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Köse lvanof 
Berlin' de Almanlarla hiçbir 
anlaşma yapmada!l dönüyo_r 

..) 
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Mareşalımız Gitti Amerika 
Japon mallarına fazla 
gümrük resmi koyacak 

Vaşin!-:ton, 7 (A.A.) - Yakında 
japonyadan Amerikaya yapılan id
halattan munzam bir gümrük resmi 
alınması dUşilnülmektedir. Bu mes'e
le bir kaç haftadanberi haz '.ne eks
perleri tarafından tetkik edilmekte
dir. 

İsviçre 
Almanya ile olan ta· 
kas anlaşmasını uzattı 

Bem, 7 (A.A.) - Alman - la-
Saide. evvelki gün Mareıalımız atıı pavyonunda endaht yaparken, ortada paviyonda dururken, aolda viçre tediyatına ait takaa anlaşma -

belediye reiai nutkunu irade derken b' dah ta b' 'tila" f 
sını ır sene a uza n ır ı 

ihti af halle
diliyor mu? 

D • h b • ı ·kı • • imzalanmıştır. Yeni itilaf ile lsviç-e nf Z ava ır l erının reye yapıla~ te~iyatın kifayetsizli~i 
ve Alman ıthalatının azalması netı-

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
. Danzig serbest ıehrinde vaziyetin 

b •k k f. cesinde kliring hesabatında gittikçe tat l atı c o mu va - a~tan açı~n azaltılması istihdaf e-
t dılmektedır. 

• 'k~ 
u unete doğru meyletmekte oldu-

iuna dün ifaret etmiıtik Filhakika 
tUn 1reçtikce bu salah meyli daha 
lllÜtebar.'z bir ıekil almaktadır. 

f akivetli oldu -E--au .. dıuau:"'~ ........... n_ 

En ziyade d'kkate ıayan olan 
nokta bir müddettenberi Danz~ ha
diaeıi etrafında beynelmilel matbu. 
atta devam eden tiddetli mUnakata 
düel!oaunun bird"nbire ve 1rörUnür
de makul bir aeb"b ,.okken kesiliver
ın °d' H ea- ır. alta dahası var: Bir radyo 

Mareşalımız, tatbikatın müsbet neti
celerinden memnun k..tld1lar . 

Birkaç gündenberi aramızda bu. Çalışlar, Generaller, Milli Müdafaa 

haberine göre papalık makamının 
~i vuıtai netir •ikan olan Olt- B!rinci Ordu müfettişi Fabr~ddiıı mu§lardır. 
lel"Yatore Rornano razeteıi yapılan Altay, ikinci ordu milfettişi tzzeddin - Devamı 4 Gncil aahifede -

lunmakta olan Sayın Mareşalımız Vekaleti hava müsteşarı, Genelkur
Fevzi Çakmak, dün de teftişlerine de may hava müşaviri bulunduğu halde 
vam etmişlerdir. Mareşalımız, dün Güzelyalı istikametine gitm!şler Vt' 

sabah saat onbirde, ref akatler inde deniz hava birliklerini teftiş buyur -

büt"' .. ·ı .. ~ . un gurü tulere ragmen Danzig 
ıhtili.fının halledild'ğini ve bulunan 
hal teklinden ıerek Almanların ıre-
1' k ' .. 

e le Polon) ahların memnun kal-
dıklarını iddia etrn~ktedir. Akdenizde 

Şayanı temenni olmakla beraber 
Yaziyetin henüz bu derecede inkiıaf } d 1 j 
~rniı olacaiına ihtı"maı vermiyoruz. ita yan onanmaSlllln yaKinC a 

Uhte)if vesilelerle tebarüz ettir- "' J 
~it .~lduğumuz ribi Danzig ihtilafı yapacagı manevra C\r 
uıunkU Av h k .. 

t•ııdır 0 ~dpda~ın de~ıd·ia.aaa~b~~k: Roma, 7 (A.A.) - İtalyan do -ı 48 saat surecek olan bu rnanev-
. na ı ıa e · ı ı gı ı ı ' 'k' f'l · · k" l le.rafı d d k b" h 1 k nanmasının ı ı ı osunun ıştıra ıy e ralara bir kaç denizaltı filotillası ile a memnun e ece ır a 4e • 20 ·1 30 d Ak 

li hulunrnut•a veya bizim zannettiği- d 
1
• ed b~~n_ı:mk uz arasınlaa orta l - bir çok deniz tayyareleri ve bindiril-

llliz 'b• cnız e uyu manevra r yapı a -
.-u gı ı bulu:ıabilirae bugünkü Av- caktır. • 1 miş tayyareler iştirak edecektir. 

Pay, harp uçurumunun ti kenarı- 000*000-------

~ Retirıniı olan en rnühı·m ihtilaf ae-
hler'uıd b. · · h • b' · • • en ırıııı ve atta ırmcısı 

Ortadan kalkmıı olacaktır. 
Son günlerde o kadar gürültüye 

aeb.,hiyet vennit olan ihtilaf ne idi, 
Orte.dan kıılkmıı gibi görünen ıeyler 
llelerd" b" ı· ır tunları ar yakmdan söre-
l!aa. 

