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nun, Büyük Millet Meclisi ta• 
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MAR E ALiMiZ 
Dün Menemen ile F oçada, teftişlPrine devam ettiler 

Mareşalımız, bugün uçak 
a y arını tefi iş edecekler 

lngiliz hüküm. 
darları 

Vintsor şatosunda açılan 
hayvan \Sergisiui ziyaret 

ettiler 
L:ondra, 5 (Radyo) - Kral ve 

kraliçe, bugün Vintsor şatosuna git
mişler ve orada büyük bir kalabalık 
huzurunda açılan hayyan sergisini 

ziyaret etmişlerdir. Hükümdarlar, 

halk tarafından tezahüratla karşılan-
mışlardır. 

Genel kurmay başkanımız, bu akşam Kültürparkta ka· lv.ütekabii';;y arP.t!er 
palı atış po}İgODUilUil açılma tÖrenİne riyçıs_e_ t edecekler Sofya, 5 (Radyo) - Macaristan 

"'7 tayyarecilerinden mürekkep bir he-
-1/ yet bugün buraya gelmiş ve karşılan 

Ingilte enin ceva - J.)1! .. ~ mıştır. Bulgar tayyarecilerinden bir 

b 
heyet de, öğleden sonra Budapeşte-

] karşısında ye hareket etmiştir. 
Il n m d i Nil z h cl ÇAN ÇAR 

Geçen hafta miUetler arası siya· 
si münasebetlerin istikbali bakımın • 
dan çok mühim bir hadiae oldu, Ni -
aan ayı içinde Bay Hitlerin meıhur 
nutkundan sonra fngiltere ile Al -
manya arasındaki deniz anlatması

nın feshedildiiini bildiren Alman 
muhtırasına lnailtere hariciye neza
reti cevab verdi. 

Hatırlardadır: 1935 aeneainde F -
ranaanın malumatı haricinde imza • 
lannuı olan bu deniz anlaıması in • 
giliz ve Alman bahriyeleri arasında
ki inıaat ni.abetini yilzde otuz beı 
olarak teshit etmişti. Anlaımada bu 
nun bir taraflı bir karar ile feıhedi
lebiJeceğine dair hiç bir sarahat yok
tu. Buna rağmen Almanya lnailtere- ~ 

ni~ Polonyaya garanti vermiı olma- ! 
•ını vesile ittihaz ederek, adeta İn -
ailetreyi tecziye eder aibi, anlaıma
Yı f eshetmiıti. Mefauhiyeti bildiren 
nıuhtıradaki Alman tezi ıu idi: 

Bu anlatma ile Alma~ya lngilte
renin denizler üzerindeki faikiyetini 

kabul ve tasdik ediyordu. Bu da bit
tabi lngilterenin Almanyanın berri 
Avrupa üzerindeki faikiyetini kabul 
'Ve tasdik etmesiyle ve yahud daha Sayın mareşalımızın ıehrimizi teırifleri intibaından 
doiruıu böyle bir f aikiyetin teesaüa Şehrimizin büyük misafiri genel lak olmuş ve samimi hasbuhallerle 
etnıesine mümanaat etmesiyle mu. kurmay baskanımız mareşal Fevzi geç vakte kadar devam etmiştir. 
kayYed olabilirdi. Mademki İngiltere Çakmak, dün f\1en emen ve Foça ka- Maresal Fevzi Cakmak, fzmirden 
Polonyaya bir taraflı bir garanti ver- zalariyle civarlarındaki ordu birlikle- otomobille saat 8 de Menemene ha
lllek suretiyle berri Avrupa üzerinde rini teftiş buyurmuşlardır. Sayın ma reket buyurmuşlardır. Refakatlerin
Alnıan faikiyetinin teeısüsüne muha- reşalımız şerefine dün akşam ~ehir de birinci ordu müfettişi orgeneral 
lefet edeceiini anlatmııtır, ıu halde gazinosunda verilen ziyafet, çok par - Devamı 4 ncü Sahifede -
Ahnanyanın da deniz üzerindeki in- ooo*OO.-------
ıiliz faikiyetini kabulde devam etme• 
•i İçin hiç bir aebeb kalmamııtır. 

Halbuki iki hükumet arasında im -
zalanan anlaımada bu çok mühim 
nokta üzer:nde bır aarahat bulunma 
aı töyle dursun hatta buna dair en 
ufak ~ir ima bile mevcud deiildi. Bi
naenaleyh anlatılıyordu ki, lnıilte· 
l"enin Polonyaya sar-1\tİ vermeıi yü· 
ztlnden berri Avrupa üzerinde beıle 
dikleri taattuz emellerinin tevakku
fa düça .. olacağını sören Alman dev
let adamları ıinirlerine h&kim olama 
llllflar '9e bu hiddetin teıiri altında 
itte bu mantık ve iatidli.1 ucuheıini 
ot-taya atarak anlaımayt f eshetmit
le .. di. 

'- lnıiltere Nisan içinde almıt olduiu 
uu Ee .h h ak h sı mu tırasına itte anc ıreçen 
aft. cevab verdi. 

Mefsuh anlatmada Alınan tezine 
dair en ufak bir ıarahat ıııevcud ol-

ltalyan donanması 
Akdenizde cevelan yapma"~ üzeı·e 

Pazar günü hareket edecek 

---00000---
lngiliz konsolosu 
Viyanayı terketti 

Viyana, 5 (A.A.) - lngiltere 

konsolosu Donald Gaynord bu sa · 
bah Londraya hareket etmiştir. Ma
lum olduğu veçhile bir casusluk me 
selesiyle alakadar görüldüğü ıçııı 

Liverpoldaki Alman konso!osunun 

hudud haricine çıkarılması üzerine 
Almanyada bir mukabeleibib 1isil ol 

m ak üzere Viyanadaki İngiliz konso

losunun geri çağırılmasım istemiş-

---<<<**>>>---

Fransa- ispanya 
Münasebatı samimi bir 

saf haya giriyor 

Marep.l Peten 
Madrid, 5 (Radyo} - Fransanın 

Borgos sefiri mareşal Peten, bugün 
Paristen buraya gelmiştir. Mareşal 
Peten, buradan Burgosa gidecektir. 
Fransa - ispanya rnünebatmın, çok 
samimi bir safhaya girmek üzere ol
duğu söyleniyor. 

r 
Yarın 
Y3 

Parti ve Hükômet 
Genel sekreter, valilerimizin Par tiye olan 

hizmet /erini şükranla anıyor 

Vilayetlere müfett.şler gönderilecek 

( . . ..... 

Valimiz 8. Etem Aykut 

--

----~ 

. . • 

Ankar a, 5 (A.A) - Genel baş - hükOmet faaliyeti, Partinin beşinci 

kanlık divanının üç yıl evvelki ka - bilyUk kurunaymca t anzim ve kabul 
rariyle birleştirilmiş olan P arti ve - Devamı 4 üncü ıahifede -

Tiroldaki Almanlar 
Almanyaya tehcir edilecek ve iste

miyenler de, cenubi Italya· 
ya gönderilecektir 

Lonclra, 5 (Radyo) - Royter A· için Bolçanoda bir komite teıelddd 
janıınm verdiği bir habere göre, ederek, mukaveleyi tatbike batlJT&· 
Tirolda sakin bulunan iki yüz bin yacaktır. 
Almanın Almanyaya tehcir edilmesi . . 
• • 1 1 •1 Al h ••kA ) . Tıroldakı Almanlardan Almanya• 
ıçın ta ya ı e manya u umet erı 
arasında bir mukavele akto!unmuı· ya aeçmek istemiyenler, ltaJya hü-
tur. Bu mukavelenin ahkamı, derhal kumeti tarafından zorla cenubi ltal• 
meriyet mevkiine ~İrecek ve bunun yaya naklolunaca~tır. 

Bozyaka ve Karşıyakada 

2 cinayet oldu. Ahmet 
Ziya öldürüldü 

Karşıyakadaki hadise bir kız yüzün· 
den, diğeri de düşman ıktan doO-du 

o 

~a~ıiına ve hatta anlaıma hakkın- E • 
• ~.müzakerelerde buna dair velev srarengız 
una ~- 'k· I Katil Hasan Özpaytak 

"'rı ıy e olsun en ufak bir söz d • lt • • Katil Haaan 

ıeçnıediiine ıröre, İngiltere hariciye enıza 1 gemısı Bozya ':a cinayeti 
llezareti bu t • •• · · h · b · 
Zahmet çek e:ıı. ç~rutmekte ıç ır · l An d 1 ••tunl d 

1 
Evvelki akşam Bozyakada Hacı-

ınernııtır. talyan donanması a oau au ann a ya Hasan tep emevkiinde bir cinayet ol-

ln:i~~:! 8.:11 ?1~aele burada deiildir. Roma, 5 (A.A.) - İkinci italyan ı nasında filo Libyayı ve Ege denizi l :,.ır; ı!:t~~a=~=bi;h:cts~ muştur. İzmirli Hasan oğl u Hasan 
Ya arıcıye ııezareti muhtıra- filosu şarki .\kdenizde bir cevelan . . . . Ö~ı.>aytar, İzmirlilerin tanıdıkları ve 

cevab verirken yalnız Al nlarm k .. .. .. h k t lımanlarını zıyaret edecektır. ıini aydınlatan bu harp, ma 11 
delillerini ç·· •. ki ma yapma uzere pazar gunu are e e - f •l . l M' . ı. d k l ıyi bir adnm o lduğu için çok ~evdik-

- urutıne e iktifa etme - decektir. Ağustos bidayetine kadar 1 oya amıra mı ~uma?ı a et · cera, a§ ve ıeyecan romanı teri Arif oğlun. Ahmed Ziya Ahlazı 
0••aını 2 nci Sahifede - devam edecek olan bu cevelan eı · m cktedir. 111' _n.ı.o.k.u .. ru ... n.uz_._. -------· - Devamı 2 nci Sahifede -

Karsıyrrk cin~yeti 
Evvelki giın Karşıyakada Soğuk -

kuyuda Sndıkbey sokağında bir ci· 
nayet olmuş IHiseyin oğlu Hüseyin 
Gzkıron, büyük bir çakı ile hemşire
sı Güzidenin eski nişanlısı Mchmed 
cğlu Mustafa Çayoluğu k~basmdan 

-Devamı 2 nci Sııhifocle -
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Hatay Zrıferi do_ayısL.e 

Hatay ve sanatkar 
Hatiplerimiz, muharrirlerimiz Hatay işinin hallinden sonraki ilk 

aözle~:ni aöylemİf oldular. Yabancı matbuatta tabatiyle birçok yeni 
hükümlere rastgeleceğiz. Yalnız müttefiklerimiz değil, bitaraf in
sanlık alemi hu iıten sitayişle bahsedecektir. Maliim tarafın bu mev· 
zudaaleyhtarlık yapmak iç.:.ıt garip hatta gülünç şeyler yazacağını da 
kolayca tahmin edebiliriz. 

i lngiltere nin ce· 
l~_ş __ e_~ .... h_n_1r ___ D~a~h-ö_D_n ___ lhl~a--ı-:lb~e--~~1r~O e~~ ... rr .... a-=---• va~:, ... ~.~~,f:!!~~a 
Gayrı.safı· ı'rat üze- ikramı· ye Mem eket hastahanesi mİ§, ayni zamanda kendisine veri· 

1921 yılında yapılmıf bir mukavele ile kendisine hususi bir idare 
verilmesi kararlaımış olan Hatay, son yıllarda buna kavuşarak milli 
arzusunu 1:fade fırsatını buldu, kendini anavatana bağladı. Mukave
leyi aktdenler on sekiz yıl önce tanınmış bir hakkın bu asil tezahürünü 
kabulde, mevcud dostluğun takviyesi fırsatını buldular. İki yıldanberi 
bu çok açık yol üzerinde ilerledikçe aleyhtarlıklarını arttıranların, 

iyi neticey11 hayretten ziyade hiddetle karşılıyacakları muhakkak. Fa
kat kimin umurunda. 

Hatay işi ıı:mdiye kadar heyecanla takip edip onun artık halledild"ğir.; 
gören Türk:ye halkı ne düıünüyor, ne duyuor? .. Bunu tesbit bir vazife 
faydalı ve zevkli bir vazifedir. 

Yalnız haitihi, muharriri değil, köylüyü, i~çiyi, tnleb yi, hocayı 
kendi aamiını:yetleri içnde dnlemek lazım. Hatay heyecanını tarlada, 
tezgahta, köyde, kasal:iada hülasa Türkiye topraklarında ve halkında 
bUtün aatlliğiyle kavramak gerek. Bunu sanatkarlanmızdan bekliyoruz. 
Yazı, aeı, re1ılın olarak Türkün bu işten duyduğu sevinci, ıtmınanı 
hatta sururu yanna nakletmek vazifesi onlara düıüyor. 

Kolaylıkla tahmin edebiliriz ki halk, Hatay itini asla b:rkaç yüz bin 
ntlfua •e ıu kadar satıhta bir toprak meselesi telakki etmemekted'.r. 
En kara günlerde, Hatayın çok gerileri ditle tırnakla bir avuç inaan 
larafmdan müdafaa edilirken, onu azimle, celadetle hukukan olsun 
kurtaranlara minnet çok büyüktür. Kurtuluştan sonraki çalıtma yılları 
içeıı!de muasır insanlık aeviyeaine ulaıan, dııarıda bütün sulh seven· 
!erin hürmetini kazanan bir Türkiye yarattı. Bu büyük İşe bat olanlar 
~amanı selince Hatay mevzuunu da asıl davalar arasına aldılar. Mil
)bl>et Şefin sıhhatinden çok şeyi bu uiurda verdiğini memleket; acı
Jarm en büyütü ile duyarken Milli Şefin bu çeen iti en ırüzel ıekil
de hallederek dünya aulhuna temel yaptğmı da iftiharla anmaktadır. 

Bitün yurd, Hatay itinde derin bir acı ile eeniı bir sevincin asil tezadı 
içinde en büyük minnet ve teselli hislerini duymaktadır. Uzun yıllar 
hasretini çektiklerine kavuımanm zevki ile, davasının iaabetini ve sul
ha olan hizmetini bir daha sörmenin surur ve ıtmınanı bütün yürek
leri doldurmaktadır. 

TUrk 1&natk&rı bütün bu hisler ve heyecanlar senin kalbine, senin 
rahuna ılden bUyilk yolu aramaktadır. 

K.ONAL 
----~---------OO°*"OOv-~~~~~---

Karşıyaka cinayef Bozyaka cinay ~ ti 
- Baıtarafı 1 inci sahifede - -Baıtarafı 1 inci sahifede --

atır surette yara.la.mıştı. Yaralı Mus- bıçakla karnından yaralıyarak öl -
tata, nakledildiği memleket hasta- dilrmilştür. B. Ahmed Ziya Ahlaz, 
nesinde fazla kan kaybederek öl - önce fırıncılık ve unculk yapmaktn 
ınüştür. Adliyece yapılan tahkikatta idi. Eskiden Karşıyakada oturur ve 
Cinayette Hasanın babası, ihtiyar cfırıncı Ahmed Ziya> diye anılırdı. 

Hüseyinin de ali.kası bulunduğu an- Son zamanda Bozyakada oturmakta, 
laoılmıı, baba ve oğul yakalanmış , mahalle mümessilliği yapmakta id i 
meşhucl cürümler kanununa göre Vakanın sebebi bir ihbardır. Vak -
mahkemeleri yapılmak ilzere müd - tiyle :B. Hilmi adında birinin elbi -
deiunıumilikten ağır ceza mahkeme- seleri çalınmıştı. B. Ahmed Ziya, bu 
sine sevkedilmişlerdir. Mevkuf bulu- elbiseleri Hasan Özbaytarın çaldı -
nan i1d suçlunun, mahkemeleri şöy· ğını öğrenmiş ve bunu Bozyaka kara
lı ~eçmiştir: koluna haber vermişti. Tahkikat ya-

- Hemşirem Güzide ile Mustafa pılmış, Hasan Özbaytar isticvab e
vaktiyle nişanlanmışlardı. Aradan dilmiş, neticede serbest bırakılmış
bir müddet geçtikten sonra bazı dedi- tır. 
kodular çıktı, annem, Mustafanın sık Evvelki akşam bu eski mesele yü-

k • • 1 . . d v b 1 zünden kin beslemekte olan Hasan 
eı evımıze ge mesını ogru u ma- B Ah d z. h H t · . me ıyaya acı asan epesı 

mıştı. Bunu kendisine hareketleriyle mevkiinde rastlamış, yanına sokula-
ihsas etti, Mustafa, bu vaziyeti anne- rak: 

sine haber vermiş, o da: - Sen beni polise ne diye ihbar et-

- Ben anlıyorum, bu nişan devam tin! Demiştir. Bu sual yüzünden ara

edemiyecek ... Nişan yOzüğünü gö - larında atışma olmuş, Hasan belin -
türüp ver, bu kızla alakanı kes. dan çıkardığı bir bıçakla B. A.hmeu 

Demiş. Mustafa geldi, nişan yüzü- Ziyayı karnından yaralamış, kaçmış
fünü iade etti, çıkıp gitti, aradan 15 tır. Yara, ilk zamanlar hafif ;t;anne -
gün geçmişti, Mustafa tekrar evimi- dilmiştir. B. Ahmed Ziya, memleket 
ze gelmiş, hemşiremle konuşmu~. hastanesine kaldırılmış, tedavi altına 
Aradan ilç beş gün geçince bir defa alınmıştır. Fakat bıçak yarası derin 
daJıa gelmiş. · ve mühim olduğu için ölümü intaç 

Vaka g1lnü gene gelmiş ve hemşi- etmiştir. Suçlu Hasan, bıçağı ile ya
remle pencereden konuşmuş. Nişan kalanarak müddeiumumilikçe haz1r
bozulduğu halde onun eve gelmesi !anan tahkikat evrakiyle dün aksam 
doğru değildi. meşhud cürümler knnununa göre 

O sırada ben de eve gel - derhal muhakemesi görülmek üzere 
dim, Mustafayı gördüm: ağırceza mahkemesine sevkedilmiş-

- Nişan bozuldu, artık hemşirem fr. Fakat vakanın şahidlerini dün 
le alakan kalmadığı için eve gelmen 11kşam mahkemeye celbederek din -
doğru değildir. !emek mümkiin olamamıştır. Sebe-

Dedim. bi, şahidlerin uzak yerlerde oturma-
- Sen ne karışıyorsun? Diye ce larıtlır. Muhakeme, bugün görüle -

vab verdi, ne maksadln olduğunu an cektir. 

gelip vurmuşsun. Baba nda onu sa
na doğru itmiş. 

Suçlu: 
- Doğru degiJdir. Dedi ve babası 

Hüseyinin isticvabına başlandı. Düz
gün söz söyliyen ihtiyar Hüseyin, da
di ki: 

B h len bu fırsattan istifade ile mahud 
rinden tarho .. una.- . aş ekimtiği çenberleme ithamlarından haşlıyarak . Tediye emri v l • İzmir Memleket hastahanesi bas~ Almanya tarafından son zamanlar· 

Cak kazanç Vergl· lıerİ hekimliğine Sıvas Nümune hastah~- da İngiltereye karşı serdedilen bil-
/ " l / J • nesi başhekimi ve operatöril B. Cev- tün ,ikayetlere cevab vermiş ve ni _ 

Gerek yeniden işe başlamış, gerek aye e ge l det Gönenden 250 lira ücretle tayin hayet bütün hunlara rağmen, lngil • 
ötedenberi işe devam etmiş bulunan Bey'iye üçte birlerinden malfil su- edilmiştir. terenin yeni bir deniz anlatman hıı.k-
gayrisafi iratları vergilerine matrah bay ve erler ile şehid yetimlerine saassusss kında müzakerelere giri~miye •..l hat 
tutulan mükellefler ve bu arada kol- 1939 mali yılında verilecek bey'iye ik Bergamada sar hoşlub ta bu müzakereleri İnriltere ile Al. 
lekt"f · k tl · b. · · kfınuıı so ramiye mikdarları Maliye Vekaletin manya arasında mevcud olan bütün 

J şır e erı ve ırıncı • yu"zuH,rı.den bı•r v "tk'a 
nuna kadar mensup oldukları vari- ce tesbit edilmiş ve icabeden tediy~ rı noktai nazar ihtilaflarına teşmil 
dat dairelerine yazı ile keyfiyeti b il- emri vilayete gelmiştir. Bergamada Atmaca mahallesinde etmiye amade olduğunu bildirmiıtir. 
dirdikleri takdirde arzuhalin verildi- Bu yıl b'.rinci dereceden maJOl su- sarhoş halde dolaşan Saimefe adın- işte İngiliz nota ın:n asıl chem
ği tarih1 takip eden takvim yılının baylara 231 lira, ikinci dereced:.rn, da biri, umumi kadınlardan Zekiye- miyeti de buradan gelmektec:r. in • 
başında defterlerini tasdik ettirecek malfil subaylara 207,90, üçüncü de- nin evine gece girip içki içmek is - giltere burada kendi&inin Almanya
Jerdir. Bu gibi mükellefler bütün mu recedeıf malı11 subaylara 161,70, temiş, bekçi B. Ahmed :Akbulut me- ya kar~ı hasmane hiç bir düşünce .. i 

melelerini tasdikli deftere kayde- dördüncü dereceden malfil subaylara nedince bekçiyi tahkir ettiğinden tu olmadığını, yanlış ve hak ... ız olara k 
decekler ve takvim senesi sonunda 138,60, beşinci dereceden malUl su- tulrnuş, adliyeye verilmiş, mahke - çenberleme tavsif edilen siyasct;ı; 
blanço kar ve zarar hesapl~~rmın mu baylara 115,50, 6 ıncı dereceden ma mesi neticesinde bir gün hapse, 30 küçük devletlerin istiklalini ınuha . 
ayycn müddet içinde maliye dair&leri ifil subaylara 92,40, birinci derooe - lira para cezasına mahkum edilmiş- fazadan başka hiç bir gayeye matuf 
ne vereceklerdir. Ancak bu suretle- den malfil erlere 115,50, ikinci dere- tir. olmadığını, İngilterenin her zamar 
dir ki mükelleflerin vergileri gayri - ceden malill erlere 92,40, üçüncü de- ----zx:---- Almanyaya ve Alman menfaatl~ar.1 
!'!afi irat üzerinden tarh ve tahakkuk receden malı11 erlere 76,20, dördün- Tırtı/sız nikel kartı hayrıhahane hisler beslediğir.l 
ettirilecektir. Malie Vekaleti bu ka- CÜ dereceden malfil erlere 46,20, ve bu hususta meşru ve makul olan 
rarını defterdarılklara 

bulunmaktadır. 

bildirilmiş 

----00000----
Hayvanlar vergisi .. 

mururu zamanı 

beş ve altıncı dereceden malOl erle- kuruş !ar Alman taleblerini tatmin etmek üze. 

re 23,10 lira verilecektir. Tevziata Maliye Vekaleti .. gümüş 25 kuru~- re her zaman normal ~artlar dahilin· 
vilayetimizde 15 temmuzda başla - luklarla ayırt edilmesi zor olan ni _ de açılacak bir mfü:akereye giriş .. 
nacaktır. kel tırtılsız 40 paralık1arın tedricen miye hazır olduğunu talirih etmekte. 

tedavülden kaldınlmasını kararl:ış- dir. ----««Ut>>---

Devlet Pavl.yonları tırmıştır. Tırtılsız 40 paralıklar mal Notada kullanılan liaan o kadı 
mutedil ve ileri sürülen teklifler • sandıklarına geldikçe tedavüle çıka 

• l derece müsalemetcuyanedir ki Al • Maliye Vekaleti hayvanlar vergi- ınşaatı rı mıyacak ve darphaneye gönderile 
k man hariciye nezarednin buna nasıl si mururu zamanının başlangıcını ce tir. 

F h d · b" · t mukabele edeceği merak edilme•e tesbit ve vilayetlere tebliğ etmiştir. uar sa asın a genış ır ınşaa ooo>---- "' 

1839 sayılı hayvanlar v~rgisi kanunu hareketi deva:n etmektedi~. Polo~- Karşıyaka ana cad· değer. 
na göre müruru zaman ihbarname- ya devlet pavıyonunun yen paraşut Danzig etrafında koparılan yay • 
sinin t~bliğinden itibaren hesap edi- kulesi yakınında ayrıl~ş ve inşa~ta des; parke oloe 1k garaların binniabe hafiflemeğe yüz 

b 1 f ] tuttuğu , ıulh cephesi hükumetleri • lecektir Tarhedilmemiş vergiler içiıı aş anmışhr. ta ya pavıyonunun ın~ B l d' K k d K I 
kanund~ tayin olunan üç senelik mü <Jaatı devam etmektedir, Belçika dev dd e. ı~e, 5ar!ıykk a a eı:n~ paş<:! nin azimkarane hareketleri mihver 
ruru zaman müddeti içinde vergi t::ı- let paviyonunun inşasına da bu haf~ ca esın ·-~~ ogdud ~yuyak da .. ar u· devletlerini ciddi bir endişeye düşür-

• t •• d ba I kt Al y zanan mu ım ca eyı par e oşeme düğü bir devrede yapılan bu teklif hakkuk etirilip ihbarname tebliğ edil a ıçın e ş anaca ır. mnn a w k · · D" l b 
. . . . ed'l . k ge arar vermıştı. un top anan e- tam zamanında gelmı' •tı'r 

miş ise gene tebligw tarihinden tahsil ıçın ayrı pavıyon ınşa ı mıyece - ) d' d · ... ·· · d b 1 " · 
· Al · · t h · e ıye aımı encumenın e u yo un Mihver devletleri ve bilhassa AJ. müruru zamanına başlangıç sayıla - tır. manya sanayı ışyarının eş ı- 23000 1· "t hh'd ih J • 
. . . b'" .. k . d A:. ıraya mu ea ı e a esınt' manya Ih"' h f h ı..ı_ d k* caktlr 2898 sayılı havvanlar vergisi r! ıçın uyu sergı sarayın a . par- k ·1 . . M"" hh" . t • su u mu a aza a~ın a ı 

. ,, , 1· 1 l ·ı d l t arar ven mıştır. utea ıt, ınsaa teminatında eğer hakikaten sami • 
kanununa göre tahsil müruru zama- s: 1 ayrı mı~tır. ngı ter: eve pa- hazırlığını tamamlıyarak derhal~ in-
nı başlangıcı, tahakkukun ilan ve ce- vıyotnunun ınşasına henuz başlanma şaata başlıyacaktır. mi ise işte samimiyetini iabat ıçın 
zalı vergilerin de tebliğ edildiği ma- mıSş ır. R . d . ece**>>>--- kendsine çok müsaid bir fırsat zu -

Ovyet usya pavıyonun a 00enıa hur etml .. tir. Almanyanın İngiltere li yılı takip eden mali yılbaşı olarak . . ... ('> · '$ S f. •h • k " 
k b l l kt E ık • l"' J nıkyasta tadıJat Ve hazırJıklRr yapıl- e erl lSQr ayma• T10ta11ına ayni derecede makul ve mu-a u o unaca ır. vve ı ma ı yı a · 
~esadüf ettiği takdirde tahsil müru- "'llaktadır. Yunanistan devleti rle bu '1.amı Vekalet emrind.r tedil bir lisan ile cevab vermesi hiç 

k . f 11 fÜphesiz bir kaç aydır mil!etler arıı-'"U zamanı verginin taalluk ettiği mı· ıene ı uara, geçen yı ara nazaran S 
k .. t' k t kt d' Roman eferihiaat kaymalfamı B. Cevdet ııı münasebetinde teessüs eden ıid-li yıldan başlıya,.aktır. 3343 savı\ 'O genış ış ıra e mc e ır. k 

"' J Çan a, görülen idari lüzum üzerine d 
hay,•an1ar vergisine göre Yerginin ıa devlet paviyonu, güzel bir eser vekalet emrine alınmıştır. et \"e emniyetsizliğin zevaline doi• 

1 kt Bu Seneki. fuar.,. ı·ngı'ltere ru mühim bir adım te•kil edecek ve taalluk ettiği mali yılın sonundar• > aca ır · ... ----•ıııısaeaaasa-s --- 'li' 

itibaren bir mali yıl içinde tarhedi. ıe Almanyadan bir çok rn;ihirn fir- Yol ve kanalizasyon bu da aradaki ihtilafların daha bat· 
nalar iştirak edeceklerdir. İstanbul- ka ve daha objektif bir zaviyeden miyen ve tarhedilip te katileştiği ma. 

li yılı takip eden beş mali yıl içinde 
tahsil olunmıyan hayvanlar vergiler· 
müruru zamana uğrıyacaktır. 

lan iştirak edecek ecnebi müessese- Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, görülüp 1rörüıülmesini kolaylaştıra • 
eri de çoktur. İstanbul ti~aret ve sa- dün öğleden evvel yukarı maha!le caktır. 

---00000...._ ___ 

1ayi odası, İzmir enternasyol fuarı- lerde muhtelif yerlerde inşa .::dilmek Acaba Almanya kendisine verilen 
ıa geniş mikyasta iştirak edeceğini te olan yol ve kanalizasyon inşaatı- bu, belki de son fırsattan İs· 

D I [ 1 [ uar komitesi reisliğine bildirmiştir. m teftiş etmiştir. tifade edecek mi; bunu bize zaman 
omuz!ar a rrücac.e Şehrimi~ ticaret odası da fuarda- Belediye daimi encümeni, dün ö[ gösterecek. 
939-940 yılında öldürülmesi tek- ti oda paviyonunda mühim bazı ta- leden sonra belediyede toplanmış, Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

lif edilen 3000 domuza karşı Ha· 1ilat yaptır~caktır. Dü~ toplanan ti·· şehrin muhtelif semtlerinde yapıla
ziran ayında Çeşmede 3 •. ~ar:ıburu!1 .;aret odası ıdare heyetınde bu rnese- cak yol ve kanalizasyon inşaatı içiıı 
da 4, Urlada 11, Seferıhısarda 2.:>, 'e görüşülmüş, yapılacak tadilat ve k 1 1 t 

d 28 D 'k'l'd F d a~r aramış ır. Bergama a , ı ı ı e 63, oça a masraf kararlaştırılmıştır. Dekoras- «uoo>>•---
28, Bayındırda 6, Tirede 13, Öde - yon işine büyük ehemmiyet verile- B c:- .k N U .. ı•g_,.. 
mişte 5, Kuşadasında 26, İzmirde 1, tektir. • r Gl art V"" - -
!Burnavada 4, Değirmenderede 46. Fuar mevsimi için hazırlanmakta Ankara Polis enstitüsünde yüksek 
Yeni ceman 263 domuz öldürülmüş- la'1 zenginler eğlence programı ü- ihtisas kursunu muvaffakiyetle bi -

tür. rerinde daha esaslı sekilde çalışmak tiren İzmir idari kısım reisi B. tb _ 
«««**»> n~ksadiyle bir. komi8y~n ,teşkil_ edil. rahim Ülgen ile emniyet amirliğine 

Yedek subay/atımız nış ve bu komısyon, dun A!led~yedP. terfi ettirilen İzmir deniz merkez ko-
lk toplantısını yapmıştır. · · B F 'k N rt h · · 1 okusunlar 00000 mı;ıerı . aı a şe rımıze ge -

nı!şlerdir. 
lzmir askerlik ıübeainden: 
İstanbulda harb akademisi em -

r inde bulunan askeri hesap ve mua
'.mele memurları okuluna girmeğp 

':-;tekli yedek subayların bu hafta 
içinde şübeye müracaatları ve mu -
fassal izahatın şübeden öğrenilmesi 
hususu ilan olunur. 

--00000---

Mezun.yet 
İthalat gümrüğü müdt1rü B. Halid 

Dinçsoya bir ay mezuniyet verilmiş -
tir. 

sordu. Hasan: 
-Yaka, babamın anlattığı şekil

de olmuştur. Mustafa babamla konu
şuyordu, ben geldim ve hiddetle ya
ralayıp kaçtım. 

B. Faik Nart polis enstitüsü dahi· Belediye kimyager 
muavinliği !iye müdürlüğüne tayin olunmu~t.ur 

B. İbrahim 15 günlük mezuniyeti ~'' 
Belediye kimyager muavinliğ;ne, na erince vazifesine baş1ıyacakt r . 

rski kimyageır muavini Bn. Mela!-ıut B. Faik Narta birbuçuk ay mezuni -
30 lira maaşla tayin edilmiştir. yet verilmiştir. 

