söyle.. d f d d' d 

nün başucun a erya e ıyor u. Sinema artisti Şarlonun dalgınlığı M tJ ada Bu sözleri ihtiyar Katalina söyle- H' k. · l "ld"' a U g1 
. ıç ımse, onun nışan ısını o urm ş hastalık derecesindedir. O, mektup-

miştı. olduğunu öğrenmedi. !arını mürekkep kalemlerini, not def Tehir kararını, Amerikanın en büyük - Baıtarafı 1 inci ••hifede -Santj başını ona çevirerek: f d k ı '"' 
terlerini, cOzdanını, şapkasını, hat. tara ın an arşı anmış, sayın ~uare-

- Oğlunun saklı olduğu yeri jan- "f Ş,. h İ J · t ··fi k 1 y ı kt ı·ı ·m· t f dan ltAaarı UTQSI fflUTQ • 1a pnrdesilsünü bile her zaman unu- gaze e eri eeSSlJ e arşı_} Qf şa ımıza me ep ı er.ı .z . ara ın darmalara Polonun haber verdigwini ırJı d ı 
tur. Bir gUn Şnrlo kendisine seyaba- buketler takdim e ı mıştır. 

öylüyorlarl. hasları gidiyorlar tinde refakat eden katibini bile unu- Vaşington, 12 (A.A) - Ayan reyle karar vermiştir. Kanunun der- Halk kahraman ordunun şerefine 
Diye cevap verdi. Saneria şiddetle • k b" 1 d b k ·ı . meclisinin hariciye encümeni 11 re- hal milzakeresi kararlarına bağlı bu tezahürat yapmakta ve "ehir bir '-·erı'nden fırl.am t t 7 temmuzda Ankarada toplana- tara onu ır so on a ıra ıp gı mış- . . . . kr t ı·k ~, 

,, ış ı. . Ş . . k d k tır' . Çilnkil ka"tı'p, koltukta ye karşı 12 rey ıle bıtaraflık kanu - lunan ıkı demo a senatör ta ı ta- bayram manzarası arzetmektedir. Yalan ö lü I n· b cak Maarıf uraaına ııtıra e ece uyumuş il k l . . k . l . . . . 
- s Y yoraun .. ıye ay- 1 • hh 1 b Un A k bulunuyormuıı. nukm' tzia ere erının. obnııreknıln ge e- raftarlarına ıltıhak eylemışlerdır. Bu geceyi Muğ'lada geçirecek olan kırdı. Ben kendimden oldux.u kadar zmır mura aa arı, u.ı n .•r•. • v d 

5 
J d e- 6 ıncı J'orJ': ce ıç ma. e.vresıne ıra ı masına Va•in~on, 11 (A.A) - Hull( B. büyOk erklinıbarbiye reisimiz şere-nişamlımdan da emini . ya hareket edecek er ar. ~hrımız k şt :ıt 

Santı. aitmek ı·n;.. ~~d .._ 1.... kültür direktörü Ali Riza Özkut, Kı- 1nıiltere kralı jorjun, ıtiloıunu, arar vermı ır. Ruzvelti ziyaret ettikten sonra ver- fine parti tarafından bir öile •iya-
• 11'- Jwna en aa a _ Bu huBuataki mOzakerelere baılan fıti verilm' tir mııtı zdçullu kö;r öiretmen okul müdüril eldivenlerini, ıapkasını (iahi unuttu. ması ayan meclfıinln demokrat aza- dili beyanatta: ıi · • • • 

· B. Emin Soyaal, ıehrfmizde bulunan ğ'u vakidir. Kralı bu dalgınlıfından d GJII G 
1 

• cBarııın ve Amerikanın emniyeti> Memurın ınzıbat ANA D Q L LJ Maarif Vekaleti müfettiıi B. Hikmet 'kurtarmak i~in yanındakiler kendi- sın an ette ve eorreun rey en- namına, bGkQmet kendisi taratın • • 
Ttlrk, Dktedriaat mtlfettitlerinden sini daima ikaz ederler. ne ballı fdf. Bunlar da mtlsakırıle dan tavıiye edilen bitaraflık prot. komısyona 
Maarif Vekaleti tube mUdUrl8iUne Litvinofı rin tehiri taraftar~arma iltihak •hnit ramının kabulOnfl temin ltbı ıayret Vil&yıt memurin inzibat komfsyo-

.--C_too. __ ~_~s_tT_A_s_ı_o_.u __ '!"_._r_ı _ _. tayjn olunan Ferid Bayır lrul'Unktı Rusyanın Hki hariciye nazın Lit- lerdfr. ltıine devam edtcektlr.t nu dan öfleden sonra vali muavini 

lalalp W. ............... Ankara trenlle Ankaraya ıidecekler- vinof, eldivenlerini, daima ceketinin Ne~ork, 11 (A.A) - iki btl:ytlk Demfttfr. . vekili B. Avni Oranın rei.sliğind• 
RAYDA& &VŞTO 0KTJ:M dir. KültUr direktörlGiil vazifeaim cebine kor. Bundan sonra eldiven. sabah S&MtelL bitaraflık Jraaununun Bu beyanat aenato haricf7e komıı b lara aid tall .. 

k il 1 d• L&1ı-n. B d il • '- '---•- ..... ux.. k ... ...ıı toplanllllf, azı memur v...., Nfr•- N..,. .,,_. vekaleten ız aeı ıreıuvrn • )erini durmadan arar. Litvinofun ta i auD&lreltrhıbı avaaa.r.•ııuu ge yonunun v-Wll' ara&"u&D aonra ya. ldkat enakı Qserindı müzakereci• 
.utre Halid ~t ifa e4ecektlr. cüzdanını, hatta bir gün pasaportu- lecek lftlma devreabıı bırablmaıı pılllllfW'. 

1 
k kararlar almıttır. 
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.,,-l.Caref müdür Hltler: cUmenlnbı Tvclili karan teelllflı V • t b.n J --------,_-
1
-
1
---

ı 1 

Führer, Amerika cumhurreisi Ruz ka111lamaktadlr. ~ enı o o uaıer Satılık motörBiR • 
muavini velt ve Şan - Kay - Şek gibi mendil- Nevyork - Tlmes. Berlin ve Roma _........,. l lacl ahlfede - uclı kal b beygirlik ~ 

•!!t.._.5e bulunan ve t........_ tedkikler lerfni ve kurşun kalemlerini kaybet- da tıhar edilen memnuniyeti teba • 20 temmuza kadar lzmir belediyeai.. R 8 nıar bı. Cf .ki t .. tr' 
ıOJ0&9a llllZI • ttlrm ktedlr .. __ 1:_ -~ı•---'- b miz kullanıhruf ır motoe1 e M 1 __ T' t .. d.. mekle meşhurdur. 1937 yılında Hıt. rüz ı ı • ne tamamen W9Ulll ~Ye un.. I ı__d ... ~ .. , 

yapan ınta~ ıcare mu ur mua- Jer Berlin civannda yaptığı bir ge- Nıvyork - Hırald Tribune, bu ka Iarla -L..:- muhtelif -lerine yeni Wctır. •teyenler Kart•Y". KB a ~. •0-vini B. Cevdet Tahir Ankut ıehri- pıaıuu ı-· 
1 

O r 
d zintide kitap çantasını kaybetml•tlr. rarı , dahil! ıtyaHt 1&ha11nda rttai · otobüa eeferleri ~ .. olunacaktır. dar Edene müracaat etsın er • mize önmüştür. :ıt _,.... 

.----.... --~-----.!Maiyetindekiler bu kayıptan dolayı cumhurun bir hılfmeti, demokrat Belediye Nilliti, yeai. turiat otobü• J>atDf' 
EJeksir Şahdp telAıa düttoler. Fakat Bitlerin çan- partilfnde temizlik 1apmak lttiyen lerinden W.ini Konak .. Aleancak M ŞEVKi UuUR 

taıında mOhim aakerf evrak yokmuf. Ruzveltten alınmıt bir nevi bıtlkam hattına tahaie etmiftir. Bwaler, otu.. • 
1 

telt ,. 

Ba.ur memelerini ni· Çantada bulunanlar, Hftlırin bir çift şeklbıdı r6attrmektedJr. zar ts p tak'w her tGrlG kon- J>a:• ._. ... lık er ... H:J 
e çorabı ile bir •ömlefi ve bir de kra- V&ffnston, 11 (.A.A) - laato farl ha üahalardır. 1 alutoetan ikinci Beyler ~ No. 

1erir 1 Kuvveti, Erkek· vatı varmıı.. hariciye komiıyon~ ~itanfhk kan~ tf~ren üzelyalı ve f::n-e~ ec~t H J~:.t:ht!!~bard fi 
Loid Corç nunun önümüzdekı ı,t.ına denes Prıne muntazam otobu.Ier atlem~sıe ·~ 

11 
k b 

1 
, -~ liii. işt!h"vı arttırır'. EMki iAailiJ batvekilinin tok aev. zarfında tetkikine . .u re;ye karşı 12 baılıyacakbr. ·--- • u ve mua -
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13 Temmuz 1939 PerşemhA (ANADOLU) 

lr---... K~-U;n·-=-M.._=A=H= .. ··=-;;===·L~=A-· .::.==N-=, =H=· A. = ..... l~;;;;;;;;;;;N~-~IC"-S ... =-1" .. N=mı' ol ::;::-sö!~ •. ~!~:f.~;:-:-:-~~~e--=-h~~dn-. ~;:-i---;--~ A-:;-b-;;-d--;;--u--;· f fı;-:;;-e tt ah paşa 7; 
Lılll fj Ji 8 dan çıkmıştır. Sulh ve emnıyct ıstı • f 

g yen Avrupanın nazarında artık bir --

(SAHiFE 5)' -, · 

'l' Danzig ihtilafı yoktur, ancak her K l K r d b l -' ertıp eden: AN'f SVOKU - ısı - Çeı.·fren: KAM! ORAL hangi bir ihtilı16 zorla kendi lehleri- ra ın OTTO a u un111asln(fan ve-

F k h b ., • . l ne halletmek istiyenlere karşı ni - / • hd L'. "' .. l_ / d •l 3" 
TQRSQ er anl QT lyez UmUmıyece Q tnan zam iatiyen bütün insanlık aleminin lG farQTlndaia RQVU .... e l al 

,. • d b • ! J f bir kıyamı vardır. Binaenaleyh tota· Atiııa, 12 (A.A) - Dün akşam l\Iı bütün Akdenizlil erin mukaddes va -
/ıÜCUnJ emTlRl e, lZZQf genera . JO r ı:ter devletler ya artık bu işte lüzu. sır hariciye veziri Abdülfettah Yah- zifemiz, sulhün idame~dnl' Iışmak-

k d h b f mundan fazla ileri gittikle.-ini anlı- ya Paşa şerefine verilen ı·esıni ziya- tır. Zira, ancak sulh herke .e emni. 
CG SUS a tna a er VZT mişf i. yarak duracaklar, bugünkü mesmum fette nutuk söyliyen başvekil Me - yet ve saadet veı·cbil'r. 

Reis_ (Casus kadının kocasına duk. Casus kadının vereceği cevap, lidi. havanm sükunet bulmasına intizar e- tuhas , Yunanistanın muhterem mi- Yahya Paşa, sozler ini b 'tirirken , 
hitaben) O adamla tanıştıktan ve mahkemede müthi§ bir tesir yapacak Reis _ Temas vasıtası, şüphesiz decekler ve ondan sonra Danzig işi- safiirni candan selamladıktan sonra Yunanistanın M'ısır kraliyet haneda-
k d b I dk Ca k d b d b l ni karırıh!dı müsaadekarJık zihniyeti eski dostlu!!u te"id ev. !emiş, ikinci va nının banisi adına K:.rnlada dikti:. en isini eve kabul etmeğe aş a ı - tı. sus ·a ın, ir ~n ire ses en - tehı: .,.di öy le mi? - ~ ,J ~ 
la. h ı· d h' b h d'. B ık· B · b"l ile müzaker~y eyanaşacaklardır ve tanlarına çok bagv lı olarak nizam ve abideden dola'-'1 teşekkür etmiQ ve n aonra cephe a va ın en ıç a - ı. Casus kadın - e 1.. enım ı - ki ,J ~ 
lctt' ' Ca k d H'" h kk d d b k d d yahud da herşeye rağmen attı arı terakki unsuru halinde l\Iısırda ya - kral Farukun resmen teşekkür et -ıniz mi? sus a ın - ucum a ın a- iğim u a ar ır. . ki bTk' 

ıSahit _ (Casus kadının kocası) ki kararı general Jofr bana söyledi. Reis_ (Şahide hitaben) Hücum adımları gerı almıyaca kr' 1 a bıs şıyan müteaddid Elen cemaatleri - mek üzere bir gün Atinayı ziyaret 
hatırlıyamıyorum sayın reis. Maa- Reis - Dikkat ediniz. Verdiğiniz kararının teferrüatı hakkında zevce- yollarında devam edece .e~ ve . ~ nin bu sıkı bağlrmn daha ziyade sı- eyliyeceğini de bildirmiştir. 
haza, belki de bahsettim. Zira, zev- cevnp çok mühimdir. nize bir şey söylediniz mi? tal,diı·de bir şehir. idnr~ınmb t:!ın: kılaşmasına büyük yardımını teba - Atina, 12 (Radyo) - Mısır ha -
cernin akrabasından diye tanıdığım Casus kadın - İsrar ediyorum sa- Şahit - Sordu, fa~at izahat ver- yüzünden umumi hı~ ha~ .e .. se ~ ı:e rüz ettirmiş ve Mısır hiikumetin!n riciye nazın Abdülfettah Yahya Pa-
bir tahıstan ıüphelenmeme imkan yın reisi General Jofr; bir gün ev- medim. '/alnız, general Jofrün u- vermiş olmak mes~lı~e.tm.ı uzl~r er~~e Mısırdaki E1enler hakkında göster - şa, bugün saat 11 de meçhul asker 
0latnazdı. vel bana refakat edemiyeceğini ve mumt bir taarruz hazırladığı hakkın- alo.caklardır. Bu ıki ıhtıma 10 ır diği müşfik alakadan dolayı teşekkür abidesine çelenk koymuş ve mütea-
Caauı kadın - Hiç bir gün ihti- çünkü ertesi gün, erkanı harbiyei u- da kendisine verdiği haberi teyit et- üçüncüsü yoktur. leı·ini bildirmiştir. kiben saraya giderek, kralın Korfo-

Yatb davranmamıQtır. Zira, akra - mumiyede çok meşgul bulunacag·ını mekle iktifa ettim. Demokratik devletlerin vaziyetin. Başvekil Metaksas sözlerine şöyle 
ı. __ - ~ h k t d da bulunması hasabiyle veliahd Pav-
"tllll dı'ye takdim ettig-im. Alman ca- söyledi idi. Reis - (Casus kadına hitaben) deki bu katiyet ve sara ate arşı 0 • · evam etmiştir: 

D · · · d k' b" lu tarafından kabul olunmuştur. 8'11 t.-•Li!.-tı reisi -ki ayni zamanda Reis - (General Jofre hita - Hücum kararının teferrüatını kim- taliter devletlerin anzıg ışın e 1 Bil' ırlerini ayırmaktan ziyade bir 
L · ·~"' 111 ı h 1 b ı Veliahd, Abdülfettah Yahya Pa -"'t!lllnı ••vgilim idi- kocamı AÜphe - ben) bu kadının söyledikleri doğ- den anladımz? hattı hareketleri ha a meç u u unu leştiren Akdenize sahil memleketle-
1 - ı.- k dl hAlA şayı yemekte alıkoymuştur. Yemek-ellcl&ecek en ufak bir harekette bu- ru mudur}} Casus kadın - Ayni kaynaktan. yor. Anlaşılıyor ki, ma sa arı a • rimiz arasında, antikitedenberi kül-
luıunezdı. General Jofr - Verecek cevabım General Jofr bana olan itimadı do- fırsat kollamak, münasib görecekleri türel ve ekonomik münasebetlerde te, başvekil general Metaksas, ha -

bı b' k d b riciye nezareti müsteşarı Madrodl.s, . l'\eiı _ (Şahide hitaben) Zevce- yoktur. Bir kadmcıkla bu •ekilde layısiyle bu hususta ı ı m uzadıya bir zamanda yeni ır uvvet ar e. bulunmuş ve bu münasebetler asır -
:ı- ı nazırlar ve saray erkanı hazır bu • tıız, ıeneral Jofrle ne zaman tanııtı- muvacehe edilmek, benim için bir izahat verdi ve erkanı harbiyei umu- aiyle davayı kendi lehlerine ha let- dan asıra daimi surette devam eyli!- lunmuşlardır. 

lar> tenezzüldür. miye dairesinde toplanan konferans- mektir. Fakat Fransa hükumetinin miştir. Bugün de müşterek arzumuz ------~-------
Şahit- Hatırımda kalmadı. Bu i- Reis - Cevap vememekte hak - ta konuşulanları birer birer anlattı! Alman sefirine yaptığı kat'i mahiyet- bu münasebetlerin daima daha fazla Prens PoJ 

~i?arla sarih bir tarih söyliyemiyece· k~n~z vardır. Biz de düşündüğümüz Reis - General Jofrün size verdi teki tebligattan ve Mister Çember - inkişa ~ttiğini görmektir. Atinaya 
iı 1trı. Maamefih, bidayette general gıbt karar vermekte muhtarız. ği izahattan muayyen bir şey söyliyc laynin dünkü reami beyanatından yaptı.ğinız L\t ziyaretin geniş bir mik 
Jofrden o derece istifade ettiğine ka- General Jofr - Askerlik şerefi, bilir misiniz? sonra artık buna da imkan kalma~ yasta bu inkişafa yardım edeceğine Yakında Londra'ya 
ili değilim. beni cevap vermemeğe mecbur kılı- Casus kadın - Hay hay!. Mesela mıştır. kat'i surette kani bulunuyorum. 

Casus kadın-Yanlışı var! Gene- yor ve bir casus kadının sözlerine konferans esnasında şimal cephesi B. Muuolini Torin~.daki nutkun~~ 1 Bizj birbirimize bağlıyan ikinci Belgrad, 11 (A.A) - cHavas»: 
tcı) Jofrle tanıştığım dakikadan iti - ittiba ederek vereceğiniz kararla a- ni idare eden bir kumandanın, kü - Avrupada bundan boyle kıhçla ço· bir bağ daha vnrdır. l\Ianevi olan bu Dönen şayialara göre, prens P ol 

gidecek 

~ten kendisine nufuz edebilmiş - lakadar olmamaklığımı emrediyor. cuma muarız olduğunu ve fakat, o- zülmiye değer bir düğüm kalmadığı. bağ da sulh idealine derin bağlılı _ yakında Londraya bir seyahat yap n
~1tn. General bana karşı son derece Zira askerlik şeref ve haysiy~tinin nun da erkanı harbiyei umumiyenin nı beyan etmişti, İtalyan gazeteleri ğınuzdır. Filhakika, bugün bu dere caktır. 
ltitnad beılediğinden her şeyi söy - bu kadar payima] olduğu kafidir. kararına ittiba mecburiyetinde ka- de Danzig ihtilafının umumi bir har- ce endişeler uyandıran vahim mese- Bu münasebetle Belgradda umumi-
erdi, Reis - Hadiseler, pek yakında si- lacağını söyledi. bi muhik gösterecek bir ehemmiye. lelerin, dünyayı bütün milletlerin nef yetle zannedildiğine göre, niyabet 

Jta Reis - Ne vakittenberi Jofri er - zi söyletecektir. (Casus kadına hita- · · Devam edecek - te malik olmadığını hemen her ve. retle ve istikrahla yaptıkları bir fe. tarafmda!ı tanzim edilmiş bir anlaş-
, tu harbiyei umumiye dairesinde ben) general Jofrle olan dostluk ve ,.,.,et·kı .. kat sile tekrar edip durmaktadırlar. t. lakete götürmeden balledilemiyece- ma şeklinde bir Sırp - Hırvat komp-
~1hret etmeğe başladınız} münasebetiniz dolayısiyle mahrem l ~ talyanlar eger bu ifadelerinde sa - ğini bir dakika için bile kabulünden romisi neşııediJecektir. 