Danzig tehrinin hakiki mahiyetr· 
ni biI' . .. . . • b •Yonaz. Vıstul nehrının agzında 

Ulunan bu tehir kesif b'r Alman ~k
~riyeti ile meskundur; bu itibarla da 
ır Alınan ıehridir. Ancak Viıtül 

nehri hattan bata Polonya toprakla
l"ından ıeçer ve Potonyantn Viatül 
nehri • 

• nın ni:zından baıka Baltık de-
nızinde hiç bir mahreci yoktur. Ver-
;;Y muahedesi Polonyayı ihdaa eder· 

en hu noktayı nazarı dikkate almıı 
ve aakinlerinin ekaeriyeti Alman :•7, fak..ı ViıtUl nehrinin afzında 
p Ultı1lan hu tehri ne Alıııanyaya, ne 

o onyaJ'a • d ·ı· "d • L~ •ennıı, ahı.ı ı •re&~ ser· 
~•t bir h. h • • i t • • p l fe ır alıne ifra e mııtır. 

o onya b ·1 Al u tehre Şarki Prusya ı e 
rnan)a •• bu .. arazıaı araaından geçen ve 

Denizyolları 
ihtiyacı karşılamak için g~miler 

sipariş edec~ğiz 

l. Cl Un lroridor iam: ile yadolunduğu qa de lı ,_ .,_ 
l" ••••atte Polonyanııı Pome- Büylik Mfllet Mec Jiai ıçtıma halinde 
.:"Ja •J'aletinden baıka birfey ol- Ankara, 7 (A.A )- BUyOk Millet lif ettiğı şekilde kabul olunmuştur. 
.,. •Jan lrurdela teklan" de bı·r toprak ıu· ]' • da t 14 d Ş dd' ıft .. -"ça . 1 ı•.ı.ec ısı n saa e eın~e .ı.n Bunu müteakip Ankara orman Ç 

n_n .•ıy • merbut bulunmaktadır. GUnaJtayın ba~kanlığında toplan • lığindekı bıra fabrlkaaı ne tesisat ve 
bat zıl' aerbeat !ehri harici münaae. mıştır. 

•nı Polo 
llat . nyanın vesatile yapar. Se- Vergilerde ıtlraz ve temyız usul, 0 denilen b" · 
id ır nıecll's tarafından ]erine ve mercilerine Ye vergi ihbar· 

müştem?Hitınm ve arpa silosunun in

hisarlar umum rnildürlüğüne devri 

n~ilterenin tehdit 
lere boyun eğmi· 
vece~ini söylüyor 

B. Eden 
Londra, 7 (A.A) - Dün Leaming

ton da bir nutuk söyliyen B. Eden Ye
ni bir taarruzun bütün Avrupayı mu
hakkak bir harbe silrilkliyec-eğinin 
bütün hükumetlerce kanaat getiril -
mediği müdddçe biynelmi!e! vaziyet 
te salah hasıl olmıyaca~1.nı beyan et
miş ve demiştir ki: 

- Devamı 4 r.cü Sahifede -
---ccc.**:.:u---

/Jr. Cevdet Fuad 
T cessürlc haber aldığımıza göre 

lzmirin çok sevdiği güzide doktoru
m uz Bay Cevdet Fuad, üç gün evvel 
hastahanede çalı§ırken ani ve şiddet
li bir kriz geçirmiş, vaziyeti endişeli 
görmÜ!f, tedaviye alınmıştır. 

Dün, doktorun umumi ahvali nia
bete.n iyi idi. Acil ıifalar temenni e
dan-iz. 

Y3 
~, 

Esrarengiz 
denizaltı gemisi 

Bugün 
5 inci sahifede 

Hatay halkı 
Ordumuzun Hataya girişinin yıl. 

dönümünü kutluladı 

Hatay kadınlan bayraiımızı Öpüyorlar 
Antakya, 7 (Hususi) - Ordumu- kadar devam eden l'ece ıenlikleri ya. 

zun Hataya ıirişinin yıldönilmU, An- pılmıı, fener alaylan tertip •clllmlt
takyada muazzam tezahüratla kut- tir. 
lulanmı§tır. Gece yarısından sonraya - O.Yamı 6 nci Salaif ... -

--~~-~~-ooo*'<>oo--------------

8 o zy aka cinayeti davası 
·-· ---- .. 

Mahalle müme$sili Ahmet Ziyayı öl· 
:lüren Hasan 16seneye mahkiimoldu 

.. 