---:ıa::---
-----00000--~ 

Liseler askeri kampf Mümessiller 
Kültür, Ticaret ve Ege liseleri as- l k 'b' J · d k' · 

ş anunu mucı ınce zmır e ı ış 
keri kampı 10 temmuzda K.ızılçullu ·· 1 d 1 h · d 

v veren muessese er e azıran an 
r.amJıgında kurulacaktır. Kamp mü- 't'b f ı· t ·· ·ı 
;s v •• • ı ı aren aa ıye e geçen mumessı -
dürlügune bınbaşı B. Hayreddin ta- l 'ht"lAfl ı l · h ıı· d h er, ı ı a ı mese e etın a ın e a-
yin olunmuştur. Kültür , Ticaret ve kikaten muvaffakıyet göstermeö-e 
Ege liseleri askerl kampı çadırlı başlamışlardır. Bu mümessiller, 

0iş 
kamp olacak ve 20 gün devam ede- verenle, işçi arasındaki ihtilafları 
cektir. halletmekle mükel1eftirler. ----000>----
Ticaret kulübü binas! Gelenler 
Şehrimiz ticaret ve sanayi odası H il d h""kuAmetı"nı· K h' t" 

Krz kcçırma 
Bayındırda Sarıyurd köyünde fb -

rahim oğlu Mehmed Yenier, ayni yer 
de Mustafa kızı 14 yaşında Hat'ce 
Sindeli kaçırmış, zabıtaca tutularak 
ndliyeye verilmiştir. 

Yeni rakı, ko!onya . ~ . 
çeşıtıerı 

• 
v~ sıgara 

İstanbul, 5 (Hususi) - İnhisarlar 
umum müditıılilğünce rakı, kolonya 
ı·e sigara nevileri üzer nde mfitead
rlid etüdler yapılmaktadır. 

Piyasay;;: çıkarılan inhi a r kolon
yasının kokusu değiştirilecek, hale11 
piyasada bulunan kolonyanın daha 
iyi bir çeşidi satışa arzedilecektir. 

Yeni bir bayan sigarası tipi için 
d.e tetkikler yapılmaktadır. Bu hu
susta henüz kat'i surette bir şekil 

tesbit edilmemiş ise de, çıkarılacak 
sigaranın nevi ve tarzı hakkındaki 

etüdler ilerlemiştir. 
Rakı derecelerinin dilşfirülmesf 

için, ilk adım mahiyetinde olmak 
üzere p'yasaya çıkanlacak olan 40 
derecelik rakı, imal erlilmiştir , Bu 
rakının denecesi 40 olduğu halde 
iizüm somasından yapıldığı için ka
litesi yüksektiı· ve fiyatı da ucuzdur. 

lamadığım şekilde boynuma sarıldı. 
az sonra da bana çattı, kavga etme
ğe başladık, Mustafa benden kuv -
vetli olduğu için kendimi kurtarmak 
maksadiyle cebimde taşıdığım bü -
yük çakıyı çektim ve kabasına sap
ladım .Bir defa mı, iki defa mı vur
duğumu hatırlamıyorum. Sonra ora
dan kaçtım, çakıyı abdeshaneye at -
tım, polisler beni yakaladıktan son
ra bıçağı attığım yerde bulup çı 
kardılar. 

Hasan vakayı böyle anlatırken ba 
bası Hüseyinin cinaytteki alakasını 
tamamen gizliyordu. Mahkeme rei
si B. Abdurrahman Bir, kendisine şu 
ıuali sordu: 

- Baban Hiiseyin, Mustafa ile kp 
nuşuyormuş. Sen birdenbire arkadan 

- Ben Mustafa ile konuşuyordum 
nişan bozulduğu gibi evime neden 
geldiğini tatlı sözlerle soruyordum, 
Mustafa hiddetlendi, ban de kendi
sini geriye doğru ittim. O sırada oğ
lum Hasan ansızın meydana çıktı, 

Mustafayı çakı ile kabasından ya -
ralıyarak kaçtı, fakat ben oğlumu 
orada görmemiştim. Görseydim, bu 
iş olmazdı. 

Sab:ha adında 14 yaşında bir şa
hid dinlendi, vakayı görmediğini. 

nasıl olduğunu bilmediğini söyledi. 

f d B . . 'k d d . o an a Bu V'lh 1 nT a ıre ı- Bir litri'I'k i~ı::i 16~ kuruştur. 
~ara ın an ırıncı or on a ınşa et t t K 
. . . .. .. . - . - care a aşası · 1 em erens a- Me elfı 45 derecelik veni rakının 
tırılec ... ek t~caret kul~bu. bına~.ı pro~e ~ireden, Muğla vakıflar müdürü B. 25 santilitrePk şise i 49 knru olduğu 
ve planı ticaret vekaletıne gonderıl- Ö O t Muğladan şehr'm' l 

yalnız Mustafanın evin penceresindt . t" y kalet proı'ey' t . • ?1
1
erd. na 1 ıze ge • halde. yeniden piyaı::nvn rıkırrtılacak 

.. . . w mış ır. e , ı asvıp ve ta· mış er ır. . . . . . 
Guzıd eıle konuştugunu anlattı. Suç- de edince inşaata başlanacaktır. olan bıı rnkının 25 santılıtrelık !'l"CIJ 

lular,bazı müdafaa şahitleri göstsre- •HHSHH• '12 kuruş olacaktı•. Ru ııretlr litrect.e 

rek onların dinlenmelerini istedner. Hastahaneleri tef tis Vukuat olmıy ,., baz alıcının ıehine 2s kurıı ıuk bir tark 
:\iahkeme, bu şahidlerin celbi ve din ~ Karaburun kazası kaymakamlı- vardır. 
'enmesi için bugüne bırakıldı. Bazı Vilayet .sıhhat ve içtimai muavenet ğından vilayete gelen bir raporda Mevzubahs rakı imnl edilmis Ye 
kimseler, Mustafanın. Güzideyi ka - müdürü Dr. B. Ce\·det Saracoğlu, dün haziran ayında Karaburun kazası da fiyatı da VP.kaletçe tasvib ed'lmicı ol
çırmağa teşebbüs ettiğini de söyle - şehrimizdeki hastanelerden bazıları- hilinde hic bir zabıta vakası olmadı- duğu iç'n, bugilplnrl" ... ; .. r "' 

Reis , tekrar suçlu Htıı.ııına sunl nıektedirler. nı tefti~ etmiıtir. ğı bildirilmietir. caktır. 



- 6 TEMMUZ 1939 Per,embe , , (ANADOLU) :SAHiFE 3J 

1 
DIŞ PQUTil<Aj , 1 DiqdndiJklerim 1 

- ~ ..:J Çıban hafi ,, 
\ Sulhun tehlike Orhan Rahmi cOKÇE. 

::·_1!.~!:!:~~.k.:~&n Japonlar, Çini mağlılp edemeyin: ~ §:~~~ 
deki aiyaat atmosfer içinde yaıamı- santa'}·a başladılar . ~ · dn, biru claha moranp olpnlq. Ya başladık. Geçen yazı hepimiz ha- ce bit alrfllllyar. 
tırlanz: Almanya, SU det mıntaka - Bu utmau çaı.a. pathJ'acak -. 
•mı ilhak etmete karar verir ver - a&aecelc mi, timclillk '1a cihet beti • 
mez, Çekoalovakyaya kal'fı bir pro- B k l '- l J k l • • rilemes. 
Patanda harbi açıldL Sfldet Alman- ugün Tokyoda baılıyaca o an ıngi iz - e1apon maza ere erının l>ançia Viattil nehrine .... İp olan 
lannın zulüm ve ifkence altında iıı- b . . • k •b . .. .IS .IS Lehiatamn taltii mahreç ve menfezi 
ledikleri ve Bitlerin buna aali razı ~- ~- ' lr neflCe)'e Varması im dnalZ gı 1 gorunuyOr dir. Fakat baama öteeiaele ele bir AJ. 

~lmıyacaiı sflrfllttl ile dünyaya i- Pariı, S (A.A.) - Övr ıazeteain- ki ~eplerine rücu etmİ§tir. ıı lrararJ.,tınlan müzake?elerin aca- miyorlar ve bozguna ug:amak teh- man !opr~ Yarchr " ~ !9Neld 
:n edildi. Almanya «manevra:. ba- de Mme. T abouiı yazıyor : Japonya hükGmeti timdi ingilte- ba hiç mi bqlamıyacajı keyfiyeti likeai karıııında bulunuyorlar. lnıU- Danç.. kon~--, .tehlikela bD' Ul'at 
B~eaiyle ukert hazırlıklar yaptı. Londraya Tokyodan hayret uyan- re eefirine Tientain ukeri makamla- Londracla ıuale pyan görülmekte - terenin ve Fransanın yardımına ldSprilaG •~a, Leka.tan hucluclmaclaa 
ır takım latalar Çek hudutlanna dmcı haberler ıelmiıtir. Anı.,ıldıiı- nnınkinden daha geniı bir mütale - dir. muhtaç olduktan için bu yardımı Baltık clenaaine dofna usanm•ktaclır. 

'ollandı. Sfldet mıntakaaı içinde c~ô- na göre japonya hük<imeti Tientain bat propamı tevdi etnıeğe hazırlan- Humanite pzeteai, hu huauıta imtiyaz mıntakalanna karıı bir ce- Veraa,. muahecleai, hir takım ıi-
nflllfb mOfrezeler tetkil edildi . ·ve meaeleainin halli için müzakereye ıi maktadır. şöyle yazıyor : bir hareketinde bulunmak ıantajile yut Ye ukerl problemleri ihti't'a ecll-
nihayet Almanya SUdet mıntakaamın ri n ·kabul ettikten ıonra e ea- Gelecek r mbe ünü lama- a n em alwtleri "ni ene- elde etmek iati orlar. yordu. Banlanlan bir kısmı ,..Jnlmıı 
tealim edilmesiııJ istedi. Avrupa bir J B l . . . D J .... tarihe k&rlflDlfbr. Ancak hem 
harbin arlfuinde iken, ln~iltere bq.. '- talyan matbuatına g6re u garııtanın oazıyetı enizci erimiz kencliai, hem ele iki tarafı .... tarihi 
Vekili tarlht UÇUflanıu yaptı, ve 86- l Jı J J Alman olaa Dançia, bG,.&k bir cltl. 
det mıntakuı Almanyaya terkedildi. d l l B l . encıerunua muıa· lflm halincle ortaela charmaktaclır. AJ. 
Şimdi de aJnl terbiyeye ıahit olu- 111.ı·hver ev et erı· u ga- bakalar yapacaklar ..... kıbca, ikicle hir itte ... clQGme 

Yoruz. Almanyanın ukerl hazırlık- l Y ,l ~ Ankara S (H uat uhabirim. clojna •sadıkça .... ita ~ ~ 
lan almıt JflrflmflttUr. Söylenditine den) _ Hatayı:' ana:tana mu: ttllmGt • lr nitt. halinele Daaçis p 

•öre bul'f1n Almanyada iki milyona • •k d • münaaebetiyle 22 temmuzda lfıd Mnmm baıma clojna uaaclalrça, .._ 
Yakın aaker lil&h altındadır. Alman rıstan~ ta ~vı e ıyor terbiyeai ıenel direktörlüjü üç~~ kikaten hutane:re ltenai:rea cllap. 
matbuatı, Danziafıı ana vatana ilha- 1.J .T ıe denizcilerinin, l~ Ha- m ta•anlan, be1rin çatlaklarla 
kı Jçin çok fiddıtli bir propa•anda . tay denizcileriyle mü•bekaJar yap- W...ktecUr. 
Ya baılamıetır. Danzlsde c•önfllltb • malannı brarlqbnnlfbr. Ankara, F~t blru ~ ....ıa clU,Uaeoeii 

kıtaıan tetkll edlUyor. Statuye mu - Bulgan·stanın vaziyeti Yugoslavyanınkinemi tabi olacak lçel ve Seyhan yüzücüleri, 22 ve 23 o~anak, an1ana ki, .... cıban, Hltle. 
halit olarak Hrbut tehre tep, ıil&h . . · temmuzda lakenderunda Hatay de- nn cmam klldbafi . ... parça rahatlUI 
ve malzeme 111ılm11tır. Geçenlerde Franeızca Le Temps gazetesinin ikan devleti olabileceğini ileri aür .. mektedir. • . . ~~yl~ müaaheblar yapaaakJaı- etmekle berat.er oba mll~uk ..ua. 
Göbela Danzfae siderek Bitlerin bu Romadaki huuat muhabiri italyanın mektedir. ftalyanların bu tezı, ıtalvan bari- dır. Bınncılere Hatay aporlan habra- P9nW ~Jr milleti ele ~ Ye ~ • 
«Alman tehrini:. Almanyaya ilhak Bulpriatan üzerinde her türlü vuı- Bundan maada merkezi Akdeniz- ciye nazırı Kont Cianonun Telegra- • olarak hediyeler verilecektir. Bu tikW içincle J'&l&bJ'ar. Bu çıban, 11-
etmete karar verdifini bildirdi. Şu taya müracaatla tesir etmek~ oldu- de _bu~unmuı hasebiyle, Balkanlar- fo pze~inin ~makales.inde uzun karfılatma, ~~tan !e Hatay 9P0r· ~le •&!'iP " •tewa Wr 11-
haJde herku ıoruyor: tunu ve bu tekilde Sofya hükdme- da ingiltere ve Fransadan daha kuv- uzun müdafaa edilmekted!I'. culannı~ yekdi~lenyle tamfl'Mlla- • 

- Acaba Almanya seçen sene SU- tinin mihver tarafına dönmeainin te- vetli, birinci derecede bir teeir iste • - 0..-U 1 iDci aahif .. e - nna vesıle teıkil edecektir. Daaçlala ~ atafflkoeundua 
tlet IDeMJHiııde 7apbfı aibi, fimdi minine çalııbiuu bildirdikten eon- ' ~'479 .-ı.:;-A':::.": irap. 
4e bir emriYaki yapmıya kal]apcak ra töyle eliyor: Al H t k b • kat D ..,., aa ~ • p.,_ 

fu:a1V:t!:~:z:~:~t: 01a::j Romada Bulpriatandan.aıkaık man"a"a muş ere ır claL.h-=-=altmcla~:= 
mUnuebetleri b ...__:_deıyıı 1 beheolunmaktac:lır. Buradaki maha- T T ,. ... ,... .... ita deYlet, Alman latD&. 

n u ~la.auu a ne o aca Bal'-- ad iki -·'·ll--- 1.--·-cla b" • tını tahmin etmek d H tta file ıöre,uın yarım asının d l k ._... ...... -.- U' Mel •uifeal 
denebilir ki mUmttııızC:e~fdir. ;Qn- m~ k~vvet aruı~~ ~~ ed~ ema ... .Q yapı aca a&iiyor, bir ............ ~ ola• 
ktl her 111 adamın takip edecet· ha- DUf olduau kabul ediliyor, ~le ki: • y yor .. Alman,.amn ~ .. u...iadeld 
reket hattına batııdır H"tlerfıı 1 

Bir yanda açıkça c:lemoJuuiler tara- ..., uran ela aaclece lland• n ileri pi. 
Pacatmı an'-+-·- • 

1 
nde 7_a_: &na iltihak etmit olan Türkiye, Ro- . mekteclir. Dançls, Al•• "J'• ....,._ 

hl ... _.,,. a 7ardım e ec- y · cliier tarafta A • ela 

ı.r:~:~~ur!!:.~ktar·~•tbuatkyosk. v:::ıav:r. Bul=n gibi mihver Verilecek notanın metni, Polonyanın Londra sr.firı almış ve o k::~J~ ";:: ~=:-: 
• ~1Lanumumıye yo . . u d b. af d l tle 

ıınuhakkatır ki ll1+ı .. ..a.. b~ ~tiyl oatu veya ıtar ev e r.. h .. k " . . . .. k .. V h k . . rebte pçıecektir. Daaçia A"-np· 
Danzll' ayanı ~-hrfn Alman

8 
Binaenaleyh italya bu mup)~talı U UmettOe gotUrffie UZere arŞOVaya are et etmJŞİlr mn eliDe cllttlitl ..... Awwpa .. 

t YT> - • t .. d ühim hatta kat' b" 
>'•Ya ilhakına karar verecektir. Bu -lye~· bn kte ır Paril, 6 (Radyo) - lnsütere, tarafından taıvib olunmuı ve Londra fından Almanyaya yapılacak demar- çok hCl7flk hlcll..._ belr'-k .... 
dnkQ tartlar altında da b&yle biri- d:, 0 1 

zanne e • Fransa ve Polonya hf1k6metleri, Dan dan Vaqovaya hareket eden Polon- fi bir an evvel anlamak iltemekte sa ....... O takcUnle Lehiataa, Al• 
taret, bir Avrupa harbinin batl&Dl'l· İta1y Ama ti iu · piden eon z~ meselesi hakkında Almanyaya ya aefiri kont Raaiskiye verilerek, ve bu huauata sabıraızlık •öatermek- maa lmcaima " tuaalma ......_ 
cı olabilir. Çtııııdl Danzil' meaeleaiy: ra bir B.ıkan devİeti :ıduiunu ~ mflfterek bir nota vereceklerdir. Bu Polonya hük6metine rönderilmiştir. tedir. = ::";-claa u Ukraap ...... 
le Sadet meseluf arasında zehirlı kabul etmekte, hatta en kuvvetli bal notanın metni, lnailtere ve Fransa Alikadar mehafil, üç devlet tara- -L.L.. 1-!ft ilw klçtlk Baltık dnletleiı 
manzara itibariyle bir benzeyft ol- nam _..a .. " Mltlla Balblan. Al• 

!llakla beraber, bua11nkf1 prtlar re- B .. k l h t . Ko··se lvanofun Ber- ~ ...... olma• ........ ~ 
:. IOJıtki prilara benzememekte. ru se seya a ı lirit-. o lakdlnlo, ..- ....... Lo 

~- aene Sadet mueluf ~ıktJtı lin seyahati hlde• m ._eli aallanna ........ . 
Z&IQan, lna1ıls matbuatı Almanyamıı J } K ) K 1. . 8. . . ._ dotua oeeantle ..... cep-.ı tu 
~ktımte.um~er7uı1ary&ZDUflar ngi tere ra ve ra ıçesı ırı ncıteş• ,.uderlal ihJ'& ••ac:• 9'Abnan ... 

Sonra anlapldıfı sibi, lnsiltere B k J • d ki AJ J • 8 ) • paaoa7U1DJD boram ...a.-i ..,. ~=~tm.u «1e bu mmtatanın Alman- rinde rü se i resmen zıyaret e ece er man gazete erı, u ganstamn avu· lacakbr. • 
ı ilhakına evvelden karar vermiı ,__ 1. rı!--L- • b. · • • · k J ğ J • ) 1 Harla 

bulunt17orctu. ~f Çekoslovakya 1..ondra, S (_Radyo) - ~u akpm ile ~a ıçe ~tin, ırınc.ıtepuım at JğlDJ yapma 8 ye teDJYOF ar aoarumcla Lehi-tam ,..... 
~ •-etı intipr eden bir ramt tebliide, Bel- 24 uncle Briibeli re81Den zıyaret e- • t•nlu. Miti •bulan beaapJ• ı 
ra Ye ""'•3 er tarafından ra • ika krala Leopold tarafından vuku- decekleri ve orada iki alin kalac•kla- Berlln, & (Radyo) - Bulpr bat- buatı, Bulpr başvekili KGae ivano- ela. .... r-
d::.tı altına alınmıftı. Fransa bu yOz f.uJan davet üzerine kral altuıeı jorj n hiWirilmittir. vekili K01e lvanof, bua11n buraya fun Benin seyahati mflnaaebetiyle ~ J'&Palacak fed•M•bk 
d harbe slrdlll takdirde lnailtere .. ooo •elmft ve iataıyonda kanplanDllftlr. uzun makaleler yazmakta ve Bulra- " rlc at h~ bir saman, A't'a1t11rp, u: ll'rh anaaya Jardım edecefini İnsi- • ı h •• k A e Köae ivanof, refikaaı ve maiyeti ile rlatana Dobrice Jle Akdenizde blr Memel, Rea h&dieelerinclekl ...uı,.. 

tlkGmeti bfldirnıltti. Fakat İn - 1 t u umetı birlikte lataayondan (Belvu) oteline te bensemes 
:•terenin btlttln faalifetl, SU det ~ n gı ere inmif ve biraz aonra, Alman bari- mahreç verilmesi lizım geldiiini ile- Ba çıbaa, ~ &nGrli olmak .... 
b kaaın111 Almanyaya terki suretiyle ciye nazın Von Ribetropun ziyaretini ri aarmektedir. bari:retincle bir çıbanclar. 
lr harbe meydan Terllnuımesi nokta kabul eylemfttir. Allkada11 mehatilde aöylendiiine aoaoa 

::ıda toplaıımıfta. Almanya bunu bil- Pof on ya ya kırk milyon lngiliz Köae lvanof, mQteaJdben Bitler ta- dre, Köse ivanofla Alman ricali y . 1 o 1 ki 
ın il içindir ki &im baab. Biç ricat et- rafından kabul edilmit ve bir saat araamda hiçbir muahede imzalan- ent para 1 al 

edJ. Ve nihayet lıtailterenin yardı- lirası ikraz edi"or kadar konutmuttur. Bu mal&katta mıyacaktır. Bul.ar bqvekilfnln bu Piyasa 94 400 000 tan 
mı De 11lUTaftak oıcıu. ' harlci7e nazın Von Rlbetlıop ta ha- seyahati, 1987 de Sofyayı ziyaret et- ya ' • e 

Buab beJnelmllel tartlar •eçen Londra, 5 (Radyo) -: lnıiltere ~ olun~~br: ~~lonYA: yirmi zır bulunmU§tur. mit olan aabık hariciye nazın Von 10 para çıkanlacak 
•enekf l&l'tlara benı•mi7or. Bir de- hükGmeti, Polonraya veril~. olan milyon Jmı:di ile~ f~ Paril, 1 (Radyo) - Alman mat- Norahta ladei ziyaretten ibarettir. latanbul, 5 (Buauat) _ DarpllA• 
fa Almanyanuı davall 0 derece sat- kredi hakkındaki mukaveleyı 11117.8· dan top, ıilab ve mühunmat alac.-. °"*°°° n d a1l f1 "k 

1 
hurly t pa-

la11ı 4eflldlr. G-n sene Almanya laıİuftır. Bu mukaveleye göre, yir- ve nakid olarak alacağı yirmi milyon Abdül• f h p el e m bl vel nı e cudm edil 
V "'"7"" ' • _ _ L!d •--'- ü lini" d · tedi .. . · ı fed--'-L tt ra annın aaı maaına avam e • 

.,.._ 111lhlnb sincirlerlnf kırmak mi milyonu peflD ve ~ 0~ • • ı~er e, 18 il lf ere aar ec;c:&· e a aşa mektedir Darphane fdareai epeyden 
tan b .. ka bir ıa1• pefinde •GrUnml- zere Polonyaya kırk milyon ıterlin tir· beri bro~s on paralankların iulmle 

~- Busun me.tnll Tazfytthıde- °"*°°° Dün Bul aar kralı tarafınd k b 1 ri ve halltalan il• mefl'Ul bulunu • 
Sa· 8911l aene lnailtert Almanyanın ç e J h b • ~ an a U yordu. 
o det muıtatumı almasına engel ın- apon a• ı dild. y B 1 d F.akf brou bq, OD ve iki buçuk im /•k fGyle duraun, bUAkia bu p • • 1 e le ann e gra da ruıluklarm pullanndan bir kwnı 
: •ide etmutne ,arc1ımcı idi. Bu \ Sofya, S (Radyo) - Kral Boria, tir. vaktifle seytfııburnu aakert fabrika 

• ~re Pol0D7aya karp en ka buaün Mı11r hariciye nazın Aptül- Batvekllet v kili tarafında Mı- amda muhtelif ayarlarda hazırlandı· 
-ne.... ..... aalüfeM - Çinliler F oçao cephesinde Japonlara fettah Yahya pepyı kabul eylemit- ıır hariciye~ terefine verib zi- iı için bunlan yeni halita ayann• 

------------ yafette, Bulpriatanla Mıaır aram- 117durmak için çok mQfkfllit çekil -

it 1 büyük zayiat verdirdiler lerdlr. - daki münuebatın düzgünlüi6nden mil ve nihayet muvaffak olunmuı. a ya . Hon•kon•, & (A.A) - Çin ajansı- bahaedilmiftir. tur. 
Cunrkinr, & (A.A) - Çin ajansı bil- kisı _kaçm~~ muvaffak olmuştur. na r6re Japonlar mühimmat imaline Bu ziyafette, Balkan devletleri ee- ~ir kaç a11ndenberi on paralıkların 

Arnavudlağa ye• diriyor: Dıier bır Japon müfrezesi de Uen- yarayacak bfltfln maddelere cebren firleri de hazır bulunm lardır. çelık kalıplan hazırlanmıya bqlan 
Çinliler dfln akpm Hankeunun ba ceu yakininde karaya çıkmıt fakat k ktad 1 B dd 1 • k Mısır h . . ı:! buhıdan nııştır. Yenı on paralıklann kuturlan • k l tıaıııdakı Yincan• ıehrini zaptetmft- Çinlilerin ani taarruzuna ujrıyarak el oyma ır ar. uma e en a- Belarada arıcıyk nazır , .. 18 milimetredir. nl UVVef er terdir A~- zayiat veren Japonlar yarwnı karada bırakbktan sonra a- çırmata ve aaklamata teıebbttı eden !~ece ve~ pu o- Pipuaya tam 94 milyon 400 bin • •&& raya varaıca&br. 

a~n J • p)'l'f muntazam bir ıekilde ricat et- çıkt;- demirlemft olan harp remiıino ler hakkında yflz yen. veya Uç ay ha- Aptülfettah y abya pap, Belgrad., adet on paralık çıkarılacaktır. 
e V u.erıyor mektadirler. çekılmeye mecbur edilmiftir. pil cezam tatbik edılmektedlr. Bü- da kral "b" Pol tarafından Yeni on p~ralıklann bir Jflztıııde 

~arla, 1 (Jlad7o) - ttaı,anın , C11qldna, & (A.A) - Çin ajauı Bonrkonı, 6 (A.A) - Çin ajansı tan koçak Japon tehirlerlnde demir kabul 01::.:,ır::-hariciye nazın (10 para • 1989) diler )ltlzUnde ar 

1 dudluta 7eni kuvvetlerle tay. bllcllrf7or: bildiriyor: tel&'l'af direkleri ahıap telırat direk- Markoviçle mazakerelerde buluaa- yıldızın etrafında (Türkiye Cumhu· 

111ar:ıer aGIMlerditi ve bu kuvvetlerin Din 200 kifllik bir Japon prubu Sanal vll&yetinde bulunan Çin kı- lerf ile deifftirmektedirler. Yakında cakbr. riyetl) ;uzılan vardır. Çelikler ~
t~llt Yerlere aevkedilditi Kor- yeniden Futalene çıkmak istemif ise taatı Lise iatikametinde ileri hareke- Tokyo, Ozaka ve diğer bOyUk tehir- Mıaır hariciye nazın, eBlgrac:ldan zırlandıktan aonra paralann basıl. 

baber TRllmeJttedir. de Ucte ildal imha eılil•..-lt "''it.eh•- thıde mOhim terakkiler kaydetmiı- lerde de ayni teY yaplacaktır. aonra Atinayı ziyaret edecektir. muma b&flanacaktır. 
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Lu .. ks otomobı·} f:ı~ş~d!;.~;::rı;:.~~:'iC:!~ş!.:'t ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI Bu~~n:.~83 P;0~i~:aa~ kor komutan korgeneral Mustafa ı A 11\. T K AR A 
h . . b l1 dk Muğlalı, tümgeneral Zeki Erokay, t Z 1\1 R l ~ l Kw. 

O semtin evleri - hemen ep· nenın bır tarafını u te e sar ı tan h .. . . k ıı..... S fk T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 
· l .. d h k .. .. l k ava musavırı urmay a '(C'Y • e ı 

6 
ı.. k . 

13 25 16 
Sterlin si _ servileri ve mezar taş arını go- sonra, onu a a ço gormuş oma Çakın k ~1. . 1 .. B Eth m Ay- 46 Allllayra tıca Kw. 5.93 

k k . . b" . d. A · ti k b" a , zmır va ısı . e 
4 

Doar 
rürler. Bu evler viran, tene e a~ ıçın ır su ıste ı. yşenın ça a ır k t .. t hk k" k utanı 252 Esnaf ban. 10 1 T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 

k 1 d l K d ki . d'.. . k u ve mus a em mev ı . om 1'' Frangı lamalı ekserjvetle tek atı ır ar. a- bar a - a getır ıgı suyu ıçer en mer- t.. l R . Akt • .
1 

gen,,.) ............ -:;....---._ · ' K~. 
126.675 

3.355 ' - k d k d k • umgenera asım ogu 1 e • Liret pıları sabahtan akşama a ar apan- diven basına otur u ve onuşmaga k b k l • . t" k,, 998 
~A b k d b" urmay as an ıgı maıye ı er i:int İ . F maz, kapıların önünde yarı çıplak, .)aşladı. yşe u onuşma an ır b l 1• d 691778 1-2 svıçre · 

1 ·ı· f ki kı 1 1 b d u unuyor ar ı. Forin sümüklü çamur u, irı ı u a ı z ve ey an amıyor, yanız u a amı gıp- İ . d b h1 . k d ha 
' k k 1 · .1 d" d K l. zmır en sa a eyın er en en • Rayşmark 

erkek çocukl:u itikşe 1 a ışka oynardar. ta ı e ~~~~ke ıyor u. b~lpıbnınkarakıgın- re ket. edildiği halde mareşal Fevzi 692776 1-2 
~lezar taşlarına çı ar ar, avga e er- an gozu en otoma ı e a ·ara : Çak - b l d ki d ini;ı v Fiat Bclga 

B bil . . . f magın u un u arı or uev • .ı. ... o. Drahmi ler - u otomo sızın mı e en- .. .. k 1 b 1 k L- lk t l ıc:tı 
7 

11 50 . . . . . . b d. ) onu ne a a a ı na op anın 'S • Leva 
Binde hır - kırnbılır hangı mec ~- ım · . . . . .. .. . Bunlar, sayın Fevzi Çakmağı, sü- g 12 

'yntin sevkiyle - oradan geçen hır Eteklerı dızlerının ustundeydı. r ki" kl"d Ik I l d Çekoslovak 
h f Ç b kl b.. .. .. 11.•. . e ı se ı e a ış amış ar ır. 

9 
12 75 p t Jtomobil bu insan kırıntılarını a ta- orapsız aca arı utun guze ıgıy- Me~em de: 
14 25 

eçe a 
Jarca. meşgul eder, durur. Günlerce le Necdetin gözüne çarpmıştı. Mareşal:nsaat onda Menemene 10 Zloti 
onun rengini, tekerleklerini, camla- - Benim! muvasalat buyurmuşlardır. Mene- 11 17 50 Pengil 
r~mn parıltısını konuşurlar. Devril- Derken. Necdet bu kadına sahip ı;en halkı, kalabalık bir kütle halin- Zahire borsası Ley 
miş mezar taşlarını ona. benzeterek olmayı düşün~ü. ~ararım verdi=. . le kendilerini istikbal etmiş, sami. 1 Z MİR Dinar 
üstüne otururlar. Ellen muhayyel - fstersenız sıze onu verebılı ni tezahürat yapmışlardır. Mene_ Yen 
bir direksiyonun etrafında, çatlak ,.im, bekarım. Benimle gelebilir men, bastan başa bayraklarla dona- 9505 Btonl buğdayk 4565025 4~ 50 !!=iveç Kr. 