,Casus kadın - Bana karşı sami- esrarı kendisinden alıp casus arka - mimi iseler o takdirde yapacakları imtina eyliyoruz. İşte bu hisledir ki, Yarı resmi mahfiller bu şayiaları 
~olduğunu anladığım dakikadan i- d~şla~ımza .. bildirdi~in~zi söyl~dini~. Pancar f iat/erinin zi· şey Danzig işinin umumi bir harbi bütün gayretlerimizi sulhün hizmeti teyid ed~cek vaziyette olmadıklaıını 

llaren, general Jofrle daha sıkı te- Şımdı, erkanı harhıyeı umumıyenın göze aldırmıya değme:ı; bir ihtilaf ne koymakta devama azimkar bu- biİdirmektedirler. 
~asta l>ulunmağa ve kendisinden a- h.üc_u~ .. ~~k~~ndaki e~~ini .n:ıs.ıl ye- yade/eştiri/mesi içindi olduğuna kendi müttefiklerini ikna lunuyoruz. Zira derin surette şuna --------------

tni derecede istifade ederek pla· tı~tırdıgımzı ızah edebllır mııınız? Ankara 11 (A.A) _Son gilnler- etmekten ibarettir. inanıyoruz ki, anlaşma, muhadenet JncİraJtı 
hını, .tatbik etmeğ başladım. ..Casus kadın - Söylediğim gibi de gazeteicrde Türkiye şeker fabrı·- Bugün Danzig ihtilafı etrafında ve sulhperver işbirliği arzusu nihaye-

R h h kk d ki k 1 k 't - Baıtarafı 1 inci aahifode -'""ı eıı - Zevciniz hiç bir ıey anla- ucum a ın a · ararı genera kaları şirketi muamelatı hakkında demokrasiler en son ve en at tinde kin ve harb zihniyetini yene_ 
.. Y J f d ald D h 1 Al b l l A lan ikmal edildig-i için pazar günün-or muydu) o r. e .. n }r:r1·. er a, m~n casus İktısad VekAleti tarafından teftiş sözlerini ıöylemİI} u unuyor ar. r· cektir. 

r-_ S b k d f t k J t h be d tt Y 1 B ~ı t k b Ab den itibaren halkın istifadesine açılıı-.. '-tle\la k•dın - ize ir aç e a eş ı a ı reısını a r ar e ım. a - t tk"kl 1 kt ld .. tık •öz Bay Hitlerindir. e a sasa ce•· a soyled'" ... k t f .. t h kk d h" b' ve e ı er vapı ma a o uguna .. · ; veren - k y ·· l d , 
lco ıgi!t\ gibi tekrar ediyorum i, nbı'zl ~ errd Ba m da. ıç l ır ~ey dair bir takı~ neşrı'yata tesadüf edı'l- Hamdi Nüzhet ÇANÇAR dülfettah Yahya Paşa Yunanistan - cha tır. uz ercle soyunmPal?. asıhnae. 

carnın 1 - k b I d"V · · · d ı mıyor um u a _ . ' erşey tamam anmıştır. aJ sa ası d oana arşı ese ıgı ıtıma - · n aır a acagırn kt d" · T k F da gördügü çok nnzık hüsnü kalıuL . . K b d JOOO 
1
. f" l 

}tı istifade ediyor ve hiç sakınma - mahlrnah da bilahare bildirecektim. meö_ e ırd .. - . . .. . Ü,. iye • r ansa " . . ıçın ara urun an ıra sar ıy e 
-ıqıı r h . .. .. Fakat hücum emri hakkında karar gren ıgımıze gore, şeker şırke- den dolayı tcşekkur etmış, Mısırdakı beyaz kum getirtilmiş ve denizde 

~ atça ış goruyo.~um. alındı~ı haberi teferrüat anlaşılma - tinde yapıldığı kaydedilen tetkikler, - Ba~tarafı 1 nci Sahifede - Elen cen:ıaatlarınd.an. bü~ük sitayişle banyo aldıktan sonra güneş banyo-
t ıSahıt - (Heyecan ıçınde) Tama- dan v l d h I Al ka h pancar fiatinin 30 paradan bir ku _ Fransız büyük elçisi ezcümle de- bahsetmış ve demıştır kı: su yapmak istiyenler için plaj bina-
t~en doğru söylüyor. Beslediğim i- biyes~:e ebild~~il~i. man er nı ar- ruşa çıkarılmasından doğan masrafın mistir ki: Memleketimiz arasındaki asırlık sının ön.ü~deki sahaya dökülmüstür. 
tq~ın cezasını şimdi goruyorum. Reis - Hücum hakkındaki karar karşılanması için alınacak tedbirler.:? ~- Size, !ürkiyenin .t~ki~ ettiği dostlu~, sı~ su!~ ~meli ile kurulmu.ş ~allcın ıstıra~at ve eğlencesi içi~ her 

Re· C k d h' b ) d • d d·- Al ' aid bulunmakta ve teft·şıer de İktı- hattı hareketı anlatmak ıçın uç haf- Akdenız sıyasetının esaslarından bı- cıhetçe elverısli olan İzmirin bu en ~· ıa - asua a ına ıta en ogru an ıgruya man casus tes- ı d b · B k"l H · · V _ . d - · · b d tl • b'lh ·· "· ~ · 
\lltQd· • l 'h k . ı '1" . . f d k b'~l sad Vekaletine bağlı olan bih'.imum ta an en aşve ı ve arıcıye e rı ol ugu ıçm u os uga ı assa guzel plaJ ve gazınosunu B Murad 
c ı soracagım sua e sarı ve atı Rı atı reısı tara ın an mı yo ·sa ı - ' k·ı· · · d "kl · t ki d F _ b··t·· k Ih' · 1 b t B" ı .· .. - . . · 
~"-P .. beki . B r b'ld" 'ld' B h teşekküller ve milegseselerde veka- ı mm ıra ettı erı nu u ar a ran u un a ımız e mer u uz. ız eıııı Turkmenoglu ışletmektedır. 
r~ ~rmen~ı enm: vMı~ mı erme ı ırı ı. u ~ . _ ~in~hueykd~lerih~s~abiş~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~-~ 
"'4lsuı kadın - Benim için imkarı ~usta bize izahat verebilir misiniz?? letın zaman zaman yaptırdıgı mutat sa k . . T·· k F ~ 

\>il.t t ft· 1 d "b t b 1 kt d ret etme ısterım. ur - ransız 14.A. h b • h .. • "l " . ~t sa, ar.zunuzu yerine getirmekten Casus kadın - Emi~im ~i, Al - e ~er en ı. ~re ~t unma a ır .. anlaşması, doğu Avrupada ve Ak- ırıU ase el USUSlyeı Vl ayete Qlf 
.ı 'n bıle tereddüd etmiyeceğim - man casus teskilatı reisı dogrudan Bunun harıcınde ş rkette herhangı d . d Ih"' h f .. 
'l~ll . - • . . b' t hk"k t . . b h" d -· enız e su umu a aza ıçın ye- K u ş A D A s f Gının olabilirsiniz doğruya Alman erkanı harbıyeı u- ır a 1 a ışı mevzuu a ıs egıl- ,. ,. .1 1 b·ı· f{ · · · d d' gane a:nı sayı a ı ır. 
~~ ithıa - ~.rkanı harbiyei umumiye mumiye riyasetiyle temas halın e ır. Anlaşma münasebetiyle Başve- • 

1'\cın nan .hucum kararından ne za- I' • • kil ve Hariciye Vekilinin irad ettik- ı s A ld 
~\re kımden haber a!dı~~z? A. Nihat F esciler ıeri nutuklarda geçen mühim keli- çme uyu Çl ı 

i\]<f1 sus kadın - Aynı gun haber • meler, Fransaya olan sempatiyi gös-

~ı:ırı~· Hatta er~anı ~.ar.biyede bir Yenı· Ankara termiştir. Bu sempatiye bizzat ben Müzmin mide, Karaciğer, Dalak, Safra kesesi ve yolları iltihapla-
:çi\ k rans akdedılecegını ve hücum de şahidim. Cumhurreisi, Millt Şef riyle Kum ve müzmin inkıbaz, Barsak, Şerid ve Mesane yolları ve 
~ı~. arar alacağını, daha evvel anla- İsmet İnönü, Parti kurultayınrlaki buna mümasil her nevi hastalıklarda ıeri ve acil ıifası gerek doktorlan-

~ei . . . Mefruşat mag" azası nutuklarında Hatay mes'elesinden mızın ve gerekse bütün halkımızın tecrübelerine aabit olan İÇMe'leri-
t". s - Sıze kım haber verdı h sonra Türkiye ile Fransayı hiç bir · b k dd 
'-a~Us k d h ] v N 9 k mız u ere aç ı. 4lış1}' a ın .. atı~asını !0

P amaga yeni Kavaflar çarşısı o. a na !edildiğinden kuvvetin ayıramıyacağını söylemiş- Gelecek müşterimizin yemek ve yatma ihtiyaçları temin edildiği 
~i\hlt:rınu§ gıbı bırde~bıre. d~~du. sayınmüşterilerİme bildiririm ti. işte şimdi Türkiye - Fransa iş bir- gibi Selçuktan IÇM~ suyu mahalline kadar vesaiti nakliyenin de her 
~Jl).,..1 rne salonunu derın bır ımklıt liği vücude gelmiştir. Paris, bu iş bir- Ü d b l d:ı;.,., 'I"' lunur 

çi ~ı Bu "k"' 'hl"I t k · T [ r 22 -.~ 'g n mevcu u un ugu ı an o • ' :e..,ttef .su utu ı av e mem.e ı- ı e eron: D~ !iğini, Ankaradan dat.a az arzu et- Müstecir: ABDÜLKADİR ÇORAPÇI 
_ ._ es bıle almama~a çalı!'l1yor - memekte idi. - -

MM -. Iİİİİİİl ....... ~ .......... ~ .. ııiiiiiiııiiiiiiııiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiııiiiiiiililı ...... ~~!1111 .. ~~~ .... ~ ...... ııiiiiii .. İiiliim 
~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~~~~--~~~~~ EmriniverdL topun derec~~idüzelıtivea~şe~ süvari: ~Ne ~du ~p~nım? 
~ ..... $, RARENG•ız DE• Gemi kuvvetli makineleri saye- ti. Gemi zelezeleye uğramış gibi _Bravo, aaman aaçlı bravo.. Diye sordu. 

Y 3 sinde derhal sağa doğru manevra sallandı. Topun ağzından çıkan mer- - Dikkat etmedı'nı'z mı"\ 
• Diye bağırdı. r 

N .. ·~ .. ZA""""L""'r'""'ı'"'"'""G""'"'E""llMllUlll:.ı"s'"""i'"'":" yapmış, tam süratle ilerlemeğe baş- mi ise havayı yararak yıldırım gibi s lı d .. .. u·· gu"lle- H • lam t hed f" d • k D" d . aman saç o an a uçunc - ayır .. ış ı. e ıne ogru açtı. uşman enız- M bah 
F k t d k b al · d urdu ve - ut a ters taraftan bir mer-a a o an a i inci ir mermi ge- altı gemisi derh cevap verdi. Düş- yı e sav • . . . b ........................ u.............................. ................ minin etrafını saran suları karıştırdı. manın mermisi provanın baş omuz- - Merak ~tıne kaptanım -dıye mı ısa et etti. 

..,,....._İiiiiiiİİİiiıiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiim;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiW:iii;;;;;;i;a~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-7.1 Korkunç bir mücadele, feci çehhresi- luğuna isabet etti ve mürettebattan seslendi- bir kaç dakika içinde düş- - Denizaltı gemileri iki tane ol-
5 Yazan: ni göstermeğe başladı. Bu menni ge- iki kişi yaralandı. manın haddini bildiririm. masınl 

'- 'bı • • ** m~~in on metre kadar yakınına düş- Saman saçlı Moran bu hadiseden Saman saçlı durmadan gülle sa- - Bakalım 1 
eıte? arı, denizaltı teleskOPU ne- Süvari mütemadiyen dümencinin muş, kaldırdığı su sütunları ile ge- dehşetli surette asabileşti. Seri ateşli du Cüce Brissik tekrar kuvvetli dür-

~İl' b arkasında dolaııyor, elindeki dürbin minin güvertesini baştan başa ıslat- en son sistem bir top başında bulu- vu;;~or ~raftan silahlarına sarılmıs hinlerine sarıldı. Denizin ve geminin 

111 '- !{:ikası atıldı: .. le denizin sathını kontrol ediyor, dal- mıştı. nuyordu. Kudurmuş bir köpek gibi I ıge~. ttebat ta saman l ~ sol tarafına düşen sathı keskin bakıs-
~a~ sura bakmayın rüya gormuş gaların tabii gürültüsünden, suların Bunun üzerine saman ıaçlı derhal düşman denizaltı gemisini bombar. 0 ·~ mHure M Ş hsaç ıyı. l l k"k - b l d H k"k ~ 
h · · · d k } d" 'ld k .. l d .. b l - a gayret oran. u erifleri ara tet ı etmege asa ı. a ı a-«l~k ıçın e pusu urmuı o an uıman ge- varı en çı mış, surat e güverteye ıman etmege aş adı. . . - . 

k ......_ A birisi de ilave etti: misini meydana çıkarmaya çalışıyor- inmiı. v.e provadaki topun başına Birinci mermi düşman gemisinin bira~ evvel .ceh~e~e yollıyalım. ten g:mı~ın sol ta~a~ın~a ~e ta~mı-
QlQ l'\i Yakta uyumuş olacak ki kor- du. geçmıştı. arkasına düşmüştü. İkincisi ise tam Dıye teşçı ve teşvık ediyorlardı. nen bır mil uzakta ıkıncı hır denızal-

eq~etk~: ~örnıüş.. . ,. Birde.nb!re b~r top sesi ufkun sil· Düşm~n ge~~si .. gün;ı~ .arkasına önü~.e v~. gemiye y~kın bir mesa~e: F ak~t tam bu sırada gemi çocuk- tı düşma~ ge~is~, denizin sathına 
ki ~OtcJı.ı. 3rnan saçlı Moran ıle a~Y kutunu ı~lal ettı. Efrad derh~ ~are- almak dıra~etını gostermıştı. Bu ıu- ye du~~uş olacak kı düşman gemısı ların elınde kalmış bir oyuncak gibi çıkmış, guneşın zıyası altında muaz-

lll Qb_:. ... ~nıan saçlı asabına ha - kete geldı. Herkea yıldırım gıbı ko- retle hedefın mesafesini kolayca tes- mermının kaldırdığı suların altında sallandı Düşman d · lt . . zam bir deniz canavarı gibi parlıyor-
' ~ · k 'f · · ba · M b't ed' B . . . . . k l · enıza ı gemısı-

t<\ Şittıd· · şara vazı camın ıına geçtı. er ı ıy2r ve rıssıgın gemisını ra- a mıştı. in 47 milim t l'k . l' du Demek oluyor ki Fransız takin 
t ~~811 ~ &elir, varilin içinde ayak ... mi geminin kıç tarafından ik yüz hat rahat dövmek istiyordu. Gemi süvarisi Cüce Brissik elin- n .ere 1 serı ateş ı topun- h · .. 'k' d" ' d . lt 1 

~b •lele Ror d~~~rnu ve rüyayı da ne m:tr~. kadar uzak bir mesafeye düt- . Bu vaz~yet karşısında Birrik te d.~ ~.ürbin olduğu halde geminin ~ö~ dan gele~ .hır mermi pr~vada bul.u- ~r~ ~emısı ~ 1 u~ma: l e7;:ıa ~ ge~ 
~~k he .du&'Urnü size anlatırım mu§tu. eli kolu baglı kalamazdı. rusunden ayrılmıyor, iki gemının nan gemının mutbahına ısabet etmış- mısını~ ~teşı altın ~ .. a .m · · a~ 

(i?\li\l"i.lti, ~ler. Süva.~i der~al ~mrin~ verdi:. ... - Provada~i top, dikkat -diye ha- rnüca?elesini heyecanla takip ve ida- ti. ~~m~ sü~arisi cüce, köorüden tan Brı~sık topun bırıs~n~ sola ~evır-
•et lle Re llhternel bir münazaanın - Dumenı saga dogru çevır. gırdı- mesafe uç sıfır sıfır sıfır .. dere- re edıyordu. gayrı ıhtıyarı: terek suratle ateş emrını verdı. 
~~tt;e ?it· İ~ek için söze karıştı ve Sonra topçu efradına: , ce bese - üç .. ateş 1. Saman saçlı Moranın attığı ikin- - Hayret 1 1 Saman saçlı emri birden infaz et· 

•tti, •anla herkesi sükuna da... - Dikkati .. Provadaki ıeri atetli SC\man saçlı geminin en iyi nişan- ci gülle düşman denizaltı gemisinin Diye bağırdı. 1 ti. 
· · -- L top hazır olınJ,.-. caıı idi. Süvarinin emri çıkar çıkmazıprovaıı önüne düıer düımez cüce Neferlerden biri: - Devam edecek ~ 



_ Evde çalınmağa değer bir ıey bulmadım amma sanırım ki ıu bekçi 
köpeii epey para eder. 

(ANADOLU) 13 ı emmuz l!J.j~ rerıembe 

- Çiftlik binasını yangina ve e
kinleri de doluya karşı sigorta ettir-

- Yangını anladım, fakat dolu 
dim. 

8
. 

yağdırmak için ~e yapacaksın Allah l r 
aşkına merak ettim. 

00000---

Ket de Neginin yeni filmi 

genç kadının tebessümü 
B"erlin, (Hususi muhabirimizden) 

Fotoğrafçıda - İsviçrede ufak bir şehirde sevim
.. . li, fakat yaşlı bir dul tarafından ida

Poz veren adam - Yanın duzıne re edilen aile pansiyonlarına daima 
kaç kuruş olacak? tesadüf edersiniz Bu pansiyonlarda 

F otoğr~fçı -. - ~u~u ~~~ra münya- bir çok kimseler. neye intizar ettik. 
kasa ederız, şımdı sız gulumsemege }eri belirsiz, sakin ve asude yaşarlar. 
bakın.. Dağın eteğinde ufak bir sale. Her 

---00000 l k tarafı insafsızca kap amış olan ar, 
Ovun hilesi bütün vadiyi monoton beyazlığiyle 

tezyin ediyor. Dağlar biribirini ta -
Bokıııör iki ravnd arasında m«;pe- kip ediyor. Diğer taraftan nazarlan-

cerine sordu: nız, nihayeti olmıyan ve yalnız iski-
- Hasmıma bir zarar verebildim terin iz bıraktığı beyaz bir vadiye a. 

mi? kıyor. 
Meneceri cevap verdi: Villa güzeldir. Döner bir merdi -
- Hayır. Fakat yumrukl.~rını venle çevrilen büyük bir salon. Sö

hızla savurmakta devam et. Boyle- mine de odunlar çatırdayarak yam
likle cereyan yaparak hasmımı za- yor ve parlıyor. Bir kaç ufak masa. 

-------OOO*OOOı-------
türreeye tutturup öyle yere vurur- Bir tanesinin üstüne gazeteler ve daş... (Renate et le puator) filmı"niD 

ratle çıkıp gidiyor. ,, 
sun 1 mecmualar konmuş .. Sağ tarafta ye- Bütün bunlar muntazam ve muvaf- bir sahnesinden ibarettir. 

Doktorda 
Hasta kızarıp bozardıktan sonra 

nihayet doktora açabildi: 
- Affedersiniz doktorcuğum. A

meliyat hayatımı kurtaracak diyorsu 
nuz amma karım ücreti çok fazla 
buluyor. 

Doktor mukabele etti: 
- Fakat sanırım ki siz hayatınıza 

karınızdan daha yüksek bir değer bi
çiyorsunuz .. 

---Cl'COO>»>---

Fransız fıkrası 
Fevkalade şaşı bakan onbaşı üç 

acemi neferi karşısına sıralamıstı. 

Birincisine sordu: 

- Senin adın ne? 
Ortadaki nefer cevap verdi; 
-Düpon .. 
Onbaşı kızdı, ortadaki nefere ba-

karak söylendi: 
- Sana soran oldu mu? 

Üçüncü nefer cevap verdi: 

- Ben sesimi çıkarmadım efen-

oım. 

---«««OO»»>---

intikam 
Çirkin kadın, şapkacı kızı saat

larca meşgul etmiş, belki de yüzlerce 
şapkayı başına giyip çıkarmıştı: Kız
cağız nihayet dayanamadı ve hır şap 

Ken dinden menk~lt ---00000-- . 

mek odası görülüyor .. Çok yemesinı fakıyetli bir şekilde cereyan etmiş- Kate de Nagy bu filmi büyUk ·bir Ne yapsın? seven insanlar için iki yemek arasın- tir. Sahne vazii Paul Verhoeven ye· muvaffakıyetle canlandırıyor. Ken-
- İşte cemiyetin en faal azası. w • • da büfenin üstünde dizilmiş yiyecek- ni talimat vermek için dilber Mac_ disine tevdi olunan rolü arzu edildi· 
- Cemiyette bu kadar faal oldu- - Vallahi k_omşucugum, hızım- leri seyretm~k ne hoştur! Burada yar yıldız Kathe de Nagy, ve sevim- ği şekilde temsil edyordu. 