Katil, mahkemede bir po,ise baka.ret 
'.>ttiğinden derhal zabıt varakası tutuldu 

Bozyakada mahalle mümessili B. Mahkemede dinlenen şahid ifadele
Ahmed Ziyayı öldürmekten suçlu rinden hadisenin şu suretle l'eçtiii 
Has9ın oğlu Hasanın meşhud suçlar tesbit edilmiştir. 
kanununa tevfikan ağırcezada cer· Mahalle mUmessili B. Ahmed Ziya, 
yan eden muhakemesi neticelenmi~ bir senedenberi Bozyakada Hasante
ve karar tefhim edilmiştir. pede hadis olan birçok hırsızlık va -

Suçlu Hasan oğlu Hasan, bu mil- kalarının faillerinin araştırıldıtı 81• 

ees!f cinayeti hazır,lıyan sebebi mah- rada, suçlunun iddiasına göre ken -
keme heyeti huzurunda anlattığı za- disini karakola ihbar etmiştir. Ka -
man, suçlunun bu cinayeti tamamen rakola celbedilen ve tazyık l'Ören 
boıuna ika eylediği anlaşılmıştır. - DeYamı 6 inci sahifede -

~---~--uoo*ooo-------

K em alp aşa da vaziyet 

Cok acil tedbirlere ih· 
' 

tiyaç görülüyor 
Bu meyanda Kızılay kurumunun da 
derhal faaliyete geçmesi bekleniyor 

.,,_:a ... edilen aerbest tehirde Polonya- namelerinin tebliğ suretine dair ka - hakkındaki kanun layihası görü~ill - Çok heyecanlı 
Ye Almanya b. • • 

bulunduğu a"b· M~•1n1 ırer komıaerı nun layihası görUşillmilş, bu layiha mUştilr. ----- Çok alakalı Kemalpap eski belediye reisi ve ' }erimize ıu cc.: v apları verdi: 
d f 

1 1 1 
etler cemiyetinin üzerinde müzakere açılmış fakat ni- Refik İnce söz alarak bu devir do- halen umumt meclis azası olan Said E 

1
.. h .. 

e eYkali.de b" .. ınU,ahidi vardır. hayet maddelere geçilerek heyeti u- layisiyle bazı endişelerini izhar ede Aık, macera Niyazi ile son &fet hakkında daha ! vvc a mu terem gazctcnızın ve 
- De•ataı 4 

Uncu ••hilede - mumiyesı rnuvAkkat encilmenin tek- - Devamı 5 inci aahifede - •------"-•.rp-...r.o-man_1 __ _. ıümullü bir ıekilde konuıtuk. Sual· - Dev&ını 6 nci Sahifede -



San'atın • 
aczı 

BAHRi SAVCI 
Saniat inaan11> en mükemmel bir bullqudur. Tabiatle, dii• raklp 

insanla karıılaıan Adem oilu beka için aarfettiğı' yırtıeıhiını hir ya
ratıcıhia çevirdikten aonradır ki, aan'ati bulmuı ve kendi insan kıJ
metlerini idrak eclebilmittı'r. 

Kelimenin t~m mimaaiyie aan'at «herıey» dir. Dütün kayıplarma 
rairnen aan'ata varan adam kendi ruh aahaamm cher ıeyincıt ulatllUf 
olan adam rlc mekHı·. 

San,at eier cher ıey» olmaaa 'eli. Kör Homiroa bu dünyaya taham
mül edebilir mi icH? Dante manevi aürgünlerinin ıatırabına dayana
bilir mi idi? lıılrvantea boynunda bir köle ıı:ı"ncirini ıakırdatabilir mi 
idi; Doatoycvaki Sibiryayzo katlanabilir, Fuzulü bütün ömrünü cami 
kandi!i yakmakla eeçirebilir mi?. 

Bu dehaların büyük ruh n ihtiraa çafkantılaruıı J•lıttıran kuTI·et 
aan'atin chcrfey:ıt olabilmesidir. cSan'at herteY» dir ve aan'atklr bu 
aahanm engin imkanlar aleminde herıey yaratmağa kadir bir müdhq 
kudretler hazineaid"r; yaratan, kemali bulduran ve ... Mahveden kud-
ret ... 

Amma bu haı ikulade ıansına ra~men aan'at acizdir. Kendi büyük 
müeaairini bütün derinlikleri ve bu derinİ klerin bin bir kıvrımında 
aak1"nan bütün hak katleri ile kavramaktan aciz ... 

lntaa ojlu aan'ati kendinden dıtanda deiil, kenef. varlıjmda buldu. 
Yani ia•nıa aaa'ati, sene kendiainde tecelli eden, seae kendiaini anla
tan Wr aaa'a& oldu. Fakat Yarabbi. lnaaıu:ı kendialai anla -
tabil-.i miimkUn mil 7 lnaaa kendi 7arattıjma, keneli bulduiuna ••
tabilr mi 1 Slfau7ar. Bmlercıe .... dir üuan aan'atte kendini hikaye 
ed•ar felsat .... Wtireaıi1or. Bitiremiyacektirı çUnkU h çbir aün bu 
iailll,. .... Haini MltUa wfelerl ile ve tam çapı ile anlatam17ac:aktır. 