6.6625 
'28.5675 
67.2575 
50.83 
21.535 

1.0825 
1.56 

Kr. 4.3275 
14.035 
23.845 
24.8425 

0.905 
2.8!>25 

34 62 

30.54 dudaklarını büze ... ek onun ıesini tak- misiniz) lm ~ A dd 1 k:l k 1 aya pamu .., Ruble 
:ı ış, umurnı ca e ere ta ar uru 2270 K"l - 66 66 ll't ederler. Dedi. t M k k b 1 0 yapagı l'SH.AM fAH LA ;nu.ş u. . ~neme.n ayma amı. e- 6700 Kilo Kb k. ba. 15 15 ı: ve 1 1 İşte Ayşe ve Mehrr._ed burada bu Düşünceler: Ev, yuvaya hürmet ıedıyc reısı, partı başkam. heyetler, u K R 

2~.9025 

mezar taşlar arasında itişmişler, oy- Mehmedin sevgisini, minimini yav- ·esekkü1Ier mümessil ve mensupla- -,;;;...;...._-'--,,__..;;....._~--------- A N .\ A 
· 1 b" B""t'" b ) · 1938 % 5 F. ve ikramiyeli namışlar, kavga etmış er ve ıraz "u... u un un ar epeyce çırpın- ri istikbalde hazır bu.Iun~~ş.tur. Evlenme iş .. eri ko· 

büyüyünce sevişmişlerdi. Onların te- -lıkta nsonra bu spor otomobilin al Mareşalımızın teftışlerı ıkı saat de Sivas - Erzurum beş 
rniz, içli se' ·ıerini bu mezar taşları ~ında can verdiler. Ve otomobil. vi ·ıam etmiş.ti~. Sa~ın maı-e§i'll, erleri~ /ay/aşlırz/ıyor ___ ....;....;. ________ _ 19.87 

19.-

beslemişti. Onlar da her mezarlık ÇO· yan evde ağlayan çocuaun feryatları- ·neskenlerını teftıt buyurdukları gı- parti v :> h ii k lİ m e 
cuğu gibi otomobilleri gördükçe se- nı korkunç homurtulariyle bastıra- 1İ kendilerine meseleler vermiş. tat-

vinirler, çırpınırlardı. rak servilerin arasından uzaklaştı. bikat da yaptırmışlar ve gösterilen Yeni /qviha MPcf İs 
Ayşenin henüz açılmağa l:iaşlı- ,,•. muvaffakıyeti memnuniyet ve tak- " 

yan genç kızlık arzularında en mü- Bir gündü. Necdet Bey Süzan Jirle kar~!amışlardır. ruznamesine abndı 
him yeri sekiz silindirli, pırıl pırıl Hanımefendiyle - Ayşe ismi sosyete- Foçada! Ankara, 5 (Hususi) - Evlenme 
lüks bir otomobil kapmıştı. l,ayatında pek çiy düşmivecek miy- Genel kuımay başkanımız. Menf'- k!ğıtları ve nüfus kütüklerine tes-

Mehmetle hülyalar kurarlardı. rnenlilerin samimi tezahü.ratı ara· cı·ııerı· hakkındakı" laAvı"ha .L11ır ""lı"s ruz-} k -:Ii i - Birlikte bir çaya "idiyorlardı ., ;.u...,, Bir otomobilleri o aca , temiz temiz e ~ında F oçaya hareket etrn!ş, orada . 
giyinecekler ve bir gün buradan bir Büyük, lüks, bir otomobilde idiler. l::ı halkın coşkun tezahüratı arasın· namesıne alınmıştır. 

-Baı tarafı 1 inci sahifede -
clilt•n nizamname hükümlerine uyu

larak genel buşkanlık divanının 

7-6-1 !)39 tarihli karariyle tefrik e -
!ilmiştir. 

Parti genel sekreterliği tarafından 
,•eni kararın tatb:katı hakkında vah 
ve Cumhuriyet Halk Partisi başkan
arma Y.apılan tebliğatı aynen der • 
•ediyoruz: 

tesadüfle geçetkcn çocuklar - onların l\yşe kızıl ipek elbiseleri içinde, ya- !a karşılanmışlardır. F oçada, büyük Layihanın aldığı son şekl~ göre ev
yaptığı gibi • haykırışarak peşlerin- ralı bir güvercinin beyaz göğsünden )ayram günleri gibi bayraklarb do- lenme işlerinde kullanılan kağıtlaı 
den kosacaklar ... Ne güzel ümitler, sızan kırmızı, ılık kanın vücude ge- ı.anmıştı. Kaymakam, belediyi'! rei- Maliye vekaleti tarafından tabı vr 
hülyalardı bunlar ... Ve Mehmed Ay- tirdiği güzellikten daha güzeldi. Ka- i, memurlar, teşekküller mümessil- ihzar ve Dahiliye vekaleti tarafın. Baıkanhğana: 
şeyi omuzlarından iterek taze çimen- 1 b lbk b" dd d . l d B" eri, mareşal Fevzi Çakmağı selam- Parti faaliyetiyle hükumet idare-

Vali ve Cumhuriyet Halk Partisi 

j l .. d. a a ı ır ca e en gcçıyor ar ı. ır 1 dan belediyelere ve köylere parasız •
1
• arasında daha amel"ı bı'r beraber-ere yuvar <.U, onu oper ı. . .. .. amış ve: 

Böylece seviştiler ve bir gün res- aralık şoför bır kufur savurdu. Oto- - Hoş geldiniz! Demişlerdit. olarak sevkedilecektir. Bu kft.ğıtla ·k temini için genel başkanlık di -
men evlendiler. mobil bir frenle durdu. Mareşal, öğle yemeğini F oçada damga resminden ve her türlü harç- anınca ittihaz edilmiş olan 18-6-

Ayşe gün geçtikçe serpiliyor, Serseri kılıklı biri otomobile çar- emişler ve biraz istirahatten sonra !ardan muaf tutlacak ve evlenme iş 1936 tarihli kararın rcf'i ve Beşinci 
güzelleşiyorrlu. Mehmed işçi idi. Sa- ">arak çamurluklara düsmüştü. Et ·aat 16 da ordu birliklerini teftişe ]erinin bu kağıtlardan başkasına ya- büyük kurultayca yeniden tanzim e-
15ahtan akşama kadar çalışıyor, gene raftan koşuştular. Bir polis geldi. aslamıs1ardır. Saat on sekiz.1en son ı1 

1 1 
d h h . :iilmiş olan nizamname hükümleri~ 

k b • 1 d b·ı· l f . d"" .. 1 .. .. z ması ve ev enen er en er angı . . .. 
1 

. h kk a anca ogaz arını oyura ı ıyor ar· Necdet yere atladı. Ayşe otomo- -a zmıre onu mustur. un yerme getırı mesı a ın a 
:iı Köylünün tezahüratı: bir şekilde masraf alınması yasak 7-6-939 tarihinde genel başkanlık 

. Bir gün, bir minimini insancık !Jilden eğildi. BirBdenbire g:r~ledi. Yü- Maretalın, Menemen ve Foçaya olacaktır. divanınca yeniden alınmış olırn ka · 
gözlerini dünyaya açtı. Ve büyüme· zü sapsarı oldu. u eers~rıyı tammış ·zimet ve avdetlerinde yol üu·rhı· Evlenme cüzdanlan üç sınıf olup ·ar sureti bağlı olarak gönderilmlJ 
ğe baıladı. Mehmed hu yeni saadeti tı. O, kocası Mehmeddı. 1e toplanan köylüler, kadın. erkek, birinci sınıf cüzdanlar 3 lira, ikinc i ir. 

de omuzlarına yüklendi. Ve daha Fakat kendini topladı. Sonra ·ocuk, cok samimi ve candan t~za -1 sınıf cüzdanlar bir lira ve üçünci Valilerimizin Parti başkanı sıfatiy-

TÜRK.iYE RADYO D1F0ZYON 
POSTALARI 

TÜRKiYE RADYO.SU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Progran: 
12.35 Türk müziği 

1 - ..... - Neveser peşrevi. 
2 - Sadettin Kaynak -
Neveser şurkı • Hicranla 
harap oldu sevda. 
3 - Selahettin Pınar -Ni
havent şarkı- hala yaşıyor 
4 - ..... - Kemençe taksi
mı. 

5 - ..... - Nihavent şarkı· 
körfezdeki dalgın suya. 
6 - Neşetkar - Mahur şar
kı - Gücendim ben sana. 
7 - ..... - Mahur saz se
maısı. 

r 3.00 Memlf"ket saat ayarı, ajans 
ve m<'troroloji haberleri. 

13.15-14Miizlk (Karışık program · 
Pi.) 

Akşam neşriyatı: 
19.00 Program. 
19.05 Müzik (Tenor Mccormc:ck 

19. 1 5 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
:0.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
')0.15 Konucımn (7irnat saati) 
20.30 Türk miizi-i 

1 - ..... - Fer ah feza peşre. 
yi. 

2 - İsma·ı Ha:kkı - Ferah

feza beste .. Çtiğlayan cuyi 
sirişkle. 

3 - İsma1l Hakkı - Fera:ı1.
feza ~arkı - Ateşi aşkın. 

4 - ishak Varan - Ferah
feza şarkı - Seyretmek için 
5 - İsmail Hakkı - Ferah
feza sarkı - Mehtapta gü~ 
zel olur. 

6 - ...... Ferahfeza saz 
fazla çalıştı. inmesine yardım için uz.anan N .. c ' ·üratla kendilerini istikbal etmişler-· sınıf cüzdanlar 10 kuruş bedele tab. c Uç sendenberi yurdumuza ve Par-

Kı§ gelmişti. Elhiseıi inceydi. detin elini tutmadan, kanlanmış ba -lir. tutulacaktır. mize yaptıkları hizmetlerin ~iikra - 7 - Mehmet Nasip _ Hi-
~altosı.Jı yoktu. Küçükken hayal!~ samağa bakarak haykırdı: «Aman Sayın Fevzi Cakmak, saat yi,.mi- Evlenme ak"dleri evlenme işlet: "ını eda ederken bundan böyle de cazkar şarkı_ Görmezsem 

semaisi. 

rınde yaşıyan pırıl pırıl otomobılı . k . l . k" l k k l 'e yakın Karşıyakaya gelmiş bulu- memurları tarafınclan doğrudan doğ '>artiye ve teşkilatımıza karşı yakın d 
t t U t d ıs arpın erım ır enece , şu an a uvorlardı. eğer sev iceğim. 

unu muş u nu mayıp a ne ya· ··f · ı ı · b"ld" ·ı 1 laAka ve samı"mi mı·i:ı:aheretlerini e 
. .1 l ruya nu us ı< are erme ı ırı ec~ 8 _ Refı"k Fersan _ Rast Pacaktı 1 sı se er ı_, K~r•ıyakada • · · kl · h kk d k" ·· 'd · " · ve bu bildirmeğe müsteniden nüfu· ırgemıyece erı a ın a ı umı ı-

Fakat Ayse hali ayni hayalle ya- Bütün Karsıyakalılar, mare!'lalı kütüklerine tescil edilecektir. mi samimiyetle izhar etmek isterim. şarkı - Yaktı cihanı ateşin. 
şıyor, ayni rüyayı görüyordu. ~eydan ve ~okaklarda ~eck~kaktedkr.- Türkiye har"cinde yapılan evlen- Yeni nizamname parti genel sek- 9 - ..... - Halk türküsü -

/. ar beklemısler ve Sogu uvu an k"dl . k 1 1 t f d Karşıda kara yonca. 
.. 1 d me a ı erı onso os ar ara ın aP '"eterinin Devlet vekili olarak İcra Çoktanheri devamlı bir yağmur Tehdid ed .. rken b k' ~ecerken tezahurat yanmıs ar ır. I O O h 

mezarlıkların içine sokulan bu fa- ıça Ul Maresal, refakatlnindek; zevı:ıt!a Hariciye Vekaleti vasıtasiyle bildiri- Vekilleri heyetine girmesini temin et - ····· - yun avası. 
kir mahallenin teneke evlerine çar· f yaral mış •.,.mire gelmiş ve vilayet tarafmdan lecek, ancak Türkiye haricinde kon. :niş ve bu suretle arti ve hü - 2

2

1

1 

••

3

1 OO Konuşma 
kiçeşmelikte Karaman soka~ınd" Müzik (Opera aryaları • 

parak vahşi rüzg&rın servilerde yı- Buldanlı Emin on-Iu Hasan Fehm; )f'hir g-azinosunda l':f"r"f!Prİne veri - solosluklardan başka makamlarcD <limet beraberliği esasını mahfuz N l lakl R 
kanan sesine tempo tutuyordu. c·· k . yaşadı.-,. · "'n 125 kisil"k ziyafette bulunrmıs- yapılan evlenme akidlerinin nüfu:o: 21.25 eşe ip ar - . 

.:::ıonmezışı , gayrı mesru , d z· f 1. il . b" . . . utmuş olduğundan esasen Parti hü- Pl ) Ayse kerevetin üs~üne uı:anmts 44 d 1\1 kb I . ~r ır. ıya ette va ı, genera er. idarelerıne ıldırılmesı mecburiyeti . 
Ahmed kız1 ''a~ın ;;) a - u ev b 1 L - } d" · · .,,.. . cfımetinin yüksek birer memuru bu- ?2 00 M·· ·k (K'" ··k k t servilikleri s~yrediyordu. Bir elr·le . . "'ı b kl l ~ -,,e uş ar, ~ e ıye reısı, vı -ıvet ve kocaya aıd olacaktır. - . uzı uçu or es ra • 

... tehdıd maksadıy •ca a :rara a ~ • l d" kA 1 h 1 1 _ı lunan vali arkadaşlarımın şimdiye k:ı ş f N · A kı ) tuttuğu ipi munta7.arn çekerek y~k· . . "e e ıve PY an u unmuş awır. e : ecıp ş n 
1 .. ~ .. k . mıştır. Yakanın s bcbı. Makbulenm. Rurinkü teftisler: H }J dar olduğu gibi bundan sonra da teş- l -J. Breuer _İtalyan şer ~g~n apısıyle duvarın arasına ge- Hasan r:-·hminin ihtarlarını d":ılemi- Savın mcP"CQal. hn2'iin İzmir riva- ata y pu arı kilatımıza azami yardım ve himaye- kısı. 
rılmış salıncak sallıyordu.Odada de- yerek kızının yan•na gitmesidir. ındaki ordu birJik.~erinin teftiqivle • • • • • de bulunmalarını tabii buluyorum. 2 - J. Strauss - Bizde 
rin bir seıs:zlik vardı. Yalnız salın- Demir satışı meselesi ""'"Sıntl olacaklardır. Tavv"re a!avı- Dort serıde ıkı mı/yon Yeni nizamnameye göre bütün vi (Vals) 

cağın insana uyku veren gıcırtıları Kestane pazarında demirci T\foh _ , 1 7.İvaretl~ri de muhtemeldir. pul ba(;ı/dı !ayetlere daimi Parti müfettişi gön-
3 

-Leopold. Çiğan hay• 
duyuluyordu. Ve Ayşe dii§Ünceliydi. mud Özcan, demir satışı mese!esin- Atıs pol1,,.onu.: İstanbul, 5 (Hususi) - İstanbul derileceğinden Parti başkanlığından ramı. 

O ı h d k d I M 1 F Cak k k··ıt·· çekilecek olan valilerin şimdilik ida 
4 

K l Bl C l kı semtiy e iç e mu ayese e i - U klı d . . A il h - L arecıa evzı ma • H ur· - ar ume - ö • 
. ' . .. ·- . . den cıa emırcı ptu a ı sag ·a- k · t damga matbaası Hatay cumhuriyeti h t· al da bı"rı"sın· 

1
• kend; mıyecek taşkın bır guzellığe sahıptı. w -:ı "">ar ta ınsaatı e-oey zaman evve so- re eye ı az arın n .- yılannda. 

Hiç kimeoe bu fevkalade güzel kadı- cagından bıçakla yaralamıştır. ...a eren ve bütün malzemesi hazır için yeni posta pulları basmağa baş- lerine vekil tayin etmeleri ve asıl ida 
5 

_ Vilfred Kjaer _ Serc-
mn bir k~ıınr mahallede yetişeceği ~akaret . A l:lulunan ka~al~ atış potirrnnıınun a- lamıştı. Bu pullar dört çeşitti. re reisi intihabının müfettişler m~- nad. 
ni tahmin edemezdi. Değirmendagında Konyalı Btlal ~ılma merasımı, saat 19,30 da yapı- Birinci semin üstilnde Hatay bay- hallerinde işe başladıktan sonra ya - 6 _ \V. Czernik • Güzel 

Ay§e gene otomobillerini, sıcak kızı Ünzile Bekmez, çocuk mesel ... lacı:ı.ktır.. • • • r:ığı , ikinci serinin üstünde Hatay pılması muvafık görülmüştür. Bu san'atlar töreni (Uvertür) 
kadife döşeli otomobilleri düşünü- sinden Cevriyeyi tahkir ettiğinc!en Beledıye~ın zıyafetı: . liaritası üçüncü serinin üstünde An- sebeble şimdilik başkanlık vekaleti- 7 - F ranz Doello - Pari· 
,Yordu. Bu merasımden sonra beledıye re- ' ne viliyet idare heyeti azasından mii- sin Madlen sokağında 

Tam bu sırada bir motör homur- tutulmu,tur. . s)iği tarafından mareşal Feyzi Cak- takya kaJesi, dördüncü serinin üs - nasip görceğiniz bir arkadaşı geti - 8 - Maks Schönherr ~ 
t~su duyu~du. Ayşe yerinden .seğirt- ANA Ü Ü L t.J :nak §erefi?e ~ültürpar~ta göl_ ~"z~- tünde de Antakyada yeni yapılan rerek vazifeyi kendisine teslim etme- Alp köylülerinin dans ha· 
tı. SaLncagı unutmuştu. Şık bır spor no9Unda ?ır .zıyafet verılecektır. Zı- Halkevinin resimleri vardı. nizi ve bu tamimi bütün te.şkilAtımza vaları. 
otomobili onların kapısında sarsıldı, 

1
'afete ~ı~fır lıt:?mn.tAn ve ~~neral- Her seriden beş yüz bin pul ba8ıh tebliğ etmenizi rica eder, sevgi ve 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 

<:~rtr~ty).c:t~~7-PTF. h dk b I I• t ı · "d ö · 
durdu. Yağmur hala yağıyordu. er, s~ rımız e. ı me u~. ar, vı cı~e • yordu. Üç serinin tabı bitmiş ve Ha - saygı ile göz erınız en perım. esham, tahvilat, kambiyo • 

Genç bir adam otomobilden in- f Sahip •• Baamuharriri Se]edı}'e ve saır teşekkul1er erkanı, d 
1 

C. H. P. Genel sekreteri nukut borsası (fiyat) 
di. Pencerele-re bakınağa başladı. Ü Ü ö "'.!Ül erkan davet edilmişlerdir. t~ya gö~ erimiştir. Bunlar Hatayın Erzurum mebusu 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 

B . 1- ki b" d d HAYDAR R ŞT KTEM Ssyın maresalımız, varın da fzmı"r- bıze iltıhakına rağinen hatıra ola - D A F T·u·zer 23.55-24Yarınk1" program. u, }a ·1
''H ı ır a am 1

• U mı •eı-y•t .. , ..,,._ '•l....... · · k kı d k 11 1 - b 1 r, · · 
B . · k · ı b k mu •• '• ... ~ ..... ~"" -le muhtelıf tetkıklerJ ... mesaul ola- ra ya n a u anı maga aş ana- •lilf•••••-•••liiı• .. •-•••••••••• ır Qey ıs teme arzusıy e a ı- -•ıd.tt.Jt . . -. • kt ,___ , LW ll!ııı.. 

'S ,.,,. '"rn ki d Ob" ·· h · · d ca ır. ' 
yordu. Ayşenin içinde bir şey karın- HAMDI NOZHET ÇANÇAR ~a ar ır. ur gun ~e rımız en ay- D .. d"" .. . d b' k .. k yen,· n

0

i 6 eı heyt'can ye kahkaha haf lası 1 d S.. ] - · d" k nlmaları muhtemeldir. o:- uncu serı e ır aç gune a 
ca an G. urat e aşagı ın ı, apıyı H .. dar ikmal edilecektir. mPv.affakıyctle devam ediyor 
açtı. enç adam §apkasını çıkara- t D A R F. H A N E S 1 a Va musteşarJ Tabı ve resi mitibariyle pullar çok fZM1RDE İl K DEFA 

rak: lemi.,. ikinci Beylw •
0 ka• / nefistir. W ALLACE BERRY JAKİE COOPER tarafından - Affedersiniz, sizden ehemmi- c. Halk Partiai hinan i~11d• Dün akş:ım zmire 

yetsiz bir sey istiyecektim, dedi. Bi- Telgraf: İzmir - ANADOLU /J• Öldu•• ı·u•• cu•• 
raz ince tel bulabilir misiniz acaba~ TEIİF:F'ON:t778.Poatcıkutwm:.ıo~ ge 1 ltalya lıükômelİ 

Ayşe: Milli Müdafaa Vekaleti hava müs 
- Bulayım, dedi. Yürüdü. Bü- A H u ~ 1!: ş !!.: li A l T l teşarı albay Zeki Doğan, dün akşam Jurnaf gazetesinin mu 

tün fakirliğine rağmen elinden iş l'ülıüı 1400• Altı arltöı IOO Ankara ekspresiyle Ankaradan şeh- • • • / 
1 

h . 
..,elir temiz bir .adındı. O gün üs- Kuruftur. rimize gelmiştir. Hava müsteşarı, ha trını U ut zrı• 
ünde, kendisine pek yarasan tek Basmahane istasyonunda lzmirdeki c_;..., ,..tbarcl· 

b yabancı memleketler fçft1 ıenellk h 1 f d k l • ~ • 1 asma entarisi vardı. Genç adam, avacı ar tara ın an arşı anmıstır. 
abone Ucrrti 27 liradır. h d b 1 k p s .. ( ı•ırnnl) ... a fı.. "71 r ni, 'bu fnkir kadının yüriirken Şe rimiz e u unmn ta olan _ 17-._:nel 1 r • <ı . , • e . -

GilnU aeçmiş ıı•lcıhn ar 25 ~urn•• .. u,. k b k ) r .. k l nJun (l ı ince- bir ahl",.,t-le ovnasan kalcaların- r. " ~ urmay a~ anı maresu ı· ev;z · rı • -'" ' -
.A' A.\'ADnI ( 1AS/.\'lht k h 1 dan <' ıram?dı V Ayscvr ~eğendi R Ma;; n burn<la i av;ı ;ı • n t f i 

Ayşe teli JTl"tirdi. Necdet maki- ı 1 rinde h.nzır lmlıımıc.-kt r ' (' 

r .. 

2 Türkçe Tam 

3 A lı ı~ a p 
~:avuşl ır 

Karım ~0" . ' 

KAFES 
ve Yeni Kopya 

HAYDUTLAR ARASfNDA 

ı 

1 
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1'ertıp eden: ANT SVOKU -J-47_ Çev::~7Aiİ(oRAL 

M~znun genera· (L), Alman'.arın mütevali muvaffakiyetleri· 
nı görünce, casus~uk harekatından şüphelendi ve erkanı 

harbiyei un1umiye reisi ile te:efonda kendisin· ikaz etti 
.General J ofr - Şüphesiz $ayın 

reıs; fakat mesulleri bulmak vazifes! 
sizlere aid değ.ldir. Sizin vazifeniz, 
bilahare alakadar m~kam tarafın
dan huzur.unuza sevkolunacak suçlu
ları muhakeme etmektir. 

setine gönderdi~"(niz birinci mektu
bun münde.rıeClatını hatırmaklığ~nız 
lazımdır. 

masını istiyeceğini bild ·reli. 
Reis - General Jofı, lftzım gelen 

teşebbü atta bulundu mu? 
l\Iaznun general - Ne yazdığımı Maznun general - Evet. Şimal 

söyledimdi. Tekerrüre hacet yoktur. cephesine dört gizli memur gönde-
Reis - General Jofrin muvacehe- rildi. Bu memurlar, benimle temasa 

sinde tesbit etmek ldzm~dır. Bundan geldiler. B"r müddet beraber çalı<;
dolayı soruyor ve lıu kadın hakkında tık. Fakrıt bir neticeye varamadık. 
>yle bir mektup yazmanızın saikini Düşman, bu meyanda bütün hareka

. Reis - Generalim 1 O kanaatte
yım ki, general (L) nin göndermi 
olduğu In&ktupların erkanıharbiye: 
u~uıniye da.resinden mahkemeye tında muvafrak oluyordu. Cepheye 
gonderilınesine taraftar deg· ilsiniz l anlamak istiyoruz. 

G M gönderilen gizli zabıta memurların-
eneral Jofr- o mektupların, bu aznun gener:al - Şimal ceplie-

1?uahkeme ile ala.aksı olmadığını sinde karşımızdaki düşmanın, bütün dan birisi; birkaç gün sonra, gene-
81~ biraz evvel beyan etti idim. harekatımızı karşılamıya hazır ol- ral Jofrin, yaverinin zevcesiyle olan 

Reis - (Hiddetle) mektupların duğunu anlamak fırsatını buldum' sıkı münasebatından beni haberdar 

:_nuhakeme ile alakası olup olmadı- Ne oluyordu? Bunu birdenbire tes- etti. 
gını tay· d k · d x.· Rets - General J ofrin, yaverinin 
B' ın e ece sız el!>ılsiniz ! bit etmek mümkün olamadı. Buna 

ız, behemehal bunların malı- zevcesiyle olan rntinasebatmı o me-

(SA.HİF.E 5) 

- g z 
•• 1uza ere 

Teahhare sebep olan kiı.1? lngiltere, taahhütler:ni 
yerine getı~rmeğe amadedz~r 

Londrn, 5 (Radyo) - İngiliz ka- Londra, 5 (Radyo) - Avam ka- mat gönderdiğini ve bu hareketin 
b'nesi, bugiln başvekil Çemberlaynin marasının bugünkü içtimaında me- Danzig serbest şehrin' ı statüsunu 
riyasetind-0 toplanmış, Danzig ile buslardan Dalton, Moskova müza- haleldar ettiğini, İngiltere ile Fransa 
MoskoYa müzakereleri \'e Rusyanın kerelerinin bu derece tehiı•e uğrama- ve Polonya hükumetlerinin bu hadi
i~tediği yeni izahat hakkında İngil- sının sebebini anlamak istemiş ve şu sel.eri büyük bir dikkatle takip et
te!'!enin Moskova sefirin den gelen suali sormuştur: mekte olduklarmı, İngilterenin, ica
malG.ınatı ve 1\1olotofun muhtıra~ını - Bu teehhüre sebebiyet veren bında bütün taahhüdlerini ifaya a. 
tetk 'k eylemiştir. İçtima. iki saatten b:z miyiz? rnade buluncl_uğunu söylemiştir. 
fazla sürmüştür. Başvekil Çemberlayn, bu hususta Londra, 5 {A. ~) - Kabine bu sa· 

Alakadarlar, M olotofa bugün ya- fazla izahat vermek istememiş ve: bah yeni bir toplantı yapmış, lngi~ 
rın cevap verileceğini söylüyorlar. - Hayır, teehhüre ne biz ve ne !iz - Fransız - Sovyet paktı müzake· 

d.e diğer aiakadar hükumetler .sebep relerinin yeni merhalesini tetkik ey. 

Italvan matbuatına 
gore Bu.garista

nın v~zi ve ti 

oluyor. !emiştir. Verilen malOmata: göre :Mo-
Demekle iktifa eylemiştir. lotofla İngiliz ve Fıransız mümessil-

keın rag·men, bir casuslukla karşı karşıya t if tt' ·1 
eye gönderilmesini isteriz. rnur avs e 1 mı· _ Baıtarafı 3 üncü aahifede -

General Jofr _ o halde, erka·nı bulunduğunuza hükmettim. Ve der- Maznun general - Fenalık ıçın l b .. 

Mtiteakiben, mebuslaı•dan bazıları !eri arasındaki son görüşmelerden 
Danzig,.meselesi etrafında hükumet- sonra mühim bir terakki elde edilm't 
ten izahat istemişlerdir. Hariciye ne- olmakla beraber Sovyet hükumeti 
zareti müsteşarlarından Bulter; bu tarafından ileri sürülen yeni mesele 
suallere cevap verirken, Almanya- ler, yeni müzakereleri istilzam edr 
nın Danzige asker. top ve mühim- cektir. Vaziyet ne olursa o sun, ugun 

ıarbiyei umumiyeye ya.,....,ız, sı'ze ce- hal mukab l t :;kil~tımızı tahrik ~ttim çok olan meşgıaliyetler' arasında d d ...... ,.,. natbuat, neşriyat, propagan a, ~a • 
çep verirler. se de bir netice elde edemedim. değil? General Jofrin, bu derece' yo, iktısadi vasıtalar, siyasi ;1areket-

Reis - Kaç asır sonra cevap vere- Reiı - Erkanı harbiyei umumiye- bir de yaverinin zevcesine hoş gö- er vesaire gibi bütün kandırma va-
celüerdir . uj bundan haberdar ettiniz mi? rünmek külfetine katlanmak mecbu- f d ! tı ı ~ ııtaları, italya tara ın an ça ış rı a-

Yugoslavya matbuatı 
Gencra Jofr _Siz yazınız cevap Maznun genernl -Tabii. Hatırım- riyetinde bulunduğu söylendi, gizli rak, Bulgaristanın bugünkü bitaraf 

terecekıer. • da kaldığına göre. bizzat general teşkilat memurunun nazarı dikkatin· vaziyeti terkederek mihver tarafına Memleketı·mı·z hadiselerı· hakkında bu~ 
_ Reis_ (Müteessir bir halde) siz .Tofrle telefonda konuştum ve casus- celbedecek hiçbir söz söylemedim ve ltihakı, temin edilmek istenıyor. 
~~nı harbiyei umumiye reisi ve luk tehl'kesinden nazik bir vaziyette der~al, er~~n~ h;rbi~ei ~m~ın;:.:e!e Bir çok italyan gazetecileri Bul- yük bir alaka gÖsterİy OY 

a kemeye şahid sıfat' 1 lb d"l- bulunduğumuzu anlattım. vazifedar ır os um an ıza a ıs - Yaristandadır. Bundan maada Bul· 
tni Y e ce e ı . N' k' . t d'.. . h t h 1 leş ~ulunuyorsunuz. Bu itibarla söz- ~e~hal t:~bbüı::ata tev:s_:c;ül e~e~ dım. ;e. ım ıs e ıgım ıza a 1 e- rar gazetecilerden büyük bir kısmı Yugoslav gazetelerinin memleke- leri cSaraçoğlu ve Gafenko Balkan 
tnızde katiyet olmak lA d F _ "eğını ve gızlı zabıta teşkılatı şefını 1 men ver dı. la italyaya davet olunmuslardır. Ro- tı'mı'z hadiselerine karşı büyük bir birliği, istiklali ve Balkan antantının 

kat azım ı. a · "b ı D d k d b' · 
da .anlaşılıyor ki; casusluk hakkın- haberdar ederek, genış terti at a ın- - evam e ece - 'l"la ile Sof ya arasında aimi • tr gı- alaka gösterdikleri dikkat nazarına ,;ulh siyaseti mefhumlarına bağlılık-
nı ltı şu f~ci sahnenin teşhiri şahsi ooo*oo ~i~ gelis göz~ çarpmakta~ır. . çarpmaktadır. Bu cümleden olmak larını izhar ediyorlar> Serlevhası al-

enafiinize dokunuyor. • •• Kral Borisın Romayı zıyaretı hak- u"zere .. 
G o h d f tında neşretmektedir. 

, eneral Jofr - Size verdiğım ce- v .. retmeı ere kında ortaya çıkan haber er e a- 12 Haziran 1939 tarihli Yugoslav 
'ar-. k g d k · J F k t h Ayni tarihli gazeteler bir Türk .:,- atidir. Erk~nı harbiyei umu- •n a te zıp o unuyor. a a mu - rrazeteleri Romanya hariciye nazırı-
Inıy d ı b' k 1 t il · "' .. askeri heyetinin Londııaya muvasa. ~ e en iki mektup istedini"' r Ben me ır ya ın aşmanın eme erı a- ın memleketimizi ziyaretine mute-
"e b "' ı ı Jd - h kk d k' · l lk ah f 1 · j latı haberini vermektedirler. he unları ne sur.etle i~tiyeceğiniz ev yap a ca mı~ o ugu a ın a ı şayıa ar .:ıllik olan haberleri i s i e enn e 
~a~ ettim. Daha ne söyliyeyim? '.le bu kadar asılsız değildir. tebarüz ettirerek neşretmişlerdir. Ay 16 haziran tarihli <Samouprava> 
""eıs Bu hk Ticaret anfasmasını yenilemek ıi tarihli gazeteler Hatay hakkında- Belgraddaki Romanya büyük el"ili-

b. - nıa enıe, fevkalade d k 1 k d ~ 

eınır }~rp divanıdır. Ve bizzat sizin -ıv~i zaı;ıan ~ i. i mem e et arasın cı \i nihai Fransız - Türk anlaşmasının ğinin bir tebliğini neşretmektedir. 
rın1z1e t kku1 Ankara muallı·m_'erı· bu hususta ve- odıye sıstemını koıavlac:tırmak hak- ukdoıunmak üzere buıundug·u ha- y ı d . b ?ne . eşe etmiştir. l\iahke- ı d k' .. .. l b l t ugos avya a ış aşında. buluna{ 
nın selAhiyetini tab ... b .1. . . ' m a ı O'Oru~me er aş amıs ır · ::ıerini telgraf haberi olarak neşret - . . . _. 