ğunu kimden öğrendin~ kine _ne ya~acag~mı şaşır~ı~. Dok- jambon, sosıs, ıyumurtalar, reçe~ ka- li Alman artist Gustav Fröhliche Film Alman sinemalarında göste-
- Kendisinden o söyledi. tor dıyor kı: c:E~er, ona ıçkı namı- vanozları, k~ns~rveler, ~er n~v~ çe- yaklaşıyor. Bu esnada stüdyoda her- rilmiş ve büyük bir muvaffakiyet lca 

--«««»>•--- na, sudan ba~ka ~~r ~~~-ve.~ecek olur- rezler, şeftalı, kıraz ve çılek gıbı ye. kesin keyfi yerine geliyor. Çünkü zannuştır. Her filminde olduğu gibi v·· tl b • d g" i,, san, adamcagızı oldurursun.> . mişler. istirahat anları gelmis ve bir az evel 8evimli ve dilber Kathe de Nagy bu 
UCU a rt lY e · • - Pekala, bunun zoru neresın- Sol tarafta lokanta vazifesini de ki sükunet yerine güsrültü ve neşe reni filminde de muvaffakıyet ka-
İki kadın arasında: de? . . _ . . yapan kışlık bahçe görülüyor. Biri. zanmış ve şahreti bir kat daha art• 

- Yeni hizmetçin demek işini hı- - Neresınde mı~ Eger ona ıçk~ birine çok yakın ve renkli abajur - mıştır. 
rakıp gitti. Hoşuna gitmiyen ne imi? !.er~~~ su verecek olursam, 0 hem larla süslenmiş ve tenvir .. edilmiş_ U-'I 

- Roblarım. oldurur! fak masalar. Dıvarlar guzel resım- Nevin Emrullah GUn 

--------000*00 lerle bezenmiş. Şurada burada bir 

HABERLER F p f f ; 

_ Hayır imdat istemiyorum. Kol aaatitni çıkarmağı unttuğum için 

b.. ı l - Fransız karikatürü -oy e yapım. 
~-~--~-900.000-----------

ilaç 

kaç istatii. 
Kışlık bahçenin tam yanında mil

zik salonu. Dar fak at koket bir oda. 
Pansiyon müşterileri vakitlerini ek
seriya bu küçük odada geçirirler. 
buraya istirahat etmek ve müzik ek
-sersizleri yapmak için gelmişlerdir. 
Piyanist sarışın bir genç. Gazetesini 
okuyor ve ayni zamanda sakin pipo-

sunu içiyor. Arkadaşları, diğerleri 

gibi tenezzüye çıkmışlardır. Fakat, 

birdenbire kapı gürültü ile çalınıyor. 
Genç yerinden kalkıyor ve kapuya 

* Fritz Kirchoffın çevirmekte ol· 
cluğu cParamla ne yapayım h filmi 
ikmal edilmiştir. Sahne vazii halen 

. filmin dekupajı ile meşguldür. 
Bu film Paul Klinırer, Erich Pon • 

to, Else von Mollöndorf tarafında'll 

temsil edildi. 

* Tanınmış artist Viktor de Ko.. 
va artık yalnız rejisörlükle meşpl.

dür. c:Terzi Vibbeb filmi çevrildik• 

doğru ilerliyor. Fakat, daha yarı yol ten sonra, yakında cCasanova evle-
da iken kapu kendiliğinden açılıyor niyon yeni bir film vazii sahneye 
ve saçları dağınık, gözleri yaşla do- koyacak. 
Iu güzel bir genç kız içeriye giriyor kaim olmuştur. * Emil Yanings, Tobis stUdyola,. 
ve sinirli bir tavırla yürüyor. Bu Bir müddet sonra filmin çevrilme- rında (Rober Koç) isminde yeni bit 
müddet sonra, telaşı azalıyor ve nor_ ı:ıine tekrar başlanıyor. Ufak tefek fil mçevirmiştir. 
mal bir tavır takınıyor. olan Kate de Nagy tekrar müteessir * cTilsit seyahati> Rober ve Ber-t-

kayı prova ederken ~üşte~~ye: _Zayıflamanın en iyi çaresi ne-
- Şu şapka tam sıze gore bayan, <lir? 

Piyanist ne var diye soruyor! tavrını takınıyor; gözleri yaşarıyor ram> c Yarın tevkif olunacatım' 
Genç kız hiç cevabını veriyor; güne- ve bu suretle filmin ~evrilmesine de- «Terzi Vibbeb filmler ikmal edilDıff 
şin parlak ve şiddetle ziyasının göz- vam ediliyor. . !erdir. Gelecek mevsim Türkiye sin,. 

dedi. Yüzünüzü hemen hemen ta- _ Başını yukarı aşağı hafif hafif 1 

mamiyle kapatıyor. salla 1 
---ece**>» - Kaç defa? 

Ç O C U k _ Arkadaşların içki teklif ettik-

Küçük Necdet, annesinden dayak 
yemişti. Onu gözleri kıpkırmızı gö
ren babası sordu: 

- Ne o Necdet? Ne var? 
Çocuk dayak yediğini itirafı guru

runa yediremedi: 
- Karınla münakaşa ettik. ---00000---

Nişanlı 

çe! 

Karşılıklı 
Kasap, mü-.terisine: 
- Maalesef bayan, artık size ve-

resiye et veremiyeceğim. Dedi. Zira 
borcunuz, makul dereceyi aştı. 

- Evet, sen de o borcu makul 
dereceye indir. Ödiyeyim. 

-Selma çok sağırmıı öyle mi? 

B ' 
- Saiır da li.f mı? Fikri ilanı aık Delikanlı - Haydi sevgilim mü- r a V O. 

saade et seni öpeyim. etmek için evine gittiği gün o kadar 
Kız - Olamaz. Annem öpüşme- - Müdür bey, eski evrak çok bi- kuvvetle bağırmak mecburiyetinde 

ğe muhalif. rikti. Yaksak biraz yer kazanırız. kalmıf ki Selma dan evvel bütün 
Delikanlı - Anneni öpmek iste- - Peki yakınız. Fakat birer kop- komıu apartmanların halkı ilanı aı-

diğimi sana söyledim mi kD yalarını çıkarmak şartiyle.. ,- _ kını duymuı ve karııki komıunun 
.... ,,.. , ooo*oo kızı Fikriye aıık olmuıl 

- Öyle tembel ki sorma.. Hicret 
kanadına konarak yapar. 

Yalancı 

' 

Nazım - Sevgilim, sen dünya-
nın en güzel kızısın. 

Necmiye - Arkadaşın Kemal de 
öyle söylüyor. 

Nazım - Sen Kemale aldırma., 
O yalancıdır. 

· Kaza 
Birinci ıoför - Naaıl 

lastiğin patladı) 
ikincisi - Bir §işenin üzerinden 

aeçmişim. 
- Birinci şoför - Bari zama

nında görebildin mi) 
ikincisi - Nerede!... Şişe 

adamın cebindeydi, 

ıerini sulandırmış olduğunu söylü- Bu Tobisin stüdyolarında çevrıl - malarında gösterilecek. 
yor. Fakat buna rağmen odadan sü. mekte olan cRcnate ve Dört Arka -

lstanbul Cağalotlu 
Sıhhat Yurdu 

Sahip ve müdürü Manisa'" 
lı operatör Orhan Ünalan 

lstanbulun tam merkezinde bU • 
tün profesörlere en yalan •• ucu• 
hususi bir hastahanedir. Erkek ~ 
kadınlara aid her nevi ameli,.attarı. 
idrar yolları, bağaz, burun, ku 
cöz hastaıklan ve ameliyatlan h 
talarm arzu ettikleri y\lkMk mUt 
haaaıslara yaptırılır. Hiç bir vaaı~ 
abat vurmadan doiruca mue....-

l
mize selecek hemıehrilerime ... 
mi kolaylık sösterilir. 

lstanbul Telefon: 23165 

JJok tor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
lhılatıcı. aala-uı hutabk.Jaı 

mDteh ... 

(Verem ve saire ) 
a..mahane poli.e karakolu Y.

mnda '7'7 

T efefon: 4115 

Satılık Ev 
Kızılçullu otobüs durak yeri ,,.O., 

No. lu ev satılıktır. Müracaat f""-' 
KızılçuJluda bakkal ALI 
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Manisa Muallimleri 
Hatay yolunda 

~':t !J~~-il:s~~ 
T ektirdağlıBulgar 

Kiroyu yendi 

(IAHlPE 71 

Düşmanın hakiki niyetleri 
... 

Tiyen - Çin Mes'elesi 
... , 

Yazan: Kont Sforya 
cSalnk ltalyan hariciye nunu 

Bu ıatırian Londrada in~lterenln olduiu •ibi Asyada da bir çok feda. suallere ekseriya sQçlfllde cevap Te

AIJ:. b /ı l /ı k en mflhim b;.rkaç ricali ile •örilf- kirlıklara katlanmak doğru bir ha- rebiliyoruz. Batta (harp), (din) •• 
lf".lulO a a arço zev tOfUmfln erteli l'flnO yazmama raf- rekettir. (hak) gibi manası bizlere pek apk 

K
• ' li Ve heyecanlı of da men 'u.On fnailterenin ne yapabi- Fakat, hakikat halde bertaraf •özUken kelfmelerl bile bizim, la-. 
Ütahya çini fabrikasında küçücük kız- . (H ") Halk . leceifni kutirememek vaziyetinde- edilmiş olan kanlı hAdiselerden yüz: cık Avrupa tarihinde kullandıtımız 

I Burhanıye, ususı . - e~~ ylm. lnsilis mllletl fimdiye kadar bü kerre daha feci tehlikeler kaldığı anahtarla uzak şark hidiseleri için 
)arımızın takdir ve hayretle v~ ldmanyu~u"ke~;.~ ~ tan tarihinde oldutu aibi cesur ve a.- halde halkı sulhun temin edilmiş oı. kullandıtımız zaman bu kelimeler 

• nu yapılan bıu\ı Y h ----~ IU· slmlidir Fakat maalesef busQn dutuna inandırmak hiç de dofru ol- manasız formOllerden ibaren kah.. 

k 1 1 r,..•Jeri çok•.•.!'•-• ve ey™D aeç- • 
arşı a me a•l er·l ~ . insllis liderleri henOz manen hazır- maz. yorlar. Faraza japonyanın 1931 ae-an 0 S mıttır. J Jdu'"'arı bu tarihi dO. Avrupa bili bunu ı·tiraf etmekten nesindenberi Çini il&nı harpsiz ilti-Kazam len T ekirda w lı H·· anmallllf 0 IU -

lomaclaıı Bahkeain kadar dallar Çam ormanlannın arasından ~eçen . B . ıza f(. 'M lla M g h : nOm noktasında tereddQt •österiyor- çekindiği halde ortada bir harp mev- liya başlamıı olman uzak ıartta, 
~dan homurdua homurdana Cumhuriyet eseri ne kadar da güzel sey~, lıuıfllı ıro:f 5° alı ~b:İ·· • lar. cut olduğu şu sıralarda en mühim bizim Avrupada takip ettifimizden 
r!dtn tren, timdi Klitahy:ı y•ılunda, yakıştınlmıı. Pürneşe öğle yemekleri ~88 ~ 'rı~ ~ ~m Sand uh Ancak burada insfllzlerin elinde nokta düşmanın hakiki niyetlerini çok daha az çirk1n bir hareket ol .. 
dtlz bır ova, ekin tarlaları arasında, yendi, fotograf çekildi. Bir arkada- İbrah·' ~ b' r 'k' hl' ır'f:, olmıyan iki ihtimal mevcuttur. Sa. keşfedebilmektedir.. rak kabul ediliyor. 
'bizini )(anilanm Ged.izi •ibi nazlı pn Hatay için teklif ettiği şarkı üze- .. I ~md veda Dara ır lçdo w pehalıvdanL dece mOmkfln olan b'!tiııci ihtimal Japonlar Tiyençinde in~ilizlere Hatta ben şahsen Çinde bulundu. 

. . il d"k S t on erın e vu o ugu e &a· k . . nazlı kayarak ala7or. 8,_hkesırden rmde konuştuk ve e en ı · aa on uhtelif 1 · · d la tudur· arp yaptıktan tahrikitla ne elde ğum zaman çok •anp bır hldiseJe 
te4arlkU ~ıktık. Zira bu yol on bir ıa Uç buçuk. Dursunbeydeyiz. Kütahya- ~hızın .. mk.. .. >:er ermkı .. 0 ~-- D;,er Japonya., •arbm Çindeki etmek istiyorlar? BilyOk Britanya şahit olmuştum: 

. . T la mA ugun u gure11n zev ını ve na- -. k tl . . . 
at aörecü ve Gfı• )'emeyi trende yi- dan aelecek trenı beklıyoruz. e •- . . halkı 'h tt'rd'I im..:•as mmtakuı dallilinde presti- uvve ennın mOhım bir kı.emını İmparatorluğun yıkıllflndan son -

k. b d p· 'b 1 örü dil y 1 raretını mıza ı raz e ı ı er. WJ B hrim biti' tl . h •••k. Ba hatta latuyonlar ufakmıt ı ura a. m ey er • n • 0 • Bu münaaebetle, ıünlerdenberi, Jinl mtıtemadlyen ve hiç bir muka- a a a aaı ve Akdenizden ra başhyan dabilt harpte San ne ı. 
trende de 'bU• 7ok.. cular anlatıyor. hatta h ftalardanberi dedikoduıu b•le ,ermeden kamçılamak imklnı- bin mJJ mesafede ~fvilemek istiyen ve Mavi nehirin ara11Dda mtıcadele 

Nam"et idaqonandayız.. Hava Buranın dailan da Krom velenit lan mü~im süreı saatinden evv j nı buluna, hiç de mOstebit de Avrupa diktatörlerinin emirlerine eden iki hasım kumandan da yan.. 
da talllmlse çok Hrin. Bu suretle Jz.. madenleriyle dolu. Bilhassa Yalıköy- halk akın akın sahaya aelmiye ~ fildir Jd .anan birinde japonlar ~i inkiyad ediyorlar, yoksa sadece lannda mukabil taraftan birer Ja
clihaadan banalm17oruz.Trenimizbu de havat hattı da var .. Yaplan, Ko- ladı. ve Çbılller mflfterelr: bir vasıflannm mailterenin manevt kuvvetini mi ver bulunduruyorlardı. Bunun sebe
llhda binlerce ~mla kaplı yamaç. cayatak, dai ardındakı krom maden. llln eclilen autta küçük pehlivan- mevc1ullyetinl hiuetainler. Bu d~ ölçmek istiyorlar? bi heran baolıyabilecek aulh mtlsa. 
lamı arumdan ilerliyor. Keae kaya- teri mflkemmel çalıııyor. Haval hat- lar ortaya aelerek ailrefmeie baıla- AYl'UpaWara Jcarp eski bir nefret Abayı ıarkta cereyan eden hldi- kerelerini kolaylaftırmak ve b87le 
IUldan pçbronıs. Karpmısda hara- tı Detırmiaaza iner. Af açlık bir ya- dalar. ve yınJ dotmala baılıyan bir tıy. 11eleri bizim kendi diloilnce ve f or - bir anlaımaya yol açmaktı. 
beler Ye bir matara •örOnQyor. On· macm 11rtıAa yaslanmıı ufak bir yer Dijer köteden küçük ortaya Sın- met vermemesllktlr. Bu hal lae bGy- mOllerimizle muhakeme ettiğimiz i japonyanın Tiyençindeki bu hat
dan 10nra blriblrinJ takiben tunellere aörüyoruz. Tavıanlı aanıyoru~ .. Se • dıraıb Ahmed Ali ile Burhanieyden le devam ettiti takdird~ nihayet bir çin dOnyanın bu kısmını alakadar e. tı hareketinin mana11nı anlamakta 
lirmele bqladık. Bu yalçın dallar kiz köymOı. Buraya kadar bızı ei- Ahmed çıkblar. Her ikisinin de boy sin btlttln konsolos ve sefirlerimi- den mevzular hakkında sorulacak -Devamı 1 inci aahif ... -

arumda tunelin biri biterken biri lendıren Tavşanlıdan ~oyacı oğlu lan küçük idi. BöyJe olmalanna rağ- zin Çinde yapacak itleri ka11'ıya - §'ş"'"'u"""""""""'""""'"""""""'""""""'"""""""""""'"'""'•~-~I 
1»ql17or. Ve bu tuneller 1&711lakla lrlehmed. Tavşanlıda bızden. a~a- men ıüreıleri çok zevkli oldu ve Sın- calrtır. iÇnlilerin nihayet Mon~ol- 5 undan - Bundan 
bltn.üyor. 18 tane tunel; biter mi. cak, kafilemize öyle ısındı kı, tımdi dırgıb Ahmed rakibi Alinin llrbnı lar ve Mauçularla oldutu ~bl ja. ·ı 

' • ek ........ 111111oaoaıı11ı111111111111111111111ını111111111111111111111111111n11111•1•1--Ya kOçUk köprüleri hiç sormayın. •özlen yaşanyor. yere getırm suretiyle yendi. ponlarla da kaynaşabileceklerini de f 
Bizim kafile •ene coftu. Geyik prkı Sırtmı yeıil dağa dayayan ve ha- Meydan iki dakikdanberi bot. Kar- diltUnmekten menedecek-hiç bir ıe- r ansa da yakalanan Casuslar 
sını tutturdu. Anl&fllan bu seyahat- yalimizde yaıattıjımız villllara ben- ııda pehlivanlar biribirini yağlamak- bep kalmıyacaktır. 

0

Bu hiç olmazsa Grenoblede bir casus t k'l~tı d k 
1 

• .+. .. B 1..a..ıı:. . 
te b' 1 ..__ ı· · zi tı · tasyonundayız la ı Hak h · d bi . eş ı a mey ana çı an m.,,_. u 11&1MMIUD ır hayı de tar&• Gtrenece ıs. Zl)'en me ye er ıs . . · meıgu.. em eyetın en rı içlerinden bir kaçmm uzak bir Omi- bir film mevzuu olabil . 1 1 

b' bir k kt Sa b. ta. 
Saatlerce aidi7oruz. Her taraf sat Hiç susmayan Nazıme ıle Melek, bağınyor: didlr. dm mesı ç n ıç ~o sanı Y~ ur. rıtm ır 
ı. A d id b tm d kısmı IÖ"' B" .. L ta " L -'-li vardır .. Uzun boyludur .. Çok ~zeldir. Gençtir, (22 Y&flllda) sÖL ao ~am, çam, çam 1 GOzel, yetil çam 7 o u a a ımı, pr J - - uyus; or ya aurqeces; P'=ll - Bandan bir kaç sene evvel Mançu. 

1 
. d . . . 

lı te 1 1 n-•a bir dl Ark d•._ lOvorlar. Çölde ve kum deryasında vanlar ortaya.. 1 .. _._bitl ta f d ç· d erı e sıyabtır .. Bu aenç ve aOzel kadın bır aydanberi umumıyetle ta-
pe er e ıu.a va · a _.- . J 1 . u mu.... er ra m an ın en lehlerin ve zabitlerin devam ett'kleri birahaneleri ilk ilk sJ7ant et-

lar manzaranm ihtifamı karpaında, dmlemete alıştıtımız bu ıarkı, ıu Buna, Sındırgılı brahım B.hke-- nef)'edllen Japon Kaq - Yavelie rast kted. 1 

blriblrlne yer a61termek için Adeta manzaraya daha iyi uydu. Artık lirli Ramazan çıkblar. •elmlftim. O bana 1G1le demfttl: me ır. 
1&nf edf:yorlar. Fakat çok sOrıİıG7or muhtepm çamlar yok.. Birbirlerinin ellerini sıktıktan son - Sadece Chlq dllleaf havayı d ~n ~zelb~adın yanmd~.:ıma bir arkadaf}a •ezmektedir. B11 
bir tunel Sonra arp ve yalçın ka. Nihayet •ece •eç vakit KGtahyaya ra, ini olarak aürete batladılar. I~ itaat eden bir ı., delildir. Btıtiln Çin a yaf!D a ır emıer ~Uze · 
Jalarla ~~mit vacliler blribirlerf- •eldfk. Her taraf karanlık. Bizi kar. rahim, bir iki el enseden sonra raki- içinden kurtl&nllllf bir haldedir. A- Grenoble~~ ıon zamanlarda ~ir .tacc~r bu ~Uzel aarıtın kadınla mi 
~ taıne baflo-or. Bitmulne ihtimal plamata •elmJıler, amma kimlerdir, bini albna aldı ve hiç zorluk çekme- deta japonyanın Çini lstill etmesi· n~sebet tesısıne muvaffak olabılmış, bır kaç gün evvel kadın sev.W-
•-.ımeyen bu tepeler, asametil ,am- •6remfyworuz: Bir ot~bU~~ yerleşiyo. den be§ dakiakda yendi. ni temenni ediyorum. Bu söz belki sıne: . . .. . . w • 

lal'liı •öie doğru baş kaldırdığıııı ruz. Dogru lıseye .. Bır gun evvel bu· Sıra baş altına gelmişti. Bu güre- size bir ablikaı~.':'sl\tt p_!eeeldll': - ~ızp.en...büyuk bır rıc~da bu~u~aca~m .• Annem 1talyada 6laek L 
b.,, ı ı n ., ... ,, ... _ r• ratmur ,.atnut. 191ıri leller fC iki çift pehlivan ittirak ediyordu. Fakat emin oluıiuZlcı )"ilz sene ıon. zered r .. ~emen yanına dönmek ıstiyorum. 