Saa'at, l.a..t.clea. De kadar yardım sörüne söraUn bizim .Siret 
••.........,, bUtiba nüanalan ile aluettiren 'r ayna olamiyacak • 
tar. Bllla ..-llakhtma rajmen ancak •izct.n ifaretler verebilen aolsun 
bir .abla ollliaJdaa llerl pçemiyecektlr. 

Saa'at ... .._,.. .. la ,olunda timdiye kadar b~ ldcllalara F.r· 
mittir. Püat ........ , .... ele laepalal kay .. tmiftir. San'at •Mr 
teJ• ... ..., ... Ve mil70Dlarca lsahm 11M7dana setirdltl bir remil 
ltiae 8111H••ekı clıte m... •t1ur. deınlftir. San'atba iaala ettlil 
IMa iw le k•dml•i yaayaaa 1lo7...,_u HIDaD bfmusm, •lati• 
mtbU.. ..,...._, poMUDU1111 bplo ona benudı"tinl hayret•• tak· &le..., .... Fakat matece.ı. ellerimbfn arqtıraa hareketleri De 
ODUll ....... l18Dla ..Udeaial biti-. içiadeldal kendi 4çimb• 
deki ile mukayeae edince prüyoruz ki bu inaan tam cbin değild:.r. 
Biaim içiaai&cle müdhit akmtılar; büyük Okyanoalar ve bir can> a 
aıt- W. bir tecelliler hareket etmektedir. Halbuki aan"atin yarattıiı 
İnaanm içinde cılız bir akıt, durpn ve k\iÇük bir birikinti ve cepheleri 
._ az bir iki teeelli kunıldamaktadır. Biz zen1rin ve derin bir müe ... 
air Ye aaılaız, o fakir ve aatlıi bir makea ve nokaan bir kopyedir. 

Buit bir miaal: Şu kanapeye uzanıyorum. Gözlerim tavan çizgile
rin .... YidMe sUnün ucekbiı ••ilıfyor. V • iten fU kadar yıllık lıa-
78...,. Mit• .. 7DA1malaruu ldU Wr maha ... ıa halinde içimde 
akarken hiaeediyorum. San'at bunu anlatabilir mi? Hangi ti"r, hangi 
ı..ate Ye hanai fırça benim anımı tubit edebilmif tir, teablt edeLilir? .. 

H• ......_ •97al d..._ ltia4eld •arlıiım11 aD'• ~ü.ı~ ........ 
ml«.r. Y akahyabDir mi? 

...... Mi ... Dk.lalan lıııendlade topl17aa •herteJ• 41r. Fakat hea 
omm ela GatUncle Ye onun da tamamiyle yakalayamıyacafı bir mevki-
de7fm. 

Hitlerin olanı 
Danzigi işgal etti te so r 

Lehistanı sarıp d r 
istila etn e • 

ı 

30 gün 30 gece eğlence
leri hazırlanmaktadır Eski muahede temdid 

edildi 

vurması 

kazası 
Yıldırım töteri pek fazla olan 

mütenavip bir elektirik ceryanı hali
tasıdıt. Elektirik ceryanı vücud hüc
relerinin örgülerinde hükmi kim • 

Hükümetimizle Fransa hükjjmeti yevi bir değişiklik ve bir bozukluk 

Beden terb"yes"ı CJenel İrektör)Ügw ü •arasında. ~ktedil~ek ~~ni ticaret an husule. get~rir. Ve hü~reler!n. pek c-
o !aşması ıçın, Parıste muzakereler de- hemmıyetlı olan vazıfelerını yapn-

llu•• Il .. h':lft."'ISI tesbit edildi vam etmektedir. Alakadarlara aelen mamağa ve nihayet büsbütün durma zer: g D spor r.l u. malumata göre, heyetimizle Fransa ia sebep olur. Uzviyeti teskil eden or 
20 atustosta açılacak bıynılmflel olacaktır. murahhasları arasındaki bu görüşme ~anlarının hücreleri ödevlerini yap-

lzmir fuarı hazırlıkları süratle de • Spor haftaaı ler müsait bir safhada inkişaf göster- mada imkan bulamamaları yi.izün 
Yam etmektedir. Belediye Re~si nr. .Beden terbiyesi ~enel direktörlil- mektedir. den kalp pek tiddetli ve fazla derece 
B .Behçet Uz, sık sık fua'l" sahasına iil de fuar ayı içinde bir spor hafta!\ Yeni anlaşma iki memleket ara- de müteessir olmaıı batın telifiyle ö-
giderek inşaatı teftiş etmektedir. h 1 t Spor haftall 2 eylill ~ıında daha genit mikyasta mübade- lümü intaç eder. Bazı defa da kalp 

azır amış ır. I · ed k k'ld · 1 d k d ff" Sergisarayının esasları tamamen ik - ~ eylUl arasında olacaktır. Bu hafta c t~mıdn ece fC ı e tanzım o un- u,rmaııfvle. ılem·~ı~· e tenbee uı İnt-
rnal olunmuştur. Diğer inşaatta bın- . . maK.ta ır. ra ının e cıy e o ume sc p o muş 
l 1 1 kt d içinde futbol, tenıı, eskrim, güreı • Yeni muahedenin akdine intiza- olur erce ame e ça ışma a ır. . 