~~er, bizi madun telakki ~ıde~~~:ı:~ ka -:ı e e mifracaafta bulunacaklar R ornada Bulgar italyan miibadE>le- mektedirler. cYugoslav radıkal bırlıgı fırkası>nın 
"e1 de~ellerinlze imale edeceğin'zi zan ~·nin hacmini genisletmek arzu edil- 13 Haziran tarihli cNovosti> R~~ resmi gaz~tesi olan ( cSamoupı,ava> 
.. ıy Devlet memurlarına ucuz ve tak- de bu haktan istifade etmek istemiş- kt d' E B lt'Y 'st n•n ecne h · · A ı. B ı d 16 6 939) R anya harı'cı· or.sanız, çok aldanıyorsunuz! ~ e ır ",S;ı;:en u !'<>arı a - manya ancıye nazırının nK-araya e gra ' - - om -
~unGeneral Jofr _ Böyle birşey dü- 5itle ev yaptırmak üzere hükümetin !erdir. Vaziyetin dikkate alınması · i memlek-tlerle olan ticarette vüz- 'TIUvasalatı hakkındaki haberleri ve ye nazırı Gafenkonun Ankara ve A-
'J/ en ,,. kt M bazı teşebbüslere ghıiştjği evvelce hususunda öğretmenler al:1kadar ıe 80 i Almanya ve İtalya iledir. Gafenkonun beyanatının hulasasını tina seyahatleri hakkında yazdığt 
"' ..,. o ur. ahkeme vazüesini 
.... al>?nakt • yazılmıştı. Hükumet memurlaı"ına makamlara maarif vekaleti yoliyle Diğer taraftan bu ay iptidasında .. Balkan antantı bir sulh aletidir ve bir makalede diyor ki: 
ı.., '~ a tamamen serbesttir. Şu k · ı d' tıl d k ı 
.tl:r ·t ki ı müracaata ·arar vermış er ır. -: ·talya ve Bulgaristan arasın a Ütü Balkan devletlerinden hiç birini dı~ cAnkaradan sonra Atina dahi Bal-eı , .selahiyetini ileri sürerek yapı acak olan bu evi.erin inşaatını d l 

nı h hı.. b' . k t . 1 k 1 k münacaatı Ankara öğretmenleri yap- el bir anlaşmanın Sofyada imza e i "ında bırakmamaktadır.» Gibi bü _ kan antantına dahil bütün devletle-h ar .., ei umumiye dairesini ır şır e üzerıne a ara ça ışaca - l ' 
ege:rnonyası - lt k k mış ve alakadarlar tarafından iyi nis o duğu da ma1umdur. yük serlevhalar altında neşretmekle- rin Balkan yarımadasına ve Balkan 

:tna:ıı a ına almıya al ışa- tır. Memurlara mahsus evler rnuay- karşılanmışlaı·dır.İstanbul öğretmen- Bu anlaşma iki memleket beynin- d' l A · 'hl' ı T" k A t t d hil d I tl · h tc-. . .. . . . ~ ır er. ynı tarı ı gazete er ur· - 11 an ına a ev e erın aya .ı. 
llefa _ E . . . ren tıpte olacaktır. leri de bir dilekçe ile müracaatta bu- .le unıveraıteler arasında hır çok bag Fransız anlaşmasının akdi yakın ol- menafiine taalluku olan bütün mese-

dairesını rkanı harbıyeı umumıye Öğrendiğimize göre, öğretmenler lunacaklardır. ar husule getirmektedir. Ayrıca Bul luğunu ve Türkiyenin Hatayı ilhak lelerde milttehit ve hemfikir olduk-
huı n dosya dolaplarında saklı * T ristand k' t kt l d 't 1 - · · · 1 k · · Unan b' ooo 000 ,n · a 1 or a me ep er e 1 e. decegını telgraf haberı o ara ver- lan hakkında delıller vermek ımkl-y. h ır kağıdı istemek bu daire- •anca m .. b " 1' l t o· - . . 

ı egenı '- M •11 • " ~c urı ısan ° muş ur. 1 mışlerdır. nına mazhar olacaktır. Balkan an-
Sl:ıak nııd;~ya altına almaga kalkış- l lA p '\JQ ngo ~er taraftan Bulgarist~. 1942 d.e 13 Haziran tarihli c_Politik~~ A~- tantının birinci vazifesi Balkan ya. 

Geııer . . _ .)' ~om~d~ açılacak ol~n d_unya sergı- karada Gafenko şerefıne verılen zı- rımadasında 8ulhun temini ve sağ-. 
birşe-.. al Jofr - Sızın yapacagınız sıne ıştırake daha şımdıden karar yafette hariciye vekilimizin söylediği lam ve normal bir atmosfer ya'"'tıl-

..,. varsa i t d·-· · 1 · f N'h · 1 d ~ .. gönde ·ı ' s e ıgınız mektup arın ooo*ooo vermış ır. ı ayet ıta yanın a orta nutkun csulh içinde aktedilmiş ve masıdır. Bu istikamette Balka a -
rı ınesi . . k. h b" . Av u d ld - 'b' d'J• l B l n n lnunıiye d . ı~ın er anı ar ıyeı u- 'd • k ·ı · h kk d k • k . r ~a a o ugu gı ı ta. ı at pre~- sulh içinde inkişaf etmiş o an a - t2fltı kendisinden b.eklenilen şeyleri 

eevap Ver·aıresıne. ya~~a~tır: ~ier 'j aresı teş l l a ın a l an un sıp~e:.ı ~ulunması Bulgarıstand~ hır kan antantı ~ük~mm~~ bir ımlh ale-ıvermiştir. Ve bu itibarla Balkan an-
teket ılınezse, ıstedıgınız gıbı ha- / .h k b [ d ·1-1 · çok umıtler uyandırmaktan gen kal- tidir ve hadıselenn mustakbel cere~ t t b .. A lh 
bunu etnıekte muhtarsınız. Fakat, ayi QSl a U e l 2 l mamıştır. yanı ne olursa olsun öylece kalacak- kan ı tl~g.unt· d ~hrudpa su unun en 

Yap B ı 1 D b k . uvve ı ıs ına ga ı ır.• 
J"ei uın ı:nadan evvel erkAnı harbi- k 5 (AA)_ B. M. Mec-ıtab ve ihzar ettirilerek dahiliye ve u gar a~ın. o ruca ve A demz- tın cümlesi ve Gafenkonun nutkun-
haıteın:nııye ~eisinin harekatını mu- . ~n a.~a, Refe~ Canıtezin başkan- kalctince köylere ve belediyelere pa- ;e mahreç ıddıaları Roma gazeteleri ~an d~. «biz umumi ni~amm icapla- :----°°°oo 
~Oktu etrne~a hak ve selahiyetiniz lı~ı bdugun ı k uznamesinde rasız olarak verilmesi devlet d . - ~rafından açıkça desteklenmekte - rını mudafaa etmekteyız, buna anlaş B 1 r konferans 

l', lıgın a top anara r • aıre dır Ih ]'k . . .. d 
nei dd l d 'kinci müza- 1 . k t . t k . . ·ı . b . ma, su perver 1 çerçıvesı ı<.ın eve 

~enı 9 
- (Ayağa kalkarak) ınah- bu]unan ma e er fn i~ 'h l t s erı ır asıye 8 0 u ıçın ven mış u- Bulgaristanın vaziyeti Yugoslav- tarafgirlikten uzak olarak ve- bütün Paris, 5 (Radyo) - Bugün öğle. 

za 11 huzurunda, rütbe ve mevk' _ kereleri .yapıla~~k 0 ~n. adyı a.~rı a lunan bir buçuk milyon liraiık müte- vanmkine tabi olacaktır: devletlerle en iyi münasebetlerde bu den sonra saat 17,30 da harbiye ne-
l'l dikk 1 na · t Ş ve dı erlerını e mustace- d ·ı · 'k' ·ı ·ı lA"' B 1 · 'dd' 1 d h k · <l 1 k'l h · ad 

1 
ate alınmaz. Burada, yalnız ~ıp e mı . .. k d k ka- avı sermayenın ı ı mı yon::ı ı 1 agı, u ?nrıstan ı ıc:ı arın a er ne a- lunmağa gayret ederek yapmakta_ 7.aretın e uaşve ı ve arbıye nazırı 

ka: et hlkinıdir. Adalet, sizin bir er- lıyet kara~ıy~e muza ere e ere Türkiye ile Yugosl vva arasında r:l~r mıhve~ devl 0 tlerinden cesaret vız> cümlesini tebarüz ettirerek bi- Daladiyenin riyasetind~ bir konfe
lluı 1 

harbiyef umumiye reisi olduğu- bul eylemı t r · ·ıı- . idaresi Belgradda imza edilen Afyon anlaş- gormekte ısc de, üç taraftaki hudu- rinci sahifesinde nesretmektedir rans aktedilmiş ve milli müdafaa iş-
ııa u tanımaz. t~te biz bu adal t Bunlardan mı 1 pıyan~o k . ması tasv· I t du antreviziont devletler olan Tür- Ayni gazete Türkiye ile Mısır ara- 1eri etrafında uzun müddet konuşu].,. 

trıına b "" • e t kT ait kanunun muza eresın- ıp o unmuş ur. k' R y . I b. . 'f k k 
nı urada icr h ke eş ı ıne b b"d M li ıye, omanya ve unanıstan a çev sında ııı ıttı a a di ihtimalinden muştur. 

e 
ekteytz. BUyUk ıaahy:ıaiınut· ada:eb.et- de sorulan bir suale cevha e:ı. 

5
u ce ec 5 yarın tekrar toplanacak- rilidir. Balkan antantı ile bağlı olan bahis bir haber vermektedir ---ccc**>>>---

tnir ye ın ı ıze ·· · mazbata mu arr1rı ırrı, tır b d ı ı B 1 · d k d' · · · Si Verıneaine mUıa d deme . 1 encumenı k .1 t · u ev et er u garıstanı a en ı ta 14 hazıran tarıhli gazetelerin de J ·ı • h ' f • 
b.Zden ikf tnektup . tad?keB'ze !.1zl. verdiği cevapta bu anu~ 1 e aakyyare ooooo raflarına çekmeğe çalışmaktadırlar. Gafenkonurı Ankara ziyaretine mü- n gz lZ e Y e l 
ır tar d ıs e ı ı oy e . . . . goya aıt evr ay- H Ib k" B l . k . S f 

t ı a cevap verd· 1 k' b k cemıyetının pıyan . l l b /J a u ı u garıstanın uvvetı o - teallik tafsilatı uzun uzadıya neşret- A k d J f bu (.l 
Uplar hiçbir za ın z. ı, ?l ~e - niyat vesairesini yeni ıdareye dev - S an U Q ya hükumetinin ~u Uç devlete mua- tikleri ve Ankara konuşm 1 d n ara an S an 

Cektir 0 rnan gönderı mıye. . b' h l .. k" k l a arın a • 
nıt1ec~ halde, bu mektupları iste- retmekte olduğum.ı. tayyare cemıye- Atletizm n1u §abaka· rız ır c:p e a 0:~sı"?ı mum un ı a- Balkan antantı mevzuunun b 'rinei geçtı 
t i'iz ve size b 11 t 'h tinin üçüncü şahıslarla olan muame- cak vazıyette degıldır. planda bulunmasını t b .. tt• AnkaPa, 5 (A.A) - Bir mClddetten 

be mekıe iktifa ed az:.sua1er evc.ı lelerı·nı·n ve keşideye ait ihtilafların r farı Vaprlacak Romada söylendiğine göre, buse- mekte oldukla ... go" "l e .. at:uz e ır-
u su 1 ecegız stersenız l · ··· ru muş ur beri şehrimizde }.ulunroakta olan Tuğ 

b·ı· a lerirnfze d · . ' gene tayyare cemiyetiyle halledi e - İstanbul 5 (Husu'· h b' . . bepler dolayısiyle Bulgaristan Yu - 16 hazı'ran t 'hl' · ı ll'slnt & cevap verroıye k l .11.. • ;:;l mu a ırımız - l kl k . . . , arı ı gazeteler ve general O . . M. Lundun r yasetindeki z. ceg· İ yeni teşkil edilme te o an mı ı d ) 16 gos avyaya ya aşara vazıyetmı o- bunhrr ara d p 1 •. k 
Gen . k' . · .ı en - temmuzda Fener stadın- d • ld' c:ın a « o 1tı a> AnkarR İngiliz asker'! hey{!ti efakatlerinde 'k eraı Jofr ( piyango idaresıne es ı pıyango ı·;ıa~ na uy urmaga meyya ır.. uı·k tl .. . b 0 b 

,_ellleye ıeldiğ• -d S~kOnetle) mah- resini tasfiye vazifesi verilmemiş hu da Mısır, Yunan ve Romen atletlerı Su hale nazaran İtalya - Almanya- mh ba la .a~ınb~ .m~teallik olan ajan~ mihamnndarları yüz n ı r sn 
4ada h ım akıkadan şimdiye . .1 T"' . · d k. b "'l kl a er ermı ırıncı 51.ahlfelerinde ne" 'l'iirkkan bulunduğu halde bu a})~sm ....... r fçbir su 1• • lunduğunu söylemiştır. ı e urk a tletlerı arasında beyne1 - Yugoslavya arasın a ı ag ar sı as- t lrted' 1 · . • -
-ezlik a ınıze cevap verıne- . .. k k . . ., kd" d b d B 1 · re me~ r er. c:Polıtıka bu haber- tstanhQln hareket etm"ştir. 

Re· etmedim. Bu ızahatı mutea ıp ~nun~n mılel atletızm müsabakaları yapıla- tıgı ta ır e un an u garıstanın 
nu ~~Ohald~ maddekri okunmuş ve ~snp edtl- caktır.Bu müsabakalara İzmk A. ~ecburen i~~aya ve Almanvaya ~~~~~~~•~mıot~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~ 

n °'"'n soruyorum· Maz- . . • n ,.. . · · k k t B 
6" eraı (L) . • mıştır. 1 . "'onmt>sı netıcesı çı aca a ır. u se- A N •h C' •ı 

nıektubu ald nın gönderdiği iki B. M. Meclisi bugünkü toplantı- kara ve stan~uı atletı.z~ takırnlaı-ı- ildt" Balkan antantının Sofvadaki • l af re SÇ l er 
Gen ınız mı? l I b k nın en kıymetlı atletlerı gıreceklerdi" B 1 h"k 
R eraı Jofr _ E t ııında kabul ettiği kanun ara aş a Mü b k 1 ·d b' k . • tazyiki azalacak ve u gar u Ome- y • A 

... _ eia - 1tfekt ] ve . hiç bir ticari muamelede bulunmıya- l sn _a ta haı .a ırço ıekorlarm kı- ti hareketinde daha serbest kalacak- enı n 
""11 hat•"') up arın rnilndereea- k 1 k d' k - k"' .. .. rı acagı a ın.ın edilmektedir. 

Q u lYabilfyor ra yanız en 1 ya acagı omuru .tır. 
ara 

to. eneraı Jofr 9muııunuz? almak üzere Zonguldak ve Ereğli Ji. · Bu vaziyete göre, - Romada zan-
1~0ru:rn. - arahatle hatırla- manlarına gelen bilumum gemilerin Mi1fakatlar nolunduğuna göre - Bulgarist;\mn 
G eiı - Biz hatırı sıhhi muameleye tabi tutulmakla . -- rıihai vcı.ziveti Yugoslavyanınkine 
en~ral Jofr T ataca~ız. beraber alınması lazım gelen sıhhat Parıs, 5 (Radyo) - Başvekil aD- ha<Ylı olacaktır. 

b lleıe - (Ma;- eşekkUr ederim. resmi ile vize resminden muaf tutul- ladiye, bugün Amerika sefiri Buliti Her ne olursa olsun, İtalvan mat-
•ıı) •rk&ıu harbn;nl ~enerale hita- malan, evlenme işlerine ait bilumum ve müteakıben sabık başvekil Leon lıuı:ıtma P-nre. Sofvad"" iki hlrık ara-

1 unıuınb'a riya.. l!vrakın maliye vckAleti tarafından Blumu kabul etmiıtir. sında ciddi bir mücadele o'., .. aktır. 

Mefruşat mağaz1sı 
Yeni Kavaf~ar çarşısı No. 9 a nak edildiğin~en 

ı;ryınmuşterilerime bi d r r m 
Telefn : ?2 -



(SAHiFE 6) 

ilaç 
Eczahaneye birisi girdi, eczacı -

ya: 
- Aman, dedi, müthiş bir öksürü

ğe tutuldum. Bir ilaç verir misiniz? 

- Biraz bekleyiniz efendim. 

Eczacı bir bardağa koyu bir mayi 

koydu ve uzattı. Hasta bunu içti. 

~üzUnü buruşturdu. Para vererek 

çıkıp ıritti. 

11Acmın yapılmasını bekliyen bir 

muoteri, bu öksürük ilacının ne ol • 

dulunu merak etmişti. Ayağa kal· 

kıp ıifenin üzerindeki etikete baktı 
ve afzı hayretten bir karış açıldı: 

(ANADOLU) 6 TEMMUZ 1939 Perşembe~ 

-Ne? Öbilrük için hindyağı ve-
rilir mffj 

- Polis gelinceye kadar hiç bir şeye dokunmamak lazımgeldiğini dü
günerek kocamın bağlarını çözme- dim. Sinema yıldızları da totalitt :r dev

letlerle mücadeleye başla ılar! 
Eczacı rülümsedi: ~~~~-~-<>100*000·~~~~~. 

- Verilir tabii. Gelin bakın. 
Müşteriyi kolundan tutarak kapı -

.... 
Sebeb 

ya kadar glStürdil ve eliyle karşıki kal 
dırıını işaret etti : 

- Ayda bin lira ile yaıamama im
kan yok! ... 

- Bakın, dedi, deminki hasta o -
rada, öksOrmOyor, hatta kınııldamı-

• ;ta bile ceaaret edemiyor 1 .. 

- Deme yahut Neden? 
- Neden olacak? Ayda 

elime aeçmediiinden ! .. 
--~~~~~-uoo*oou-~~~~~--,- -----...-- -< 

, . ·~ . , ... 
'°' ( ' . •_, ... . . 

HAYRA ALAMET 

bin lira 

Erkek - Yarim saattir hiç ağını açıp bir tek kelime konu madınız 
Kadın - Söyliyecek bir şeyim yoktu ki .. 
Erkek - Söyliyecek şeyiniz olmadığı zaman konuşmaz mısınız~ 
Kadın - Tabii değil mi ya. 
Erkek - Öyleyse karım olmayı kabul ediniz lütfen 1 

I Hiddet 
Müessese memuru arkadaşlarının 

yanına giderek hiddetle söylendi: 
-Eger patron söylediği sözü ge

ri almazsa bu müesseseyi terketmek 
mecburiyetinde kalacağım .. 

Teskin etmeğe çalıştılar; bey hu -
de 1 l ! Biri sordu: 

Holivudda sık - sık toplantı ar yapılıyor .. 
Artistler de siyasetle meşgul! 

Amerikadan gelen habereler göre zi boyunduruğuna isyan ediyoruz. 1 devletler aleyhine propağanda yap-
Holivuddaki sinema yıldızları sık 

- Patron ne dedi, sana Allaha ık tdplantlar yaparak totaliter clev-
aşkına 1 Jetlerin harekatını tenkit etmekte -

Bu sözlerinden sonra Mösyö Bi - mak için büyük masraflara katlan -
berman, Almanya ile mevcut bütün maktadırlar. 

- Artık müessese ile alftkam kal dir . Bu münasebetle gece klüpleri, 
madığını söyledi! 

iktisadi münasebetlerin ortadan kal Bu seneki tatilinden istifade ede. 
dırılması için Amerikan Birleşik dev rek bütün Amerikayı dolaşmış olan 

---«« .tOO.»:ıt:ıt---

Münakaşa 
Münakaşa ettiler anlaşamadılar 

barlar umumiyetle tenha olmakta - !etleri Reisicumhuruna yazmış oldu

dır. Çilnkü artistler artık siyası iç - ğu bir teklifnameyi okumuştur. Bu 

timalara gitmeğe başlamışlardır. arizada Almanyanın milletleri bir a
Totaliter devletlerin harekatını ile olarak kabul etmedikleri, bütün 

rejisör Biberman da bu hususta halk 
arasında bir anket yapmış ve mil -

yonlarca imza toplanmıştır. Kim bilir 

bir çok kimseler belki de gilzel yıl· 

l -1 1 k dız ile ayni kanaati ifade etmek , 
ve nihayet sinirlendiler. Birisi söy - ciddi bir şekilde protesto etmeğe ka- insanı düşilnüş ve beyne mı e a -

rar vermiş olan Amerikan aı-tistleri nunları ayak altına aldıkları ileri sü ayni kağıdı imzalamak kaprisi ile 
lendi: geçen gün büyük bir toplantı daha rülüyor, Almanya ile iktisadi müna - bu harekete iştirak etmişlerdir. Ma -

- Ben budalalarla münakaşa et- yapmışlardır. Bu toplantıya başta: sebetlerin kesilmesi teklif olunu- amafih merikada bilhassa sinem1' 
mem. jan Kravford, Mirna Loy, Miriam yordu. aleminde nazi aleyhtarlığı propagan 

Öteki gillilmseyerek mukabele et- Hopkins, Bet Davis, Pol l\föni, ja • 1776 senesindeki ariza gibi bu da dası büyük bir şiddetle devam etmek 
ti: mes Cagney, Henry Fonda, Claud tam 56 imza taşımakta idi. Fakat bu tedir. japon ve İtalyan aleyhtarları 

- Onlarla daima mutabık kalır - Rayus, olmak üzere bir çok meşhur kere bu elli imza bütiln dünyaca ta- da Alman aleyhtarlığından aşatı de-
sın demek?!.. yıldız ve rejisörler iştirak etmiş, biJ- nınmış yıldızlara aittir. ğildir. 

---cccoo•••---

Anlavış 
Sinemada seyirci, yanındaki kol• 

tuğa koyduğu şapkasının üstüne yeni 

yük nümayiş yapılmıştır. Vaziyetin kendi menfaatlarmı sar ~ejisör Bib~rman hu:_un ~ayr~tin~ 
Söz alan rejisör Herbert Biberman sacağını düşünen film !milleri biraz ra.gmen .tahmın olundugu gıbi yirmı 

şunları söylemiştir: endişeye kapılmışlarsa da, Ruzvelt- mı iyon ımza toplayamamıştır. 
_ 4 temmuz 1776 senesinde A - te takdim olunacak arizanın kaleme r b f c " f l 

merikan halkı milmessilleri, Fila - çekilmemesine karar vermişlerdir. stan U aga Oğ U 
delfiyada istiklal meydanında top - Böylece bu derdin de önüne geçilmiş Sıhhat Yurdu 

gelen bir seyircinin oturduğunu far- !anarak zülümle hakimiyete artık ni tir. S h' ··d" "M · 
kederek: hayet verdiğini ilan etmişlerdi. Şim- Maamafih Holivudda totaliter dev a ıp ve mu uru ~nısa• 

_ Affedersiniz dedi, lütfen şap- di de biz 1939 senesinde tıpkı evvel- letler, ve bilhas~a japonya aleyhine lı operatör Orhan Ünalan 
kiler gibi toplanarak, bütün dünyaya şahsan büyük tezahürat yapmak ar
hakim olmak emelinde bulunan na-· tistlerde Almanlar ve diğer totaliter kamı verir misiniz 7 

Muhatabı hayret etti: 

-Şimdiden gidiyor musunuz e -
fendim? Film daha bfimedj ki! 

---·xx---

lstanbulun tam merkezinde bU -

Küçük Haberler 
tün profesörlere en yakın ve ucuz 
husu!İ bir ha tahaned:r. Erkek ve 
kadınlara aid her nevi ameliyatlarla 
idrar yolları, bağaz, burun, kulak, 
göz hastaıkları ve ameliyatları haa-

Ha lİ ne şükret .. . . taların arzu ettikleri yük~k müte· * Fransanın tanınmış stüdyola-ı * \.Jzun muddettenberı dedıko- hauıslara yaptırılır. Hiç bir vasıta-
Arkadaşını teselliye çalıştı: rından birisinde cBuenos Ayres> ge~ ldusu.?~nen cS~ki~ yüz ~ah~um ş~h, ya bat vurmadan doğruca müeueae-
- Üzülme dostum, düşün ki be· celeri> isminde bir filim çevriliyor. re yuruyor> fılını henuz bıtmemı§- mize gelecek hemtehrilerime aza 

terin beteri vardır. Cenubi Amerika milletinin seyirci- tir. Birçok kimseler, mahkumlar bu mi kolaylık gösterilir. 

S .. l . k l ı B l !erinden biraz müstehzi bir tarzdaıkadar ağır hareket ederlerse muhak- İstanbul Telefon·. 23165 

D 
- oy emesı o ay. eş param o k k k' k l l d k d" 

r.;::> erste - . . .. . . bahseden bu filmin Fransada birçok a ı ya a anır an eme te ır. ·--------------' 
madıgı gıbı olmak umıdım de yok. 1 ht 1 d B 1 F 

~ . _ .. a ey ar arı var ır. un ar ransız 

~ ~ OO~u--~~~----

·~ ~ Haham, küçük Abrahama sordu: Buna mukabıl borçlarım tumen tu - filmlerinin cenubi Amerikada çok 2 T.~;.- ..,...... - - ::: 
-Yakup, oğlu Yusufun kardeşleri men! Bundan daha beteri ne olabi - beğenildiğini ve bu film yüzünden 

tarafından satıldığını öğrenince ne - lir? F ransanın cenubi Amerikaya olan 
~ den o kadar müteessir oldu? - Bundan daha beteri mi? Sen- f;}m ilııracatının duracağını söylü-

. 1 ......... ..,,._\.,,~:;..:. • dd d k )Orlar ~=-, ~ '""": ı._. Abraham hıç tere ü etme si - den alacağı olan adamlardan biri · 
.,,;•-' • n • ! •" ı. zin cevap verdi: olmadığına şükretsene 1 • * Rejisör Kardigyon havacılığa 

.,,, ;:.. • - r-.... - ~ ait cKartal yavruları> isimli bir film ,,,r .. ,1 • •• :""' r .'l ~ 
0 

-Kafi derecede pahalı satmadık - _ ooo hazırlıyor. 
.:,, · :.:;: .:.:.::_.. -..: .. ,.. 

/ 
lannı anladığı için olacak? Şişman * Korin Luşer, {aşk fırtınası) 

:.C~:.}(

2
!ı. / · >""... ı· aaaaasaaaa isimli filminden sonra niçin yeni bir 

"~ ~ , ~ -1 Teessür Çok şişman ve çok sevimli dostu - kurdela hazırlamadı?. Malum oldu-' ı~/ I ' \ / ..... ', f .. muz 1. M. lzmire gitmişti. Bir arka-J. """' · - - g-u üzere yıldız apandisitten ameliyat 
• \,Jfll . • . v·: ..-.-. /~ ·_:_· Evi gezdi, beğendi. Sonra da ken- daşına nıektub yazdı: . . . . 

' l · disini methetti: cHavalar çok güzel. Her gün ata geçırmış ve fennın en son ıcatları 
• . . - Bundan evvel oturduğum e - binip aeziyorum. Sıhhatim yerin • tatbik edilerek yapılan bu ameliyat-

- Haydı l:>akalım, uyur gıbı du • vin sahibi evinden çıktığım zaman de •• » ta, Korin Lüşer hiçbir ıztırap duyma-
ra~na bir golf topu gördün mü o· kederinde~ ağladı: • Arkadaşı cevap mektubunda sor_ mıştır. Yıldız ameliyatını büyük bir 
nu eoyle ... F k 'k .. .. - Bö.;·le şey benim başıma gelmez, du: macera geçirmiş ve muvaffak olmuş 

- ranstt arı aturu - merek etmeyin. Çünkü ben kirayı da- cOstüne bindiiin at ne oldu? O - insan gibi gururla anlatmaktadır. 
\> cc

0
c •

1
:• •- ima peşin alırım. nun aıhhatinden bahsetmiyorsun?» * Şarl Trenet'nin yeni çevireceği 

e 1 ,"' -------ıooo*oo filmin ismi, (,Kale tedbir alıyor) 
dur. Şarl Trenet bu filmin seneryo· 

'.ı epebaşmda otobüse atladı. 

Altıncı daireden geçerken kay -
makamlık binasının üstündeki saate 

l>aktı: On bir .. Rahat bir nefes al -

dı ... Daha vakti vardı. 
Kara köyde de saate baktı: On -

bire beş var .. YUzünde bir endişe 

allmetleri belirdi. Köprüyü geçince -
ye kadar yerinde hop oturup, hop 
kalktı ve EminönOnde bir direğin us 
tUne oturtulan saate de gözattı. On
bire on var. 

sunu bizzat hazırlamıştır. * Gaby Silvia, (Vatandaş) ve 
(Yeşil şapkalı kadınlar) filmlerinde 
birlikte oynadığı Gerard Landry ile 
nişanlanmıştır. 

-
Yanındakiler kendi kendine söy • 

tendiğini işittiler: 

- Eyvah 1 Yanlışlıkla geri geri P'I 
den bir otobüse binmişim! .. 

* Meg Lemonier İngilterede bü
yümüş olduğu için İngilizceyi F ran
sızcadan evvel konuşmakta idi. Ja
nin Gracy ve Mişel Morgan da mü
kemmelen lngilizce konuşmakt8dır
lar. Fakat Fransız film amilleri bt1 

yıldızların ellerinden kaçmasından 
endişe etmemektedirler. Malum ol
duğu üzere Daniel Dariyoya da çok • 
yüksek konturatlar teklif edilmişti. 

Ga,.~on (Miişteriye) - Ç- ~- ·•. ~-ı; ' ~· .. :uı: ·. :.: :.: ::!dia cC.i~ duru- Fransız artistleri memleketten çık~ Danyf"l Dariyo, «Kalb heyecanları:ı> isminde yeni bir film çcviı 
miştir. Di ber y~dun bu ı·esmi, o filmdeki bir oozudur. ye. mm:ur-·.z bt.! __ ,ım 1. mak iıtememektedirler. 