Tren aheste ve tempolu tıkırtılar· baım1f, epeyce zarar var.. Yorıucu Manyaalı lbrahim ile Somalı Abclü1- ra Japon imparatoru ve batan ja- Demişti. 
la bir dere kenarını takip ederken, tren yolculutundan herkes yatakla- aellm ve Gönenli Çengel ile Hamdi ponlar bizim aibf olacaklardır. Bunun Dzerine tOccar güzel sevailisini otomobiline alarak hududa 
ikJ yann arasına piyor ve bir tune- ra uzanmıı tatlı rOyalar aörmete ortaya aelerek hallca takdim edildi- Bu kadan da •arip bir milliyet- dotru yoUanmış, fakat otomobilleri Modanea geldiği zaman da •n. 
le dalıyor. Yetil ren~ tanınmıyan bu baılamıı bulunuyor. ler. perverlik. tın kadın trene binmeii reddederek otomobille hududa kadar gitmek 
hattan 1'8Çİf. Tabiatin tabii ~zelli· Kiltahyaclaı Çalgıcılar bütün hızı ile çalıyor ve Fakat ıunu da hiç bir zaman akıl- istemiş, hududa geldikleri zaman da kadın derhal difer tarafa 1'8Çe-
tinı, tatıYabllmek bahtlyarhfını a. Gece •öremediğimiz Kütahyayı pehlivanlar meydanda dolqıyorlar - dan çıkarmamak lAzımdır ki japon- rek yüz metre kadar ileride kendisini bekliyen ikinci bir otomobille ye-
rayanlar burada seyahat etsinler.. timdi seyrediyoruz. Ahıap ve harap dı. ya ile Çin arasında bir ittifak hiç de luna devam etmiştir. 

itte bUyOk bir vadi ki; Adeta ova evler, yalnız bo~ yeıillik,. halk dur· Manyulı lbra~ir:r1. ve ~~üıse • olmıyacak bir şey değildir. Ve böyle B_u v~ziyeti gören tüccar işin iç •yüzünü anlamış, Grenoblee dönerek 
diyecetım •eliyor. Bu tepe eteklerini sun bakışlı; ~kın ve sessız insan ol- lam tutuıtu1ar. B_ı~ıbırlerını dene - bi rittifakın ıatlamlaımasıru temin vazıyeti zabıtaya haber vermiştir. Derhal faaliyete geçen casuslarla 
ve f1stlerini ıüsliyen ıık çamlar a- dutu bel.li: Çıni fabrikasına utra. mek!e meıgul:. Dıge~ taraftan Çen: edecek en farklı ıey de demokrat mOcadele teşkilitı memurlan esmer kızı tevkif etmişlerdir. 
raaın.da tek tok evler aörOlilyor .. Gö- mak ilk .ııımız ol~u .. Burayı ~örmek ~I ıle Hamdı,. aa~k.ı yıllarda~berı devletlere kartı bu iki milletin hi Bundan maada bir zabitin de sanşın kadınla meşgul olduğu anla. 
ıoaıu dıprıdan ayıramıyorum. Ara. bizim içın .hem ıstifadeli hem de gureşe haıre~ıt gıbı, saldırmapa ve sedeceti kuvvetli itimataızlık ve nef- ıılmıştır. Zabit te isticvap edilecek ve kadının faaliyeti hakkında daha 
ısıra h•ttı aaran dik yarlara kızıyo - zevkli geçtı. J var kuvvetlerı ıle çalıf!yorlardı. Halk rettir. kat't malOmat elde edilecektir. Bu sanıın güzel kadının orduya ait 

' l'Unı.. -Devamı 1 inci aahifede - - DeYama 
1 

inci eahihde - Fakat burada söylemek mecburi- vesikaları çalmak Ozere Fransaya geçmiı olan bir italyan casusu oL 
yetinde oldutum ikinci ihtimal da- dutu anlaşılDUftır. 

ha az muhtemeldir. Hitler kı J J t• • 
Eier Londra cTiyençin için ölme- Z arı naSt ye IŞlyOr 

ie defmediii> veya Avrupa ateş Alman kızlarının hayalperest -0Iduklan hakkında eski bir dütfl· 

Mekteplilerin kamplardaki çalışmaları 

Saicla 7emekte, 
'l'u lırnır nıOstahkem mevki komutanı 
ltrt lllteneral R•ıiırı Aıtotu, maiyet
~ tlde Yaverleri binbaŞl B. Hıfzı ve 
0 ~~ay yüzbaşı B. Kemal Doraman 
'c~iu halde Kızılçullu çamhiında 
'Ilı lrnut olan liseler askeri kampı-
tee~ etmiştir. Çamlııctak' kampta 
ttı Ueeaiyl Kültür ve Ege liseleri 
ı~:•lel'i talimle meşgul bulu__nuyo~-
1'Gd · General Rasim Aktogu, hır 
"'it. det talebenin talimlerin' seyret
'"' loııra hepsini bir araya topla-

......, N 
bt, &lılsınız Yavrulanm? 

\aı,bee hatırıannı ormuıtur. Bütün 
bir •tızdan - s. , 

lllu.ıu t 01! Mukabelesinde bulun-
1l1ltuk ~General Ruirn Aktoğu, bir 
tlıa .._84 d ederek botun ilimler'n va-

içinde iken bu kadar uzak bir yerde nüş vardı. Hitler mevkii iktidara geldikten sonra Alman kızlannın 
ve hangi bir mücadeleye girmekten maddileştiği ve onların da üniformalar içınde b rer asker tavrı aldık. 
çekindiği için Tiyençin meselesinde lan ileri sürüldü. Bir çok kimseler güzel Alman kızlarının artık ince
tam enerji ile hareket etme~se orta- liklerini kaybetmiş olmalarından endişe) e düştüler. 
da tehlikeye konulacak şey Şan•hay Fakat Bitlerin Alman kadıniyle yakından alakadar olarak bu fikir-
Svatov ve Hankovdan daha mühim leri yıkacak bir harekette bulunduğu haber veriliyor. 
bir şeydir. Bu takdirde japonyada. Almanyaya gelen z'yaretçilere Alman genç kızları hakkında iyi bir 
ki askeri zümre 0 kadar kuvvetlene- fik!r verebilmek üzere Grunevald Edi:>tz ormanlan içinde genç kız
kcek ve bu zümre in•iltereyi o kada~ larn mah~~s .b~r mekt~p ~esis olunmu~tu~ .. Genç kızlar bu mektepte 
zayıf ve ehemmiyetsiz bulacaktır kı kuvvet reJıınının kendılerıne unutturulabıleceği nezaket, sQzellik in. 
Siamdaki japon taraftan zümre der- celik ve saire öğreniyorlarmış. ' 
hal baıını kaldıracak, kı.ea bir za Bu mektebe devam edenler en zeki, en güzel ve en çalııkan A!
man zarfında Franaıs Hindiçinisl, man kızlan arasından seçilmektedir. Burada devamlı çall§malarla 

aolda ı!atirahat ha linde Aayadakl zen•ln inaillz himaye ida. kendilerine cazip bır şekilde yürümek, nezaketle hareket etmek, ay. 
•iyflen bu eref elbisesinin kıymetini relerinde isyanlar patlıyacak ve bG- ni zamanda Almanyaya g~l~n davetlileri icap eden şekilde kaqıhya-
t kd. tm'l . . ,_ bı- k ton bunlar japonyanın Aqa 1•• bilmek için bir kaç ecnebı lısanı da öğretilmektedir 
a ır e e erını söyıcmiı. ""o h :'1.ı.. ,_ k ı · · · 

n 'h ti d b 1 d kt t 1 rlndekl emellerinin ta a&au .. una im- Bu senç ız ar acemılık devrelerini geçirdikten sonra Hitlerin me. 
ası a er e u un u an sonra a e- ki h 1 ktır . 1 · b" t l'k 

beye muvaffakıyetler temenni etmit- n asır ıy~ca · . rasım er ~e ır.az aze ı '.canlılık vermek üzere kullanılmaktadır. Ba 
tir. Sulh, hakiki sulh içın Avrupada kızlar içın elbıse mecburıyeti yoktur 1 Bilikis cazip, parlak elbiseler 

~ymekte serbesttirler bu •ekild Al .. · · ı k General, kamptaki çadırlan, mut- b 1...,__ <n ROO) vakmdır . . . . . • y e man reJımının ya nız as er ye• 
f ire e m aı.an .-.,u e J • tiıtırmedıfi ırösterılmek isteni or 
ak ve yemek masalannı birer b r Blr'nci ve ikinci lise kamplannda . 1 · . •w. Y • 

tetkik etmiş, gördüğü intizamdan t li ; 23 K lçullu çadırlı kam- ~ıt erın te kıl ett gı bu mektebin yetiştirdiği güzel kızlar lrlOnlh· 
memnun kalmı•tır a dm e

3
r
0 

t ' ızıd ek mO tekı sanat bayramına da iştirak etmişlerdir. Seçme kızların kabul e-
" · pın a emml!z a ıona erec - d'ld'W · b k 

Hastahaneyi de teftiften aeçirdik- k'b 1 i 1 ü lUk kamp ı ıgı u me tepte bi rtek çirkine rastlamak mümkün olm&mlf! 
. tea ı en gen~ er y rnı g n Af d , d 

ten s~nra ge~eral, 1\a.stah~e içm bir hayatında ed"ndikleri askert vukufu manya a,; abancı dansıar kontrol a 
heD1fıre verdırecei nı vaid ıle kamp- . . ki di B J 
tan aynlmıştır. bir teftışle ıapat edece er r. unu Almanvada, son günlerde neşredilen bir emirname ile bOton )'iban-

* kamp yüksek komutanı TUm~ener~l cı dansların devlet kontrolü altına alındığı bildirilmektedir. Bu emir • 
Birinci ve ikinc; :ı,kek liselerinde Raıim Aktoğtınun ?nUnd~ bır g~ç.ıt namenin bir maddesine göre, yalnız yabancı danalar deiil, Alman 

3 t d 1 1 askeri resmi takip edecektır. Geçıt resmının dansları da bir nevi kontrole tabidir. 
emmuz a açı mıı o an h 0 t b't d'lmem' 

kamplarda da talimlere sıkı bir di- tarihi ve yeri en z es 1 e ı ış- Şimdiden ~onra, orkestralann gazinolarda, barlarda, balolarda ça-
. ıı . ı· 1 d d'lmekte- tir. lacakları bütün parçalar kontrol edilecektir. sıp n ve ın ızam a evam e ı . . . 

dir. Kampların komutanlıklannı de- Kampta talim harici zamanlar, bü- Alman kültürüne muhalıf olmd'ıyan bazı yabancı dans bmuzıi1: hadva 

t h t . 1 dir yOk bir ne- i,.inde geçmekte tale- lannın çalınma ına müsaade e ılecekse de, bunlann ya ancı ısan a-
erli ıub•ylar deru te e mıf er · .,. " ' k' . . 1 k k t• d 

Birinci ve ,ikinci lise Kızılçulluda- beler talimlerden sonra istirahate ı ırüftelerını ~öy ~~e a ıyen memnu ur. . . 
11 ••~aaaını ve ntan terakki· 
"1.t. - 91 

.dahilinde toplanabilece
'ltı oı4.:::kaddes vazifenin bu v~- w. 

nu ltaret etm · ş, askerlı- gın 

Kampta n8het ki kllltOr, tecim ve Ege rıeleri ça- çekilmekte, Blhhatleri sıkı bir mua- Kontrol vazıfesını yapacak olan müessese mılli ti.v'lt--,, "<' rwıftorflc 
birinci vazifesi itaat olduiunu, dırlı kamplarında talim •ören tale- yeneye tibi tutulmaktadır. i~Pr••;~: .. 
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h1a:-ıısa Mua.,]m.erı 
I-I ~ f ay y o· n n da azı ı t ı (_;;;ç=iM=D=lK=LE=R~lı--1 -fl~a-d-=-Saf ha 
- Başlnraf ı 7 nci Sahif<> le -

Burnda bir"bir"nden kil uk eki 
on, on bir s aşl:.ırında üc kız, inanıl
maz bir meharetle topr. k "azolnra 
çiçekler ondurusordu. Ye\m·sele -
rini orduk, b , on. on be kuı ı ll

lıyorlarmış. ÇinicilP"n bütun meh -

• 

Şl 

cı 
' 

n yız 

reli parmaklarda, i tc bu} \l'Ular • .. • • a,'ll• ·tadır. lkı•ırtcı•sı• ı•t•madın 
da bir re anı gıbi çiçekler \:e ç"zg"- ır r:cıs - u 

leri hiç düşlınmeden vazolara kondu- at'"ı k d h ., d 

Şundan, bundan 
Dün bizim aazetede mühim bir l:a

ber vardı. Bu habere, töylo bir başlık 
açılmış: 

«Almanlar, İtalyaya akın ediyor-
lar» 

Bir dostum, bunu okur okumaz: 
- Tamam • dedi - timdi kıyamet 

kopacak? 
Sordum: ruyorıar. şe İ e ma VO.l ŞU ur 

Kurtuluş okulnun sergisindeyiz. - Niçin? 
Burada öğretmen göz·yıe ilk nazarı Lucıen l<omier 1 - Niçin olacak - dedi - açlar b"ri-
dikkatimizi celbeden şc~· kahplnrla birini yjyecekler .. 

Totaliterler bir ciha·n 
harbi karakteri 

yarattıla ! 
Mes'u iyeti bütün açık ığı ile H·tler 

kendi üzerin- alma ıdır ,.e püskürme usuliyle rengfı.renk ya- p l d" l · · ·ı H" 1 · Al k" d k f · d" ,. 
l h 

"t 
1 

. . . . o onya ıp omasısı ı e ıt ercı manyayı tes ın e ere , aşıst ıp- .... 
pı an an nar. Anla~ılıvor kı çınıcı. l" k d . . . L_ l . j . b tl B Ç be Vaktiyle Çemberlayni tenkid edi- k d b il l ıJ· l d O . J"kt ki b , .

1 
_ • po ıtl ·a arasın a ıyı munase~t erın oması me, ır yan an . em r· Bit aç gün en eri mi et er arası yor. -ut er en sonra anzıge mare• 

1 e d OJ,ka 1 e ugraşma zevki okul- iıakiki inkıtm, sanırım ki, martta ü- layne gösterdı ı nezaketi, diger ta· yorduk. Hatta ben bile asrımızın, bu mahfillerinde dolaşan heyecan uyan şal Göring gidecek. Bu suretle Dan-
lara a so ulmuş. ·· ·· R h k l f d Sl f T .. · d k. 1~ maruf diplomatına birkaç çimd'k at· d . I b k l k l A . f d h · Al y ek .. .. . . çuncu ay ıta arı tara ın an o- ra tan una uzerın e ı manevraıa- ıncı şayıa ara a ı aca o ursa, v- zıg senatosu tara ın an şe rın · 

e
1
m ten san.ra on~muze duşen vakya ile Bohemyanın, sonra Meme- rını örtmek için vasıta hizmetini gö- mıı; rupada vaziyetin günden güne ciddi- manyaya bağlanması lehinde, bir ha-

v~ yı dınm s_Ora~ıyle _Kutahy_ay~ gez- lin işgali tarih "nden baJnr. Almanya rüyordu. - Yahu, biraz sinirlen, biraz kı:ı: leşınekte ,sulhu idame eden manza- va yaratılmış olacaktır. Böyle bir h5.
d_ıren ~celecı müfettiş lbr.ahımın pe. nın bu kadar süratle harekete geç - Şubat ba ında, Hitlerci politika, da ıöyl~ yerinden kımılda •. Çenene, raların kararmakta olduğu görülür. disenin milletler arasi planında ne 
şındeyız; gQ~a _çar_şıyı . ge~yoruz. mek hususundaki kararı bile, bir kaç faşist diplomasisi ile anlaşmış olan ağzına, bumuna vuruyorlar da sen Hakikaten milletler arası buhranının gibi neticeleri olur. 
Fak.at on~ bır_ türlü yetişemıyoruz. hafta evvel şubat başlarında verilmi- Macarları Rütenyayı alarnk Macar - hala, elde .şemsiye, sakız çiğniyerek en had safhasına giriyoruz. Bilhassa Londra ile Pariste, hep 
Yeşıl camıe geılyoruz. Fuad pa~m şe benzemektedir. Roma da dahil ol- Leh iltisakını teminden menedemi· konuıuyoraun. Resmen malum olan bir şey varsa Avrupa kıtasının bu noktasında ce-
1~20 de yaptırdığı bu cami büyük duğu halde bütün dünyayı emri vaki yeceğini nlay1nca, siyasetini tadil Demiıtim. 0 da Almanya tarafından italya, hat- reyan eden hadiselere dikkat edili· 
bır talihe ui'ramı~ menfa hayatın~ kar ısında bırakmak için pek gizli etti. Halbuk:, temsiyenin ıapı, mahud ta bir noktaya kadar japonya sürük- yor. lngiliz ve Fransız hükUmetleri 
burada geçirmek bedbahtlığına uğ. tutulmuştur. Alman ajanları tnrafından ayak~ eski süngülü nesnelerden imiş. Çem- lenerek, totaliter devletlerin bir ci- daimi suretet temas halindedirler. 
rayan yıldızın çini fabrikaları res- Bugünkü ihtilafın manasını da- landmlan Slovakya, Maenrlarla Po- berlayn bekledi, bekledi. Evvela bu han harbi karakteri taşıyacak bir ihti Husule gelecek bütü nihtimaller ü
samı Rıza bey tarafmdan öyle güzel ha jyi takdir etmek için bu seri ve lonyalılar ora ında Rütenyada Ma· aapı açtı, sonra da ağzım .. Evvelce laf çıkarmak için tehlikeli bir oyun ~erinde uyu muş vaziyetetd\rler. 
işlenmiş ki, insan bakmağa doyanıı- kati safhayı biraz aydınlatmak ltı - Q\r - Leh te ebbüsünün güroulünü sakız çiğniyordu, ıimdi, galiba saç- oynamakta olduklarıdır. Çemherlayn ile Lord Halifaksın 
yor ve Yıldırım tarafından başlan - zımdır. ilga eden stretejik bir m(lni yaratl· ına ve barut çiincye çiineye konu- Dnnzigte hadiseler olacak. Nere- s.A.rih beyanatlarına rağmen Berlin, 
mış fakat Tirnur vııkası üzerine ya1 Münih anlaşrnasiyle, ,Bohemya~ yordu. auyor ki, ltalya ile Almanya. topar- de suitefehhüm varıııa, orada Alman İngiltere ile Fransanın Danzig için 
nm kaldığından Musa. çelebi tarafın- nın pnrçalanmasiyle, Çekoslovakya- Bohemya ile Moravyayı i~gal et- lanmak mecburiyetr"nde kaldılar. tahrikleri var. Tiyen - Çin işi üzerin- ha.-p ynpmıyacaklarını ümit ediyor. 
dan tamamlanmıştır.. yı Almanyanın keyfine karşı herhan- mekle Alman ordusu merkezi Av- /. de konuşmayı kabul eden japonya Hatta Lehistanın hayati hakları açı~ 