F . . d 1 . 1 k yelken ve kürek mOsabakalan ya - ren eaki anlaınna 1939 .eneai niha- Elektirik kazas1; tiddetli bir cer-uar mevsımın e zmıre ge ece · - :ır--· • • • l 
• w • • • • pılacaktır. yetine kadar temdid edilmit ve bu yan nakılıne dokunmak surefıy e 

lerm eglencelermı, hoş vakıt geçır - h Ank -1 . . vukua gelmektf"dir. Bundan müte-
melerini temin maksadivle bir eğlen Bundan baıka mir - ara s- l-uıuıta Fransa ıefaretı ile aramız- 11· vü d k" . d h l 
ce komitesi kurulmuı ~e bu komite tan bul muhtelitleri ile ya Sellnik ve- da notalar teati eclilmiftir. vl e ıt cu mha ınesınh «:. u

1
su et g~-

. d d bir tu en zarar ve aaar fa ıı o an eaır ilk toplantısını dün yapmıahr Komi- ya Atina muhteliti araaın • • r •HOO••• d • ·ı be be 1 kt' 'k 
" · ereceaı ı e ra r c e ırı ceryanı 

tece otuz gUn otuz gece eğlenceleri nova yapılacaktır. B • •kl f l ile olan temfts müddetine, ayni 1.a-

hazırlanmaktadır. Bilhasa fuarın a - Beden ~rbıye~ umum mDdGrfl •e lSl e yarış arı manda ceryanın tiddetine bağlı o~ 
çık bulunduğu Cumartesi ve Pazar, ner~l Cem l Ca~ d, apor haftuuıda d d duğu gibi ceryanın tötcrine de tabi 
bu eğlence gOnletinin en zevklısı lzmıre &elecektır. eva rn a ol~uğu a,·kar bir meseledir. Şurası 

-------o<>*oo Türkiye b:siklet birincilikleri mil- bilinmelidir ki, tehlike alanı yüz 
T k [ K ı ·· • • [ • d aabakalarına hazırlık olmak üzere volttadır. Yalnız şu kadar ki ceryan ı en is u üp u up ısım erı e• yapılmakta olan bölgemiz teşvik mü- 'ıalinde olan elektirik hasar ve za-

~- • [ k [ ., • ., b f d sabakalanna devam edilmektedir. ·ar yapmaktadır. Bu temas bir ve iki 
~mpıyon U maç a• grşmege aş. Q l Birinci haftanın 42 kilometl'elik ko- '·utuplu diye ikiye te~rik edilir. Bir 

rına başlanıyor Atsanc k, A tay oldu §UIU bir saat OD Uç dakika Ye ikinc" ,·utu!_>lu. temasta vücuddan .yalnız 
l · t • k lllbil a lan aenelik . • ku haftanın 84 kilometrelik koşusu iki ·namı hır cereyan geçmektedır. Bu-zmır enıs u za Evvelkı akpm Alaancaktakı • . . . . . ,a uğnyan kimse yerle temas teşkil 

toplantısını yaparak idare heyetini lüp binaamda toplanan Alaaııcak saat yırmı beş dakıka gıbı çok mem- d f t b I d I 
d . _/ . . , ~r. Ş e u yere tematıtan o ayı setmiştir. Yeni idare heyetin e avu- apor kulübü umumi he,eti, 7ılllk nun yet tıahı bir derece ıle netıce,en- ., kimsenin üzerinde bulunduğu ye-

kat Nurj Sıdkı, avukat Ta~·1ar Çul- kon1rreaini akdeylemiıtr. Kon1rre ka- miştir. Koşular· erken başlanmasına -:n hal ve vasıfları pek çok önemli 
lu, i.ş bankası eski direktörler~n~.en rariyle (Alaancak) adı tarihe karıta· rağmen meraklı bir halk kitlesi tara lduğuna hiç §Üphe yoktur. insan 
~a~ıd, o:~:n Kutay ve llann Jıro rak. aiyab - beyaa forma Ye (Altay) fından alaka ile takip edilmektedir. \'erden tecrit edilmiş ise elektirik 

Q;e"n":sa ku~ü:~ azası arasında aç• - adı tekrar kabul edilmittir. 9 temmuz. pazar g~nil ~apılaca~ ko; ceryanı i'CÇmcz. Su hale göre bir rna 
lan senelik kulOb ıampiyonJuğu mll- Kulüp heyeti umamiyeai bu ka- ıu ıo: ~ılom:treltı~ze~nd~n ° a:t. ~allin yeri linoem olur ve yahud ku
sabakalarına arından itibaren baş- rarı uzun müddet alkıtlamııtır. Yeni ve sa a saa a a aş ıyaca ır. ru tahta olacak oluraa tehlike olma-