' 1 

1 

1 



6 T!MMUZ 1939 Perrembe (SAHIFl 7) 

EN BUYUK MUAMMA: TABiAT 
Çankırı da Manisa muallimleri 

Hataya· gidiyorlar 
Bir saniye içinde yüz şimşek bir

den nasıl çakıyor 
Okulalr sergisi 

açıldı 
Çankıri, (HU8U1i) - Her yerde 

01d~au aibi Çankın okulları da tatil V ı· k I d t tk· ki başladı Y Id . - 1 d ·· l k 1 d ? K 1 . g çla oldu, Son 11nıflann imtihanları bitti. a ı aza ar a e ı ere • ı ırım nere ere uşer, nası orunma ı ır. ır an ı l 

Köy ve tehirde yüzlerce çocuk ilk M . d .dd tı• ki var " d ı· y ld f d tabaillerinimuvaffakıyetlebitirdiler. anısa a şı e ı sıca ar rın uguru nere en ge ıyor. ı ırımın ay ası. 
Bu Teeile ile okullar tatil olurken Manisa, (Hususi) _ Vali Bay direktörü Ferid Oğuz, Maarif Vill- Yazın ortasındayız, fakat havalar anza &'elir, parazit çıkanr. rine gayet yavaş yavaş aksettirir. 
~ ~tler görüldü. Okullarda Faik Türel beraberinde Nafia müdü- Jeti ilk tedrisat ıube müdürlüğüne mütemadiyen yajışlı &'idiyor. Yaz Bununla beraber, radyomuzun i- işte bu czamanı uzatma aleti:t tle 
sergiler açıldı. Talebenin tedrisatta rü mühendis Mahmud Yunat ile ka- tayin edilmiıtir. Yeni vazifesine bat- yatmurunun can sıkan taraflanndan şaret ettiii gök gürültüsünden yıldı- alınan şimşek hadisesinin filmini 
rn~ffakıyeti gözler önünde aeril- zalarda tedkikatta bulunmak üzere lamak üzere yakında tehrimizden birn de şimşekli, yıldınmlı olmasıdır nmın yakınlara düştüğünü zannet- seyrettiğ-imiz zaman &'Örüyoruz ki, 
1111

1 oldu' !'0nserle~. verildi. • • Ankara ekspresiyle Alatehire hare- ayrılacaktı~. . Ferid Oğuz kıymet.ti içimizde, koca adam olmalarına raf- meyin. O anda burada olduğu gibi şimşek hiç de bizim bildiği~iz gibi 
~ ·~ bö!ae lel'glaı ket etmiıtir. maarifçilerımızden ol~p ~~-·~ır men yıldırımdan, &'Ök &'Ürültiisünden lngilterede, Amerikada, Hindde, zikzak şeklinde bir hat takip e~mi· 

Şebnmizdeki 4 ilk okulda ayrı Vali ile Halkevinde bir tanıpna müddet zarfında kurs dırektorlugun- kol'.kanlar az mı? Çinde de radyolann sesi titremiştir. yor. Şimşek çaktığı zaman evvela Y1I 
a~ ~er ıınıf yıl İçerisinde yaptığı toplantısı yapıLlı de faaliyeti ile muhite kendisini sev- Hakikaten insanları ilk korkutan Hatta tecrübe ile anlaşıldığına gö- kardan aşağı ve şakuli bir çiz&i gö • 
~~!:zu.v~ tuttukları defterleri, öğren- Halkevi üyeleriyle komite üye dirmiı bir zathr. tabiat kuvveti ıüphesiz .şimfek, yıl- re , Hindistan ormanlarına düşen bir rülüyor. Bu, bulutla arz arasındaki 
"11&.lennı topluca sergi halinde ebe- ve baıltanlariyle eıleri dün saat 18 S1e11klar dınm ve gök l'ürültüaü olmuştur. Es- yıldınm dünyadaki bütün radyo mıı- ilk temastır. Ondan sonra, kökü bu• 
veyn)erinin tözleri önüne 1erdiler. de Halkevinde toplanarak ilbay ile ~piyden~ri sı~lar bunaltıcı ~ir ki Yunanlıların türlü türlü ilihlan a- kinelerine tesir etmektedir. lutta olmak üzere, karmakal'lflk ve 
Bundan eonra Güneı okulunda c.ilk tanııma yaphlar. ,şekılde Manı~yı ızac etmektedır. rasında bir de Tor vardı ki, bu&"ün Bazı geceler, yağmurdan sonra sık dallı bir ağaç teşekkül ediyor. 
okullar bölae aeraiıi> açıldı. Merkez Evin faaliyeti Parti genel se~re- ~~I~ gecelerı .. akı.~, .. akın par~a fennin yıldınmı nasıl izah ettiğini pencerenizin önünde oturup karan. Bunlar, şimşeğin yercfe nereye dO· 
okullariyle bazı k" k ilan da terliğinden takdirle karşılandıgına d?kulmekt.e. gunduzun . aıcaklıgını duysa ya itiraz eder, yahut Allahlık lıkta dışan bakarken uzaktan şim • ıecefini anyan kollandır. Niha:ret. 
len bir ka ~y 0 

u ~ n. ge- dair göndeı'ilen takdirname okun- gıdemıek ıçın geç vakıtlere kadar tan istifasını verir. şek çaktıtını görürsünüz. Bu, ka- kendisini en fazla çekecek, elektrik· 
b . ç ~ ıılerle tertip ed~len muı ve alkıılanmıştır.. dolatmaktadırlar. Bununla beraber, şunu da itiraf et- ranlığı birdenbire yaran keskin bir li bir yer buluyor ve oraya düıüyor. 

u 1eraı umuma bakımdan hakika- Toplantıda Halkevı başkanı Az.- .. Yangın ~~cı . mek lazım ki, bugilnlW ilim, fen yıl- ışık çizgisidir. Ne çabuk geçer! Fa- İşte, bizim gözümüzle l'ÖrdüğiimOs 
ten gözleri çekecek bir süzellikte ter- mi Önakın tarafından bir söylev ve- .Hukümet kon~gı .. ıle ~artı ve Be- dırım hadisesini tamamiyle izah ede- kat, şimşeğin çakıp sönme sürati si_ şimşek hadisesi bu son safhadır. 
tip edilmifti. rildi. ilbay söylevi cevaphyarak Hal- ledıyB arası?da buyu~ırl'k~a var- miyor. İlmin de bu sahadaki bilgisi zin zannettiiiniz kadar kısa bir za- Yıldırı mnereye düıerT 

Sınıf, 11nıf odalari dolduran tale- kevlilerin gösterdikleri yakınlığa te- .~ır. h urası ~deta m~ ~ ı tır. ~t- bizi myıldınm hakkındaki malOmatı- man . Halk arasında da maldm oldula 
be itleri birinci 11nıftan beıinci sını- ıekkürler etti. k la er n~sf 8!1 at~ı a a~a y~nmaga mızdan fazla delil: Fakat, Alman mühendislerinin i- gibi, yıldırım en fazla aiaçlara ve 
fa )'Ü~len tedrici tekamülü göste- Manisa öjrebnenleri Hataya ve 1 mlıt ıt .~ıyd~n~~I Y.~tı!~esBeıylle ~a- Yıldırım , bulutlarla arz arasında- cad ettikleri ve czamanı uzatma A - ağaçlık yerlere düşer. Onun için , 

bir . ka .... ~ • · "di lar nan ot ar son uru mustur. edıye . . l ı· · i .1 1 t b' . v• d 
1 

'-
1 

d - d ren tertipte idi. Bundan baı .JU&U ıezıame 11 yor h' d b l bö 1 bir elektrik &"eçme hidisesıdır. Faz- e ı> ısm verı en a e e ır şımşe&"ın yıl ınm ı nava ar a yagmur an sa-
cAtatürk, lnönü ve Devrim köşesi> Başta Maarif direktörü Rauf inan r ır or~~sln .a u u~·~n b t-

1 
arsa- ıa miktarda elektrikle dolu olan bir yanıp sönüşünü tam iki dakika sey- kınmak maksadiyle aiaçlann altına 

inkılabın canlı resimleriyle ve tabi~ olduğu halde kalabalık bir öğretmen .arın 88 ıp er.ıne tkn 1 ı::: u u~sa, bulut ondaki elektrikle birleşecek retmek kabildir. kaçmak tehlikelidir. 
lariyle cidden çok güzeldi. grubu Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, ~san .~J·~mıy1e ·<l'e 

1 
elhetra J°a cerey~nı havi bir ·araziye gelince bo- Bu ilet, saniyede on binlerce resim Fakat, yıldınmın nerelere dütttıltl 

Orta okul da muvaffakıyetle bir Ankara, Kayseri. Mersin, Adana, b~vf I~~ u.rse .. ~.erı ~ mek u~ ? al şahr ve müthiş bir gürültü kopar, yıl alabilen bir nevi fotograf, daha dof· nü daha iyi bilenler bilakis bazı a • 
kolller verdi. Halkevi salonunda ve- İskenderun, Antakya, Konya ve Af- ır e a '\etBaınhonune 8k 1 çe se ~rı 0 

• dınm düşer. rusu, sinema makinesidir. Fakat, ai- ğaçlann ıyanma kaçmata daha ma-
rile bu k . ·1· tl . d 1 k .. tedkikat maz mı' usus yı ı mıya vuz tu- d ıı:.. • l . b' b d U De 8 ci Sahil d n onserde vali ve refikalariy- yon vı aye erın e mes e 1 

• 'k' k"h b' . · Bulutlarda elektrik cereyanı nere- ıHl reı:;ım erı ır eyaz per e ze- - •um n e • -
le ailzide bir dinle . . .kalabalı. ta bulunarak tehrimize dönmek iize- tan ı ı o ne ına, o cıvarın manza- d 1 d. k . . fı . . h ı ...................................................... , .. , ............... , ........ , ..... , ..................... ~ 
dı yıca 81 var- ·1 M 'f "d" . ra itibariyle de şeklini bozmaktadır en o ur, ıyece sınız. mın ıza ına =şundan Bundan 

• re hareket ettı er. aarı mu urıye- Be,- _ı· • • 1 k .. A · göre bulutlardaki hava ceryanı su 5 • 
SO kız kek tal be . k'l . . bubetinde müdürlük veki- ıeaıy~mızın ça ıs an reısı v- , . . . . .. . 5 

ti'". k • er e nm. lef ı ~t- tın~n. ~ay k A h .. kt' ni Gemicioğlunun dikkati nazarını zerelermın düımesıne manı olmakta ~ ................................................................. , ...................... , .... , .. ""-·-- . 
il oroya okulun mandolın ve agız letını ıspe ter Y an gorece ır. lbed k b kah 1 d ve bu bir araya toplanan sular menfi { • ıt h • • •• t 8 " d t • J 

annoniii takamlan da iıtirak etmit- Köy Eğitmen kunu c~ erddenl, du afral 1 ve edr.le, ç:1
1
r- elektrik ceryanı hisıl ediyorlar Faz ngı ere arlClY~ ffiUS eşarl ag a , 

ti. z.e · b' O be ·· l"k b' iJ qı ve <'.a e er e aza aşan ı encı e-
naın ır programla ve çok mu- n f gun u ır tat yaplln . . d d h Ik k t • · la miktarda yere yaklaşıp yağmur h f• J • • k• t b t • d • 

vaffakıyetle verilmit olan bu konser Horozköy Eğitmen kursunun tedri- rıln ızfi~ckı~ adn . a a ı ur arsa ıyı şeklinde dökülünce arkalarında bir 1rs1zt 1 m IIllil l a lill anzt ffi e l yor 
alkıtJar .L • K K .. faal' . 'd b 1 t r Kura o ur, rın eyız. Imalan d araauı'- ıona erdı. . · 11 ıyetı yem en af amıı ı · ccc**n> mlsbet elektrik ceryanı bırakıyor - Siyasilerin siyasetten başka işlerle uğraımağa vakit bu Gn-• 

--------coo-.000 S (i d lar ki bu da, toprağın menfi cere - yav: saran tehlikeleıin gevşemiş olduğuna iprettir. 

K h • J b • k ~.!!f..!!..!!_,_?., yanı ile birleşerek elektrik hasıl o - işte, bugün öğrendiğimfz bir haber yüreğimize su serpti. 

ırşe ırae ır vap: o- Pehlıı" van gu·· reşler·ı luyor. İngiltere hariciye nezareti daimi müsteşarı Sir Robert Vau~itard 
T O hlde yıldınm hadisesi muhak- beynelmilel siyaıi hadiselerin müthiı surette girift oldukları bugunler-

•fı • k l k h }d kak bulutla arz arasında olacak.. de Tiyençindeki ve Moskovadaki hadisatı takipten zaman ~ulup ~ 
oneratı ı uru aca eyecanh 0 U Öyle olm~sı l~zı.ni. Fakat aksi de dad hırsızı filminin mükilemelerini tadil, ve kıtalannı tanzım ediyOJ'o 

I" S dı (H "') Halle . olu,ror. yanı bu ıkı bulut arasında, muı. 

Yeni Kırşehir valisi vazifesine baş· 
ladı halkla temas ediyor 

miz :ra~~~dan ~;~~ı edilen e~lı hatti aynı bulutun .içfn.de de ıimıek Eyfel kulesı· gu·· zeli ne olmak istiyor 
. .. . p yagl çakar, yıldınm hidısesı olur. Bu na-

:::1:an gureıleıı çok heyecanlı 0 
• sıl oluyor? Matmazel ]aklin Vial ismind~ki bir Fransız ~ı~n. ger~k .1.85 

'c·~· k k f la pehl' İki bulut arasındaki yıldırım hi - olan boyu, gerekse güzelliği sayeaınde Eyfel kuleaı guzeli aeçilm11 ol-
urcte ır tan az ıvan . . . . . b t b' d - b'ld' · t'k · t ' k tt' T" k' . 1 hl' dısesı bunlardan bırının müs e , ı- u~unu ı ırmış ı . 

ış ıra e ı ur ıyenın namı pe ı- ı· k ha k elan 1 E f 1 k 1 · .. li bö' -•-. . .. rinin menfi ceryan taşımalanndan i- Bu ta ı uşu şına onmaz evve Y e u eaı guze , rca. 
. Kırıehir, (Huauıi) - Vilayeti- duğu gibi kendilerine de muzahir ola va~la&<Lghe;enlhŞeepa~fgu~eşfyte ~- leri a-elmektedir. Ayni bulutta hu • satarak hayatını kazanıyordu. Fakat, artık gene ayni meslekte çaJı,. 

1tıiz valiliiine tayin edilmit olan Or- caklarına kani bulunduğunu kaydet- zıyr ı. d"şa ın5.~rlgı ı rı M-.. 1 ı!! ?0 u sule &"elen yıldınm hidiaesini de bu- mayı arzu etmemekte, istikbali hakkında yeni projeler dütüıı-
du V-ı!_• Ba Bar elki .. · lkı 1 lardı 1 ar hare- arım unya u eyman, uaayım - . k 

• ~ı y. an e~ . ~n mıı v~ ~ 1 anmıı . r .. m . . Molla Mehmed, Manisalı Halil _ Gö. lutun bir tarafında müsbet, bır tara- me te ve: , .. . . . . . • 
~ aelmit ve yem vazıfeame ketlennın kolaylıkla ınkışaf ettirıl- 1. A H·· . .. .

1 
N fında menfi ceryan bulunması ile i- - Ne yaparsınız, arbK oyle ehemmıyetsız ııler benı tatman etmi-

b.. .. ı_:.=- . . . .. · b' k nen ı rap uaeyın gureştı er. e- d . . be · d k d' ·· ih · la Faka b n1an 
~Y ·~ı!-!.-! dair "d" 1 . eati'fi~ıkn temlmını ıçınt fıır ydapıt t~~k) ticede Şerif ile Halil bap kaldılar. zah ediyoruz. yorl: ~mk ışktır: 1 nım e en ı~eb~~t~~ tırllmrıb~ vtrıar. t t .. u 

eıu vt11111Uz:ı e mu ur erı ra uru ası e ra n a e ı er Ba J c·· 1. Ha d' S d Gene itiraz edebilirsiniz. öy e yu se fCY er zannetmeyın, u un eme ır ı ya magazaıın-
rn- . .. ·ıı · -·•--L f a tına onen ı m ı - ın ır- • k 
.... :-...nurlar cemıyetler mumessı en yatn"ncu~tadır. 1 lb h' G M . h Ab- Mademki yag·mur yağması ile bu- da satıcı olma tır. 

• . . Anka . l Bki k gı ı ra ım acar, anısa • k' . od , ak . · · · '\ ~- tan bır arup Yerköy ıstaayonun- ra toaesıy e teaa etme d" 1. Balk . 1. Ra k lutun boulan suyu arkada müsbet - Pe ı tıyatr açanım ıstemez mısınızr 
._ L__ '--··lar . d d · usse ım - ı esır ı mazan çı - r- Ha h H' k d Ilı ~fllG&IUI, dır. Şehr~ ııın a üzere tehrin içinden yeni ve genit tılar. elektrik ceryanı bırakıyordu, nasıi - • yır, ayır. ı~ ze~ . uymam. .. .. 
~ alan bır polis ve ıandarma bir caddenin açılmasına baılanmııtır y la h l k . halk oluyor da bazı bulutta hatta bulu. Dogrusu ya Eyfel guzelınm aklı da boyu kadar buyuk. llliifreze.· Halkev' band keaif · apı n azır ı ve tertıpten ' } • ı d •• h• 1 laiı 1

• • ı osu ve,. Diğer taraftan Kırşehirin ortasında da, pehlivanlar da son derece mem tun diker tarafında menfi ceryan bu· ngı tere e ffiUİ lŞ Yangın ar 
halk lditleaa tarafından selamla- bulunan (kale) denilen tepede de nun kaldılar. lunuyor? 

"-vali B. Baran kendilerini karşıla- bir park vücuda getirilmesi için pr~ 00000 Alimrer bunu güneşin ultraviyolet Londradan yazılıyor: . .. . • . .. . • 
!lbak :ı___ t 1

---- K --L · lı'lerle · h l ktad A b b J şualarının tesiri ile izah ediyorlar. Londranın son seneler zarfıncla gormedıgı muthıı hır yangın dGa 
1.... . U&are opuuuın bfÇ&•ır ıe azır anma ır. y · Zela d dd · d k' · h · 
Vll'liltte Halkevine g 1 • f »U na ve a a ar Liboratuarlarda yapılan tecrübeler gece enı n a C8 esın e IC lZ evı arap ettı. 

Burada halk 'le ak ~ıı ır. pan • ««« göstermiştir ki ultraviyolet ıualar ha Kadın ve erkeklerden müteşekkil otuz kiıilik bir kafile alevler ara-
1eııl vali büttin 

1

din1e~U:
11

ı:rin- Kay!f erıd e okusunlar vayınesiminin elektrik kudretini ar- s~nda kalmııla~ır. Bir çı~az sokağa ~ıJ:uımıı olan otuz kiıinin önle-
- lllGebet bir ıe.ir yapan kısa bir • tınr, elektrik dolu moleküller husule nnde alevden hır duvar yukselmekte ıdı. 
~lev Yermif ve ezcümle gördüğü Köv adına mısa· iki yavrudan biri getirir ve bunlar menfi ve müsbet Bu ıekilde ale~ler ile çe\rr~len zav.allılar yana~ ?i~ evin ikinci b-
~hareketi · devam edecekle- J kutuplarda toplanırlar. bna kadar çıkmaga, oradan cıvardakı evlerden bırının alçak damına 
lhıi Ye Kırtei:Üıerin, selefine ol- { ir/ik kalktı öldü, biri yaralı. Güneıin bu ıuaları, bultlarda ds atlayarak hayatlarınıv kurtarmağa mecbur kal~ıt!ardır. _ 

. yansı mOsbet, yansı menfi cereyan- Canını kurtannaga çalışan kadınlardan Dirının ayagı kayarak bet Ecl i r d- Kayae~i C':'fusust.> - ~alı, köy- . Acıpayam (Husust) _- Pazar srü- la iki kutup meydana getirmektedir. metrede~\ .aşağı yuv.arl~nmıştır. Alevler rasına düıen bu kadını k~r-
"t:::::::::_ ne · lere yaptı~ hır tamıml~ k~y. mane- nü Acıpaya.mın Yatagan köyünde Hatta ilimler daha ileri aidiyor- tarmak ıçın derhal ıtfaıycler de aşağıya aı,tlamıılar ve bunlardan bırl 

K u vi phıiyetı namına mısafırlık usu- 6 yaşında hır erkek çocuk 2 yaşın - d b b nft ağır ıurette yaralanmı!ıhr. 
0 %a tıfla ı kaldı K.. . d k' k d rt b' d' . b' lar: Hava a u mOs et ve me e- B hah h• .. .

1 
. _ı_ ... kl. F 'l.r. .... t sa r lünÜ mııfbr. oy namına mı· a ı ar aşını Si ına ın ırıp 1' k ik } t l f f b U la yangının enuz tamamen Önüne geçı mıt aegı ı. aua 

l'k ' ' h' b' k" t"d ' d b d öbü d b 0 le tr ceryan an op anması Ç D U h ij l" hl'k b f ed'\ ' · ed' y•• " fai awunftı 
b l d safir ı ıçın ıç ır oy u çesıne am aşın an r am aşına, m - 1 d ihtf 1 d &... idd' er t r u te ı e ertara ı mıı vazıyett ır. uz at ye y ..... -a ı . L kh .. l d t h 'k "' d k lut ara a yaç o ma ıauaı 11& .. d" • l k d Qf tahııaat &onmıyaca r. oy er en e arı agaç parçasın an geçer en . 

1 
B . ö 

1 
son urmege ça ışma ta ır. 

. hali"' d 1 .. edıyor ar. u nazarıyeye g re, yı - y k .. . k ki 1. L F.dirne (H .. ) Trak ad sıra ıle veya ma ı a et ere gore gerek ağacın oynaması ve gerekse d b 1 ti 1 d x.:1 . angının gece vu ubulmasına ragmen bır ço mew. ı po ıı s:OIW 
e..l.__ , usuaı - y a . k I ak da . v dınm sa e u u ara ea• ,aynı za- d b' alan seyret-
~ ıelektörlerin tohum ilaçlama kanedtb~l . >:ıyBe to~~ h kya- sırtında~ı. çocugun sıkletinden mu- manda hava molekülleri ile arz ara- ~n1undu.n etrafına toplanmış ve sabaha kadar yanan ın 
~eleri olmadıfp için Ziraat Ve- sak ı mııtır. unun sıne are et vazenesını kaybederek birden aşa - bil b' 1 ktr'k hl- mıı er ır. . 
~ IOn zamanda bu makineleri eden köy muhtarları cezalandırıla- ğıya taşlanrı üzerine düşmüştür. BU- sı~d~ 0•18 en ır e e 

1 
geçme Diğer taraftan Londranın şimalinde klin ~ ç~~ulata fab?kaaında 

~L':-tın alarak tahsi1ah ile birhkte caktır. Köylerde otel bulunmadığı yük çocuğun başı ve vücudu parça- dısesıdır .. : Y ld . k .
1 

. da yangın çıkmıştır. Zarar fevkali.de büyüktür. Nufusça zayıat olma-
~·;:_ • • 1_ .. d kal k b · t' d • . ...ı Hülisa. ı ınm ve şışme ı mın dı" b'ld' .1 .. -.. ınahallelerine göndermiftir ıçın ~oy e ma mec urıye ın e parça olmuş , ölü çocugun üzerınue trafl b. k'ld . h gı ı ırı mııtır. 
~-.~eler bq makinist tarafın: o!anlara köylü yatacak Y.e.r göst~re- kalanikiyaşındakiyavrucağızdab3- henüz ~~kb~r hi~i::d~. ıFa~~~~ b~ Son moda posta sevkıvatı 
~ Yerlerine takılmakta ve bir ta- bılecek ve parası mukabılınde yıye- şının muhtelif yerlerinden ağır yara- demedıği . b 

1 
k 

taftalı da bütün 1elektörler yeni 1e- cek ve saire vert!Cektir. lanmış yan ölü bir vaziyette tedavi liyor musunuz, sız . un arı 0 urken Amerika ile Avrupa arasında tayYare postalarının vızır vızır iılediii 2:
11
faaUYetine hazırlanmak üzere el- UoR.tor altına alınmıştır, fakat hayatı tehli- dünyada ne kad:~ şı:~e:.~aktı, yıl- bu devirde. daha henüz medeniyetin tamamen girc.mediği yerler de 

leçirilmektedir. I kelidir. Buna benzer nice vakaları - dırım düftü ve i' g r e ı. . vardır. Tayyare postasının itlemediği, h<ltta otomobillerin pek nac:li-
Koza •btlan Bakteryo og mız oluyor da anne ve babalanmız :Alimler, bunu da hesap e~mışler: ren geçtiği kızgın çöller bunların batında gelmektedir. 

Lnd~"-irn dolayııiyle açıldığını A Kemal Tona., hAli dikkatlerini çocuklannın üze- Dünyada vas:ti dolaır:: ~akı~ada 6 Bu çöllerde nakliyat hail eski usullerle yapılır. Kervan hleniızf' ro-
~İiiın Edirne Koza borsasında • · rinde teksif edemiyorlar. bin, ayni ıa~ ye e şımşe çak - lünü tamamen demiryoluna terketmiş değildir. Posta ve te gra . me-

ı:ı -1aaul koza üzerine itler bat- 81l1Af1Cı. aal~ hutabklar maktadır._ Bır r?nde vuku bulan yıl- !eleleri bli çöfü~rde hallolmamıştır. Çölaşırı memleketlerde umumıyet-
!lbr. mttebu• S 1 k E dınmh, şımşeklı fırtınaların da sa - le telgıaf yoktur. Mektuplar da çok eski usullerle. s~vkol.?nu~. 

FıyatJar Buna borsaaını t kip et- (Verem ve saire) atı 1 V yısı 45 bin kadardır. Şüphesiz bunı~ Semalideki postacılar şehirlerde olduğu gibi bıaıklet uz~ınde ya-
lrıelctedir. Bunanın azami 1i kuru- Bum.hane poli9 karakolu ,.. nn hepsini duymayız. ~akat, biz - nm saat içinde pos)fıyı dağıtamıyorlar .. Bilakiı bir harbe çıkar gibi 
~ •tılnıakta _?lan mallanna mukabil amda '1'T Kızılçullu otobüs durak yeri 20 den çok hassas olan radyo makine - uzun uzun hazırlanıp silah~a~nı d~ yanlarına aldı.ktan sonra yola 5ıkı-
64 kede 8

'8;rt, 45, orta 55, yüksek TpJpfon·. 4115 No. lu ev satılıktır. Müracaat yeri: mizin her yıldınm çakışta, adeta kcr yorbr. lngiltered~n. Somalının en ıç taraflarına hır mektup kaç gunde 
uru,. •tılnıı,br. K1zı ulluda bakkal AU 1 kudan yürei'i oynamış gibi, sesin.! i~diyot bitiyor muı~rıu2) Onu biz de bilmiyoruz ... 
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6 TEMMUZ 19.39 Perıembe 

Amerika bayrağıncla 
yıldızlar 49 a çıkıyor 

Eillikis, yıldırımlı havalarda bu gibi lJ"' k '-t bii •• k dam edilen \fr kadının /otografı gö • A · k Al k k b J ki 
ağaçların yetişmediği yerlerden kaç- ı Q 1n ŞQTR Q yU ziime iı.i,ti: n1ert ·a, 2s ayı a a a ı aştırıyor, 
mak l~zımdır. ~ ... 

h Bu kadın, kocasını ölcriinnÜ§. buna mu·· cI·afaa d1 u·· şu·· nces·ı de "' d Neden? Çünkü, eskidenberı kuyu. • d a . . 
ezlmete Ug Diılerimin arasından bir laq1>t sa· m! !f 

cuların bildiği bir hakikati bugtin ra l 
vurdum. Yazının altma bafka bir 4 T 1776 d A k 

ilim de kabul ve teslim etmjş bu)u - emmuz a meri a is- san milyon lrank d...Oerinde mavi til-
haber vardı. Onada baktım : kl l ı~ B -e nuyer: Yıldırım ,nerede yer altında 

8 
• ti a ini iwn ettiği zaman irleJik ki denin, kırk milyonluk başka hay-

T •• • .. h "' da tersıne: A 'k d l ti . . b v d Jt•• k"" b. ·ı f ı bulunuyorsa ek::>eriya oraya dli - U""' yen 1 • . . . . .. · merı a eve erının ayragın a on van ur u, ır mı yar rank1ık balık 
.• r. Halbuki, ekseri meyva c.ğa.çları, • "ll SU perVCf '°ef C-Pll ~Sille di Bır .. adam karısını ve bır erkegı ol- üç yıldız vardı. Bayraktaki- her yıl- konserveıi ihraç eder. 
çanı ve güle, altında su talıahası bu- t • h k .. d.. rı:rıuı... A . dız, Amerika federasyonuna dahil Alaska, heme11 ~men gayri mes-
Junan topraklarda tesadtif edılmez. a l u ne c ... yı ta a.1.": Ut( ett.ır 1 Bıttalu OD& da lanet, savurdum. olan bir devleti gösteriyordu. KUn bir arazi ola?ak telakki edilir. 
Bilakis, bu ağaçların yeti~tii:ri yer - Turk ye Roma-Berlin mihvel'inden Ionyanın ıkinei clef a boyun eğmesini :e~ .oludyoruk z, ka~·mıd~ koc~ıınıd, er - Son federasyon birliği asrın niha .-Iakikaten de, düşünülecek olursa, 
!erde yeraltı su ceryan veya tabakası katı sıırette kurtulmu tur. Darbe mut elde etmek. Denizden rabıtası kesi- eırm e arısını 0 ürmNı mo a mı yetlerinde oJmuıtur. Ve o zaman· JU memleketin büyük bir kıemı buz.. 
yok demektir. hişt.r. İki touı ter devletin hükumet len Po -Onytt otomatik olarak mihH?- oluyor yoksa!.. • danberi Birleşik Amerika devletleri· u mıntaka dahilindedir. Halbuki, 

:Bizim adalardaki çam bo1luğuna merkez nde bu darbenin şiddeti his- rin tabiıyeti nltırıa duşecekti. . ~ • . nin bayrağı üzerinde, federasyona böyle zannetmek yanlıştır. Vakıa 
mukabil su bulunmaması d:ı bunu sedilecekt.r. Romanyanın Akdenizin İkmeı dene: Belk: Slovakyayı il- .. Mu~hedelerm yırtılması, . verıl~n cbhil devletlerin sayısı kadar, yani Alaskamn ortalarında soğukluk fnf1• 

göstermiyor mu? Demek ki rıdadaki- yakın şarkıı.da buyuk emelleri \1ar- hak surefyle büyümüş Macaristanı ı;.~erm t~tul;•m~~~ devr;n~eyı~. kırk sekkiz yıldır kalmııtır. rı.~ altında 40 - 45 dereceye kadar 
ler, sik ağaçlı bir yerde oturmaları_ dr~ Berlinin emelleri ı·se daha 'l..;;:_vu· k R k zaman ar a, sözun, mua ıe enın Kır dokuzuncu yıldız: Ameri- -:luşcr fakat Alaskamn snhit mmta 

, u.. omanvaya ilr9"1 sevkctmek Macar b" h · k ı· d Sö ·· ı.c ı ' 
na rafinen, yıldırım tehlikesinden ei- tür. Yakın şarlcta ma1ikiyet - veya ordusu;ıun Alm;n gönw!Hıle; le tak- 1r aysıye.t ve ıyme 1 va'" ı. ~u kanın şimal garbisinde bulunan Alas a arı, bilakis yumuşaktır. Nilbeten 
dtikça uzak bulunuyorlar. aym hesaba geleeek olan - ya~rn v:ye etmek. Btırada hıtl"bsiz olarak ~-::ak, ahıd~e vefa k:~mak, merdlık ka arazisi de pek yakın bir atide A mutedil iklimi andınr • 

.Binaenaleyh ağaçlık yerlere yd - şark devleUeriyle bir ittifak iki rnih- Romanyanın teslim.yetini elde et_ ~hıra• ~e.klı~ ve ahla tarla olarak merikan federasyonuna iltihak ede- Alaska sahiUerinin mttted:i.J ohlııv 
dınm dtiştüttt her zaman için doğru ver devleti için lllzumluydu. MüsJü- rnek, hududlannı Macaristan lehine a~d~d~~dı!.. . k~-. • . cektir. Bu suretle Amerikan bayra- sdın~ seh;~i. bu sahilleri yalıy.an Ko
d .:ıd· 1 k ti ~" ı, "°rcuna ın ar ıc~m yemm e- ., . . r sıyov ..oenen sıcak su cereyanları

ea• ır. Yalnız, ağaçlık yerlere yıl- m&n meme e er nezd:nde yayıılan tadil ve siyasetin~ Almanvanın tabii- denlerden tutunuz, J;iiyUk devletler1J gındakı yıldızlar bır fazlalaşacak·aa-- mn tesi:tdir. Bu keliıne ı·aponc-..ıa 
dırım, eter o ;rerin altında!l su ge~i- te~bbfisler bu yüzdendir. Fakat Tör yeti altına koymak. · ı k k d k k ~ 

varıncaya kadar mutlak •ekilde bir yı arı ır 0 uza fi acaktır. ~iyah cereyan~ demektir. Bu akıntı yorsa dUşer. kiyenin .Franaız - İngiliz ~ephesine V'çüncy devrede de Yugoslavy:- ... Al k b ·· al '-- 1 ' 
Y · · bütö b 1 tile .... k ı d.. klik b ı d as a, ugun Y nız ~n a de- japonyadan gelir Golfistrim denen 

er aıtmdan su geçmiyen yerler gırıti n a ça ışmalan sıfıra ir- Qzerinde de ayni şek"lde harekete ge uru ya ama v~ one 1 aş a 1• ğ.il. ayni zamanda para ile de Birle· sıcak ıu oer.eyam ·Atlaı deniZınde 1!e 
tamamf;rle yıldu'ım tehfikeııinden u - ca etmiştir. İr.an, Suriye, Filist:n, çilecekti. Bu1garistanla anlaşuak Bu moda, umumı harbcle ltalyanlar ~ık Amerika devletlerine bag~lı b'ır r...ıı oy b __ L k d 

k d • H kt Erd · d" k il b' h "' v narsa, u llt2U' su e rntııı a 
za mı J!'' Ayır. Bu gibi mıntaka - ıar en ıım ı uvve1 ırer a - burada en bflyük rolü İtalya aynıya- tM"~f .... dan icad edilınitti. .. ~okusu m~mlekettir .. Alaskayı J 867 de, 7 Bliyük Okyanusta ayni rofü oynar. 
larda yıldınm bilhassa toprakta 1a· sımın ar.dında kalmıştır. Üç. temel taktı. hila anaanbiıa burnun11 düıuren bu nı!yon 200 hı~ dolara, Amerika Bir- AT('lerika Birleşik devletlerinin 
nk Ye patlak bulunan yt'rlere dü~er. direğinin mevkii bütün vaziyete hA- Bu suretle Yunanistan ve Türki - neme, inaanludaki mctrdlik ve er· letık devletlerı namına Amerikan Alaskayı kalahahklaştJrmak isteme-

ltuflara hiç yıldırım dilşnıe2: d~r. kimdir, bunlar da Tttrkiye, Sovyetler yenin hududlarına kadar giden bir keklik hı.aletinin iflas ett:ğini mi aös- nazırlarından Seward Çardan .atın sinden maksad, sadece bu memJeke. 
ler, 4ofrU mu? birliii ve Mısırdır. nevi İtalyan. Alman. hakikatte mün aldı t" ·k aA k d teriyor yoksa, ae oluyoruz? · . ın ı tısa ı no ta an olan ehemmi· 

Doitıidur, ilim de bunu kabul ve Gerçi petrolleri büyü): bir kısmı hns ran Alman hayat sahası ya?'atıla AmerıkaJılar, burasının kendi vetten dolayı değjJ, ayni zamandı 
izldı ediyor. Kuılar kendilerinin l>ir itibariyle İıigiliz ve Fransız olan Ş~l'- .. aktı. Tiirk·yeyi, Suriyeyei, Kafkas- S1eaklar insanları çileden çıkarmn· ıamlarına satın alınmasına mem- müdafaa noktasındandır da .. 
ıırı olan o "Ok ince seTldtabileri ile, ketler tarafından işletilen Romanya. vayı, Musuln gostererek onu Alman- 'lUn olmadılar cbuz I d' F .!I ı· h h' • ia b 1 d E'! d d·ı d ' ova arı> ıye eaera ın ar ıye nezareti uzun 
yıl4flrua 4dtmiyecek yeri bulurlar. Almanyaya belki yann kend:Sin<' itnlynn tarafına çekecekler, sonra üç lard:' s':rt~·ard&.er b:c:~~r~~ g~:ı::~ verilen paraya acıdılar. zam~dır Alaskanın müstem~keq-
Yutann s&yledifimiz wfbi, teentbe- tankları, tayyareleri ve bütün motôr- 'lfiknnıeften hnreketc geçeceklerdi: ' • ' ~ununla beraber~wardın haklı tirilmesine çalışmaktadır. Bunun, 
li tlylCHer, yer altında ıu bu.Junmı. lil topçu kuvvetlerini besliyen gıdı altlsrında köpiirür gibi taşan te-r, .,fdug.u.nu zaman gösterdi: Son kırk miıtl müd:ıfaadan fa.vda•ı var"U'. A-

-1.1 Knradenjz::n ş:malinde buğday, kö - · d .,,, " o 
yan 7n1eri, oralarda yeti~en neb"at- Ş1:a inde geri dönecek olan petJ·oI ">l!nıi~ kafalarla aenıft:leyip dur1170- ~ne .. ıçı~ e AJa .. ka .. altı milyar frank. merika Birlesik devletleri Alaskayn, 
larcl&D usıl anlıyorlaraa. ~u§İar da vermektedir. ırnür ve petrole; Kaı: ... denizin cenu - ruz.. lık gumuş ve bakır ıhraç etmiştir. Kanada irinden büyük bir otostrat 
bu 7•leri. hfüeri ile ktffediyorlar. Busya da iki mihver de,·letini pet- bunda, yakııa .şarkın petrol ve pa - Ealriden yaz, zamanında girerdi ve . Burası senede bir buçuk milyar yaptırmak için plan hazırlamıstrr. 
Kırıan...tl&rlll peııcerelerdeıı airerek rol bakımından beslemiştir ve elan muklarına, Mısırda Söveyşe ve Mı· normal bir seyirle mevsimin öhür lranklık Ren geyiği konservesi, dok. Paria _ MfDf 
bazı evleria jgiııe yuva yaptıklarını da beslemekted~r. Fakat bir harp .,1r pamuklarına doğru. Bunlara mu- d k 'd d' ş· d" 000*000-------

ll..lı il a patı d ~ t kd. d g l b' : ucun an çı ar, aı er ı. ım 1 yaz a..,.-urs n z. a ıgı a ır e, e~en ınr m m.- vaffak olunduğu takdirde Alman -1 . . . , ~ t T J d 
0 evlvia altında au bulunmadığı. salini hatırhyan Romanya ve Rusya talyan mihveri dünyaya hAkim ola- mevaımınde, §"mtekocr, yacmurlRr y ersavaıa mii a raa e Jı•-

~a ve timtele karşı nisbeten sigor. petro!Jerini vermiyeceklerdir. caktı. . fartınalı\rla bo~uşuyoruz. Yakamız • J T ~ a j 
talı ohlutau emin olabilirsiniz. Esa- Bunun, daha uzak olan Rus petro- Ayni zama?l'da, denizaltı fifolarını <lan yakalaytp bizi aihinc.lü~n poy· l ? 
•en, öteden.beri halk, larlan11ç 7uva- lilnden mahrum kalınca Romen pet- Tt kruvazörlerini azamt haddinde raz •raaında, c"viz kadar tolu yagı- en tez neydi. 
•u bulwıan evlerin 11Idınm tehlike - rol'ünU ele &'eçirmek ~in AJmanya1a rotaltacaltlar bunlarla Atlas okya • .... • ·-~- L-L 1 _,., " • - y r. -•t nıevaımıuaot - .. ar at My • 
ı1indea uak b11luın4atun11 hiHr Te ba bir veail' olacağı mı 80Jlenecel"? noaiy:le Akdeniz ~otlat'ın\ ll:esuvi .. _... 1 . 