Bundan başka bir de germeyan u- gi mütecanis hayattan meneden ye- rupaya götüren yollar! buranın si- Mussolininin siyaaetine, biz de kı- İngiltere tarafından zor kabul edile- tan açığa tanınmasa, yani serbest şe~ 
merasından lshak vakfına ait bir de ni hududların çizilmesiyle, Hitlerci lah fabrikaaını ele geçirmi oldu. zıyoruz, dünya da .. Halbuki b~n, ııu cek şartlar koşuyor. Ayni zamanda hir Avustur~~· ~ohem.ya, Moravva 
kitapsaray var. Bu kütüphanenin yn politika Tuna üzerinden Karaderfıze Zinciri te§kile çalışan devletlere znta acıyorum doğruıu.. F S t b b d "b" ve Memel gıbı bırdenbıre Alm."\nya-

i . . k l M 1_ H l l k · · uçeu ve va ov om ar ımanı gı ı "Ih k d")' b.l B 1. d d . şaması çın ınsan bu yönden yüksek inme için yo u geniş açmıştı. a· !\arşı it erin tavrı sertleşti. c.Çe i Si)·aset, bir idareye, bir meka- . . . . ya ı a e ı ıvcrse ı e.. er ın e aı-
bir ömre bedel olmuş bin beş yiiz, iki carlar zahiren Almanyanın maksat- paktı> elde etmek üzere İtalya üze- nizmaya tnbidir. Halbuki Roma - Ber har~ hare~etler~~e gırışerek dıplo - ma u fikir var: Giri ilen taahhüd
bin sahifelik em al siz el yazılı eser- larına iştirak eder göründükleri için, rinde muhtelif sebepler dolayısiyle Un ıiya ti, eaki balonlar gibidir. Ka- ması y~lu ıle ~una.kaşa yapıl.m~dan !~re rağmen Lehistana verilen gar an~ 
ler var. Germeyen hükfimetini Os. Hitler politikası için en acil mesele kontrolü teşmil etmek ve tazyiki ar- 2:ıklardnn ipi koparmıf, gök yü:ıün- evvel hır e.mrı vakı yapmak ıstıyor. tl, geçen sene Çekoslovakva} a ve
manhlara devreden ve hemşiresi dev Romanyaya ulaşmak ve ona boyun tırmak kolaydı. Macarlar Romanya- de gitm ğe bar.lamıttır. Diğer taraftan Kont Ciyano ispan rilrni olan teminat kadar bile l1e ya-
let şahı Yıldırıma veren Yakup ço- eğdirmekti. ya karşı Alman müzaheretini kay- Balon kısmı Almanyadır. Sepet yaya, General Franko ile bulıışmıya ramnmı tır. 
lehinin mezarı da karşımızda. Bir de Münihten sonra Macarlar, İtalyan- bettiler. Romanya Berlinden temi - · lt 1 M'uıeolin· bu 1 pelin gidiyor. Siyasi manevralarla yeni is· iste bugünkü vaziyet~ bn feci 

1•e, "' ya.. ' B r R 'h . ·ı b b k h burada müze kurulmağa başlanmış. lar ve Polonyalılara kar ı Almanla- nat aldı ve me hur iktısadi anlaşma- içindedir. Balon bir kere yola çıkını•- ~ahnyka ~~lın -k • omB~. ~ı vebrıne1 ı · md anzara1yı veren deFaku üydü kata· 
Buraya Vahid paşa kütilphanesiniıı rın eski Çekoslovakyanın en şarki yı imzaladı. Budapeşte nadim görün- t 5 k v idaresi y ni tekrar ıe- tı a ettırı ece tır. utun un ara a yapı an inattır at .. mo raf 
nakli binanın kıymetini artırmıştır. mıntakası olan Rütenya ve a ağı dü. Geriye Polonya kalıyordu. Me- ı:~ct~: ye:e inmea; imkanı kalma· Lord Halifaksm _nutku münasebetiy- milletlerin sinirlerini yormıva, onla\ 
Akıam çayını Çamlıca köşkünd Karpat Rusyasının tak imine mani mel derhal işgal edildi. Ve istihkam y ""b'" .. balon patla- le Almanya ve ıtalyada husule ge - erası11dn ayrılık yaratmıya muvaf • 

mı lır. arın ° ur gun ' kd""l 11 d ·t d"l k f k l kla d 
içmeğe davet ettiler. Bu arada KU. olmadıkları hatırlardadır. H kikaten hnline konarak, Polonyanın, Litvan yınca, aepetle içindek.nin bo lukta ıe1n a ~- ~~ı·~ ~~- e lhı avke e 1 ec~ n 

1
o a~1:ıyaca Fr ır. l L h" 

tabyayı daha iyi görüyoruz. Her ta- de bu dar arazi parçası ya Sovyct Uk yanın üzerinde denize olan yolunu 1\1 h r rt k •iz taaavvur o ursa goru ur Ki, su n arşı azım ngı ız ve rans\z ar e ıstan 
raf meyva aiaç.lariyle dolu, bahçe- ranyasına ulaşmıya, yahud da Ro - kapadı. :!~:.~iz. 1 

a 
1 

a 
1 

bir hareket var. hakkında bir gev eklik gösterecek o-
Jik, yeşillik .. Sanki bu ağaçlar şeb- manyayı §İmalden tecrid etmiye Polonya hududlarının üçte ikisi • En tchliklei nokta Danzigdir. Bü- lurs=ı . Almanya korkutma ve tahrik 
rin harabiyetini saklamağa çalışı - yarıy'abilirdi. bund n böyle Alman ordusunun gö " • t l Y••nUJ ga- tün aiya•t tnahfilleı-İn dik.kati OTad nbivc.:ai ynpacaktır. 

Her ey Romanya üzerinde yakın zü altına konulmuş bulunuyg,rdu. • ~~rı dm ". • z .. temerküz ediyor. Şim iye kadar la· u ta iye öyle bir no. a vüc " 
yor. d Al P l d d l b hba soy e emı,. h kk k · kA b 1 ·· d · ·ı k · k" hl"k d · k" Bu 'tAy}ada :ızu··mden başka biltu"ıı bir tazyiki tahmin ettiriyor u. • o onyanın en ise. e ve uz nc;ıcı ir . k b d ıc."l "lAh • ı a u • ım anı u unmıyan mup - e getın ece tır ı, te ı e en ım a-

.1.,. u - Bız "' ap eGı ' top, sı a ıs- ı . l d l d c:;· d" k k l k "h meyValar oluyor vişne ini medhedi- manların Rütenyaya gösterdikleri vaziye tte olduğu sanılabilirdi. Hitle- . ' 1em şayıa ar o aşıyor u . .,..ım ı va- nı yo urtu unamıyaca , nı ayet 
yorlı\l. Çiniciliğiyle, halıcılığını zik. itina, Kodreanu taraftarlarının kral rin kurmayı bıldirdi ki, Polonya bo- t yo~z. d h h d k . -ziyetin inkişafına bakılacak olursa harp çıkacaktır. Almanlar harp yap-
re lüzum var mı bilmem. Nüfusu Karol aleyhindeki faaliyetleri, Buda- yun eğer e, Kont Ciyanonun şarkta Bır arke.da 'hun n ;e ~r be~, bu temmuz sonuna varm~dan bir madan elde edeceklerine emin ol -
22000, muallimler anlatıyorlar. Vi. peşteni~ !rans~lvan~a hususundaki Alma~~~- karsısı~da ba raj kurmak - Lef • dedi • martava ·· e rd 1 

darbe patlıyacaktır. Buna alamet ola dukları ve göz diktikler: sey yalnız 
!ayetin 1600 cildlik ve yalnız Kütnb- taleplermın Hıtlercıler tarafından tesebbusu artık kımse tarafından ta- daha çok jr.terler amma, Almanya a rak yalnız . arki Prusyadan serbe t bir askeri hareketle ellerine geçire-
yanın 368 cildlik öğretmen kiltüpha teşvik görme.si, .B~l~arista~ı~ Dobri- zelenemzedi. Alma:ıya stratejik h~- bu mlibarek ne arar? 1 IK sehre mütemadiyen gden, orada mü- ceklerine emindir. 
nesi var. Merkezde 38 öğretmen biJ- ce hususundakı şıkayetlerının taze- zırlıklarını ve şarkı Pnısyanın mu- Ç MD him bir kuvvet teşkil eden ve hare- lngil~.ere ile Fransanın. çaresiz 
tlin vilayette 256 öğretmen; b~nla- lenmesi. dafa~sını rahat~ vüc.ude g~tirebile- auısssua kete hazır sahte Alman gönüllüll'!ri bir emrivakioen evvel y<.'r>acaklan 
rm 61 i bayan. Merkez Küahyada Bu senenin ilk haftalarına kadar c~ktı. Adolf. Hıtler bırden_bı_re Dan- Dış p or tika değildir. Hitlerin de 20. 30 tem:nuz l1areketi beklemek lazın:dır. Lehis-
beş okul bütün vila'-•ette 118 okul ve Almanyanın :("nelisi bu merkezdey- zıg ve ckorıdou meselesını ortaya arasında Danzige gideceği, orada iki tan . bütün ihtimali karsı bu !ki 

.1 tt -Baştarafı 3 ncü Sahifede- qün knlacaaı ve H itlerin orada bu - devlet;n hareketine güvenebiHr. 
140.083 öğrenci var. di. Hatta Polonyanın Almanya He a ıB Ik" b bb"" p I .. . t'ıknsınr- d.-vanan tedbirler gibi.) !t>nduğu mi.iddetçc serbest sehr:n M('suliyeti. büf" n aç klığı bütün 

Çamlıca fevkalade bir yer •. O ka. Romanya arasında mutavassıtlık et· . ı·~e dı .. ~- tesb.:1. d's E~ onypay~ udmıt " '"'.1 h ) H } · ı ı d sız uşu e 2 _ Orta Avrupa büyük devlet- Almanyayn baalanması lehinde hü- ,,.ara ati i e it et üzerını:· a ına.ı u. 
dar serin ki, paltosuz geldiğimize tiği bile sanıldı Sonra nazi devlet b ~ge M r / ı: ı. r ~erk ra~ a.r- lerı"nin yüksek fiyat politikası takip yük tewhiirlcr yapılacağı bildirili- Le Soir 
bata etmişiz.. Çamlıca ziyafeti, ta- adamları birde~bire, Buda peşte ve desıf ve b~me ı~ ı ga ı er les uzerdın ooo*oou--------
ri! edilme b. · • t1 h b e ena ır tesır yapmış o masay ı. etmekteki devamlı mesaileri ve bu 

h il 1 
z . ır samımıye e, as u- Varşova üzerinde faaliyette pulun- Polonva ayaklandı, İngiltere ve Fran- memleketlerden ecnebi dövizine ih· 

a er e geçtı. Burada en glizel za- d K t c· d" 1 · · · b" M.: "h • I . . ld w •• b l . . u. on ıyano ıp omasısının ır sa um vaıt erının yırtı ıgını go- tiyaç kalmadan mübayeatta u un-
m~ımız~ geçtrdık. . ltalyan • Polonya veya bir Macaris- rcrek Polonyaya teminat verdiler. mak suhuleti. 

hl 
ecde, aranlıklar arasın.da Eskışe. tan - Polonya zinciri vücude getire· Almnn eakeiyonlarının baslıcası o- Bu sözlerin daha kısa ifadesi şu-

re oğru yollanırken, ıstasyonda k Al kt k" · 1 · A 

b. . 11. • re manyanın ar a ı nıyet rınc lan faşist diplomasisi ise eski ortağı dur: 
ızı Uısurlayanlara veda ettık .. Kii - set çekmek tehdidini arzettiğini fark · ' lngiltere ve Fransa şarki Avru-

tahyadan, unutulmaz hatıralarla ay- ·ı a1eyhıne Almanya yanında yer al- . . h 11 . . 
ld k ettı er. dı. pa memleketlerının ma su ermı 

n ı ·• Münihtcn sonra Fransız d iploma- B g·· k "k" t"" ]""d'" ..... 1 _ alacakları yerde kendi imparator-Avni Altıner . . . J•w. . ) . l k u un cı maz ı. ı uru ur. ıv a l d 
sısı gergın ı ın ıza .esın~. r .. ı ır. ~n halli ve umAumi.. luklarının mahsullerini alm~ş ar ır. 

000 

Tekirdağlı Bu~gar 
Kiroyu yendi 

Fransayn knrsı faşıst hukumetının &1ahallA B lt k .. · d k" h Almanya da bu memleketlerın mah-• • . ıv ı: a ı uzerın e ı ma -
manası~_ ıfratı hır çok sı!b~p.lerle ızah recin fili garantilerini kaybettikten sullerine yüksek fiyat vererek alıcı 
olunabılır. Sebeplerden bırı §U oldu a Polo ·· t k"l k 1 b"l k olunca bugünkü vaziyet meydana k' b F l h .. sonr nya mus a ı a a ı ece . . .. 

ı, u ransız a ey tarı mucadele mi, yoksa Almanyanın tabii mi ola- gelmiştır. Şu h~lde bu tıcareAt ve mu-
.. . . . . .. caktır) Polonya 35 milyon nufus _ badele meselesı yalnız §arkı Avru -

- Baıtaraf~ 7. nci SahÜede - nın. da gureş~esını ıstı~or~u." H~ - luk büyük bir millettir. Ve derin su- pa memleketlerini.n alaca~ları ted • 
fıeyecanda .. Kımı lbrahimin yene- sey.ın baş~ehlıvan oldugu ıçın kım rette milli hisse maliktir. Onun bir birlerle halledllebılecek bır mesele 
r.eğini, kimi Abdüsselamın yerıece- g?lı~ . gelırse onlarla güreşeceğini tehdi<l önünde boyun eğeceğini tah- değildir. Gerçi bu memleketler ta
ğini söylüyorlardı. bıldırdı ... Bu nokta üzerinde dakika- min etmek manaıızıdır. rafından da yapılacak işler vardır. 

Hamdi Çengel güreıi onlara na- larca munakaşa oldu. Şerif ve Süley- Umumi: Münih, Prağ ve Ama_ Fakat lngilterenin, Fransanın ve 
zaran daha zevkli. Çengel Hamdi • man Hüseyin ve Halil güreşmeme- vudluk tecrübelerinden sonra iti • Amerikanın yardımları olmadıkça 
den daha küçük, lakin fevkalade kıv- ğe karar verdiler. mat mahvolmustur. En faydaİı dip- bu tedbirler müsbet netice veremez. 
rak ve atılgan.. ~u vaziyet gerek halk ve gerekse lomasi ortadan kalkmıştır. Buradan Bu devletleri idare edenler anla -
.. B.ir ~a~tanberi iki çift ~hlivan tertıp edenler arası:ıda iyi karşıl~n- çıkmak jçin büyük. bir hüanii niyet mışlardır. ki, t~~avüz politik~~ı ile 

bırıbırlerının sırtını yere getırmeğc mndı. Esasen bu gureşlerde T ekır - ve her yandan tam bir maharete ih- beynelmılel mub~dele polıtıkası 
uğraştıkları halde hiç bir neticeye va- dağlı ile güreşmek için gelen Bulgar tiyeç vardır. ayni meselenin biribirine bağlı olan 
ramadılar. Nihayet Abdüsselamla lb- Kiro ile güreşmek üzere anlaşılmış- Bununla beraber Adolf Hitler iki yüzüdür. Almanya, ticaret poli-
rahim beraber addedi1diler. tır. simdiye kadar pek sarih talepler için- tikasını değiştirmedikçe, tecavüz 

Şimdi, ÇengeJle Hamdi mütema- Beş dakika sonra iki pehlivan or- de kendini hapsetmiye itina etmi~ politikasından vaz geçemez. Teca-
diyen boğuşuyor, kah biri, kah öbü- t~ya g~ldiler. Her ikisi de halka tak- tir. Harp tehlikeai yanında Pilsudski vüz politikasından ayrılmak için de 
rü alta geliyordu. Bu vaziyet ya- dım ~dıldi ve sık sık alkışlandılar. Ve için daima izhar etmiş olduğu hür- ticaret politikasını değiştirmek mec
rım saat daha uzadı. Hakem heyeti kendılerine mahsus seremonileri yap met hissi, onu önün~ geçilmez şeyi buriyetindedir. 
her ikisini de beraber bıraktı. Bu an- tıktan so~ra güreşe başladılar. yaprr.aktan menedeb'.lir. Muhterem Cezmi Erçin, ticaret 
da yapılan gÜreflerin en merak.1181 Daha ılk hamlede Tekirdağlı Bul- Le Figaro ve maliye sahasında uzun seneler 
bu oldu. garı altına aldı ve bir kaç dakika uğ- O k tecrübe kazanmı§ bir idarecimiz ol-

Bundan sonra slra baş pehlivan- raıtıktan sonra Bulgar tekrar kurtul- O t O r duğu gibi, memleketimizin sayılı bir 
lara gelmişti. Bu güreşe beş pehlivan du. Ve Tekirda~lı bir kafakol kap- B. Behcet Uz ilim adamıdır. Bu itibarla c Milli 
vardı. Gönenli Kara Hiiseyin, Mani- madan sonra BulF?an ikinci defa al- Ç O C 'u K menfaatlerimize uygun surette bey-
ealı Halil, Sındırgılı Şerif, Yarım - tına almağa muvaffak oldu ve iki da- nelmilel mübadele islerimizi tan -
d Hastalıkları mUtehauısı 1 k d ünva Sül•yman ve Türkiye baş- kika sonra güzelce Bulgarın sırtını zim > edeceğini mec is ürsüsün en 
pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin. yere g,..tirdi. Hastalarını 11•30 dan bire kadar vadettiği zaman bu tedbirlerin isa-

Pehl"vanlar arasında ihtilaf cık· Güreslı-r heveti umumiyesi itiba- Beyl~r sokağında Ahenk matbaası betli olacağından emİYl olaHl=ri?' 
tı. Di.jer dört pehlivan Tekirdağlı· riyle iyi ve zevkli aeçmiftir. •yanında kabul eder. A. Ş. F.sMER 

n··smanı 
- Baıtarafı 7 nci Sahifede - 1 nefret etmektedirler. 

en büyfik gilçlük buna amil olan ja- Hiç şliphesiz Tokyoda imparator, 
ponların hangi japonlar olduğunun mucizevi japon rönesansına yetiş 

bilinmeme indendir. Avrupadaki fa- mi bir kaç ihtiynr ve nihayet yen 
şist memleketlerde totaliter satıh al. sanay ve bankn hükilmdnrlnrı jn. 
tında büyük bir kin ve nefret kay - pon gener llcrnin Pi-ho sahillcrin
naşmnsı olmasına rağmen bir merke. de etrafa meydan okumalarını takip 
zi idare vahdeti nakabili inkardır. ediyorlar. Bunlar bu hadiselerin 
Fakat japonynıda bu böyle değildir. gilnün birinde japonyayı rnilthiş 
Biz Avrupalılar için japonlar şarkın 
Prusyalılarıdır. Hakikat halde ja _ bir uçuruma sürUkliyebileceği kor. 
ponlar, milthiş !erdiyetçilikleri, re- kusiyle titremektedirler. 
kabetlerl, Tokyo iş adamları ve po. Fakat asker! zümre onları, ingi -
litikacılarından nefret eden zabit ve liz imtiyaz mıntaknsı barikatlarının 
askerleriyle dünyanın muhakkak ki kapı sıönünde serseri ve sarhoş bir 
en çok sınıfa ayrılmış anarşik bir 
milletini teşkil ederler. 

Tabit burada imparatorun otori-
tesi bir anane halindedir. An -

japon neferinin ingiliz askerlerine 
yapacağı tahkire dahi ingilizlerin 

tahammül gösterebileceğini temin 

cak bundan iki üç sene evvel zabit- ettiği zaman bunlar susuyorlar. 
ler arasında sık sık &'Örülen disiplin. Askeri zümre onlara karşı sadece 
sizlik hAdiS'elerini ortadan kaldır- Göbels ve Ribbentropun teminatlıı
mak için emir vermekte uzurı tered- rını bildirmekle kalmıyor, ayni z~ 
diltler geçirmek suretiyle imparator manda Tol<)'onun ihtiyatlı bulur•· 
bizzat kendi milletinin sağlamlık ve mak hakkındaki tavsiyeleriyle alıı)' 
disiplini hakkındaki endişesini a- eden Roma ve Berlin sefirlerinin 
çıkça meydana vurmuştur. tmpara- sözlerini de tekrar ve Tiyençindeki 
tor emirlerine itaat olunrnıyaca. şiddet hareketlerini takdir ediyor -
ğından korkmaktaydı. lar. 