' y Altay idare heyetıne avukat Nuri Bu koşularda derece alan (4) koşu- ..ı w ·t.~- b" k f" tt' B" . !anacaktır . T ki b' :ııgı aıı1UU ır ey ıye ır. ır ınaan 
· Sıdkı Erboy doktor Kemal Saydam, cumuz BISlgem ız namına Ur ye ı- ldı ah d l 

1
_ • 

00000 
' • • • • k k ,. Is '-'l rım vurmasına vey u e e.K.ta-

T - Baha Konaralp Kemal ve Ahmed rlncılıklerıne ıştira etme uzere - "·L w cak. I 
G J l • . rı~ cereyanına ugrıya o uraa o İ en er Eraan .eçilmiflerdlr. tanbula gıdeceklerdir. ~im.e ya birdenbire kendini kaybe-

Şehrlmkcfe lfufunm~a ol• inhi- derek yere yuvarlanır.Bu hal hep 

aa~lar umum mOdürlüiü ıeflerinden M •• h• b• k böyle olmaz. Bazı defa da kendinden 
B. Zeki Akkoyunlu, tetkiklerini bf- U ım ır ar ar geçme hali, pek tiddetli, 11kıntılı, i-
tirerek din latanbula dönmü§tilr. niltili ve müthif bir ağrı dU'}'gıJıunu 

Dün lltanbula aidenler meyanmda attıktan eonra vuluıa gelir. Vücud 
Polo111a ticaret ateşesf Tadeosla Su- Hazineye ait ecrimisiller affediıiyor 1<aııları kazıklı hummada olduğu si· 
mansld, Maarif Veklletl teftiı he1etı ı>i bir hale geçmeti insanın kendi 

Ankara, 7 (Hususi) _ Kö .... lerde şısında fuzuli olan bu işgal için köy- ı d" · bu ı kt' "k d reisi Cevad Durıunotlu da vardır. " en mı c e ırı cereyanın an 
k b 1 d Uhteıif kanunlar !erden ecri misil aranması zaruri o k b·ı ı El k i'-Hollandanın Kahire ticaret atetHi ve asa a ar 8 m - ·urtarması a ı o arnaz. e tir & 

Vllhelm Peter Ankaraya ~tmiftir. la hazinenin mülkiyetine dahil ol. lup artırma ve ek.<ıiltme kanununuı ereyanı vücude girdiği kısımd.1 ve 
0 muş b r çok ziraat araz:si Yardır. 67 inci maddesi mucibince bu ecr i.icuddan çıktıijı yerlerdeki örgü)er

Aydın· Üç?k maçı 
ge ika dı 

Aydın mıntakası şampiyon ta 
unının pazar günü İzmire gelerek 

··çokla bir maç yapması mukarrer
dı Bazı oyunculara İ7.

0

n alınama 
sı yüzünden maç te ir edilmiştir 

Bıı arazi 2510 numara ı kanun mu- misilin takdiri için hikimin arazin"1 e pek fazla zarar ve hasar y~phğı 
c bınce muhacir, rnilltcci yerleşt:r - bulunduğu köye gitmesi lazımgel ibi kalp ve kan damarları cüm)esin
mek ve borçlanma kanunu mucib'n- ~ekt~d·r. Halbu~i ~: taraftan tak de de kanamala!i yapar bununla f>e. 

8 topraıı:... muhtaç yerli çiftçilere da dır olunacak ecn mısıllere kadar ve be . . .. 
1 

. d .. l rd 
•

0 

• n r sınır cum eıın e, goz e e 
ğıtılmak üzere sıhhat ve içt:mai mu- hazan daha fazla masr~ ve killfet ve kulaklarda da pek çok hasar ve 

venet \•ekAletl emr"ne tahsis edil - mucip olan bir vazı t, diter taraf- l B "b" h JI rd 
A • • • 

7.arar o ur. u gı ı a e e, cerva· m"şfr. Ru vekalet, icra Vekıllerm- tan hakimlerimiz"n ve hazine avu - a t t ,_ b it d · · ,. 
. . . n u uımuı ve unun a ın 11 ın ı-

ltı al gı knuu la faalıyetmı 26 vı - katlık teşkilatının daha mühim işle- 'en bir inaana ne ynomalıdır) Bu • 
vct hasrederek geri kalan vilil - . . . · · 1 1 k · "k 