ık . k t 1ı b li l" d d d ' ree.,.-.-..-... ""'-hu •••, art& tam 
.uun, brlan~çlarm ufurlu hayvanlar Be ı, fa a ar a m e or u, 0• kendilerınin yak]n şarkta bulacak - . \ 1"' · b N 
.. lm . . h k tı .. 'st"h ı . mıyle ortadan kalktı. Ne oluyoruz v S0f1Un p'·e~- s ı yer;ne ap . "' aaıdan fleri ıelditinı zanneder- nanma ve ava uvve erının l l - ları petrolden ngtltere ile Fransayı 1 

- 4 • • ' ... o yonun 
1er. Kn1an~ç 7l1Tasını bozmanın fe- ilk edeceti petrol miktuını bir göz mahrum edeceklerdi. yoksa tabiat da muvazeaeaini boz. f 1 , 

• 

..na oldutu kanaati de her palde bu- önilne getirelim. Her büyilk devlet PIAn muhte~emdi. Fransa ile İn. du mu?.. İKrİ vürütü.mek istenmi5 
radan l'tlntpir, 25 ila 30 mTiron tonluk bir istihlaki gilterenin silihlanmalaı-ındaki gev - :. Cihan harbinden evvetki devirde nize mahreci olmasını göz önünde tu 

Yıldırımın, altından su geçen fer- göze almak lazımdır. Halbuki Al · şeklik dolayisiyle 1 ~8 de bu p!Ana Bizim raclyo ıpikeri olan Bayan Lehliler arasında memlcketlerinia is- tuyord•. Leblilerin deiıi;ıe çdtaôflme 
lere dflemelhıfn sebebi basittir: Yu- manya 1.700.000 ton ıentetik pet - mani olmamıza imkan yoktu· 1939 evvelki gün ajanı haberlerini l'&rip tiklali için birbiriyle çnrpııan iki leri, Vistül nehrinin bir kısmının en-
kard& da l'fSrcittfümUz l'ibi toplu du rol imal eder, bu miktar üç haftalık d · b · · k .. · . ' bir tekilde olnayordu. Bir cümleyi ı 
lan ıu meubaı elektrik ce~anı hlsıl harb Shtiyacmı kal'fllamıya ancak a ıse u ışı anca Turkıyenın en mU okuyor, 90Dra duruyordu. B• hal, :erya~ vardı. Bu ceryan1arın batnı. ternasyonal bir va~iyete gdirilemsi, 
)bnettıdir. llulutlardald sular bo•a- yeter. him rolU oynıyacağı bir set yaratarak ~a, bır tarafta naıyonal demokrat _

1 
Danzigdeki serbest limanlardan bi _ 

ır b L haa...rlerin okunup bitmesine kadb ı lid · -•-lp arkalarında Jn1lsbet elektrik cer- Stoklan oldutunu biliyorum, fakat aşarma .. milmkündU. Bu aet şimdi ar.. er -n profesör DomoYıki, rinin verilmesi suretiyle temin edili 
J'anı bırakınca bu cereyanı mtısbet bu stoklar Almanyayı uzun zaman yerinde yükselmiştir. Ve her gün da- devam etti. dp~_.I-r ta~afta da ihtililei mareıal jan yordu. • 
oereyam havi olan yer kendine doğ idare edemez, bahusus ki 1talyaya ve ha kuvvetlenmektedir. Ne oluyoruz: ı ıudıkı bulunuyordu. 
ru çekJJor. Yer altındaki sularda bu belki Macaristana da petrol vermesi Şimdilik Almanya ve İtalya ka _ Haberlerin berbadlıiına bakua.k Naeyonal demokratlar, müstakbel Vilaon Alman topraklann111 L"9 • 
cereyan bulunduğu için yıldırımın icabedecektir. derin makus cilvesini hoş karşılamı- bizim 91>İkerin de haf akana mı tutu- Leh devletinin inkitafını ,arkta de • lere verilmesine kati aurette ...,... 
c!üımek fçin baıka bir yer araması- Almanya Romen petrollerine l'Ü" ya çalışıyorlar. Romada TÜrkiyenin layor yoksa! i"J, garpta gördükleri için, Alman. kaldı. AMerika Cumhurreiıl, hu ka· 
na 10pheaia hacet kalmaz. venebilir mi ?Evveli, bunlan feth yerine Bulgaristanı geçirmek lAzırn ÇİMDiK yaya ezeli bir düıman gözü ile bakı- naatinf daha 1918 ikinci tefrinin«I. 

Fakat, hangi yerin altından su ge- etmek llzımdır. Bu petroller tabii geldiği söyleniyor. Bu lifla vakit ge uc00>:n-- yorlal'dı. Pilıudıki ise, Lehietanı Rus Amerika senatosunda mildafaa et • 
Jiyor, hanwf yerden geçmiyor, tabii Romenler fakat belki de Ruslar •e çirmekten ibarettir. TGrkiyenin tem D p ı· • k teh.lidi kartısmda görüyordu. •İtti. 
)e rzaman bilemeyiz. Onun için, yer Türkler tarafından müdafaa edi!e- sfl ettiği ,ey Bulgaristandan bam_ JŞ 0 iti a Vilacm, Amerika aenatoeunta Yer• Halbuki KJ.,menao ile Foı, Ver. 
altından su geçtifinl katJyetle bilme cektiı'. Sonra kuyuların tutuşturul - ba~ka bir şeydir. Tllrkiye, Rusyayı - Baıtarafı 3 ncl Sahifede - diii 2~ aon kinun 191? tarihli lııeyan aayda, Franaaya bailı bir Lehiıta. 

ması milmkilndür. Nihayet bütün bu örter ; Romanya ile Yunanistanı hi- ti taahhüde girişmiş bulunuyor. E - na~eamde ve .s aon kanun 1918 ta • m. n, Almanyan.m '.ar1ı: hududunda bir 
dilimiz 7erlerde, yıldınmlı havalar- ..._ ih ı d ı h 14 dd ..-..JI petro!Jer yalnız Almanyayı Oç Ha maye eder; Boğazların bekçisidir; hemiyetli bir fark audur: Geçen se- r. ıy e nefr·e· .1• en .. met ur • •• e ıa-arma Yazıfeet ıMec:~int •e bu 
da , •tatlara 1.akuı bulunmaktan ka- · y a d dd d • -L --~• ~- 1 çınmalı, dört ay, Almanya ile müttefiklerini şarkt Akdenize hakimdir, yakın şar- ne Alınanya Çekoslovakya ile karşı- ;.; e~, .onA ~çuncu ına eam • ~. s~e - A .manyayı devamlı Wr 

selef zon hafta idare debiJir. kı örter, petroliln iki kara yolundan !aşıyordu. BQtün dünyanın bu millet ı er ıat~klalıni tanıyor, fakat dogru- tazyık altmda bulundurmak imll&aı 
Sonra, 111clmm1ı havalarda inaan- Meseleyi her ucundan ~evirip tet- birini keser. Onun içindir ki TOrki- hakkında duyduğu sempatiye rağ- dan. d.oır~ya Leh olaa toprakl~rda olacafvıa dair, vaktiyle NapolyeMan 

lann bfrlbfrhıden ayn durmalan il- kik edebiliriz. Mihver, harp halinde yenin 1ngiliz _ Fransız cephesine ge- men çekler bir defa geçen eyHllde bl'i bu ıstıklale kavufmalarmı derpıı e- ileri .tir4üp 1.,7 t.z mGdafaa ettiler. 
zımdır. Meaeli, ordularda asker mllm (lngilter~ ile Fransa da ayni vaziyet çişi Roma ile Bertin için vahim bir defa da ıeçen martta göstermişler. diyordu. Bu meyanda Lehiatanın de- Fö ..... 8eoltahter 
kUn oldufu kadar biribirinden uzak tedir) harbetmek için lOzumla pet - hezimet tefkil eder. dir ki, btikl&lllerimıt ımlclafaası ~in o•°*oo'u-------
etrafa datıtılır, Zira, bir arada dur rolO bulundufu yerden almak mec- 00000 kanlannı akıtmıya ha-zır deiillermif. 
dutları taktirdı, bir yıldırım dUıer- buriyetindedir. Amerikadan Fele - BerJı•ndekı• Halbuki Polonyalılar, topraklatıııı 
ae hıpabıin birden mahvolmak teh. mınk Hindistanından,Rusyadan, ve silihlariyle müdafaaya hazır olan 
likeal Tardır. ya yakın oarktan (İran ve Irak). İm- ç· ı·ı oerefli bir millettirler. 

Tabiatın bu ~öz kamaftıran ve di birinci kaynaia ancak atlas ok • 10 ) er Bir de bu Danziı bahsinde unutul-
alJa korkutan Afeti ayııJ zamanda hı- yanosunu aoarak varmak mümkilr , ç· ' h b• • mamaaı 11zım &'elen bir nokta tuclar 
aanlar lçia faydalıdır deraek inanır halbuki İn&'iltere SOveyşı hikimdir; ın•Japon ar tntn ki, hakikatte Danzi&' meaeleai dedi· 
ıiıımııa? Rusya Almanyaya ve Bitler politika i/ıinci yıldtJniimiind timiz dava, bir Danzig meaeleai d .. 

:Yı14u;ıauı faydaaı yer ytlzOnde lllla düşman kaldıkça Rus petrelle· kutlayacakfor til, bundan çok genif olan bir Avru-
meyvalarm, aebzılerin yetifmıahıe rine ~ilvenmek kabil delildir. Dör • pa politikasıdır: Almanya, Danzig 
yaramaaıdır. Bunu, havada ha11J et- dilncO petrol sahasının önünde ise Berlm, 6 (A.A) - Berlinde ba- tlzerine yaptığı tazyikler, sulh cep -

Kütüphanelerin sayısı 
çotaltılacak 

G-Dnlülı çalııma progran •• arı 
'lizerinde değişmeler yapılclı 

tili uld nitrik ile temin etmektedir. Türk aeddi vardır. lunan Çin koloniai 7 temmuzda Çin- he.sini dağıtacatını Umit ediyor. Fil- Maarif Vekiletj kütüphanelerin- b) Birinci ve ikinci teşrinde, al. 
rqen, idrosn ve obigenin birltt - Türkiye yakm ıarkın petrol kay- japon harbinin ikinci yıl dönümü- hakika eier bu cephe her hangi bir den herkesin kolayca istifade edebil- san ve mayıt aylarmda: 
muinden huaule ~elen bu asit nebat- naklarına ~ötüren yolu kapamakta ntl kutlayacak Ye h.arbde ölııılerlu sebeble, Polonyayı Almanyaya karoı mesi için, kUtüphaneleria açılma ve Sabah 9-13 
lann bOyDmesi için çok yararlı bil' dır; kısmea BakOyQ ve Rus petro!Je- hatırumı tebcil edeeektir. koruyamazsa, dafılır • Ve o zaman kapanma saatlerine aicl yeni bir p • Akşam 14-18 
maddedir ve buııa nebat kendiai ha· rinl de lrtmektedlr; Ayni zamanda Çin aefiri bir nutak eöyliyeeektil". otoriter devletıer, Avrupada i!tedi.k- roıram te.abit etmif, aliakadarlara İlkklnun - nıart aylannda: 
vadaa ahp terkip eeeınez. Ancak bu J.llllrl da örtmaktedir. Türk ve Mı. Ba münasebetle yeni Çin mecm11aaı leri hegemonyayı kurarlar. Bunun bilılirıniştir. Teabit edı1en yeni pro•- Sabah 9-12 
hm1* tfmpklerin 7ardmwıa muh- 111' ordulan araaında bqlamıı bulu- hunsJ bir nUıha neeretnüttir. Jılec- önüne geçebilecek olan yegine kuv- rama A'Me: Öğleden ıonra 13-17l 
taçtw. nan doatanı nıOnuebetleriıı ittifaka muada harbe ait birook rui1-ler. vet , bugün kurulup ta tedricen kuv- 1 - Elektrik ışıfı olan kUtOpha- Temmuz, eylill aylan içinde tati. 

Alfmlerin yaptıtı bir hesaba 1'6re, mancer olmuı muhtemıldir. mili Çinm manzaralan ve msU1e na- vetle~mekte olan sulh ve mukavemet nelerin yaz, kış açık bulunacatı sa- &'ilnü saat on üçten başlıyarak pazar 
tfmteklerin huaule l'etirdlti aait nit Alman • İtalyan hezimetinin ıu - zırı Kmııırn makaleleri vardır. cephesidir. Hitler, Danzi&' üzerine atlar şunlardır: •ünü , diğer aylarda pazartesi •OnU 
rik MDıd• 100 milyt>n ton kadardır mulGnO daha iyi ölçmek içiıı, Roma ktor ·apmıya başladıtı tazyık ile yalnız Sabahlan 10-14 saat on Oçten baelamak üzere uh 
ld ba miktar, in.unların llboratuu. ile BerliniD pllnlannı tuarlamak Polonya-ya d.eiil, bütün cepheye kar- Akşamlan 15-19 günleri yapılacaktır. 
larda iltllı.tal ettiklerinden daha klfidir. M ŞEVKl ULıUR şa meydan okuma)s;tadır. Bu meydan 2 - Elektrik lfıtı bulunmıyan kil- Memurları üçten fazla olan kiltUp 
fazlaclll'. Eneli Danziai ıle &'içirmek. Teh D.hll ... talıJdMı •lteh..._ okuma ile, tecıvOz ve '9ulh repheleri tlphaneler muhtelif mevsimlere gö- haneler haftanın her gilnü açık b-u-

O halde, fimtek ~aktıtı vakit, bu Gl: altında fakat harpsiz olarak Po- lkmci 8.-yler toblt Ne. il arasında Avnıpanın mukadderatını re şu saatlerde ar:ık bulunacaklardır: Junacakt.r. Yalnız cumartes· günle_ 
ıldiH ne mı,..,alann mebzul olaca- Jo:.ı~nm tealimiyetin· elde etmek. Tel,.fnn ~ 1286 tayin edeeek derecede ehemmiyetli a) Haziran - eylill ıwlarıncta: r· öğ'"den ı:ıonrR ve pazar ır .. n'tr 
tını dilttlJlll'tk blraa da 1evinmemlz O zar.utn kMldor mMelesini rırtAVA Haatalumı Sabahtaa itiha,... ... bir macadele başlımıs bu1unu\ror. Sabah 10-14 nz 0 ki r murla bir h!'ln 
l&aım 1 - ko1malr , Oen• harpti& ol11r•k Po - A. Ş. ESMER Akşam 1 ti 10 
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6 TEMMUZ 1939 Perşembe 
; 