Marken, bütün sermayenin birkaç İngiltere ne yapacaktır? 

kasada toplandığı neticesine varan J:Jir muhasip iş arıyor 
peygamberliği tam manasile japon- -
yada tahakkuk et~iş bulunmakta- İthalat, ihracat ve komüıyonc"!-
dır. Bu memlekette hemen hepsi kü- luk i§Jerine vakıf, Fransızcaya ~~ 
çük çiftlik ve emliik sahiplerinin oğ. na, :yi referanslan bulunan bit 
lu olan zabit sınıfı, Tokyoya kanun muhasip İ! anyor. 
ları dikte eden topu topu yarım dil- Müracaat yeri: lnönü cadde•İ 
züne milyarderden pek tabii olarak ~ nurıaralı hanenin ür.t lratınd~ 
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BEYAZ HARP 
_Oozef Kayyonun mühim bir yazısıl 

Nahl~clen: ** . . • • 
:~ , 1 Mılletler, arzuları hıldfına mezbaha-

Nureddin kamasını karşıdan büyük .. "kl • • J kl • • ? 
bir meharetle Ahmedin göğsüne ya suru enıp gıaece er mıdır. 

fırlattı. Bıçak tam kalbinin 
üstüne saplanmıştı 

-25-

insanlık kendini toplayıp bir hamle yapmadığı takdir
de sulh ümidine kapılmak beyhudedir - ._...,,.._.....,..,,....,..._,.,""""".--,, 



tSAHIFE 10 ) (ANADOLU) 

i. Pıya.ngosu 
- B.,tarafı Birinci -1ılrede - - Baıtaraf} 8 ncu Sahife~• -Almanvada Hitlerin düf,!.;, 1 IJkokul. ve Orta 

'-' Y okullarda 
Kardeş Iranda 

yetlen~n biletlere de ikişer lira amor .. rası) na çıkmıştır. Lehde olan ara-
M •k · l d • t ye- tı verilecektir. daki bu yUz yetmiş milyon lira fark 

Ull l e TISQ ına Oa iki Wa lira iktısadi kalkınma, sanata ait ilerle. 
nİ bir istikamet 15733 numaralı b:Iete düşmüştür. me, mali teşlcilAtın düzgünlüğü ve 

.. k On bin lira vergilerin toplanabijmesiyle iran pa-
Ver ı /ece 4768 numaralı bilete düşmüştür. rasınuı İBtilçrar bulması aayaıinde-

manları çoğalıyor 
Çenıberlayn'ın 

başladı. 
t ki Al 1 d •• •• d " v lstşnbql, 12 (Hususi) - M~ıırif Bin lira dir nu u arı man arı uşun urmege Vekl\eti ilk ve orta mekteplerde 3989 18996 ve 27862 nu111aralı İ925 de ne§l"olunan kanunla 14 

1 ep 8 ey ar I I 8 1 satıqa ~d nıOfredat programını tet. 600 1JRA KAZANANLAR nan vergi bir ka9 milyar riyal (Lir H•tı 1 ht 1 ğ ld verdı·.• bugün verilmekte olan musiki tedri- biletlere düşmüştür. sene zarfında çay ve şekerd~n alı -

Parıs, 12 (Radyo) -Figaro gaze- yerek vaziyeti mötalea eylemekte. çok yerlerinde bilhassa halkın çok ~ik etmeğe karar vermiştir. Bu hu- 18849 31074 21398 23807 11754 kaç yüz milyon Türk lirası) tutmuş, 
tesinin Berlin muhabirüıin telefo'1t• dirler. bulunduiu yerlerde Hitler aleyhine susta müfettiılerin verdikler! rapor- 38126 6243 l 1139 26773 19914 bu para ile Transı İran "yen yapılmış 
gaz~!e ine ve~~İğj malftmata g~re Gestapo teşkilatı, bu glbi ueşriya. yazılmış birçok risaleler, broşürler l~r: göz~en geçirildikten sonra mu- 2517 30187 1816 ve h.aıa ahnı:ıakta o~anla da. öteki 
fngılız başvekılı B. ÇemberlaYJlin ai• tuı }ıal)( arasında yapbğı teıürler hak b l kt b ı t 1 kt d $1kı tedrısatına yeni bir istikamet ve- aoo URA KAZANANLAR d~mıryollar ınşa edılmektedır. · ' u ma a, un an op ama a ır . . . . 
t kçe sarahatle söylemekte oldutu kında raporlar neşretmektedir. . . . l'ilecektir. 15522 8970 14077 12358 7413 1926 tarıhlı kanunla alınan mıJ.. 

t··"l Al Bunlann ekserıya komünıstler tara- l . . . . . 20389 12278 5520 34497 14562 ı li 1 · · 1 d bi nu ~ ar, manya propawanda neı.a Epiy zamandanberi , hemen her ~ w lkmekteplenn bırıncı devresınde yon arca ra yo vergısıy e e n -
retini büyük endifeye dütOrmüfi;ür. l'ÜD Almaıı:ranm her tarafında Bitler tından atıldıırı ve datıtıldıgı anla - musiki dersleri haftada bir, tki11ci 8952 14982 12653 8427 17320 )erce kUometre şosa ve asfa:lt yol ya
ÇütıkU, bu nutuklann Almanca me - aleyhine muhtelif lıareketler ıörül- tılmııtır. devrede de iki ıaat, ori.şmektepler- 1577 9088 28582 6571 3666 pılmııtır. Bugün iranda bu gibi yot
tinleri. radyo Ut bQtiiıı cihana mektedir. llerlindeki ecnebi mahfil- B. Çemberlaynin dünkU beyanatı, (le haftada bir saat olarak wöaterile- 24252 34215 12290 11178 25864 lann uzunluğu 24,000 kilom~tre ka· 
yanlnıakıa Vt A,IMıııl•, bUJQk dik- ler, bu hareketlefden hayretlerbü stı .Alman aiyaat mahfillerini çok lusda- eektir. 5220 13660 8865 17350 15063 dardır. Cenuptaki petrol !.stihracın .. 
katlı evltria .. ·9 au"11'lm dinli - lememektedirler. Polla. 11hirlerbı bll' aıfW. Bu müeueselerde toplu tedris "s-q- 2520 14378 8937 dan hflkftmetin yalnız son sen" elde 

lü tatbik edildiğinden mu.iki den- 100 LiRA KAZANANLAR ettiJi para tlç bin milyon hıgiliz lira. 

' 
h

•J• V •ı• leri de, llDlf mualliminin uhdeatae 23751 38390 29743 27048 13287 sıdır. Bu para, senelerdenberl btıt~e-

or mu ı ıye e ı verilmektedir. 27071 14589 4089 8844 8217 fi ~onul~amakta ve ayrıca htıkQ-
• .,. .... " • A 1. ,..1 J b l Fakat Jimdiye kadar bazı mualli• 34 74 25243 30363 21300 metın fhtıyat akçası olarak saklan. 

n .. arauan •tan u a lerin muıikile metpl olmamalan, 11600 20056 27566 2425 10125 maktadır. 
U ...________ •itti ınuıikf tedriaatınm iyi neticeler ver- 36733 35458 26915 8895 17527 lthallt ve ihracata gelince: 
ner iki t f avı• p l)anlar •- hi lll8JDUiD• ve binnetice bu dersten l9736 10651 11814 30554 21555 Harici ticaret 115 mllyo~ lira ka.. 

utanbul, 12 (Telefonla) - Da - b ki · t min 1 32530 7176 30638 33988 39581 dardır Geçen sene -nz mflvon. lira-

' 

· u. v kil B F ik O tr k b ...ıt... e enen gayenın e o onamama- . ~... .,, 
J.. I J 6 • "'• e i • a z a • u.- b 1 ftUJ' 33892 4172 24819 24288 ıeeeT bk fthal&t 1apılmıştır 

Q Gft l1C1GrlftUG lr r Aabradan oehr"mize l•lmit ve Pen- mı;e~il:~ ::o~tızdeki elen yılı ba- 11185 20241 4841 35781 23409 ihracat ise yetmflJ beş miJyo• Ura 
_J 1.. /ıl ~ dik .lltaaJonunda vali B. Llt:fl Kır- d ltib ıild 4H 1 rini 20715 33401 29407 tutmupuP tık bakıfi;a bu :talıam ve 
U 1 1111 J'GpO G GPc.IP dar, vil&yet ve belediJe erk&niJle aa- ~nta~:beıe:~:1~:1u l'ibi~ı:me~; SO LiRA KAZANANLAR bu vaziyet tranın aleyhinde •öra-

Aııkara, 11 (A.4) - Beden terbi.! cılqerık ıol averaj uaultlab •m 11 aevat tarafuıdan karplanmlfbr. l d d ·hı· hib' lli 1 1891 26511 27823 1770 18904 nur Halbuki evvell petrol ihracatı 
yeal aeııel direkt6rlUjQn 11: tederu ltkıtiıai•de IUfftJ tatbikine alt QJan Dahiliye vekili, Pendikten Kartala e:d e i e ı ısasıc:~ ı mu• m er 33241 1478 22995 8450 14288 bun.da dahil değildir. San!yen itlıa.. 
yonlu üirui 1a.,-ıı.._daa .... •n1uatıa kati derecede YO•uh bu ,ıtmlt ve birader"nin evinde uıiaafir u T es:.: ~~~eeek ~- ni ki ö- 15043 28684 4938 14160 16803 lltın bir kısmı gthrırükten m~af o 
tıdaki not v~: laıudıimdan bu bapta verilen ka Q)mqtur. B. Faik Oztrak, birkaç rt1n ea ı.k•i d ecelerio anhye'-'-ıke e ~ ~ 8871 8933 33889 18098 37788 lan ve memlek~tln iktısadt kalkının~ 

SiS J -'lJI ı.a 1 - ..... b lcl k ld kta nra tekrar re, musı era mu aaaa ıure... 10000 IJRAUK B'""'K .. ,, 
fil' puana ,... • •• --e at• rarda nıbdtmfç eababı .-ibe da- ~ .. an u a a ı n ao te bir musJkf &letfn·n ardını le u ~ u mu- sı için getirilen makine gibi ithali sa. 

b~uda kalan Gaıa-....ıy ve. ~· - IHainde mtluvi ınıaııh bu iki takı. Ankaraya dönecektir. ~İretilecektir. ı Y ıy KAP AT rurt etyadır. 
mırşpor takıır.lann4aıı hanııaaıln oaaao 1'996 lranın baılıea fthal&b gay f8ker 
pmpJ1onhıfa hak kazandıiıııı vt - llllD birisi 23-7-989 tarihinde btaıı.. U /ı ~ L 'falebe1e, muaiki HVJfliul v~~. 20000 LIRAUK BUYUK MO. yttnla m ı t, d . ilk• im • 
ıaik ve mevzuat tızerin~en ~tjik •t bulda l'enerbahte stadında ve dile- za tı.farRfa ·~ zam.anda l)ir ~ ıııusikt Alet4nf KAPAT to ve de:ı;:~un:::· !:,.ci! : 
nıek üzere buJiln J4Del dir4'ktörlllk ri S0-'1-989 tarihinde Ankarada 19 - Battarafı 3 üncii sahifede - ç~l:a11 ötretmek ~ı-;e de~ saatle- 798 7880 30058 11507 35016 111fthfm ihracatı ise halı kilim • pa 

binJ:Un~a toplanan YO~ek h~1'em mayıs stadında olmak üzere birer de ya tarafıtıdan olduiu kadar Alınan- !;:1 :: ~~~tız::na;a: ::a :: v~~: 1~ l0.218 l1293 l?3TO 22847 muk, yaş ve kuru yem·ş,' yün, kıl, de: 
ko~ıtesı ve futbol teknık. heyetı aza- fa maç yapmalarına müttefikan ka- ya tarafından da yapıldıiı hakkında ~ 13 98 352l 1 l2084 23989 22036 rf, meşin, .kösele, afyon, ba:rsak, pf.. 
larıyle federasyonlar daıresi baıka- 1ar vermiştır. Karar suretleri ayrıca ki ıUpheler artık kafi bir mahiyet id- lecektır. . . . k 35993 24098 l8498 l 7137 11129 rfnç, buğday, arpa ile zamg v.e kltıre-
nınd•n mürekltep he7et VILzı,eti ~- JIAkadar böl~elere bildirilecektir. Çocuklara musı1d zevk nı aplama 1631 7595 38814 300IO 23893 

11\lfbr, . pıaksadiyle sene içinde konur ve mu- 28481 18824 21427 2378 12317 den ibarettir. 
~'° P~ıs, ~ (A.~.) -. Oeu~a- •iki mevıau ıtrafmda l«>J\f~nalar 11713 3580t 37391 1181 2183 Yıu)cand• ithalAt sırasında zikro-

l l " R ,etesınde m~. . enevı~ve 4' '!- tertip etıaek, W'0.,&111 &NS1an .,._. 32883 29&84 30113 6IOI lll04 lunan mevadı dahilden temfn olun • 

ngı ı 4' om en '8. Almanlşrın anııral Föater 1ıeyeti- • ı ~ makta l>eı:aber kAff dereced" olma. 
lıl '1:;ı Tokyod~ k!jf,k~:ticet:i:f.~01-~ı ••11::~:~:. btlMln sm~da AT .,l.~ l dıfınd•11 ıtmdflik hariçten de ftha-

. p~emn\Jn ı ını ı ınne • musiki .tenlerinin haftada en az iki lYQ11lQll wpmaaa I linde zaruret vardıt. Mesel& !randa 
.._ _ _. _ _.,____ ı n._. t . mev ~~•lan Mnellk tll• 

KrP.di anlaşması imza anaı. Romanya ya nı?:. japon~:t"de~.il.__iap~nıarın. iş- çük çocuk orke~traıarı teşkili ae ta- ~~~aıılarafıftaben bfr 111esa1 okumuş- cak: nı~~n~ t:rni: :e:~-:= 
b b k · ı ı· .1 k galı ıılbnda olan buyuk Çın ,ehırle- savv\U'lar ~eyanındadır. · lr .ı d ttu !' _1_ J 
eş uçu mı yon ster 1 n verı CCP rinde de pek büyük olduğuna dair • Kung l)u mesajında Amerika mil- Jlny(L çay a mev~ r. eısut o u. 

Berline bir rapor göndermiıtir. Anadolu AJaDSI Jetinin sadece ekonomik kuvvetile nan moteaddit fabrikalar sayesinde 
l..ondta 12 (Radyo) - lnailiz - ~tp. Svndan batka. lnaftte~ Fa t · ö t ·ı· hötün Japon kuvvetlerinden daha yOnltı mensucat da temine başlan· • ~- . . . . ı erın raporuna g re, ngı iZ- B• h • • • t B" k t i t f brik 

~~men malt anlqmaaı, bu eabah in- P.~ ~~ bı:rı tQJ\ ~y aabn al- }erin Çinlilerle alakadar ohnadıklan- IF mu abltlftl kudretli bir silAhı olduğunu, Ameri- mıı ır. ır aç ane ~men~ a •: 
gılız. Ticaret nezaretinde imza edil- snaaı ıçın ikinci )iUr P.t~velo tlaha na, japonlarla anlaearak menfaatle- k b i ka ekonomik tazyiki artırdığı tak- s1 kurulmuıtur. Demır fabrikuı hali 
DÜftll'. Bu .. ı.,.. ile Ao••n,.ya iıılMlu ... tıı-. rini korumağa baktıklanna dair Çin- fl.Y ett dircte Japonyanın Hrurt olarak bo- iı\şadadır. . 
htıt bu•vll -~1- _.._ıı-t:L L-..1: d d 1 . . • Zonguldak, 12 (A.A) - Anadol\l yun ... ~ecAam· . ., b tl A . lranın başlıca ticareti, daha dol-• ,....,,._. .....,......, ....,.... e propagan a yapma an ıçın Japon- ... - ı ·• u ıure e men- . ~ . . . 

----~--~ • lara ... ..:ı: t ·ı · 1. AJ"ansının Zonguldak muhabiri B .. cı. kanın harbe g· d J t rusu harıcı tıcaretının hemen heme• ' ı • " 2 • 1 uuw ...... - suuww ••" 11
- •

11
·-· wnma ven mıı ır. ., • ırı:ne en apon aar- . 

Moskova mu•zakerelerı• Mme. Tabouiı, diyar ki: ri Hızıroğlu vefat etnüştif ... :Pura mll- rusunu durdurabileceJ"ni kaydet. üçte. bıri Almanya ve Sovyet Buya 
S .. ı d·~ .,.;;. H"tl . hitinde kendisiııi herkue 1&'9<liı'nliş -Jet dfr Uedır. Bundan sonra sıraıiyle Ame-- oy en ı150ne &"re, ı er ıım- . ._ e . . . . 

di För.ter'in Cin'in ifgal albnda bu- olan bu kıymetli gencin beklenmiyen Kuu. iki yıldır Çin topraklannda nka, ın~ıltere, aponya, Hhıd adala-
lunan kısmına gönderilme.ini em- ölümü bütün muh tlerde içten tees- $ereyan eden Çin _ japea harbinden rı, Belçıka, Fransa ve Lellistan ,.ı. 

rnaıJtere Franc:.a nlu••tabık kalarak Mo- retmiftir. Amiral orada jaPQn yük- sür uyandırmlŞtır. aa.ı. .. oeJelç,Çinmilletlnitehşetiçine mekte!dir. 
8 wı .ek ~umanda heyetine intiuh ede- Not: Aııadolu 4,ju.ı :(ıy;gaett.fr •lan M>111ba Ye mitral~lerin de- ------~--------

) t f t kı'fl i ki cek. japen ordu.wıq kontrol altınd~ arkadaşının ebedi gaybubetinden do- vam edecefini, Amerika cumhuriye- Olivier ve 
o o urı e l er ne cevap verece er bulunduracak ve hwteyden ~··· layı acı içinde Bedrinin ailesinin ke- tinüı a;yni ülküye dşyanara~ ~eSSÜ!I 

ıaııdrş, tı (Radyq) - :Molo*'> - ya söndertleeek ve müzakerelere de. japonyanın dcmokraailerin zararına derleıiııe iftirak etler. edı:o ıeno Ctn cwnlıuıiYetillin. japon ürekb 
fun yeııi tekliflerine verilec;ek ce _ vam olunacaktır. olarak Cinde mihver devletlerine te- tAıanuzu y\lzilnden ortşd~n mı kal- L!j;jTit 
vab, bu,nn batvekfl Çemberlaynin Loatlra, 11 (Radyo) - Avam ka. min ettikleri iktısaclt meafaatleri ta- İngiliz - Frana\Z •· A.net'ibn tec. tcacağ'ı:Qı IOl'llYOr ve buna 470 m"lyon \·a 
riyasetinde teplanan kabinede tet- JlaMI~ blllilnka toplantısuada hakkuk ettirecektir. v\izlerine karşı Cin - japon orduları- ÇinUnin chayın cevabını verdiiini Ur 8CeD\U\ 
kik olunmuttu•. 14ot1kQv• •Uzşkefelerl hakkında ıo- Amifal, ayni umamla ~Wıtemel nın ~üdafaasını temin edecektir. kaydeyledikten sonra diyor ki: Birinci Koıdoaı RW · 

Btlkimet, PraUlJ bükinıeti)rle te rulan sutUere eevab veHn batvekil 00*00 japon tedhişi bizim ne nıanevi TEL 1443 
~~- geI..-ı~, qll' Ud wat ıp.qtab~ Çamilerlayn, aöyliyecek yeni biqey hk •k kuvvetinıiz", ne de milii ruhumuzu LONDRA HAm 
~al4~t&Q tolU'J ce~•1>h~r Xo&kova - <mnıulıhıı bildirmiştir. a ı atı bozamaz, ancak mukavemet azmimi- cllEl.ıGR.A V1ANJ vap_.rıı 5. ~eır 

o -wwuscwwwwcıc QQQ1"H\eıaa 10 sııza =, zj takviye edebilir. İki yıl mtıcadele muzdş "li,p yü~ çıkara.cak ve ~ 
ettik ve .Japonyanın mağttlp edile- a..-ıt.nda :U~ll i,çiıı fük alan,ktlf. 
mfyeceği masalını tahrip eyledik. •.f.tJijıaı.Ab vapuru lQ teı:ıuı~UI"' 

"'
in flt:rdl1fli dört bin Kung, caçık kapı> prenıdpfnl Bne M s..m> ~p4r• ~ill fük alacübf. 

'ii sttrmekte, 9 deYlet ınaa1tetlettiniı. ak- LİVERPOL HATTI 

G. 