' h ·r ı·e tahsis edecekleri vak.twrını de un ıçın en evve e e tırı ceryanı vetl rd~ki toprakların mu taç çı t- I . • t · ğ t ı k · • · h · bı kaybettirmektedirler. le o an temasını tamamıvle kaklır-ez u ıye çiler<' da ı ı ma ışını azıneyı - 1 d B d k _ı Bunu dig~ er isti a a v L dr ile a- rakmıştır. Sıhhat ve içtimai mue.ve - HilkOmet, b uecri misillerin affı i ~i/ ır.k u al vak cez "1·d~sa vvre 
R h t ız buluttan 'thallt r,flmı1lğU net Vekaleti ve hazine tarafından kn çin bir kanun layihası hazırlamıştır a ne onma ı es _mr. 1 ~r . . eya 

rl.Sl•D korkunç şekı.lde bo bardıman m <lilril B. Fahriye ve başmildOrl:et nun ve talimatları daires:nde borçlan Projenin mucip sebeblerinde bu IAyi. lıtıi d buknR d~~ıkynn kbı~~~Y~: bı~sanl 
b rinci şefi B Mehmed Hancıoglu zzat en ını unı ır or ı, r e 

· ma yol.u ile t~vzi olunmakt~ ?Ja~ bu hanın niçin hazırlartdı~ şu satırların ise, bir isk•mle, bir lastik dd"ven daha Sonra Sulh llu Yası t 2 . 1·p ile muayene baş memuru B. Osmana araziyı, tevzı muameselesının ıca . b b 1 1 h f 
- - t ril . tir hlilasa edilmektedir. ·e una enzer er e mu a "zn f!'t-

blrer ay mezun yet ve mış · ~ettirdiği muamelenin tekemmül6n- c-... Fedakar köylümilziln kal ek 8artiyle ç,..ktp kurt.:'\rmnlıdır. 
eylemektedir ooooa den önce muhtaç çiftçi ~Ol bırakıl- kınması için cumhuriret hlikOmet 'lu"'d' her <ov ha)a a Ji\z.m olan 

Bflyilk erkanı harbi7emiz, birkaç cek Fransız mi'li ~ıyarak itletilmek ıure~ıyle kendi- nin takip ettiti yüksek prens:plerden santretları M•fik' içine sokmamak 
haftadanberi, hadıaelerin şu şekilde Eğer Londra ve Paris bu sulh tek- ııne Ye devlete faydalı bır vaziyette Ih 

1 
k h kö ın u b" "çin kalp hareketlerini yoln koymak 

b min etmektedir. Ancak kanun kar- mQ em 0 ara • em Y m ze ı- . • 
cereyan edeceğ.ıni anlamıştır: lif nl kabul etmezlerse, Almanya 0 )'r 0 m l raz ferahlık vermek hem de adlh·e ımkanına ba Jıdır. Bu sebepten do-

l - Daa.z11 aenatoau serbest şeb- Belçikayı, Holandayı, ve İsviçreyi ia- 14 temmuzda Fransa miJli bayra- ' d · layı suni teneffüs yapmalı ' 't" bu fe-
. Al btı ·ı~ d k t"J"' d k B ı k ti . b" k S hh t t /ıı'lcitında ve avukatlık teıkil&tımızı a edf çok. ı~k .. . k d'ı··. d rın manyaya ra nı ı an e ece . ı n e ece . u rnem e e erı ır aç mı m \;wısebetiyle, şehr mizdeki Fran ı a 8f · . . 11 ete ugrıyan ınsan en ı ıgın en 

Alman va d•u·hal Daaziıi facral ede- crünün içinde zaptederek y~miden sl- fakat ıtıahfyeti 0 nisbette ehemmıyel- ff·· _ ..ı• k d · b" 
- - "'9• • sız konsoloshanesinde merasim ya - yeni tayinler 1i tt k rta k . . tene us ccıınceye a ar yanı ır ve-

cek; Uihlanm~ktan vaz .g.eçec{!ğ ni vade- pılacaktır. O gece şehir gazinosu da • il& megu ye e~ u rma ıçın yahud üç saat kadar suni teneffüse 
2 - Bunun Uzeıine Lehistan Al- derek bır sulh teklifınde daha bulu- da bir aiyafet verilecek, hükıll)let Anka.ra numune. butaneeı ecza- 1988 mali seneıı nihayetine kadar devam etmelidir. Kalbe kuvvet ver-

manya7a harp açacak. nacak. erkanı. konsoloslar, gazeteciler da- cısı ~n Talan lzmır memleket hu- arazi, bai ve bahçe ecri mlailleriniıı mek te burada en mühim bir keyfi--
3 - Leıu.tan Almanya harp il&n Londra ile Parü bu teklifi de te- vetli olarak bulunacaklardır. tanesı hat ecza~ıhiına, .~onya m~- affı dGf(lnlllmOştUr. ettir 

edince mltteftll olan İngiltere ve reddüdle ka?fllana her iki tehir tıze- leket hu.:~· opej8J!:ril ıı:~A.ı~ Bir madde olarak llyiha oudur: y • aaaaasasaıaasaa---
Franaa da harbe ıllrakleneceklerdir. rine atim b"r tayyare taarruzunda inanmıyorum. Jiiılasen .ne Rusya, ne Atake~ lü 11 mKm e t eaı c- Hazineye ait arazi, bal ,.e ZABITADA 

Burada Alman huaplan tımlde bulunacak. Korkunç tahrip darbeleri dt Fransa harbe l)azır değildir.> ophehrator iilne,F th~~~I ~dr bahçelerin 1938 ve muaakkafatın 
•• • • • 81 at memuru e •~ zmır e k f ı· · dayanı1or. H"tlere cöre ln~ilizlarle altında, Alman alllhlannın yıldınm Bu sozlerı tımdı anlatmak, daha . ül diapanari hhat 1934 yıllan ıonuna adar uzu ı ış- ••-••--••-.. 