Çöl Yıldızı 
Nakleden:** 

~~~ 

<ANADOLU) (SAHiFE 9, 

/cinden kaynıyan Almanya , 
Ôlüm bahasına okunan gizli kitaplar, Almanya toprak

larına nasıl sokulur, bilir misiniz? 

ihtiyar sihirbaz, Latifeye: "Sen Almanvada Halk cephesi ve Komü-
uğursuz bir kızsın. Sen doğmama· -' 
lıydın. Sen, köpeklere atılmalıydın,, nist cereyanları bugün ne halde? 

Genç delikanlı, derin bir izzeti -I9- · .. h b b• }i 
nefis yarası ve korkunç bir aşk yesi nı tutuşturacak olan büyük bir şea - uğursuz el... A.llahı~ ~~tu~ beddua- Hanrihmanın Alman milletine gizli ita ı, ır to um 
içinde başını eğerek, atına binmis met var. Sen, doğmamalıydın ... Anan sı, biltün J~netı sem~ uzer~nde top -

ve gerisin geriye, çütlik yolunu tut~ seni doğurmamalıydı. Sen, küçük yaş :anmış ... Gıt ka!k,_gıt ... Evu~e de .u: paketi içinde ÇJktJ, milyonlarca dag"' 1t1ldJ 
mu~t ta köpeklerin ağzına atılmalı ve ya- gursuzluk getırdin... Hedıyelerını 

:ıi u. d k' d"k 
\ ,.. ·• şamamalıydın... de al götür ... Cezve e 1 suyu o ve Verncr Fenk, bugünkü Almanya-

Düğün gUnilnd;~ bir g ld' Latife bir çığlık attı. Bayılmak ü- defolup uzaklaş... . nın en faz)a üzerinde durduğu bir 
Latife, kendisini bekli;:: ::v;ö~~ zere idi: Latife içi~ y~pı~ac.ak b~r _şey kal- şahsiyettir. Bu adam, üçüncü Ray

lüntın kainatını d ld h 1 Bunlar ne demekti? Sihirbaz, ken- mamıştı. Dızlerı tıtrıye tıtrıye, ren- hitin demirden bir çenbere benziyen 
gömUI k yatax. 

0 
uran U yasına disi hakkında niçin böyle söyliyor - gi bembeyaz, gözleri yerinden fırla- inzibatına rağmen gene fırsat bulup 

ere aına uzanmış uy- 1 k k lktı d k' w b 
kuya d ı t ' du ! Halbuki onun, kimseye, en kil - mış o ara a ve cezve e ı suyu (rejim) aleyhdarlıgı yapan ve u 

F k ~ :.ış ı. çük şekilde bir fenalığı yoktu. Her - döktükten, &'etirdiii hediyeleri kol - münasebetle müteaddid defalar ha-
bir :ü aanı::~:;nra,. garip, korku~_u kesi sever, herkese hürmet eder,ya - tuğunun altına yerleştirdikten sonra, pishaneyi boylıyan bir konferanscı-
ükl y . . ewn~z kibusuna su- lan riya , ahlaksızlık bilmezdi. arkasına bakmadan evden çıktı ... dır. 

~ enmıştı. Yattı~ Yerden heyecan- İhtiyar sihirbaz aldırış etmeden Hıçkırıklar, boğazında düğümleni - Onun konferanslarını alaka ile 
a, dehşedtle sıçradı. Kalbi şiddetle devam etti. yordu. dinliyen münevverler tahminden 
çarpıyor u. . D d k k f lar 

. -Aman Allahım, ne el, ne el, ne - ev:ı:n e ece - fazladır. Ancak, bu on erans ın 
Onun, ruyalara ınancı vardı. ooo*ooo .. d behemehal Nazi şeflerine aid 
Kalb' t rt · d ı k ıçın e b 

. ı e emız, ruhu ay ın ı o - H • l • hücumlar bulunması, Göbelsi asa i-
lan ınsanların rüyalarının ekseriya J nın mutteC.ık erı leştirmekte ve onun bir emriyle Ver-
~ahak.kuk edeceğine kanaat ediyor- Japonya T~ ner Fink haftalarca hürriyetini kay-

u. d H l betmektedir. . 
Latife, sabaha kadar rüyanın tesi- v uşman arı Göring ise Verner Fınkten hoş-

ri altında kaldı: e lanır. Hitlerin ~ağ kolu olan mareşal, 
- Hayırdır inşallah amma -di- her nedense bu nev·i hadiselerden 

Y?rdu- bu rilya, hiç de hoşa gidecek • A memnun olmaktadır. 
hır rily~ya be.nzemiyor.. Bir Avrupa har hı çıkarsa, vrupa, ta- Geçenlerde gene siyas~ mahkum-

Ve bırdenlnre, köyün .Mirace ismin • 

1
. • • • Iar kampından onun emrıyle kurtu-

deki ihtiyar, sihirbaz ve falcı kadı- hammÜI edemedig"' j 1 zengin iğin Jntı- lan V. Fink ile Göring.ar.asında ıöy-
ıunı hatırladı. Latife, Miracenin evi- le bir mükaleme geçmıştı: 

,.. .......... '"'"'" fehlt Do1t11011maeht! 

Unscrc Ku rarbt l 
m "11ıtand 

ne h~ç te &'itmif defidi. Hatta onu ı Dl almak fırsatını yakaltyacakttr - Kampta epiy. bir müd~et kal: 
sevmıror, ondan çekiniyordu da.. Kamı . dmız. Öyle zannedıyorum kı, yenı Almanyada l'İzlice daiıtılan aleyh ati' evrak ve l'&Zeteler 
Çilnko ihtiyar sihirbazın bazı büyü- 1914 de Almanya japonyanın zam olmamakla beraber ıhmal de bir hadise tertip edecek kadar burada h k .. 

1 
yor. 

ler yaptıtını, feytan cinlerle uğraş- düımanıydı; 1904 de İngiliz mütte- edilemez. Cünkü bu küçük azlık pek vakit bulmuşsunuzdur. a4re eteş geçlımz t k'H>tlı b' halde Tayyare hücumlarına karşı mü-
t ~ · ' da t T d.. Al . . . H lı - uur u ve eş ı.ıcı ır , ıgını aöylOyorlardı. F.akat ne olursa fikiydi. 1939 . ngı ız uıma~: .: hararetli bir propagandaya aırıımıı - ayır, y~nı. yo:k-nuz m~ yaptığınız işin semere vermemesini dafaa ve korunma tertibatı alan Al-
olsun bua-ün ona gidecekti. Hiç ol- mansa müttefık o~uıtur. kÇunku bulunmaktadır. pl. Ben ~rtık ~ıç bı~ v ayam neticelendirecek tertibat aılnızl manya hava n~zaretinin mecmuala-
mazsa ruhundaki ve kafasındaki 1904 de he.nüz denızcle pek uvvet- Dünyada in.anlara bemcinıleri- vermeme~e ~ ~fa~~~· • Propagandanın nev'ileri rında nasılsa, bir gün fU muzır neı-
ka:r.a-aşahtı Jzale etmek istiyordu. li olm~yan ıa~n~anın R';dya~~r: ne kar ı kin qılamaktan daha kolay - Ukın •. b~ın g~ı lınce hırı İ(~ Almanya, birisi hariçte diğeri de riyat görüldü ve bunlar derhal top-

Kimbfllr, belki de iyi neticeler ala şı İngıltereye ihtıyacı va ı. u 1 d . . H' 1 . elbet de yem ırıey u muştur or dah'ld bed'l ht rf "zli bro latıldı. 
bilir, iyi sözler duyabilirdi - ki 1939 da Almanyanın uzak şark- b!r ıe~ olma. ığı ıçın hf~tller~dnazak- mayınız canım, anlatınız onu banal. .. ı e ta ı en mtu e kı 'tgı hücu~ 1 ~ Zehirli gaz maskeleri ölüme 

Öğl d · · · b 1 d" · · tık t h rıyelerı bazı Japon ma ı enn e ço H h 5· bö l ·· l" şur mecmua, gaze eve ı ap • 
e en evvel, işlerini bitirdiktan ta arazısı u unma ıg~ ıçın. ar C: : .. .. .. .. ha - ayır, ayır. ız ~ e aoy.u- mu~a "'ramaktadır. Gizli teşkilat, mani olmaz. Ölümden kurtulmak 

sonra, Bal&d köyUnde kadının 0 _ tikeli değildir, halbukı lngıltere hali ragbet gormuftur. Sadece cya n- yorsunuz amma, sonra da birdenbıre fi'I• b" \.\B heci lı lara . . k b" d O d Ih 
t .. ' 'k "d" J Al ah d" k l' 1 · · be . ı· ı ı ır surette cep e ça şan ıçın te ır çare var ır. a su -Urdugu eve gitti. tehlı elı ır. aponyanın manya cı> ve ey u ı> e ıme erını c yaz ınunı ense ıyorsunuz. . . k kse .. .. .. . . . .. 
Heyecanını zaptedemiyordu. ile İtalyanın tarafını tutarak Rusya, ad~m> veya czenci> kelimeleriyle _ Niçin aaabileşiy?rsun~. dos- b.u neşrıyatla hıtap.~tm.e te ve e - dur. Cunku hızım ebeveynımızın ve 
fııtiyar sihirbaz bir hasır üzerin- lngiltere, Fransa, Amerika ve Holan- tebdil etmek kafiydi... c Yeni milli- tum? Söz veriyorum ki bana ıt~~d rıyetle ıu noktalar uzerınde durmak- çocuklarımızın hayab her şeyden kıy 

de, diz üstU oturm~ş. düşünüyor gibi daya kartı koymasını.n basit sebebi yetçi japon birliği> nin lideri dok- edebilirsiniz .. M~~la, arasıra aı~!? tadır. . .. .. h l- metlidir. 
idi. LAtif enin girdiğini görünce, ba- h~du~ ~ Ja~~!~. Vladıvostok ve ~e- tor Şimonaka, Tokyodaki görüşme- ~·~~m adJl}etıne ıtı~ad beslemedi~- 1 - Mı lan o askerı paktı ka ro 2 - Hitlerin, Göringin, Göbelsin, 
şın1 hafifçe kaldırdı ve gözlerinin ya- mz vılayeti yuzunden Rusyaya, Hı~- . d ba k .. 1 d" ki ıuzı zannetmek bılmcm yanlı§ hır sun 1 Hesin ve Ley'in gaz maskeleri yok-
rı ko k . b k 1 di çini ile imtiyazlı mıntakalar yu- mız esnasın a na açı ça soy e ı hareket midir} 2 - Kahrolsun harp 1 Ç" k"' 1 k d' l 
. r unç, yan esrarengız a ış a - .. F'l' . dal .. partisi en büyük sömürge devleti o- M l G" . •· b .. 1 1 . . 3 M·· "h k . den sonra tur. un u on ar, en ı şato arının tıyle k k"k tf. zunden Fransaya ı ıpın a an yu- areşa orıng ın ucum e erını - unı ongresın .

1141 
dahT d .

1 - gGenç ızı. tet ı e ı. . .. d A ·L: Felemenk Hin- lan İngilterenin Asyadaki arazisini korkuyla dinliyen Verner Fink, sü- niçin bizi terhis etmediler} vı a arının ı ın e mı yanlar sar-
el -dedı- gel ..• Ben de senı zun en merıKaya k . . b · r b.. .. d' kalk il · · h 4 H" 1 A d hi b" fiyle barınaklar yaptırmışlard B 

bekliyorum distanı yüzünden F elemenge, Hong- ter etmesındı v
1
e 

1 
u. mısak~ utun . ı: ratle ayağa mış ve e erını ava- .. - . ıt er, dvruJ.?8. a

1 
n
0 

hç ldır ·ı l . . .
1 

. . l ır. u 
Li · · . . akala A ğer beyaz ev et erın ta ıp etmesını ya kaldırarak, araı ıstemıyorum emııtı a e mı yon ar sızın vergı erınız e mey-tıfe ~aşı~dı: . Konala ımtıya~lı mınt .... r. vus- istiyecektir. Asya japonyanın hayat _Yemin ederim ki bu hadiseyi onun milyonlarca lira earfederek dana gelmiştir. 
_:-Benı mı beklıyordunuz? . turalya ve yenı Zelnd yuzunden İn· sahasını teşkil edermiı 1 ben düşünmüş değilim J.. Bu benim yaptırdığı bu istihkamlara ne mana 3 _ Almanyada küçük çocukla .. 
y Evet, rüyamda haber verdıler. giltereye, düımandır. Edmond Demortre eserim değildir! vermeli~ ra maske verilmemekted" H . 

b ann köyUn en &'Uzel kızı, sana fal Bu prtlar içinde Japonyanın bu Petit Pariaien o· ba - ştır 5 -Almanyadan hiç bir devlet ır. angı a· 
&ktırmafa gelecek, dediler.. altı beyaz devletten biri aleyhine ha- ooooo My~ l a:ırmı ka. tarafı üzerinde toprak istemediği bir zamanda Hitle. na ve ~ba bu şerait dahilinde sulhu 
Latife, titremekten kendini ala • rekete seçebileceği hiç bir fıraatı ka- B s b • Ak durmıesa~ı:~ıYakız ıunu haber vere- rin bu faaliyetini ne ile tefsir etmeli~ temennı etmez. 

inadı: çırmıyacağını anlıyalım .. Bu ~evle~- • a rl SOY lim k{bugünkü Almanyada, pek az Gizli broşürlerin, yahud mecmuıt 4 - Biz, Alman milleti için sulh 
~1~e korkunç kadındı ~~yle7 ler birleımelt~ hata etın!f)erdır. ~'.r Uzun zaman miktarda olsa da gene bir muhalcf:ı Ia~n _altı, ya Alm~n ve Avusturya lto v': ~ürri~et temenni ediyoruz. Biz, 

ıyar kadın devam ettı · Avrupa harbı Japonyanın tahammul T o r b a 1 ı d a hareketi vardır. Bu muhalefet, polıs, munıst fırkası ve ımzasını taşımakta, bu tun mılletlerle sulh ve dostluk ha-
s - Gel, oöyle tam kar§ıma otur .... edemediği bir zenginliğin intikamı- muvaffakıyet le agı· r sanayi ve ordu diktatorasına kar ya da Alman halk cephesi firmasını vası "çind k. t' 

en Ah d H k d w ·1 . '> f k . 1 . d b 1 d ktad l ı e yaşama ıs ıyoruz. me aynn ızısın eıı mı. nı alması için ona ırsat verece tır. ·jandarma bö _ şıdır. üzer erın e u un urma ır ar. Hari l . }' b .. . 
- ~et... 1938 eylülünde Almanya ve İtalya lük komutan- Markı'm kitaplan Alman polisi, hiç bir ~erhamet çten ge en gız ı roşurlerı ba-

i .Litıfe, koltuğundaki a-etirdiği ve Çekoslovakya, Fran~ ve İngilte~e- lığı yapmış o- Peter Kasper isimli bir genç, duymadan bu mem.?~ vesıkalara sa- zan çay. ç.uvalları~~n yahud tohum 
~lllde bazı hediyeler bulunan sepe- ye karşı harbe IJirmış olsalardı, 1a- lan yüzbaşı B. hıyaneti vataniye cürmünden dolayı hip olanlara derhal o1um. cezasını tat- paketlerının dahılınden çıkarmak 

tı bir kenara bıraktı. Korka korka o- ponya Fransız, lngiliz ve Felemenk abQ. Aks,py De on dört martta öldürülmüıtit. bik etmektedir. M.aa.mafı~ fotograf, mümkün olduğu gibi, ampül kata -
na dotru yaklaetı ve oturdu.. imtiyazlı mıntakaları~a _ıaldıraca.kt~. izli jandarma Rivayete nazara.n bu genc~n, y~- !1.itler aleyhtarı gızlı ~eşrıyatın çok laklarında ve diğer satış levazımı de-

Kadın artık ona bakmıyordu: Yalnız Felemenk Hındıstanını ısti- lay komutan- gane cürmü Marka ın ve Lenın nın ışıne yaramakta ve klişeler elden ele rununda b l d b l ak ··m-
T d k' · . k k · b l k d un ar an um mu - alihinizi öğrenrneğe geldiniz layl kalkmış olsay ı ona un manı lığı mülhaklığı - eserlerini okumaktı. Peter Kasperın g~zere epeyce arı uma ta ır. k'" d"" 

detil mi? olabilirdi? Felemenk donanması mı} na tayin celil- evinde bulunan kitaplarda, komu- Führer Praga girdiği gün, gizli kli- un ur. • 
- Evet, töhretiniZİ işitirdim, isti- F elemenk'in oradaki . ~skeri vasıta- miş ve Deniz- nizmeye dair bazı mütalealar ve not- şelerde~ seksen tanesi muhtelif yer- G~~enlerd.e meıhur Alman . m~-

fadeye &"eldfrn.. lan kafi değildir. İngılız donanması Jiye gitmittir. lar da mevcuddu.. lere dagıtılmıştı. harrırı Hanrih Manın Alman mılleti-
- Fal rnı bakacatız? mı} O Şimal denizinde bulunacaktı. B. Sabri Aksoy Torbalıda çok sevil- Böyle olmakla beraber, her gün Bu klişelerde de fU mühim esas _ ne hitabı küçük tohum paketler için 
- Evet.... ~ Amerikan donanması mı? O Atlas mitti. Denizliye hareketinde de hara Alman hududlanndan içeriye airen lar göze çarpıyordu: den çıkmııtı. 
- Kahve fıncanı ile mi, kigıtla denizinde vazife almış olacaktı. Ja- retle teıyi olunmuştur. Kendisine ve elden ele dola.tarak çok kuvvetli 1 - Hitler, diğer milletleri idare Vü'clen. 

~ı, Yoha kum üzerinde elinizin izi ponya Hindiçiniye tecavüz etmiş ol- yeni vazifesinde de muvaffakıyetler bir propaganda sahası vücude geti- etmek istiyor. • • • 
ıle mi? saydı, uzak şarka göndermek üz~~e dileriz. ren komuniıt eaerlerin aayııı olduk- 2 -Alman halkının ekseriyeti, bu Bır muhasıp ış arıyor 

- Kahve fıncanı kifidfr.. Ren cepheainden asker çekebılır 00000 ça mühimdir. . . . nevi hareketleri doğru bulmuyor. ltbalit, ihracat ve komüayoncu-
81 -Peki. .. Ben, babanın ismini ara• miydik. Zorla ıüzeDik Geçenlerde lngılız Alman tıca- 3 - Biz, başka milletleri boyun- luk itlerine vakıf, Fransızcaya iti-
k:: itltirdiın. Şuradaki cezveyi al, Paris • Midi Kahramanlar mahallesinde ~a- ret odasına ~e~en mecm~nın içinde duruk altına almak istemiyoruz. Bu- na, iyi refen.nalan bulunan bir 
ce 'Ve kutulan da ıurad•·· doldur Pierre Dominique nastırlı Nuri oğlu Hamid Baklas, ge- Hitler rejimının aleyhtarlıgını yapan nu herkese söyleniyüeyü p u}bz muhasip it arıyor. 
~eyı, ıu ocağa ıllr. Sonra gel, :. çimsizlik yüzünden ayn yaşadığı ka- çok tehlikeli makalel~r vardı. Bu nu herkese söyleyiniz! Müracaat yeri: lnönii cadc:les1 
La:tlt eline bir bakayım.. Japonyanm hay~t ~ası Asya , rısı 24 ya§ında Ne~kete . sokakta mecmua,_ Alman parasıyle çıkmakta- . 4 - Yeni fetihler, yeni yükler ge- 392 numaralı hanenin üst katında. 

bu e ~e. Yan manyatize olmuı gibi insanlar ya kendılerını çok ku~- rastlamış, barışmak ıstemış, fakat dır; ve Tıcaret ~s!na ~e?ıup 1200 tırecek ve harbı yaklaştırmış olacak-
"k mırleri tatbik etti ve sonra, diz vetli yahud da pek zayıf ve fakır teklif kabul edilmeyince kansını tah- Alman, onun daımı karııdır. tır. :;.:;•le l?tıyar ılhlrbazın yanında hi .. ~ttikleri yıni kaybedecek h'.r şey, iti< etmekle beraber dövmüştür. Almanyada Hiıler aleyhtarlığı 5 - Bunun içindir ki, bu poll!i• "Se vd· g"' ı· m Adam 
Si u, elıni uzattı. . leri olmadığı zaman emperyalıst ar- propagan~ıı ~al~ız merkezl~r~e de- ~nın derh" nihayet bulmasını ıa- ) n 

nı:ıı hirbaz, daha ilk bakıeta kaela. zulara kapılırlar. Son otuz sene zar- Zay• •• f ğil, Siegfrı~ ıı!ih~~lan aı~ı cep- tıyoruz. R 
..,,. çattı, ıonra l'a1rf ihtiyar!, bU - fı da • ponyanın aakert kudreti e- 1 OU US helerde de hüküm ıurmektedır. Al- 6 - Harp vergisini ve mecburi oman 
"\4Yen ö ı n Ja l" · · ld tf" · b ·· dikti r z erini Lltifenfn &'özlerine h • ti" urette inkiıaf etmiı ol- Aakeri terhiı kaydımı da ihtiva e- man po ıaının e e e ııı •on rotur- yardımı kaldınnız. 
tit ve tevar sımsıkı yakaladıfı LA- d e~m•.Y~ 1 ~ d kt "nlerin orada den nüfua tezkeremi düıürclüm ye- ler burada çalıpn Alman ameleleri- 7 -Çek ülkeainden ordularınızı y A z A N 

~~in eline doiru eiffdi.. k~f1 ·~ le 
0 b.~~. Eaaa da niaini alacağım eakiainin hükmü ol- ne hitap etmekte ve onlara ıu direk- çekinizi ORHAN RAHMi GÖKÇE 

h tife, tftremete baılamlfb.. 0 
M 

1 pe ta u ır. . ın madıiını ilin ederim. tif1eri vermektedir: 8 - Harp malzemeainin çoğalma r• f 50 k 
le ~ntlyar sihirbaz, tam bir dakika pek tehlikeli olan bu doktrınler her· lzmirde mukim 1- lıinizi ağır yapınızı ıına mani olunuz. r ıa ı uru, 
d~:daınadan ~u ele baktı ve aonra, keıten evvel japonya~a zarar v~ Zirenin Cündoğclu nahiyeıinin 2 - Ücretlerin artırılması ıçıo 9 - Yevmiyele~i?iz~ yükseltiniz Yeni ç~tı .. ~k ~~~~s, edebi bir 

'botuk bır seıle; meldedir. Gerçi ıimdıye kadar, J•· Bozukkale köyünden Mandoloğul!a- greve bat vurunuz! ve bu auretle aulh ıçın ikhaad yapı - eaerdır. Butun kutuphanelerde 
bir~ Kalk -dedi- a-it.. Sen utursuz ponyada yeni dinin aalikleri yUz bini nndan 319 tevellütlü Dnraun 3 - Batka yere ıürülen amelele- nız. bulunur 

zaın ..• Senin hayatında, 'trafı- aeçmiı deiilcürler, bu aniktar muaz. otlu Ahmed riıı lehine ve anaaryenin aleyhine 1 O - Hiler, kötü tcyler düşünü- ------------



(SAHiFE 10 ) (ANADOLU) o TEM~ • .,.uz 1939 Perşembe 

Fra d l-" B k • p t • G b l<Sınyevl ve b kteriyoloji r ?rlan haiz yüzlerce senedenberi 

Sa a ma l Va- aşve 1 ar ru - sthhate faydaları mücerrep olup İzmir. Çeşme şosesi üzerinde güzel 
manzara.siyle meşhur 

da ızahat verdi. iki Urla Malgaca içme eri 

mes' ele görüşüldü r'--- çıld~-------• 
Al 1 k • il •• d• Ankara, 4 (A.A) - C.H.P. Büyük Muh:ttin Birgenin makalesini gerek Doktor müde:ris merhum Bay Raşit Tahsinin «Urla 

z·yet düzeldi 
tın.ar Ve apıta er mutema ıyen Millet meclisi grupu bugün c4/ 7/ barem kanunları hakkında grup u- Malgaca içme auyu hakkında Kalispatın Şurprudel Zals 

B d •• 1939:. saat 15 de reis vekili Trabzon mumi heyetince evvelki müzakere- suyuna ezher cihet rüçhandır.» buyurdukları bu su; müz-F ransaya dönüyor. Ü ce mute- rneb'usu Hasan Sakanın reisliğinde !erin birinde vermiş olduğu prensip min mide ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıkla-. . h J Jd• tot>Iandı: kararlarına, gerek parti nizmanamc- nnda müzmin safra kesesi ve safra yollan iltihaplarında, 
V3Zlll hır a e ge 1 İlk defa söz alarak kürsüye gelen 

1 
sinin neşriy~ta taalHi~ ede~ ~~ .. ~~e.~ safra, kum ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nak-

. _ l h · · muhterem Başvekilimiz Dr. Refik si hükümlerme rnuhalıf gordugunu ris ve seker hastalıklarında, barsak, şirit, sulucan, mesane 
Patis, 5 (Rac.'.yo~ .- Maliye 1?-azı-\r:cesı~dke arttılgbu:ıı,hdledv ebt 1 azdın:sı- Saydam Büyük Millet Meclisinin ya- umumi heyete arzetmiştir. 'yolları -ilah .. gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifa bahş ol-, 

rı Pol Renyo ıngılız ve Amerıkcı.n nın mu emme ır a e u un ugu- h.b. M _ı· 
' . b' d'ğ' h ld kında vereceği yaz tatil i kararına v~ Evvela makale sa ı ı arnm ~e- duğu tecrübe ile sabittir. 

gazeteci~erini. ka~ul etmiş ve Fransa- rı?., senenın Y<>:rısı ıt~e ı 1 a ,,. e bugünler zarfında Büyük Millet Mcc busu Muhittin Birgen söz ::ilarak bu 
nın malı vazıyetı etrafında uzun be- budcede tam hır tevazun husule g,J- . . .. . . . . d ·-· f'k. ı · h Urla Ma/gaca ı·cmelerı·nJe 

b l k l 1 ı k · d'~ · · .. le · F sada mnli lisınde muzakere ve ıntacı ıcap eden makale ıle ıfa e ettıgı ı ır erın ata- . , Uı 
ylılnl a~tah u u.~arFa ' a tlnb atka l apı- k ıglkını soy mış ved nrea~celer verdi- müstaceliyeti haiz bazı kanun layi- lı olduğunu b~yan ederek umumi he- Mükemmel odaları havi havadar güzel bir otel vardır. İçmelere ge-
ta erın er gun ransız an a arma a ınmanın mesu d k . · · B l b ] k 
d .. d" - .. .. 'h .. d 32 d - · · ·· l · t' haları hakkında izahatta bulun u. yete arşı ıtızar ettı. unun a era- lenlerin yiyecek ihtiyaçları gayet ehven o ara temin edilmiştir. 

on ugunu, 1 racatin yuz e e- gını soy emı~ ır. Başvekilin bu beyanatı grup umu- her mevzu hakkında söz alan bir çok İçmelere uğramak üzere Basmahane civarında Belediye santral ga-, 
--------'

100*00 mi heyetince müttefikan tasvip olun- hatipler makale ile efkan umumiye- rajından her saat başına hareket eden otomobil ve otobüs vardır. 

J l •I du. ~uud~nfi~i<l~h~bnda~n-1~~~~~~~~·----~---••••••••••~ 

apon ara gore Bir Arnavudun makalesi kid1erini serdettiler. I 
. Bundan sonra ruznameye dahil ve Başvekil son söz olarak mevzuun B R s T o L 

Bursa meb'usu Muhiddin Baha. Par- bir çok arkadaşlar tarafından umu-

Ma:ıçiko- Mongo hu ut arında şid
detli hava muharebe.si oldu 

Tokyo, 5 (Radyo) - Mongol ~ tayyaresi bu harbe iştirak eylemiştir. 
l\Lncuko hudutlarında bugün de rus Mançiko dafi toplarının açtığı ateş, 
ve Mançuri tayyareleri arasında şid- çok müessir olmuş ve Rus tayyare
detli muharebeler olmuştur. 96 Rus lerinin ellisi düşürülmüştür. 

Bir 
• 
ı 

-------000*000'-------

• • • lgar muh 
teşaya 

rır~nın 
• 
1 

sın geçenlerde Yeni Sabah gazetesi- mi heyette teb?r~z. ettirildığini :._e 
nin 18 haziran tarihli nüsha~ında esasen muharrır ıtızar beyan ettığt 
c:Bir Arnavudun ~çık mektubu> baş- cihetle ba~ka bir m~uamele yapılIT'~
lığı altında ve Debreli Halid Koya sına mahal olmadıgını beyan etrr.ış 
imzasile intişar etmiş bir makalesine ve bun~n üz~rine mes~Ien.in .de mü
dair vermiş olduğu takrir üzerine 7akeresıne nıhayet verılmıştır. 
müzakere cereyan etti Takrir sahi- Ruznamede baska mevzu olmadı. 
b . b tn k 1 · . k y rak bu ğından saat 18 de içtimaa nihavet 

ı u a a eyı aynen o u a - .
1 

. . · 
na ait fikirlerini izah etti ve Dahili- vcrı mıştır. 
ye Vekaletinden bu makale üzerine 
no yapılmış olduğunu takriri ile so
ruyordu. Dahil iye Vekilimiz Faik Öz 

ssssısassa.---

/ğdırda imar 
~ ' . trak bu makale hakkında icap eden i sıert 

teşebbüslerin tamamen :rapılmış ol- _ ' _ . 
duğu r. u , e makale sahibi hakkındlı lgdır, 5 (Hususi) - Igdırda ımar 

OSMANİYE 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcist 

d i r 
Ömer B . Bengü 

.. -
44 Sen:Jik. t~rübeli idaresiyle bütün mü,terilerine kendisini 

aevdmnı§tlr ••• 
OtelJP.rinde misafir kalanlar evlerindeki İ'ahab bulurlar •. lstatıbulda 

bütün Ege ve lzmirJiler bu otellerde buluşurlar .. 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiy&tlaiı da rekabet kabul etmı. 

yecek derecede ucuzdur. Türk:yenin kazandığı p r a n1uvaffa
kiyet er ve Balkan paktı ·hakkındaki 

müb<ılağa 'ı iddia~ar 

ktı.nunen bir muamele ve tak.bat ya p- i!ıl (' i, bi.ı .. k h mleler halinde devam 
mağı mahal o lmadığını izuh etti. Ay - et ekteıl ır. Be l cd ıv , seh're on beş 
n· mevzu üzerine söz :ı.la'n hatipler, kiltnwtre uzakla btılıınan Ağrı dağın 

makaleyi ve neşreden gazeteyi tak- dan çok !{Üze) bir içme suyunu şehre 
bih ve tenkid edici müfülealardan getirtmeğe karar vermiştir. Bu mak-
s~ra gerek m~al~ sahibi ve gerek sadla belediyeler bankamndan -~~~~~~~~~~k~~~l~~~-k~~~~~~~~~~~~ 
mnka~eyi .neşreden gazete hakkın~a 100,000 lira istikraz edilmiştir. Iğdı- cı ava 0 U U omutan-
emsalıne ıbret olarak kararlar verıl-

50 
b. 

1
. 

1 
k h·'kA t k ~ · · a · t kl .ft b 1 d 1 ....... rın ın ıra 1 u ume onagı m-m ~me ınr e e u un u ar ..... u-

Bugünkü cu huriyet Türkiyesin'n meseleyi yıllardanb ri yakın şarkta z:tkere netice ?ıinCle hükumetin bu me- şaatı bitmiştir. Müteaddid caddeler, l ""' J 
,neydana getiı diği brihi inkişafları menfaatleri iç.ın çarpışan bütün hü- '\ele hakkında yapmış olduğu mua- rarke döşenmektedir.' ~u yıl Iğdird~ ıgı n aan: 
nnlnmak i)n harp sonrası Türkiy~- vük devletlerre dostane mutıase.l.Jct- mele ve ittihaz ettiğl kararlar tasvib mahsul çok bereketlıdır. Aras nehrı 
sin.n vazi) tini hahrlarnak kafidir. Ier tesis etmek suretiyle halletmiş ve olundu. üzerinde Serdarabad barajı su tesi
Saltanat merkezinin galiplelli elinde tek bir damla kanın akmasına mey- Ruznamede 1kinci bir nıesele ola- ~atının 50 bin liralık kismı bitmek 0-
bulunduğu ve bütün Tilrk vatanının jan vermemiştir. Türkiye htıkumeti rak Son Posta gazetesinin 27 haziran d' 

· ·· b. ]'fk ı b zere ır. 
düşmanlaı ~r~fından işgal edilmiş bugun mua~zan;ı ır po 1 1 ·.0 m ~. - tarihli nüshasında ve başmuharrir ....._ __ 

00000 
__ _ 

olduğu zamanlarda Türk otdusunu ~ezonun qıusav~ ?~kuka malık ~~- Mardin meb'usu :Muhittin Birgenin 
l·dare edenlerd6n kürük bir zümre, nim azasından bırıdır ve Karadenızle .. 1 d n·· ül l\I'll t "I 1 .. "" Y • • • • • • 1 • son gun er e uy c ı e .i ec ısın-
Türkiyenin mnrlık düşmaniyle dost :'--kdemzıı: ve bul narı bmbırınl e _ 1ag- ce tetkik ve kabul edilmiş olan ba-
olmag- a mtıvaffak olmuş ve ordunun ıyan bogazların koruyucu ugunn k l hfik .. l . . t k' l · , . b I k l rem tmun arının um erını en ır 

mühimmata miiteallik ihtiyaçlarını ıeruhte et~ı§ u unmk bta, ır. eden bir makalesi hakkında Büyük Paris. S (Radyo) - Hariciye na-
teml.ıı e"•l"-ı·şti. Gerek bızde ve gere as.<a merrı- 1\tt'Jl t 'I 1· . . ~ h t' . t• . . B b .. T'· k. b'· .. k 

Jorj Bone 
Büyük e ~· m:zi kabul etf 

J "'"' k l d k l ~ ff k .ıı e ı' ec 1sının umumı eye ı ıç l· zırı JOrJ one, ugun ur ıye uyu 
.. 1 k d h. " et er e omşu arının muva a ı· , .. ô 

O büyük felaket e;r, arşısın a ıç l . . 't' f d .11 tl . ke maında Ankara meb usu Mumtaz k elçisi Suad Davazı kabul etmi~ ve 
t l ğ n'. vet erını ı ıra e en mı e enn n- , 

olmazsa muazzam :irnpara br u u 1. h . ti . . fl t cakları men tarafından sorulan hır suale ce- kendisiyle uzun uzadıya konuştuk-
..ı.. k ·t"b ı e emmıye ermı zayı a a -

nısfını olsun kurtarma • esas ı 1 n- rıa inanan insanlar vardır. Bize göre vaben Başvekil Refik Saydam verdi- tan sonra, Çin sefiri Velington Ku-
riyle kabul edilmiş bulunuyordu. l:lu yanlıs bir fikirdir. Böyle bir fikir ği izahatta başmuharririn bu maka- yu da kabul eylemiştir. 
Elde edilen zafer, ilk önce Anadolu :nsanı d~lalete götürür ve aldatır. le ~le ifade ettiği .fikirlerin hata~ı .ol- 0000.----

topraklarını, daha sonra da düşman- Filhakika milletlerin teşvik edilmeğe dugu ve Cumhurıyet Halk Partısına Kütiiph"ne}.:ı.rı•TJ 
ların eline geçmış bulunan arazinin ıhtiyuçları vardır. mensup bir meb'usun böyle bir ma- u '-' 
mühim bir kısmını kuırtarmış oldu. J l k 

Onlara manevi gıda ve!'ınek la - kale yazması doğru olup olmadığı S' \YISI çog"' a İl aca 
$fiphe yol-tur ki bu muvafakıyette zımdır. Fakat, bütün bunları, bu te- anlaşılmak üzere makaleyi Parti gru 4 

Türk ortlmıun'.ln daima temayüz eden B t f 8 · s hif d '11.İZ duyQu]arı onlara hakikatleri gös pu idare heyetine tevdi ettiğini bil- - aş ara 1 ncı a e e -
yüksek şahs'yetlerinitı mühim rolü hane direktörlerinin tertip edec~klc-

•ermekle aşılamak tıorcihe Ş<"\yan3ır. dirm'şti. 
olmuştür. Bununla beraber bu işte in- flunun aksi, yukarıda ddiğimiz g'- Grup idare heyct·nin bu havale ri bir sıra dahilinde nöbetçi kalacak 
ce Türk diplomasisinin de büyük•bir d l l .. . . . lardır. Hafta tatilinde nöbetçi ka -

l.,i milletleri i!ifa1 f"tmek ve e a et,.. t• . t - t tk k t t c de rol oynadıg· ı ve bilhassa eski Rus ., ızerıne yap ıgı e ı ·a ne ı e::;ın l 1 h ft .. d .. . .. ··ı 

k 
i.irük1emek demektir. . an ara a a ıçın e munasıp goru e-

topraklarından mühim biıı ısmın ı verdiği karar umumi heyetin tetkı- cek zamanlarda kütüphane direk -
dostluk '"·oliyle kendi hudutları içine Hakikatlerden ayrılmak iyi netjce- kine bu celsede arzolunmuştur. 

J ter veremez. Sahte deliller çok ça _ törlerince bir buçuk gün izin verile-
almağa muvaffak olduğu şüphesiz- Grup idare heyeti başmuharrir cektir. 
c'lir. Yeni Ttirkiyenin yeni nesillerine ·mk çürür ve hakikatl"'r meydana çı- Maarif Vekaleti kütüphanelerin 
.,.;. yenı· .n ,.,anların" kuvvet V"' nüfuz kar. Böylelikle has olan sukutu ha- Öd 1 •t: ::> a ~ k 1 ,:ı • t bu ça ışma şeklini tesbit ettikten son 
"'"ıl "'an bu mUV":ffakıyet, halka "·urt yaller pek fecidir, ve çok teh!i e iair emış e 
"'il J "' " k 1 L k ra mevcut kütüphane adetlerini de 
davasının ı..rgeç muvaffak olacağı Balkan paktının artı ö Ü rı'r teşe • 1 1 \: h kk d k 'dd' 1 d l . t. ag" ,..,.c faz a atmak üzere teşebbüslere gi -kanaatini vermi~ti. <iil olduğu a ın a i l •a ar a ncır v~ zey ın , - . 

ni.ibalağahdır. Bu pabı teşkil eden· r;şmış, büdçeye tahshıat koymuş -
IIaqJ s ımıafu tlde erlilen bu ilk f arındaki zarar tur. Konan tahsisatla okuma odala-'er <P::tsında bazı anlaşmazlık varid . . ~· . . . 

uıuvnfiakıyeti, ne bir tesadüf eseri ""labilir. Fakat bunlar ne derece va- Keml:ılpaşadan vilayete bildirildi- rı tesıs edılecegı gıbı küttiphaneler 
re ne bir «kısmeb telakkı etmemek d re d · l t' ·1 kti 1 itse, o nisbette tabiidir. Anlaşmaz- ğine göre kazada dolu yüzün en yaz ege e e zengı~ eş ırı e~e r. s -
(Azımdır. Bu, aiplomasi san'atının lak her zaman, her yerde lnevcud o- mezruatının gördüğü zarar yüzde tanbulun muhtelıf yerlerınde önü -
müsbet bir semeresidir ki bunu an- k d d d F ka ba üzdekı' sen k d l · · b 1abilir. Bunun te bir aile arasın a J S nisbetin e ir. a t zı mınta- m e o uma o a arı ıçm u 
cak c:miimkün olana razı olmak ve iic veri vardır. Butıunla beraber her ltalEırda zararın tesöiti için kaymaka- lunan binaların projeleri VekAletc 
zararı bulunan ş"raite uymak> la ı:ı.nla°Şmazlık bir inhilale sebebıyet mın reisliğinde bir heyet çalışmakta- gönderilmiştir. 
ifade edebiliriz. Türkiyenin tatbik vermez. dır. Tamamen hasara uğrıytm bağla-
ettiği bu siyaset, asırlık Tü;ık - Rus Müteessiriz ki bazı neticdere var- rın iki sene mahsul vermiyeceğinden 0 livier Ve 
t10şmanhğını. Ml'Sl)maz bit Türk - mak için bizim tezimize hiç bir veç- endişe edilmektedir. Ödemişte dolu-
Rus dostluğu haline sok~. Böylelik- J.ıile yardım edemiyetek obn bir tn- dan fazla zarar gören mahsul tütün- Şürekisı 
le yeni Türkiye Ka'fkasya ıle KaraBe- ~m hadiselerin vukua gelmesini bek dür. Fırtına 500 incir ağacım kökle-

.. 
Hava Okullan taliınatmm 86. maddesinde ~ pttlarl hm 

istekliler: 
Dilek kağıdı ve vesiı·aları ile Temmuz başlangıcından Ağustos 

~onunh kadar okula bas vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında 
bulunanlar dilek kttğıdl~riyle vesikalarını posta ile Okula gönderirler 
ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okulu Gedikli kısmına girme ıartlun şunlardır:~ 
A) Türk olacak. 
B) Ortamektep (Lise sekizinci sınıf) tah~ilini bitirmiı 

en az 1 7 ve en çok 20 yaşında olmak, bekar b1Joi 
lunmak. 

C) Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kuila· 
nılmağa elveri~li olduğuna dair mütehassısları ta• 
marn olan bir hastahanede sıhhat heyeti raporu ol• 
mak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 

Dı,anda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik §ubesine müracaatla muayeneye 

gönderilirler. Tam teşki1atlı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yerin on 
büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D) Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu 
ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin em
niyet müdürlüğünden veya polis amirliğinden tas· 
dikli vesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hak" 
kındaki 2505 sayılı kanun mucibince muamele gö
recek1erini, mektebi bitirdik1erinde 1 2 yıl müddet· 
le Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göreceklerin 
teahhüd etmek. 

F) Okulca yapılacak seçme imtihanda kazanmak . 
H) İstekli adedi çok veya imtihanını ka:ımnanlar alı· 

nacak miktardan fazla olursa bunların içinden Ri
yaziye bilg.lcti tl tıha iyi ve yab~ncı dil bilenler ye· 
nlenir. Hava Okulları okuyucu1arı askeri liseler 
okuyucuları ~ibi yedirilir ve iiydirilir. Kitap ve 
diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

V) Hava Okullarına kabul edilenlerden birinci sınıf 
muvaffakıyetle bitirenler arasından, kabiliyetleri• 
ne göre, uçucu, makinist, telsiz, fotoğrnfçı, atış ve 
bombardımancılığa ayrıhrlart. 

9 20 30 9 ( t 980 

Nafıa müdürl .. -

niz boyunda kenflı hudutlarını ta~tı ıemek lazımdır. Hulasa, biz Bu1Q':ır- miş, 2000 zeytin ağacını da hasara LlMiTE C 
emniyete alırken Balkan devletlerıy~ ıur, yeni Türk dipJomasisinin Tiirk uğratmıştır. Bayındır mıntakasına ,. apar &Cellt8S\ 25.7.939 Salı günü saat JS de Istanbulda Nafia Müdürlüvünde 
le akteUiği dostlııklarln da gaıı:ıt:ık• -rıilletinin menfot1erine uygun olcı.- dn dolu düşmüşse de hasar mühim ele Eksiltme komisyonu odasında (37248.13) lira keşif beclelli Silivri 
hudutlarını emniyet allına almış bu- rnk elde ettiP,-i bütün mın affokıvet- ğildir. Birinci Kordon REES binası hükumet konağı. ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-
lundu. 1fon1ardan birkaç sene ~onra leri c.ierin bir hazla ta~dir etmekte· TEL. 2443 muştur. 
f Tü·ık diplomasts nin Boğazların yiz. Bunlann beynelrrıi:el politika- semereler verebilmesi; küçiik feda- LONDRA HATTI Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İsleri genel, hususi ve fenn1 

«BELGRAVİAN> vapuru 5 t m ak m mutabık htikimiyetini t~min rfa ca büyük ehemmiy~ti vardır . Fa- karlıklar mukab'linde büyük muvaf- . . e - şartnameleri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evr ( 187) 
den diğer mühim bir zaferini gör- kat. bazı kimseler bu muvaffakıyet· fakıyetler elde edilebilmesi JÇİn on- muzda gelıp y~k. çık~racak ve ayni kuruş mukabilinde Dairemizden verilt:cektir. 

dük. !eri diğer Balkan milletlP-rini teşvik lara durbin bir diplornasinin ve dü- zaman~a Hull ıçın yük alacaktır. Muvakkat teminat (2794) lir~dır. 
Bu yeni zaferi Türkiyeyi yalrııı: için misal göstermenin muvafık ola- rüst, namus.kar ve müstakar bir po- c:Ad~uatanb v~p.uru .. 10 temmuz- isteklilerin teklif melctuplan ve en az: (35000) liralık bu işe ben-

i o'('l')su1arı arasında değil; uzak mem cağı kanaatinde değildir. Cünkii; litikanın inzimam etmes~ şarttır. da gehp IJonrlra ıçın yuk alacaktır. zer iş ~ıaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
l tler arasır~a bile mühim bir fak- bunlar barıscı bir siyasetin ve durbin Çünkü; bu kabil fedak.arlık1ardı,ın LİVERPOL HATTİ İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihindc'n ( 8) gün ~vvF.] alınmış eh-

L •r haline geLirmi tir. bir diplomasinin semeı'eleridir. P.it müsbet bir netice beklenemez. Bu- c:ALG~RİAN~ '·apur~ 2? tem- Jiyet ve 939 yılına ait Ticuet Odası vesikıılarını havi kapalı zarflarını 
Büyük muvaffakıyetlerden biri ve milletin kuvvetli ve kahrarra·ı olma- nun s,.bebi herkcsce malumdur. Ne muzda Lıve~oldan gelıp. yük ç:k~- 25.7.939 Salı günü saat 14 de kadar {13tanh11l Nafi:c\ müdi;rIHğüne ver-

"rıımcuşu da İskenderun mese1csi- sı, pek tabiidir ki, iyi bir şe;rdir. An- yazık ki herkes bu acı hakib.ti itiraf racak ve aynı zamanda Lıverpol ıçın meleri. 2 Pı 1 3 1 Pı ( t636/ 229 I) 
, ··· ': ... Türkiye cumhuriveti hu ~ak hu hüvük mezivetlerin müsıh,..t Ptwelc Ct"AAretini '1ÖRtermP.mektedir. yük alacaktır. 
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1 A m111111111mnımıım111m111111mm11mm111m111111111111111111111111111111111111111111111m111111 alzmir Levazım Amirliği Satıtt Atma ! 
. an L .. ı N tla'll9 ~ Komisyon..ı .//anları ~ 

Ü d h t b k h • f k uzum 0 .i . lzmir Levazıın Amirliği Satın Alma Komisyonundan: r U as a a JCI emşıre er 0 ll• TELEFON NUMARALARI : 1 - lzmir Müstahkem Mevki Askeri Hastahanesinin (23900) ki 
Iuua ait bazı ı·zahat ve okula kavıt Yangm ihban 2222 - 2532, Karşıyaka: 5055 imdadı sıhhi : 2046 lo süt ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuşt~. 

J Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, tehir telefonu müracaat No. 2 _ İhalesi 17 /Temmuz/939 Pazartes-i günü saat on buçukta Kıt-

vo Jrabu} şar:),,,~fl 2200, ıehirler arası telefon müracaat No. 2150, Elektrik şirketi : 2091 lada lzmir Levazım Amirliği Satın alma komisyonunda yapı• 
' · ' .... Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyaka sn idaresi ~ lacaktır. 

k"I ! - H&5ta h&kıcı hemşire yetiştir~el< üzere Ankarada M. M. Ve. 5105, Bsmahane istasyonu : 3638, Alwncak istasyonu : ~134, Pasa- 3 _ Tahmin edilen tutarı (2330) lira (25) kuruştur. 
a etı tarafnıdan (Ordu hastabalocı hemşireler okulu) açılmıştır. port vapur iskelesi : 2854, Denizhank acentesi : 2674. İzmir su tirketi ,. 4 _ Teminatı muvakkata akçası (233) liradır. 

2 ·-~ 3433 sayllı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 3015, Taksi istemek için : 4040 5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
m.ınur oJup tekaüdiye alacaklardır. KASABA HATTI: 6 _ İstekliler Ticaret odasmda kayıtlı olduklarına dair vesika gö .. 

3 - Mezun olanlar allı senelik mecburi hizmetlerini Ordu haı- İzmir - İstanbul - Anknra yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket termek mecburiyetindedirler. 
~~~eleJ'indt" yapacrıklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çarşamba) günleri Ankara için bir 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün .. 
Hhm sihh'i te e1.'kül'er lce.ndilerine açık c~caktır. yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vagon ,,ardır. cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi• 

4 - Tansil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara İzmir - Alaşehir yolcu treni her gün saat 16,40 da Basmahaneden natı muvakkatalariyfe birlikte ihale saatından evvel komi .. 
.ıt'\·cf" 5 lira harçlık verilecek ve iaşe ve iib!lsla.rı tamamen okula a!t hareket eder. (Bu trenin M:ınisada aktarma edilmek suretiyle otoray- yona müracaatları. 2 6 1 1 15 (2327) 
oJ~c~kbr. d --=-

la Somaya devam• var ır.) İzmir levazım amirliğiğ satın alma komisyonlL'ldan: 5 
- Okuldan mezun olaniar, barem kanununa göre 17.5 asH İzmir - Bandlrma sürat t!.'en; Pazartesi· Çarşamba Cuma günleri. s~- ı - İzmir Mst. l\Iv. birliklerinin (80400) kilo çubuk makarna ka. 

n-.:ıaste.n başlamak üzere maa~ alacaklar ve bu miktnr gittikçe çoğala· at 7,30 da hareket eder. (J)u trenlerle İstanbula gidecek yolcular ıçın palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur . 
.:aktı.. n _ıah· • . :ıı • 

· •• »U zaman ~ ı ıaŞI:!, gıydirme ve barındırma orduya ait ola· Randırmadan vapur ve.roır.) 2 - İhalesi 18 Temmuz 93!) salı günü saat 16 da Izmir levazım 
calc:tır. İzmir • Bandrrma yolcu treni Salı - Per§embe • Cumartesi - PazRr amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Okul 1S/Ey1ul/939 da tedrisata başhyacaktır. aünleri saat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidece~ 3 _Tahmin edilen tutarı (14874) liradır. 
- Okula k~yıt ve ({abu) sartları sunlardır: ~olcuJar için yalnız Per§cmhe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 4 _ Teminat muvakkata (1155) lira (55) kuruştur. 

b l a) 1ürkiye Ctımhuriyeti t~baasınd~n olmak ve Türk ırkından •o.ri'ır.) 5 - Şartnamesi her gün komisyonda göı ülBbilir. 

u unnmk. AYDIN HATT~ 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika g(•-
.. M Sıbhatı yetinde olmak ve durumu her iklimde vazife gÖrm('- lzmir - Karakuyu - Afyon yolcu treni Pazartesi - Çarşamba - Cuma termek mecburiyetindedirler. 
ge filÜ:sait bul mnak (Bunu her hangi bir haatahane heyeti raporu ile ·Cumarteııi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Kara.kuyuda 7 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı K. nunun 2. 3 ncCi 
tevaik .. irmek ve evraka bağlamak lazımdır.) Burdur • f,.;parta ve Eğirdire giden trene mülaki olur. l 

"') y .. 1 on alu_ıan Acı.•gı- ... e yı·rmı' ikı.den ~-L-'n o'-amak. maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve d) K.. uu ~ .... .Yuna un İzmir· Nazilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. teklif mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel komis-
. endisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polis- lzmir - Nazi!Ii otoray her gün saat 18 de hareket eder. 