Kahve şirketi 
e~neıine )'Gftrı/t/r 61ne ve Briand - Kellot misakının cAtGERt~N> vapuru 20 tetll ... ,... hki'L 6 • l"' l jmzasında Amen"kanın 0"'1a.tlğı mO- m~zda UverRoldan gelip yük çık~ 

ıl Q teOf itmlf Ve QZlm ge en latu1*. lJ (H~) .,... ~.., d~ id~eye itiraz ederlerae lı hlm roıu tebarttz ettirmit ve sözlerin· racak ve arni zamanda Liverpol tçlll 
'L. 1 .. d -... 1'&1dmı 41\\a .le iane hır bG IÜJıe kadar mahkemeye ak- töyle bitlrmiıtir: yük o.lacaktu-. 

f eduJr4ere te1Jel•U/ of unmU-•fU1' biW\ ••"- .... ftllıuduk seci... Eier bn\Qd aüdcleti Beyaelmilel hak ve adaletin ida.. H •1. h •d -•ü •ı ---ı.•,• .. ı . ., tilhldPtW• ""'llUl aW\\. ~a- bekler- itin ...ııkemeye iatikali a ı azır a m sena xna"ı .. -
Ank~•· 12 (Hususi) ~ Brasılya ti. Buradflki ali\tadarlar tetkikatm dan t.tiaat. •~tiyle dlWameleri· içia Maut dört bet 8Ün daha tazım- meal bir tek milletin neri olam.az. leriyle çok renkli re mlerle il'ti-

kahve Jirk ti hakkmd• bı. müddet - siıort• tarif ele.ripin ne dereceye ka.. ne ...... ..U.a _...._ il.deleri dıı. Bayatı .-faatıer clbJrpm real te.. ıar etmekte olan 
tenberi yapılmakta olan teftlt 1'1 tet d ; .. .ı· .1 . u kU ı ~ d"· 41e .. ı. .. H:!lı! u-. __ , hak. .. Avukat Ek • ---1LJ ....ı;,.,. ita• il• JllDJD&~ W.an edilemez, Enetm•9YOft•l •ht meow 
.kikler tamamı le aJhayet bulaat ye "1" ~ır.ı ~üı nı..,m a o ea •• mev- un • ..,... ...,...- un reının •"~ .-• L 

1 
t db"r aım: safh a welnüttir suµ üıeriııde 1apıldıtuıı tarifelerde liği ~fta -.kit ,-.f 19'c. Ceva~ mücldeiumumilije verdiii dört hı- "'7ctalaıma- için oau uğ.. ldal'e!i aboneman için 

ş e ı asın • . '. lann buaün phaeai beklenmektedir. lira dördüncü aorwu hikimliiinin tahfPlp • ....myetl ekle etınelc Mümeaail •nJ• 
Bu it üıeriade yapılan teftiflu ne. karaıılaftırılan tenzılAtın ılin edildi. y .sı.1.1-J ...__ idd. ile adli . ., ___ ..ı! -..1n M f al t kl 'f · b r tot-•-ann m~a."•ı.....- ıana .. ran ye veanemıe .. TIU ~ ...... •ka'bllfllıi 04 ... k icap ~ u ass e ı er ~ 

~eelınmit ve •tltettftler raporu. ma.. tini ve bunun dışında re~stıra~s U • meaini ~ "11ha1Na teb- mittir. Bu ihtilaflı paraya kim._. 'rafla şu adrese gıöıulerilmesi: 
lıye bat h~kuk mtlpvuinl• H~aliii ~erindt! bir teftit yapılmam11 oldu - lii eı.ai muhtemeldir. ıc..un auç- hip ~maaaktadu. Muhakeme a.- der. H. Kegeler, BerliırN kolaburaıer' 
al~ıula İktıaad ". Tieuet Vekalekt- iuııu söylediler. lulara iç pnlük bir itiraz hakkı ta• tic..mde kimbı alchıiu ............ -. L-s- .... Halmk il ""b Str. 10 
len hukuk 1110pvırleriııden mlH - aunaktadır. EO..r auçlular a:yni aün. ~ abuaa irat kavcled71-eL....L _. 1k -• - ':L~ 
kala heyete hayale •tlDmlttir· Hı1et u: sıı 11 

' 
1 
"' " ·- .. " ~·"'· 1W11u nerelc. S'flenmenin uhdesine yUP""": 

bu raporlar üzerindeki tMi)pkleriyle Vanzeland A d v·ı A ti - lah~lar,..,. ......... re. tiği vazifeleri ifa -·~·i huı\11-
mne,...ı.ı h .. Jıu~l 'flZfrethıi tayin n~.. y JD 1 aye ce belıçW ...... "- tara- ihtanna 'Ye muarifi .muhakeme 
edecektir. Bu suretle alınacak hu ,. uuvayı lrazandı • d ftndan Tepecik Yakut IDlrak 12.34 1274 kuruşun dahi mUdde-· - ..... ,.,.; 
kukt mtıtaı .. ı.r--11 sonradır ki alm.. Br!:1 ___ 1 11 (A.A) -V 7_ meDlD en No. lu ıebk 2 •Ylh evde oturan yükletilmesine 15/ 2/938 tarihı 

"' di ~· . ... 4-0'" ~ .. 1 Eıni Kam al hi .. k bil ltııak .. ka at ma,ı io•b '4~ ~tm'Jeı •·~ e " land .,_n~ Paııl Co"8 Üybiae Ha anenhı 939 malt yılına şid 341 lira muhammen bedelli mat'bu -L- ~ u ~- er üOfd ?e ~~ a 0 ~zerkel r 
l celçıtr . a....-. ~tanm• ""'vuınm nı ldı eı - n"1ıa~ ve ~en tanzun "J ı an 

• . d J -'-'-l eça1an muhakeme ııe~•mit v, evrakı 21-7-939 tarıhli pertembe günfl StL&t on heıte ihale edfl~ek -'evhin aıvah•nd• icra kılınan tah'-" .. L-. • :ı..L_ • ·n 
Bası sil'Orta primlen o a,, ... ,, e 0 20 0 . dd aı .,, ._ ..,...,_- ~ .. .. arıı- mu P&\'Yl g\yap ın~rnamc:suı 

haftalık Casaandro mecmuaaında •- zere g n mu etle ekajltmeye konmuştur. kat ve ınuhakem• eon~nda· Med taiJwı hul" f -
ve bu primlerin verilmesinde bası.yol ki iapfkU aleyhinde makaleler net Taliplerin % 7,5 ~eıninat a~çalile aözü ıreçen gün enctımene ve faz.. Qt kaı\wıun 132 inci madd~i hük°.: =:ııkemekor7d:un~Y~J~e kılıO 
uzluklar drG1mul mf1naaebeti7le ..mm Calla 98 bia fıuk '8zllliMt la ınaUlm•t .,1mak ıı~ye.ılenıı btr ıun encümea kalemine müracaat.. müne tevfikan mUddeialeyh Kune- teblii makamına Qiın olaıak 

t Wkltr 111nldlimdu J!laMtdilmit- vennaie -a.kAm ebaupuı. lan ilAıı ohuıW". '-' ll-11 •a•• ria bit q aıfıaıda aıGtıenk tv• ela. ilan olanur. 



..__2: remmuz 1939 ~erıemoe ----------~--------~----------~~~----~~~....:.(A~N~A_D__.:.O_L_U_):__ ____________ "'"""':'".""'.":'".""'.":'~~------:::---------:::-------------~------~~---:-:~(-S_A~H!FE 11) 
ııııııu111ıımmttunıınıı111111111111111iın1111ımtnınıtm.1111111mıınınııııııııım1111111111111 .... ~"i'~ .. ~~; .. ·r·;~-;;-;.~;;, .. ·A.·;i;"ll'ğt'~-:.:ıi:·~7ı ... 'A.i';;~· .. ·r·... Izm ir L · se ve Orta o kul i ar sa-

L Üz U O lar l Komi yon•ı ilanları i tın alma kom· sy n an~ 
• İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 

1 
Sö ·k k k 

'<ASABA HATTI ı 
l:ırnir • 1stanbul • Anknrn yolcu treni her gün saat 6,30 da harel<et 

~der. (Bu trende Pazar • Cuma • Çar§amba) gUnleri Ankara için bir 
"-t.klı ve Eıkiıehir jçin bir yemekli vaıon vardır. 
h lırnir • Alaıehir yolcu treni her sün ıaat 16,40 da Basmahaneden 

1 
lreket eder. (Bu trenin M::ıniıada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
il Sonıaya devam• vardır ) 
llnıir - Bandırma aürat treni Pazartesi • Çar§amba Cuma günleri ıa· 

:t 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek yolcular için 
&l\dll'rnadan Yapur vardır.) 
lzrnir • Bandırma yolcu treni Salı • Per§embe • Cumartesi - Pazar 

tÜttlerl aaat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle 1stanbula gidecek 
~olcular için yalnız Perıcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
••rdn·.) 

..\ YDIN HA TTı 
laınir • Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarıamba - Cuma 

-Cllrnartesi Fünlcri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
lıurttur • lsııartP. ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

laınir - Nazilli yolcu treni her gün aaat 15 de hareket eder. 
•~mir • Nazilli otoray her gün ıaat 18 de hareket eder. 
IZllıh- • Denizli yolcu treni her gün saat 1 O da hareket eder. 
l:ırnir • Ödemiş yolcu treni her pn aaat 18,10 da hareket eder. 
laasir • Tire • Ödemiı muhtelit yGlcu treni her ırün saat 5,45 de ha· 

telc•t eder. 
ı .... 1r. Tire otoray her alin saat 18,30 da hareket eder. 

TELEFON NUMARALARI : 
't anl'1B lhhan 1222 • 2632, IC.aFJıyaka ı 5055 İmdad- aıhht ı 2048 

l.!Uddeiumumilik : 2455, Poliı : 2463, tehir telefonv müracaat No. 
2200, tehholer araaı telef'* mUracaat No. 2150, Elektrik ıirketi : 2091 
lill._ pal 1 1328, ha•a •aılİ f abrikaaı ı 2294, Karııyaka au idareai ı 
S1og, Ba111ahane i«aayonu : 3638, Ala;ancak iataayonu : ~134, Pasa· 
l>Ort vapur ialceleal : 28M, Denlzbank acenteıi : 2674. lzmir ıu ıirketl 
ac>ıs, Takıi istemek için ı 4040 

KORFEZ VAPURLARI a 
lııNrdea Karııyaka)'a ilk yapar aaat 5,30 da Paal\porttan &'9'."9 .an 

"•J>• 11,30 ,.a Konaktan kalkar. Karııyakadan lzmire ilk vapur saat 
8 d•, eon vaptU' da 24 teclir. Gündüzleri her yarım aaatta bir kartılıkh 
"•Purlar hareMt eder. 

ŞEHiR D>WILI NAKiL VASITALARI : 
'f falnvaylu 1 •ahahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tranı 

"•1 g da harek• eder. Konaktan S,20-6,20 dedir. Gece •On tramvay 
Ciizelyalıdan 24,~ te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
d•kikada bir tru .. •ay vardır. 

Ot..,...• ı Bu•"• Bornova, Baımahane, Tepecik ve Alu.ncak hat· 
lııı. her sün munt.zam otohüıler İflemektedir. 

HAV ALI KATARLARI : 
l:ı:lllir-Buca : 6,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-19, 10 

1 ••11air • Bornova ı 6,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-17, 
s. ı s,so.20, 1 o. 

1 
1-... • Kart17aka - HaeıhU..yiDler ı 5,43-7,31-8,30-10,20-12,10. 
3•C>l-t4,50-18,~17,47·19.30-21,2S. 

1-.... Menemen ı 1,48 (Yalnız Cuınarteal rUnlerl 113,03) 

l>blZYOUA'U ı 
Çarıamba günlet- saat 12 de l11tanbula aUr'at poıtaaı. Perşembe 20 t U'apostaaı. Çarıamba 10 da Merıin ıUr'at postası. Pazar gUnU 12 

~ '*"rain poataaı (Radoaa da ufrar.) Karaburun poıtaaı Pazarieal .,.. 
~·e sfinleri saat 9 da. 

MEMLEKET HARiCi t 

Q l'a\.1an •apurlan m11ntasam postalar ı Çal'fAmha aaat 17 de Pire, 
~nd ~i, Venedik, Triyeate. Perpmbe aaat 17 de Radoa, Adalar. 

N ~BETÇİ ECZANELER ı 
h.! Pazar ı Kemeraltında Hilal, Karata, ta B. Habif, Keçecilerde Yeni iz
~. ı.,..._urmda A.art. 
t ~aa&rteai , Kemeraltmda Şifa, Güzelyll\lıda Glizelyalı, Tilkilikte B. 
'ils, lkiçef1Del11cte lldçepnelik, Alaancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 
._:.ı. : Kemeral\ında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, Al· 
~ta B. AhJIHM! Lütfi, Eırefpaıada Efrefpafa. 
~ba : Ba.,....urakta Sihhat, Karataıta B. Hahif, Tilkilikte Yeni 

p • lrsadpazarmtla Asri. 
t -., .. tnbe: Kemeraltında Hili.1, Karantinada B. Eıref, Tilkilikte B. 
~ Htrefpaıada Eıref'paıa. 
4~ ı Kemeratıncl• lttihad, Güzelyalıda Güzelyab, lrcadpazarmda 
~lki~ımelikte lld~melik, Alaancakta B. Fuad. 

• ......_...._i : Baıdurakt. Sıhhat. 

ıııı11111nı11111111111111111111111nrı1111111111111111rnı 111ııı11111ııırı1111111111111111ıı1111111rıı11111 nı ı 
~eniz yolları lzmir şubesinden: 

ır."''lrt ~olcuların nazarı dikkatine: 
ltı\l'ker hangi bir haftanın İstanbul sürat postası kalktıktan sonra günle 
ları ayYet olmadan müteakip ekspres için kamara bileti verilmeğe baı}o 
lçitı.acllJ:tır. Bundan mada ayı:ıca müteakip iki 1.stanbul ekspres postası 
ttı .. de lrıu edenlere keza kamara biletleri verilecektir. Ancak lüks ka. .. raıa 

ıı l' bundan müstesnadır. 
tl'ıtıtu kamaralar için haftanın İstanbul postasının lzmire muvasalatını 
ceıtıealı:ip bilet vE>rilecektir. Yolculanmızın bu kolaylıktan istifade ede
tlla1 ~l'ı R'öıönilnde tutularak daima karışıklığa sebebiyet veren angaj -
~oı~ ann kaldırıldığını arz, telefonla yahut bizzat milracaat surefyle bu 

a taleplerde bulunmamaları rica olunur. 12-13 2451 

~~-------~-=--=-~~~-;-;--
~) d ı n vilayeti daimi encü-
lll~ninden: 

clcft~~dın Kültür dairesi için 257 lira_50 kuruş muhammen kıymetli 
t01719c çizelge bastırılacaktır. Taliplerin % 7 ,5 teminat akçeleriyle 
Q~le. trı39 tarihli Perşembe günü sa8:t 1.? de da.i~i enci.i~en salo.n .. una 

ctı'tı.i c al~rnat almak ve nümunelerı gormek ıstıyenlerın her vılayet 
....._ ncurnen kalemine müracaatları ilan olunur. 13 15 6 (2468) 

~- d. . . f 

dqltındır bele ıye reislığ n-
eıı: 

30 b~39 Yılı 1 k .. "h . . . 1 k h . el • '"' k·ı e e trik rnotöriimüzun ı tıyacı ıçın a ınaca ta mınen 
t~~,t\~al\ı ~motorin ve makina yağı -~ünakasasına iştirak .e~en olma
~ l'lldıt.i cd·l nl~ müddeti bir hafta muddetle 18/ 7 /939 tarıhıne kadar 

l'l\ı~ lleı~n:'ıt olduğundan taliplerin tarihi mezkurde saat 16 da ka-
ıye encümenine ınüracatları ilan olunur. (2467) 

- İzmir Müstc.hkem Mevki merkez birlikleri hayvanatının ka~ zmir lise ve ortnokulları için azı 510, çoğu 519 ton mı 0 ömü-
pa1ı zarf usuliyle eksiltmede bulunan 354500 kilo kuru ot rU kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~ur. İhalesi 18 temmuz 939 
ihtiyacına verilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın salı günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnamesi her gün kUltur direktör-

lOğünde goriılebilir. Tonun 24 lira fiat tahmin edilen bu ihtiyacın alınacaktır. 
2 ı T /939 S I ı:. d K l d 1 · ilk !eminatı 934 lira 20 kuruştur. 1 teklilerin 2490 sayılı kanunun 3 cil - halesi J 8/ ernuz a ı günü saat J _, e ış a a zmır 

Levazım Amirli~i Satınalma komisyonunda yapılacaktır. ve 32 inci mnddeleri mucibince hnzırlıyacakları teklif mektuplarının 
3 _ Tahmin edilen tutarı ( 13293) lira (75) kuruştur. 18 temmuz 939 salı günü saat 14 e kadar, hükumette kültür direktör-
4 _ Teminatı muvakkata akçası (997) lira ( 4) kuruştur. lüğünde satın alma komi yonu başkanlığınca makbuz mukabili teslim 
5 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. alınacağı, saat 14 ten soma verilecek veya po tada gecikecek mektup-
6 - lsteklilt:r Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- ların kabul edilmiyeccği illin olunur. 30 5 l 1 16 2297 

termck mecburh1etindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvalckatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. (2480) 

bir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 

4200 Kilo Taze fasulye 
4200 c Patlıcan 
J 681) « Bamya 
4940 ı: Domates 
336 « Taze biber 

- İzmir Müstahkem Mevki AptuJlahağa mıntakasındaki birlik
lerin açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan yukarıda 
cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip çıkma
dığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi l 5/ Temmuz/ 939 Cumartesi günü saat 11 de Kıt
lada İzmir Levazım Amirliği Satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen yıtarı 877 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkatn akçası 65 lira 82 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görü]ebilir. 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 aayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatmdan evvel komisyona 
müracaatları. (2479) 

Bornova Tümen Satın Alma Komieyonundan: 
- Caziemirdeki birlikler ihtiyacı olup kapalı zarfla münaka

sada bulunan 6 kalem yaş sebzenin muayyen olan vaktinde 
ist ... rin verdikleri fiat komisyonca pahalı görülmüş ol
mak:'a 2490 sayılı kanunun tarifab dairesinde bir ay zarfın· 
da işbu htiyaç pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 1 i Temmuz/939 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı vasatı 8044 lira olup ilk teminatı 604 
liradır. 

4 - istekliler Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika 
ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

5 - cartnamesi her gün kom"syonda görülebilir. 
6 - ıteklilerin 2490 sayıl, kanunun 2 inci ve 3 ncü maddelerin

de yazılı vesika ve bu işe ait ilk teminatlar ile yukarıda bil
dirilen gün ve saatmda Bornova Askeri Satın Alma komis-

___ yonuna gelmeleri ilnn olunur . ._. (2471) 

lzmir 1 ramvay ve E ektrik Tıi;:k 
Anonim şirketinden: 

Tenzilatlı tarif eler: 
Elektrik tesisatları aşağıdaki şeraite uygun olan, ve şirket'mize yazı 

ile dunışr.n abonelerimize aşağıda gösterildiği şekilde tenzilat yapıla
caktır. 

1 - Ev E>lektr' k cihazları buluııdurıın ve tesisat kudreti asgari 700 
vat ol:ın auoııelere, puant harici saatlercte yapacakları safiyat için, 
ki!cvat sr.at huşına l O kııruştun faturn.lanacaktır. 

2 - En az ve batlı başına 1 kilovat takatında bir ısıtma cihazı bu
lur.duran hu usi ikametgah aboneleriyle, mesahai sathiyesi 60 metre 
munıbbnı tel•nvüz etmiyen ticnrethane abonelerine, ve mesahai sat. 
hive.:ıi 50 metre murabbaını mütecaviz ticarethane aboneleri için, baş
lıbs.şına 1 kilo\'attan dun olmamak şartiyle 4 kilovat takatında ısıtma 
cihazı bulunduranlara: 

a - Aylık umumi sarfiyatları 5G kilovatı geçmecl:ği takdirde, pu. 
ant har'ci saatlerde, yapacaklan istihlakat için kilovat saat başına 10 
kuruştan faturalana('ktır. 

h - Aylık nrliyatlarımn umumi tutarı 55 kilovatı tecavüz ettiği tak 
dinle puant harici saatlerde yapacakları istihlakatm ilk 20 kilovatı 
7 1-2 kuruştan faturalanacaktır. Mütecaviz kısmı 3.25 kuruştan fatu~ 
ralanacRktlr. 

Not-Puant ::aatlerj istilahının ifade ettiği mana şudur: 
ı:ı - 1 eylülden 31 marta kadar olan müddet zarfında saat 16 dan 

23 e karlar olan !laatler . 
b - 1 nisandan 31 ağustosa kadar olan mUddet zarfında saat 18 

den 23 e kadaı· olan saatler. 
8 - Tesiımtlnrının takatı askari 4 kilovat olan otellere, kontrat se. 

nesirıin ilk 750 i tihlfık saatinden öte yapacakları istihlakat için, kilo. 
vat "aat ba!lına 8,5 kuru!ltan faturalanacaktır, 

4 - 2 kil ... vntı donanma olmak üzere asgari dört kilovat takatı ha
iı ol,ı.n s·nenıa! ra kontrat senesinin ilk 750 istihlak saatinden öte, 
yapac:.kları sHt i.vat için, kilovat saat başına 8 kuruştan faturalana. 
caktır. 

5 - a - Acıaal'i dört kilovat takatı haiz sınayi müe'"eselerine kon
trat senesinin ilk 1200 istihlak .caatinden öte yapacakları sarfjyat, 
kilovnt saat başına 6,8 kuruştan faturalanacaktır. 

b - Asgari b.ıkatı 25 kilovata müsavi veya fazla olan sına\'i abon~
leri için kontrat senesinin ilk 800 istihlfı.k saatinden öte ya~acakları 
sarfiyat kilovat saat başına 6,8 kuruştan faturalanacaktır. 

6 - 15 ili\ 80 kilovat takatı haiz olup arpa veya pirinç kabukları 
işleten müesseselere kontrat senesinin ilk 1000 istihlak saatinden öte 
yapacakları '3P.rfiyat, kilovat saat başına 4,8 kuruştan faturalanack· 
tır. 

7 - Y:.ıkarı. a saza geçen t:ırifeler Buca ve Bornova için yilzde 5 zam 
la fı'ltur~lanaca1dır. 

8 - Yukarıda söza geçen şerait'n her hnngi birisini haiz olan, ve şir
ketilY'ize yazı ile danışan hükumet ve belediyeye aid umumi hizmetler 
gören miicsse.,eler , dini ve hayır mile seselerinc, mekteb ve hastanele 
re mzkur tarifeler üzerinden yfııde 15 tenzilatlı yapılacaktır. 

12-14-16- 18-20-22 

ilan 
Ordu hasta bakıcı hemşireler OKU

iuna ait bazı izal1at ve olcula kayıt 
v~ kabul şar!ları 

1 - Hasta bakıcı hemıire yetiıtirmek üzere Ankarada M. M. Ve
kikti tarafından (Ordu haatabakıcı hemtireler okulu) açılmı§tır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 
memur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi bimıetlerini Ordu has· 
tahanelerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memlcke~teki 
biitiin sıhhi teıekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
a)·Clıı 5 lira harçlık verilecek ve iaıe ve ilbaalan tamamen okula ai' 
oracutır. 

S - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 asli 
m:ıaatan batlamak üzere maaı alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalaı 
aktır. Bu zaman dahi iaıe, giydirme ve barındırma orduya ait ola
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da ted riıata baılıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul §arllan ıunlardır: 

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaaıından olmak ve Türk ırkından 
buluunııak. 

b) Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife cörmc· 
ğe mü.sa it bulunmak (Bunu her hangi bir hııstahane heyeti raporu ila 
tevıik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Y B§t on altıdan apğı ve yirmi ikiden yukarı olmRmak. 
d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polig. 

çe tevgik l"llirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e) En az Orta okul tahsilini bitirmiı olmak veyn bu dereccd'3 

tahsil gördüğünü isbat etmek (Tasdikname suretleri musaddak olar<l!f 
eklenecektir.) 

f) EvJi veya ni§anlı bulunmamak (Evvelce evlenip boo:ananlarl 
kocası öJmüt olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bitdirit 
müsbit evrak keza eklenecektir.) 

~) Sıhhi sebebler dıJında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
cvlen'?'ek suretiyle veya diğer inzibati sebeblerle okıvdnn çıkarıldı~,, 
yahut altı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya {a.mamlamnd ğı 
yehut sıhhi sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahruckuk 
ettirileıcek mektep maaraflannı tamamen ödeyeceğine ve göaterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir· taahhüdname vermek. 

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

kiler M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerin· 
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat itleri daireaine yollanaccldır. Mü· 
racaatlarm 25/ Ağustos/939 da sonu alınmıı olacaktır. 

1 O -- Taliplerin kabul edildhderi ve mektebe hareket etmeleri 
r.yni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Anknraya k dar 
~rf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat işleri dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu h\s
rih edeceklerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

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

Istanbul belediyes·nden: 
Halkalı Ziraat mektebini T opkapı - Küçük çekmece yoluna bağ

lıyan iltisak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf eksiltmesine konul
muştur. ihalesi 19/ 7 / 939 çarşamba günü saat 15 de Daimi encümen· 
de yapılacaktır. Muhammen bedeli 22421 lira 69 kuruş ve ilk teminatı 
1681 lira 63 kuruştur. Proje şartname ve buna müteferri evrak 120 
kurus mukabilinde Nafia müdürlüğünden alınabilir. 

Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Nafia müdürlüğüne müracaat
la "buna benzer en az 10000 liralık iş yaptıklarına dair alacakları ehli
yet vesikası ve 939 mali ~~lına ait Ticaret odası vesikalariyle beraber 
2490 numaralı kanuna gore hazırlıyacakları zarflarını ihale günü 
olan 19/ 7 /939 çarşamba günü saat 14 de kadar Daimi encümene ver· 
meleri. 2 7 12 15 ( 470 l / 2320) 

Elektrik tesisatı için müteahhit 
aranıyor: 

- Bodrum belediyesinin Nafıa Vekaletinden musaddak 30,014 
lira 1 O kuruş keşif bedelli clektirik tesisatı 28 6 939 tari
h;n:li'n it:b:.:.ren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulü ile mü
n~kasaya çıkarılmıştır. 

2 - Umumi inşaat ihale tarihinden itibaren on ay zarfında pro· 
je şartname ve keşifnamesi mucibince ikmal edilmiş ola -
caktır. 

3 -- Bu işe ait teminatı muvakkate bedeli 2251 lira 05 kuruşur. 
4 - isteklilerin asgari 30000 liralık elektirik tesisatı yaptıklarına 

dair ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri şarttır. 
5 - İhale temmuzun 2& inci cuma günii saat on beştedir. Bod

rum belediye dairesinde yapılacaktu. 
6 - lsteklileıin 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununda ya

zılı şerait dairesinde teklif mektuplarını tanzim ile ihale ko
misyonuna vermeleri şarttır. 

7 - Bu işe ait evrakı fenniye 150 kuru§ mukabilinde Bodrum be 
lediyesinden ve Muğla Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 
Bu hususta fazla malumat istiyenlerin Muğla nafıa müdür
lüğüne ve Bodrum belediyesine müracaat ederler. 

8 - Mül!'akasaya taahhüdlü posta mektubi]e d• istirak ed,.bilir
ler. Bu hususta vukubu]acak tC'ahhiirden mesulivet kabul 
~ilmez. 8 11 14 1 7 4840 2404 



<SAHiFE 12) 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39-40 

Me ı·$imlik en güzel kumaşlar gelmiıtir 
Müıterilerimizin hi1' kerre görmelerini ta•aİ78 ederiz.. 

Gmii*°Lise ve Ortaokullar sa
bo a:ma komisyonundan 

Cinai Miktan Muhammmen bedel I!': teminat 
kilo Kiloıu Tutan Lira K. 

Birincineviek- 22200 
mek 

IOkuruı 2220 Lira 166 50 

Koyun eti .3700 40 c 1480 c 111 00 
Dana eti 2083 30 c 624.90 c 46 87. 
Sadeyağı 1700 100 c 1700 c 127 50 
Toz teker 2411 27 « 657.97 « 48 83 

lzmir liseleri askeri kamplarına İ§tirak eden talebenin yiyecek 
ihtiyaçlarından yukanda cins ve miktan yazılı maddeler açık eksilt
meye konulmustur. İhaleleri 19 temmuz 1939 çarşamba günü saat on 
ı..te yapılacakhr. Şartnameler her gün Kültür direktörlüğünde gö
riiJebilir. isteklilerin yukarıda yazılı gün ve aaatta, teminat makbuz· 
lan ile birlikte, Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komi.yonu • 
muza müracaatlan ilan olunur. 4 8 13 18 

(AıN!aDOLU) 

~------..................................... , 
Lüks Mobilya Salonu 

Hüseyin Hüsnil Uziş 
Yeni Kaftflu ÇU'flll No. 29-38 

IZMIR 

MeYıimin aGzel bahar sGnJe. 
-!-.~- • • • • __ ı __ _ 
nuue mmımmı yaYl"UlllnllQa te-
miz hava alchrmak Ye bot nldt 
pçirbnek .. dün,...... - ... 
,. fallribaı olan 

Alman Phöniks 

Maiazamda me•aimin en tak 

zarif Ye aaflam yerli Ye AYrUp• 
Her çefid KARYOLA •• SOM
y Al.ARI sayet acas satılmak
tadır. Bir defa GÖRMEK kafi-

Deutsche Le
vante Linie 
G.M.B.H 

F ratelli Sperco 
Vapur acente•l 
ADRIA TICA. S. A. Dl 

13 Taunua iNi P='* 
.............. vf9 

H NAVIGAZIONE 
&mburg LERO • 43- Motörü 6/7 tarihia-

DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE de 18at 12 de gelerek ayni • - . .-. 
G M B H 19 da Patmo, Lero1, Kalimnoe, t..... 

· · · · köy ve Rodoea hareket eder. 
HAMBURG VESTA • lhtiyai 60.A. - V .... 

. «Adana> vap. 5 temmuzda bekle- ru 617 tarihinde ıelerek ayni aüa 
nıyor, 8 temmuza kadar Anvers, Ro- saat 23 de Midilli Sellnik, ~ 
t erdam, Bremen ve Hambur~ için iaç, lıtanbul, B~, V ama. Kie-
yük alacaktır. tence ve Batuma hareket eder. 

. cMllos> vap. 20 temmuzda bekle- LERO 43 - Motörü 10/7 tarl
ı:ıyor, 22 temmuza kadar Anvera , hinde uat 9 da ıelerek 11 /7 eaat 17 
R~tterdam Bremen ve Hambur• için de Pire, Korfo, Saranda, BriDdilli. 
yük al~caktır. Valona. Oraç, Gra•oza, Spalato, Lf 

Tahlı,ye: F' T • "---.a:a. ra, ıyume, nyeate ve v~ 
hareket eder • 

. cKreta:. vap. 11 temmuzda bekle- ADRIA • 14 B. _Vapuru l-3/7 
nıyor, Hambur~ Bremen ve Aııvera- tarihinde .. t 12 de plerek ayal 
ten mal çıkaracaktır. gün aaat 21 de latanbul. Pire,~ 
ARMEMENT DEPPE li, Marlilya. ve Cenovaya baıebt 

eder. 

IStanbal 
ğünden: 

Nafıa miidürlü-

c~P AGNE:. vap. 20-26 temmu:ea ZARA • 43 - Motörü 13/7 tari
'.loğru bekleniyor, Anvera (doiru) hinde 1aat 11 de ıelerek ayni pa 
ıçfn yflk alacaktır. 1aat 19 da Patmo, Leroe, K•H"'D9w 
DEN NORSKE KlDDELHA VSUN- flallköy ve Radoea hareket eder 1 1 JE OSLA • 

ilılllll!!!!!!91;;.~!!lllm.!!!~-----~--~~---• «Balkia:. mol 28 temmuzda Dfln· ROYAL NF.ERLANDAll 

dir. 

25.7.939 Salı günü aaat IS de lstanbulda Nafia Müdürlüjünde 
~tme komİ8yonu odasında (37248.13) lira ketif bec:lelli Silivri 
)6k6met konajı ikmali inpab kapalı zarf U1uliyle ebiltmeye kcvıuJ. 
muttur. 

T. c. Ziraat bankası ~~k ve Norvev lçhı hareket ıd ... k- A~~~- 121. 
AMERlC.AN EXPORT LlNEs tNC: 7 tarihinde aeJerek Ameterdam. RCl&

cEkaermonb vap. 8 temmuza dol- terdam ve Hambwa u..,.,,ı.n illa 
ıl bekleniyor, Nevyork fçhı yttk a. yük alarak barebt eclecektir. 

lllCaktır. Mukavele, ehiltme, Bayındırbk lıleri pnel, bU1U1t ve fenni 
prtnameleri, proje kqif hullaaaiyle buna müteferri diier evrak ( 187) 
kunıt mukabilinde Daireırnizden verilecektir. 

Muvakkat teminat (2794) liradır. 
lıteklilerin teklif mektuplan ve en az (35000) liraLk bu ite ben· 

zer İf pptığına dair idarelerinden almıı olduğu vesikalara istinaden 
!etanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmıt eh
liyet ve 939 yıhna ait Ticaret Odası veaikalannı havi kapah zarflannı 
2S.7 .939 Sah aünü aaat 14 de kadar latanbul Nafia müdürlüğüne ver· 
meleri. 2 8 13 18 ( 4636/2291) 

Akhisar Hususi Muhasebe me· 
morluğundan: ) 

Kethüda mahallesinden lamil kızı !afiyenin muhaaebi hUMUiye 
430 lira 56 kurut vergi borcundan dolayı kethüda maballelinde 
Kötk JODimda 83 kapı numaralı S oda ve bir miktar avluyu mÜfte- -
mil bir bab icar hane1i 26-7-939 pazarte1i ıünü idare heyeti huzurun
da ihaleai iccra kılınacakbr. Talip olanlann % 7 ,5 pey akçan idare 
heyetine ve izahat almak iMi,...deriD •"h•-hei huuiya ~ 
müracaatlan ilin olunur. 9 11 1' !432 

11 an 
M. M. Vekaletinden: 

1 - 1485 1ayıb kanuna göre 1avq sakatlan ile tehit öbüzlerine ja.. 
bet eden ikramiye miklarlan ap.iıda yazılıdır. Bu paraların daiıtıbt 
müddeti dört ay olduğuna aöre malUI ve tehit öbüzleri ellerindeki v~ 
laikle derhal tevzi kon:i.yonlarına müracaatları. 

2 - Beher telüt aile.ine 23 lira 30 kurut verilecektir. . 
Lira Kr. İ' . Lira Kr. 
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ltURULUI TA RIHI 1-

100 ,000 ,000 Tiirk liraaı Şab. 
oe ajan adedi 262 

Zlnl w Tleart ı.. -'" Ba•h m•a .. ı.ı...t 

.... b .............. 28.800 lira ikramiye verecek 
Zlnat ... 1r....... ........... ... ...... ... tuuruf beeaplanacla - .. 

10 .................. ıı•ı .. 4 .., ... ldlıHlc kur'a De &fAiaclald pliaa 
... ~ tlaimlncalmra 

4 ,.... ı.ooo Urahlt 4,000 Ura 
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•• ····- ......,. ...... takti• "' 20 , ...... YerilecMtlr. ttralar ...... At .wa. ı -' ... ı 8iriaıai 1ra.-. ı Mut we J e.. 
..... ....._.. .. .-Uecektlr. 

• 
1 Bankası'nın T . 

1939 K. • 
Tasarruf ikramiye Pldnı 

32,000 L İ R A M 0 K A FA T 
------=====================·======::::$=========------

Kur'al 1 Şahat, l Mayıa, 26 Ala•tm, 1 EyliJlı l /Jtinr:l 
an tqrin tarilalerintla çell.il~ektü rP' . iKRAMiYELER ·ıuuıilllm 1111uı1111111111111111ıuıuuuıııuu1111111uın111111uı111\ 

-
1 I Adet 2000 liralılı - 2000 lira i 
= 5 • 1000 • - 5000 • 1 
1 8 • 500 .. - 4000 • !i 
1 ı 6 • 250 • - 4000 • i 
1 60 • 100 • 6000 • i 

cEbmoor:. vap, 28 temmuza dot SVENSKA ORIENT LINIEN 
·u bekleniyor, Nevyork için )11k a • VINGALAND • • Mot&G 1 'J/"I 

1 acaktır. tarihinde gelerek Rotterdmı, Jiuııt 
D. T. R. T. burs, ve Sbmlinavya limanJan icb' 
cSZEGED:. mol 8 temmuza d~t- yük alarak hareket edecektir. 

·u bekleniyor, Tuna llmanlan için V ASAi.ANi> •• Motörü 27 /7 a. 
·Ok alacaktır. rihlerine doiru beJdenmelm oı_. 

«Tiıııza:. mot. 27 temmuza dotru Rotterdam, Hambura l&Mnlan icfa 
ekleni7or, Tuna limanlan için yOk yük alarak hareket edecektir. 

ılacaktJr. 

cKaua:. mot. 28 temmuza dotrıı ZEGLUGA POLSKA LINllll 
ekleniyor, Beyrut, hkenderlye ve LECHIST AN - Motaril 21 /7 ta-

'>ortsaid için yük alacaktır. rihlerine dotru beklenmekte olup 
'ERVICE KARİTİME ROUMAlN Anvera, Cdynia. ve Danzis liınanle. 

cDuroator> vap. 7 temmuza dofru rı için yGk alarak hareket ecl ... tlr. 
ekleniyor. Köatence Kalaı ve Tuna ftt _. .._ M 
·manian için yflk alacaktır. DVICE MARITIME R""'~ 

cDurostor:. vap. 4 atustosa dotru • ALBA ~:•Vapuru.!~ 
'~~ar. ~--~ ... Ta- &Ptoa...9.39 ......... dair.a 
ft lfmaina!'I Jffli'1!'t 11ta~11ıttır. Mab.~ova,,. t4anilya ..-.-

Vapurlann hareket tarihleriyle cu ve yük alarak hareket ll~H lalli. 
avlunlardaki deiifikliklerden acen- lllıa•ül ı..-.1rıet .........,...3 

0 me1'uliyet kabul etmez. laalarüld deiil0r1.,_•• 

Daha fazla tafsillt almak için ~ kaW ebMa. Dalla 
1irinci Kordonda 150 No. da W. F. tdıil&t ltia Dmcl kal•••• FtA • 
-lenıy Van eler Zee vapur acentah- TEIJJ SPERCO ....- _...,_. 
~ına müracaat edilme1i rica olunur. mlracaat .. Dmetl rica ..._.. 

TELEFON: 2007 /2008 Ts'ıf•ı ... .. • 

!lllllllllllllllHllHllllHUlllllllHllHIHlllll-1111•-

I Taze, Temiz, Ucuz 

1 LAç 
==! Her türlü tuvalet çeşitleri 
§i Hamdi Nüzhet Çançar 
_ SıMat ecsalaane•i = B.ımak Btlytlk SalePt101l11 bam karfuıa•ı 
._.llllllUIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUlllllHllUllllmaUllH 

1 Nazilli belediyesinden: 
31 /7 /939 pazarte1i aünü saat 16 da Nazilli Belediye ihale en

cümeninde eksiltme komisyonu oda11nda 42318 lira 84 kUl'Uf bedeli 
kqifli Nafia V ekiletince muaadclak Nazilli kuabeaı elektrik tebeb 
ve tranıf armatör ve tesisatı 2490 aayıh kanunun hükü.-:ılerine IÖl"4f 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmUfbır. 

Muvakkat teminat miktan .3173 lira 91 kuruttur. 
F ennt tartnameleri proje kefif hüıa.. ile bana mGteferri dile 

evrak 6 lira mukabilinde Nazilli Belediyesinden ahnabilir. 
isteklilerin teklif mektuplan ve en az 30 bin liralık bu ite benzer 

İf yaptığına dair Nafia idarelerinden alniq olcluiu veaikalara ietina-
1 den ihale tarihinden 8 gün evvel alınmıı ehliyet ve 939 yılına ait d
l caret odası veaikalannı havi zarflannı 31 /7 /939 Pazarteei aGnG ... t 

1; ıe kadar Nazilli Belediye encümenine gelıneleri lazımdır. 
13 16 19 22 (2466) 

1 95 • 50 • - 4150 ,, i 1 250 ,. 25 .. - 6250 ,, § - = 1 435 32000 § 

Mev•imin en yenilik
lerini bayan kumar 
/arının erkek kumar 
larının en eyi•ini 

M. M. V. deniz levazım sab a 
alma komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 17 .2.SO lira olan 1 O. 000 kilo köeele ti 
temmuz 939 tarihine raatlıyan Perpmbe aünü 18at 14 de kapalı -"' 
alınmak üzere ekliltmeye konulmuıtur. 

2 - ilk teminab 1293 lira 75 kurut olup fUtnameai her gün~ 
misyondan parasız olarak &linabilir. = = ElllllllllllllllllllllllllllllllHllllHlll•nıuıutumulUlllllllUllllDU•l .... lllllllllUUlllUlllDllUUD.-ii 

T. Jı Bankasma para yabimalda, yalnız para birilttirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihiDW de denemiş olursunuz 

lbrahim Karakaş 
ta11 alınız. 

Odun pazan No. 11 

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

3 - isteklilerin 2490 savıb kanunun tarifab dahilinde 't.nM 
edecekleri kapalı teklif mf:k~plannı en geç belli gün ve ... ~ 1ılf 
saat evveline kadar Kasımpa'8cla bulunan komiıyon ı..kanlı 
makbuz mukabilinde vermeleri. 13 17 21 2S (S029/"--~ 