çe tev·=k -'':-ilcrek e ....... ka bağlanacaı....i.ır.) k d yona vermiş bulunacaklardır. 
"'' \'6.UC na KI lzmir • Denizli yolcu treni her gün saat 10 da hare et e er. 
e) En az Otta okul tah•ı'lı"m· bı.tırm' ,·. olm·'·' veya bu derecede t "' d h k t der 8 - 29-6-939 tarih ve 42553 sayılıdır. h • '!' ,.. ~ zmir - udemiş yolcu treni her gün saat 18,10 a are e e • 

'tı sil eördüjünü iabat etnıek (Tasdikname suretleri musaddak olarak lzmlr _ Tire _ Ödemiş muhtelit yolcu treni her giln saat 5,45 de ha· İzmir levazım amirliği satın alma komisüonundan: 

30 6 11 16 2299 

e eneccktir.) reket eder. 273580 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 
k n .. Ev~~ ıveya nitanh buhınmamak (Evvelce evlenip boş~na'?t~r~a lzmir. Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. temı UZ 939 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede fstanbu] le -
.:~s~ olrnuı olanlar kabul edilir.) (Buna ait meClent hali bildmr KÖRFEZ VAPURLARI : vaLm. ar:- irliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah .. 
usbıt evrak keza eklenecektir.) lzmirden Karşıyaka ya ilk vapur ı;aat 5

1
30 da Pasaporttan g~'e son min bedeli 11 7639 lira 40 kuruş ilk teminatı ( 7131) yedi bin yüz a. 

g) Sıhhi aebebier dısında okulu kendiliğinden te:rk ettiği, yahut vapur 11,30 "(a Konaktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur saat tuz bir Iha 97 kuruştur. Şartnamesi 588 kuruşa komisyondan alınır. 
evlenmek turetiyle veya d;ğer inz'bati sebeblerle ol<r\ldan ç:kanldtğı 6 da, ıon va~r da 24 tedir. Gündüzleri her yarım aaatta bir karıılıkl • isteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale sa-
Yahut altı senelik mecburi hizmetini ye.pmadığl veyn ı:'.amamlamadığ1 vapurlar harel·~t eder. atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 27 1 6 11 2246 
Ya~~t ııhhi sebebler d1§ında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ŞEH1R D.1 ~iLi NAKiL VASITALARI : İzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
ettı!ilecek mektep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği Trnmvaylar \ ~abahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tnm (239350) kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13 
~~ııkalann tamamen doğru olduiuna dair Noterden taadikli ve kefilli vay 6 da harektı. eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece son tramvay temmuz 939 per§embe günü saat on beşte Tophanede İstanbul leva• 
ır taahhüdname vermek. Güzelyalıdan 24, \5 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hapsinin tahmin 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. dakikada bir tra• vay vardır. edilen bedeli 7 8985 lira elli kuruş, ilk teminatı 5199 lira 27 kuruJtur. 
kil 9 - Altıncı ınaddedeki evrakı tarnanhyanlar bunlara Ankarn~a· Otobüsle : Bu" , Bornova, Basmahane, Tepecik ve AJıancik hat· Şrutnamesi 395 kuruşa komisyondan alınır. İsteklilerin kançi vesika 
de~' M. M .. Y eki:leti Sdıhat işleri daireaine, diğer vilayet .merkezlerm- tına her gün mun\.• zam otobüsler iılemektedir. lan ile beraber teklif mektplarını ihale saabndan bir saat evvel komi ... 

n.uer Vahliklenne, kazadakiler Kaymakamlıklara ta.kdım edecekler HAVALI KATARLARI : vermeleri. 27 1 6 11 2245 :e bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dairesine yo~lanacaktır. MüJ lzmir-Buca : 5,25-7-8,0S-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-19,10 İzmir levazım amirliği sabn alma komiafonundan: 
acaetlann 25/ Ağustoa/939 da sonu alınmıs olacektır. lzmir - Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15-17, ı _ lzmir Mst. Mev. Merkez birlikleri hayvanatının (354500} kila 

e . 10 -- Taliplerin kabul edildikleri ve ~ektebe lureket etmeleri 15-18,50-20,10. kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usu1i1e eksiltmeye konmuştur. 
Ynılınl e.kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. lzmir • Karşıy11.ka - Hacıhüseyinler 1 s,43.7,3s-S,JO-lo,2o-ı2,ıo. 2 - İhalesi 8 temmuz 939 cumartesi günü saat 12 de kışlada lzmi( 

- Kabul ed·ı kl · ku1 b ı dug~u Ankarayıı kadar 13,03-14,50-16.S0-17,47-19,30-21,25. 1 A • 
1
.v. t 

1 
k . d 

1 
ktır 

tnrf ed kler 
1 

ece enn ° un u un ' lzmir - Menemen ı 5,48 (Yalnız Cumartesi rünleri :13,03) evazım mır ıgı sa ın ama omısyonun a yapı aca • Sıhhat tie . İ. Y~ ~raıı kendilerine ait olacak ve. (M. M. Vekaleti 8 - Tahmin edilen tutarı (13293) lira (76) kuruştur. 
rih ed klerı d~ıreaı re•liii) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tas- DENİZYOLL..6 ~I ı 4 T · t m kk t k · (997) ı· (4) k '1"11ı:ıtur 

ec.e erdır. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 Çarıami>a günleı saat 12 de ı~tanbula ıür'at poataaL Pertemhe 20 - emına uva a e a çesı ıra u.-,. • 
- 29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 (1718) de a ·apostası. Çarşamba 10 da Mersin sür'at poıtası. Pazar günü 12 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ,, , 

I • D de 'N ,.rsin postası (Radosa da uğrar.) Karaburun postası Pazartesi.. 6 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesilta r'&s-
zmır efterdarll aın 8 Pert• nbe günleri saat 9 da. termek mecburiyetindedirler. 

~ llllllHllllJllllllllıllllllllllllllllfJllllllflllf lfllllf lflllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllJllllllllll 1 - ksiltmeye iştirak edecekJer 2490 sayılı K. nun iki ve tl~tliicl 
lzmir le,·azıın amirliği satın alma komisyonundan: maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile teminat ve 

İcar No. ----So2 
503 

613 

Muhaınmen 

bedeli 
Lira Kr. , 

Salhane Vapur iskelesi 36 
Birinci Kordon Balıkhane altında 23 taj 
No. lu Dükkan 135 
Şehitler M. Süvari _ 1495 No. lu Sokak 
18 No. Ev. 48 
Mirali M. Topan hoca 1057 No. lu Sokak 
63 No. lu Ev. 36 
Karşıyaka Bostanlı Yalı sokak 145 Numaralı Ev. 12 
Gaziler M. Kemer Cad. lıçi Sokak 208 den 
müfrez 222 No. Iu Arsa. 10 
Gaziler M. Kemer Cad. 208 den müfrez 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

220 No. lu Arsa 51 00 
Şehitler Altın Sokak 23 Taj Numaralı Ev. 60 00 
kızılçultu Güneş eresi Şimendüfer Cad. 15 
Taj No. lu E.v. 24 00 
Ha lkapmar Kağıthane caddeainde 250/2 
No. lu Ev. 
Kaı:ap Hızır M. Bakırbedeateninde 41 yeni 
No. lu ükkan 
Ahnıetağa M. Yolbede&teni büyük Bidayethanı 

52 00 

72 00 

içinde 45 yerıi 49 Taj No. lu Dükkan 52 00 
Oruç reis mahalleai Kirpi Sokak 19 Taj 
No. lu Ev. 65 00 

Yukarıda yazılı Emvalin bir sene mUddetle icarları 29/6/939 
ta .. ih · d • l ·· de ın en itibaren 15 gün müddetle açık artırma u.sulJy e .~~zaye. 

Ye konulınuttur. ihalesi 13/7 /939 tarihinde Pe,r!l""mbe gunu saat 
15 

de Milli Eınlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muham
men bedelleri üzerinden % 7.5 depozito akçeai yatırartt.k yevnıi 
hıezku .. da. Milli Emlak aııüdürlüğünde toplanacak olan aahf komiı-

- J'onuna. rnü .. acaatları ilan olunur. 29 8 (2280) 

1' orb81ı liaYmakamIİğınd3ıı-n .. -· 
in ~~~halının şehitler köyilnde 775 lira 43 kuruş bede1i keşifli ilave 
konul; :-7-939 gününden itibaren 20 giln müddetle açık eksiltmeye 
zırh l Ugunctan isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ha
'l'or:~cakları teminatlarile birlikte 20-7-939 pcı~mbe günü saat 15 te 
olun: 

1 kaymakamlığından müteşekkil komisyona milracaatları Han 
~ 30 5 11 2287 

Eczacı a. cemiyeti idare hey: 
~1:in'1Pn: . 
u-7-'H'l 

!'eriye~ tarihi!ıde yapılacağı ilan edilen umumi heyet toplantısı, ek~ 
nın 0 .~lınadıgından 10-7-:rn pazflrtesi gününe talik eclilm'ştir. Aza-
. Rtın ı-ıaat on .;ı·d ı:• ·· d 1 · · t 'fl · tıca ol Y<!ıı•l e " erem Muca e e cemıyetı salonuna eşrı erı 

un ur. 

,,.., . 
(' .. 

. l 

n':t mnamenin 
bı 

1 - ıo Temmuz 939 pazartesi günü saat on beş buçukta k~lada ~ teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel kom1s-
1zmir levazım amir] ği satın alma komisyonunda açık eksiltme ~ yona vermiş bulunacaklardır. 20-25-30-6 2146 

suretiyle ihales yapılacağı Anadolu gazetesinin 21-27 haziran bir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
939 ve 2 tcnunuz 939 tarihli nüshalariyle ilan edilen İzmir müs- 1 J · M'" tahk M k' Askeri Hastahanesinin 28600 kile • - zmır us em ev ı 

tahkem mevk. birliklerine aid (45000) kilo patates görülen yoğurt ihtiyacı açık eksiltme auretiyle münakasaya kon.r. 
lüzum üzerine şimdilik münaka5adan kaldırıldığı ilan olu- muştur. 
nur. 2391 2 - İhalesi 17 /Temmuz/939 Pazartesi günü saat 1 O da Kııl~ 

-İzmir levazım amirliği Sat. Al. Ko. dan: 4 lzmir Levazım Amirliği Satın ~ komisyonunda yapt" 

1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin (54000) kilo patates ih- lacaktır. 
t:yacı açık eksiltme suretiJ le münakasaya konmuştur. 3 - Tahmin edilen tutarı ( 4290) liradır. 

2 - İhalesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat 10 da kışlada 4 - Teminatı muvakkata akçası (321) lira (75) 1rnnıttu:t. 
İzmir le\·azım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ~ 

3 _ Tahmin edilen tutan (35J O) lirli.dır. 6 - fstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika g~ 
termek mecburiyetindedirler. 4 - Teminatı mu\·akkat akçası (263) lira (25) kuruştur. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün-
6 - Şartnamesi her gün kom syonda görülebilir. cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi· 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- natı muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komis-

tennek mecburiyetindedirler. yonuna müracaatları. 2 6 11 15 (2326) 
7 - Ekııiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü Bornova Askeri Sabn Alma Komisyonundan: 

madcleler·nde ve şartnamesinde yazılı vesikları ve teminatı mu-
.1 - Tire ah.yının ihtiyacı olan (67000) kilo Sığır veya keçi eti ka· 

vakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona miira- palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
caatları. 6 11 16 20 2392 

2 - Ankarada yapılacak ilanların mahalline geç gitmesi dolayıı 
..... 

0

lzmi/1;;;_zım amirliği Sat. Al. Ko. dan: ile Tire alay karargah binasında 8 / temmuz/ 939 cumartesi 
l - İzmir Mst. :\1ev. Merkez birlikleri hayvanatının (301500) kilo günü yapılacak ihale 12 temmuz 939 çarşamba günü öğle· 

saman iht:yacı kapalı zarf usuJile ek:iltmeye konmuştur. den evvel saat ona talik edilmiştir. 
2 - İhalesi 8 temmuz 93'9 cum:ırtesi günü saat 11 de kışlada İzmir .3 ·- Bn mikta:r sığır veya keçi etinin umum tahmin bedeli ( 1541 O) 

levazım amiliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. lira muvakkat teminatı ( 1155) lira (75) kuruştur. 
3 - Tahmin edilen tutan (5577) lira (70) kuruştur. 4 - Eksiltmeye girecek olanların eksiltme günü 2490 sayılı kanu• 
4 - Teminat muvakka.ta akccs· ( 418) lira (34) kuruştur. nım 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
6 - Şartnamesi her gün ko~isyonda görülebilir. giin ve saatından en geç bir saat evveline kadar teminat ve 
6 - İstekliler Ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika gös- teklif mektuplarını Tire Satın Alma komisyonuna verilmiş 

termek mecburiyetindedirler. bulunacaklardır. 
<\ 7 - ks"ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı K. nun iki ve UçtıncO 5 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul, Levazım Amirlikleri 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika1ari1e teminat ve ve İzm~r Bornova ve Tirede Askeri Satın Alma Komisyonla· ı 

teklif mektuplanm ihale saatinden en az bir saat evve] komis- rında mevcuddur. İstekliler buralara müracaatla okuyabi-
yona vermiş bulunacaklardır. 20-25-30-6 2144 lirler. 22 24 28 6 ( 2169) 

Eleksir Şahdp 
'Jasur memelerini gi· 
#!erir, Kuvveti, Erkek· 
r;o-;, i~tih,,.,vt t7rftırrr. 

Lir. 11~ HÇ ·, ı· U ;'; 
Çocuk hastalıklar1 müteha11112 

Hastalannı 11,31 d~, 1ıin 
kadar Ee:yl"'~ rn <ağı,,_·h \he-ı 
ır::tH)""' · , ....... .;... , ,• 1-. • 

lzmir levazım amirliği satın alına komisyonluğundan: 
Garnizon Kilo Cinsi Muhammen Muvakkat T. tutarı ihalesi 

bedel 
Kuruş L. Kr. Lira Günü Saati 

---
lO da Geyikli 67200 Sığıreti 25 1260 00 16800 2217 939 Cumartesi 

95500 » 25 1790 62 23975 22/7 / 939 Cumartesi 11 de > 
Eren köy 119000 Sı~ıreti 25 2231 25 29750 24/7 / 939 Pazartesi 11 de 

Ecabat 63000 Sığıreti 27 1275 08 17010 24/ 7 / 939 Pazartesi 17 de 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için yukarda cin~ ve miktarları yazılı sığır etleri ka-
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. .. 

2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Çanakkale mustahkem mevki satın alma 
komisvonunda yapılacaktır. 

3 -· II~te-klilerin ihaleden bir saat evvel teminat 
deki vnı:; ,·kıt" lıirlıKte muayyen gun ve saatlerde 

akçaları ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerin
komisyonumuza müracaatları. 

6 12 16 20 2380 
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UAHIFE 12) 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
imlik en güzel kumaşlar gelmiştir b 
Konak caddesi meserret oteli 39-40 

üşterilerimizin bir kerre &Örmelerini tavsiye ederiz .. 

inhisar ar umum Müdürlüğün· 
den: 
İtin nevi Keşif bedeli % 7 ,5 teminatı eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. şekli saati 

--
Gerze bakım evi 
inşaatı 78.81; 49 5190 77 pazarlık 15 
Gümüşhacıköy 
bakım evi inşaatı 81.157 83 5307 89 pazarlık 16 

"ANADOLU) 

• 

Lüks Mobilya Salonu 
1-Iüseyin Hüsnü lJziş 

Yeni Kavaflar çarıısı No. 29-36 
IZMIR 

Mevsimin güzel bahar günle
rinde minimini yavrulanmza te
miz hava aldırmak ve hoı vakit 
.reçirtmek için dünyanın en bü
yük fabrikuı olan 

Alman Phöniks 

Markab ıon model ve kübik 
zarif, tık 'e sağlam kat>ah ve a· 
çık çocuk arabası alınız. Fiyat
lar rekabtt kabul etmez derece
de ehvendir. 

. . 6 TEMMUZ 1939 Perşeml)e -

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

NAVIGAZIONE Hamburg LERo .. 43- Motörü 6/ 7 tarihi ... 
de saat 1 2 de gelerek ayni gün saat 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 19 da Patmo, Leros, Kalimnoe, latan-
, G. M. B. H. köy ve Rodosa hareket eder. 

HAMBURG VESTA. İhtiyai 60.A. -Vapu-
. c:Adtı.na> vap. 5 temmuzda bekle- ru 6/ 7 tarihinde gelerek ayni iÜJI 

nıyor, 8 temmuza kadar Anvers, Ro- saat 23 de Midilli, Selanik, Dedea
terdam, Bremen ve Hamburg için ğaç, İstanbul , Burgaz, Varna, Köe-
yük alacaktır. tence ve Batuma hareket eder. 

cMilos> vap. 20 temmuzda bekle- LERO 43 - Motörü 10/ 7 tari
ı : iyor, 22 temmuza kadar Anvers , hinde saat 9 da gelerek 11 / 7 saat 17 
Rotterdam Bremen ve Hambura- için de Pire, Korfo, Saranda, Brindizi. 
yük alacaktır. Valona, Draç, Gravoza, Spalato, Z.. 

Tahliye: ra, Fiyume, T riyeste ve V enediie 
hareket eder. 

c:Kreta> vap. 11 temmuzda bekle- ADRIA • 54 B. - Vapuru 13/7 
niyor, Hambura- Bremen ve Anvers· tarihinde saat 12 de gelerek ayni 1 - 27 vı <J39 tarihinde teklif olunan bedeller }tyık hadde g~)rül

mediğiı den yukarıda yazılı her iki inşaat yeniden şartname ve keşif 4 

nameleri r:rncibinc-: pazarlık usuliyle eksiltemeye konmuştur. 
ten mal çıkaracaktır: gün saat 21 de İstanbul, Pire, Napo-

Mağazamda mevsimin en tık ARMEMENT DEPPE li, Marsilya, ve Cenovaya hareket 
il - Keşif J..,~.:ielleri muvakkat teminatları pazarlık saatleri hizaların 

da gösteı ilmiştir. 
zarif ve ıailam yerli ve Avrupa eder. 
Her çe,:d KARYOLA ve SOM· c:ESPAGNE> vap. 20-25 temmuza ZARA. 43 - Motörü 13/7 t.ari-

ili - P'tzarlık 27 / Vll/939 perşembe günü kabataşta levazım ve 
mübayc"t ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

YALARI sayet ucuz aatılmak- doğru bekleniyor, Anvers (doğru) hinde saat 11 de gelerek ayni iÜD 
tadır. Bir defa GÖRMEK ki.fi. için yük alacaktır. saat 19 da Patmo, Leros, K.alimnoa, 

VJ- Kegif şartname ve planlar her gün levazım şubesi veznesin
den ve izmir, fl.ı1kara, Samsun başmüdürlüklerinden c394 ve 405> 

f kurus ınukabil;nde alınabilir. 

dir. DEN NORSKE MİDDELHA VSLİN- lsanköy ve Radosa hareket eder. 

1 1 JE OSLA 

V ·_ lst ... klilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadık
ları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar 
daimi olNak iş Çaşındn bulunracaklarmı noterlikten musddak bir ta
ahüt kağ1m1 ile tevsik etmeleri ve c70.0QQ, liralık bu gibi intaatı mu
vaffakıyetle yapını~ olduklarına dair vesika vermeleri lazımdır. 

~- ~ cBalkis> mot. 28 temmuzda Dün- ROY AL NEERLANDAIS 

T C Z• t b k kerk ve Norveç için hareket ed~cek- KUMPANYASI 
ıraa an ası tir. AGAMEMNON .. Vapuru 12/ı 

• e AMERİCAN EXPORT LİNES tNC: 7 tarihinde gelerek Amsterdam. Rot· 
KURULUŞ TA RlHI 1888 cEksermonb vap. 6 temmuza doğ- terdam ve Hamburg limanları iciD 

P&7.lll"lığa gireceklerin yukarıda yazılı vesaikiistanbulda inhisarlar 
umum müdiirlüğü inşaat şubesine ve diğer vilayet merkezlerinde ma
haJli nafıa müdürlüklrine ibraz etmeleri ve ayrıca pazarlığa iştirak 
vesikası almaları lazımdır. 1 

Sermayesi: 100 ,000 ,000 Türk liraıı ,Şabe ;:c:~!';!.~niyor, Nevyork için yük a - yük alarak ha~et edecektir. -

• J dı" 262 c:Eksmoor> vap, 28 temmuza doğ SVENSKA ORIENT UNJEN 
ve a}an aae VINGALAND . . Moto"ru" 1 ·.1;7 

VJ - Taliple.rin ke:ıdilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7,5 g-üven
ıne paralariyle birlikte pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

ru bekleniyor, Nevyork için yük a - ~ 
Zirai Te Tiıearl her DHi Bar..ka muameleleri l acaktır. tarihinde gelerek Rotterdam, H.m· 

mezkur komisygna gelmeleri ilan olunur. 6 1 O 15 20 4782 

lzmir Muhasebei hususiye 
müdür1üğünd~n: 

Yusuf Kenan ve zevcesi Sefai ve oğlu Mehmed Kemal ve kızlan 
Hüsniye ve Aliye ve saadet namlarına mUtcsaviyen müseccel Karşıya-"' 
kada donanmacı mahallesinin yalı çıkmazı sokağında kain 5 - 7 - 9 -
numaralı ve ev iki dilkkan müterakim vergi borcundan dolayı müzaye
deye çıkarılmış ve birnci açık artırma neticesinde talip zuhur etmemiş 
olduğundan 10 gün müddetle müzayedesinin tecdidine idare heye
tince karar verilmiştir. 15-7-39 perşembe günü saat 12 de yapılacak 
açık artırma neticesinde kat'i ihalesi icra kılınacağından taliplerinin 
yevmi mezkOrde vil§.yet idare heyetine müracaatları ve % 7,5 temiuat 
akçe~ini daha evvel sandığa yatırmaları ..lüzumu ilan -0lunur. 2388 

wlstanbu1WN8fia Müdürlüğün--
den: 

1717 1939 pazartesi günii Mat on be~te lstanbulda Nafıa müdür
lüğü eksiltme odasında ( 49641 .63) lira keşif bedelli lstanbul Valide
bağ talebe ve öğretmen sanatoryomu ikinci kısım ikmali inşaatı kapa~ 
lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayıidırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak (248) 
kuruı mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat tminat (3723) liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 40 bin liralık bu işe benzer 

it yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden fstan
bul vilAyetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 17 / 
11939 pazartesi günü saat on dörde kadar İstanbul nafıa müdürlüğü-
ne vermeleri. 27 1 6 11 4537 /2215 

Para biriktirenlel"e 28.800 lira ikramiye ''erecek 
Zirrat bankaaında kumbarh •• ihbarsız tasarruf hesaplarında en u 

&O Jirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&iıdaki pı&a. 
söre ikramiye daiılalacaktırı 

4 Adet t,000 Liralık 4,000 Lira 
.. c 500 c 2,000 • 

4 c ıso c ı ,coo c 
40 • 100 c 4,000 c 

100 • • ~, so c &,ooo c 
120 • 40 • . 4,800 c 
ı 60 • 20 c . • . • 3,200 c 
DlKKA T ı Heaaplarmdaki para tar bır aene ıçm~e 50 lı~adan .aıatı 

dütm nle,.. ikramiye c;ıktıiı ta1tti rde 10 20 fazlaaıyle •erilecekbr. 
K;~~ar ffnede dört defa, 1 EJI Ul, l Birinci kinwa, l Mart •• 1 Ha

dran tarihlerinde çekilecektir. 

--------~-------------------------------·--

D. T. R. T. burg, ve Skandinavya limanlan için 
cSZEGED> mot. 8 temmuza d~ğ- yük alarak hareket edecektir. 

ru bekleniyor, Tuna limanları için V ASALAND .. Motörü 2717 ta-
vük alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 

c:Tisza> mot. 27 temmuza doğru Rotterdam, Hamburg limanlan için 
hı>kleniyor, Tuna limanları için yük yük alarak hareket edecektir. 
alacaktır. 

cKassa> mot. 28 temmuza doğru ZEGLUGA POLSKA LINIEN 
bekleniyor. Beyrut, 1skenderiye ve LECHIST AN - Motörü 21 /7 ta-
Portsaid için yük alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 
SERVİÇE MARİTİME ROUMAfN Anvers. Gdynia, ve' Danzig limanla· 

cDurostor> vap. 7 temmuza doğrn n için yük alarak hareket edecektir. 
~ekleniyor. Köstence Kalas ve Tuna 
'imanları için yük alacaktır. 5ERVICE MARITIME ROUMAIN 

cDurostor> vap. 4 ağustosa doğru Ai.BA JULIA · • Vapuru 3/ A~ 
'>ekleniyor, Köstnece Kalas ve Tu- ğustos 939 tarihlerine d?ğru. ~elerea 
.a limanları için yUk alacaktır. Malta, Cenova ve Marsılya ıçın yol· 

Vapurların hareket tarihleriyle cu ve yük alarak hareket edecektir. 
lavlunlardaki değiıikliklerden acen- ilandaki hareket tarihleriyle na .. 
e mes'uliyet kabul etmez. tunlardaki değişikliklerden Acenta 

Daha fazla tafsilat almak için meıuliyet kabul etmez. Daha fazla 
l3irinci Kordonda 150 No. da W. F. taf,ilat için i}Q:nci 'kordonda FRA • 
t.fenry Van der Zee vapur acentalı- TELLi SPERCO vapur acentalıima 
~ına müracaat edilmesi rica olunur. müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007 /2008 Telefon: 2004 2005 
gm11111ıuıııııırı11111H111111111111111111m111111111111111111uı11111111111111111111111111 .. ~ 

i Taze, Temiz, Ucuz 1 - -

~ iLAÇ 1 
~ Her türlü tuvalet çeşitleri ~ 
= Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
- Sıhhat eczahane&i ~ , = Bqdurak Bftyftk Salepçioğlıı ha111 kı111ı!nads ~ 
... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 

T.iŞ Bankası'nın 
1939 .K. Tasarruf İkramiye Plô:nı ....... 

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

K ' l 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Agustos, 1 Eylül, 1 ikinci 
ura ar: teırin tarihlerinde çekilecektir 

'== 1111w· lKRA Mf YELER ·•11111 uımuu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

1 Adet 2000 liralık 2000 lira = 1 -
~ 5 " 1000 " 5000 " = - --= 8 • 500 .. 4000 .. ;; -1 !~ : ~:~ : :~~~ : ~ 
§ 95 • 50 ,, 4750 ,, = Mevsimin en yenilik· 
§ 250 ,, 25 ~, 6250 " :: [erini bayan kumar = - larının erkek kumaş-
~ 435 32000 farının en eyisini 
~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııilil11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111 nnınm = I b rahim Kara kaş 

lzmir Defterdarlığından 
Satış D. Muhammen B • 

No. Lira K. 
172 Seydiköy Atıfbey mahallesi Dutlu sokak çıkmazı 

7 No. Tajlı harap mağaza 200 00 
Yukarıda yazılı harap mağazanın mülkiyetine talip çıkmadığından 

3-7-939 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır, 
İhalesi 13-7-939 tarihinde saat 15 tedir. Taliplerin milli emlak mildilr-
lilğüne müracaatJan ilin olunur. 2890 

lzmir Ticaret ve sanayi oda· 
sın dan: 
Bilamum berbeııler, lokantacılar, yük araba sürücüleri, çarşı ham

mallan, eczacı kalfaları, deniz işçileri, kasaplar, yük araba sahipleri 
esnafına. 

Cemıyetiniz heyeti umumiyesi toplantm için tesbit edilen 3,4-7-989 
günü ekseriyet olmadığından ikinci topl antınız a~ağıda yazılı gün ve 
saatlere bırakılmıştır. O gün ve saatte tir:•ret odası salonunda behe-
mehal bulunmanız ilan olunur. 2389 
Berberler f>/7 /!)~19 P a zar !'laat 10 da 
Çarşı hammallar1 9 17 1939 pnzar ı:n at 11 de 
Yük araba sürücil ll"rı 9 17193!l pazar ~a nt 1 il te 

1 Lokantacılar 9 17 19 ~!'1 pazar cıaat l 6,:rn da 
Deniz i şçile ri 1 O '7 93cı Pazartesi saat 18 de 

lT:O k lf 1 JO .. , '139 · t 1° "O d r,czac1 a P • • arı uazar t';ıı saa ·:> , ., a 
Kasaplar 10 7 'l!1C\ n·ır~rcıi caat 19 d·ı 

T. Jş Banka~ına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni ı ı tan alınız. 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz Od N 

12 

··-------------------------------- . un pazarı o. 
_ Yük araba sah:pleri 10 7 !'1!) ıı· r rt ; t 19,31) rl:ı 