Fransızlarua yapacaklan müdahale- ıürati ile mükemmel bir muvaffakı- şimdiden tehlikenin 1914 tekinden j1 ~eten:,: . cc:l"l . 1
11d. memur gallerinden mütevellit ecrlmiıllleri a- Hakaret etmif: 

"e bir ,.ok sebeplerle derhal kaPm yet kazanacak Bitlerin hiç fOphesi bDyük olduğu faraziyesini kabul et- ugKunkala Y11.n ı mı-~! etrhır.ta . ranmaz. Tahakkuk ettirilenler de Bumahancde, Ömer Faruk ve 
J :w ·.,. • ır re ı mem e&e as ne.ı o- . A • • 

koyulacak tezahDrat yapılacak, de- yok k, lfte o zaman demokrasile~ mektır. ~ak~t Alman propagdasıFndan peratörlüğüne tayin edilen B. Ce- adli vedıdha:ı kka~arlad~ll~ Tkahtıı.e1 ıred.ı.ş1 Yuıuf Keskin iıimlcri~de iki arkn
mokruiltrin vermif olduktan karar boyun etecek, ve IOtfedecefl ıertflı bahsetmıyel m. Bu propagan a ran- mil Oralın iıtifaaı Sıhhat Vekaletin- olsalar a ı ter ın e ı ır. a sı e ı dat bir alacak meıelesınden vga 
kınlacattır. ıulhu kabul edeceklerdir. Tabit, bu saya ka~şı hiçbir taarruzda buluna- ce kabul edilmiıtir. miş ?}anlar r_eri ve:ilmez. . Anc~~ etmiıler, f aruk Yusufa hak r tte 

Ayni samanda, Alman kıtalan fi- ıulh te muvakkat olmak f8rtfyle... madığı ıçin lngntereyl Fransadan ucoon• gayn menkulün tamırf ve saıre rıb ı hulunmUf, 
0 

da f aruiu döv üş 
mal, 1&rk ve aarp budutlanndan Le- L'Epoqae soiutmayı Umid ediyor. Bir zamanlar Ad/. d f f · ı · o gayri menkulden doi'an bir ıebeble tür. 
hiıtanı 11t111 d k ukerf malzeme- ••• da, akainl yapıyordu. ıve e yaz a l l hazineden alacak iddia eden ıagıl<' Bil:ldete çarpm1f: 
Ieri çok ft!tft: :~:;ta için bir yıldı- 1914 atastosonda, cihan harbinin H"tlerin ilk hatınna gelen şey şu- Adliyenin yaz tatili 20 temmuzda karşı mildd~abih ~adar . ec~misilin Sevim Sözbir iam "nde bir çocuk 
nm hıuvaffakıyeti kazanmak istfye- i!Anı aJ'ffesinde Alman imparatoru dur: İngiltere ile Fransa sıkı bir şe- balşıyarak beş eylille kadar devom mahsubunu ıstemege hazınenm hak- bisikletle Gaziler caddt-cı"...,d ı 
cekler, sonra Almanya, Londra ve "kinci Vilhelm, en samim't konujtuk- kilde mütesanit: Ne olursa olsun re- edecektir. Bu sene hangi mahlcem~- kı ;ahfuzdur.~ b şırken dört ya .. nda y J 
p · ıillhl ktan vazgeçece- larından blıialne ıöylıe demişti: n• ~•le kalaeaklar.. )erin nöbet tutacakları henllz Adlı - anun neşrı tarihinden mut,. Pr b"r çocııö-8 c-ıumıa ~ -
c:'vada4;:::w1' teklif ede- cHarbl ıtlt11kllyen kantıklıklara L'Auta re Vıklleünce bildirilmemfıtir. olacaktır, ...... 



~TEMMUZ 1989 CUMARTM (ANADOLU)' .: {SAHiFE 3) 

1 
-ı 1 üüsündüklerim 

DIŞ POLİTİKA Ya harp~ J 

O · · · h - [ k ya sulh! ,.- ar~~~~;ç~17 arp Dünya, lngiliz iktısadi ve ma i uvve- g.[::i~=:~ı.!~ 
Danzig ihtilafı, Avrupa sulhu için e e l l d •• • harp, ya sµlh! 

tehlikeolmaktadevamediyor.Cerçi tının· masa o ma ığını og""' renıyor Fakatbiç bir zaman,buiki zıd 
henüz Almanya, serbest şehrin ilha- . · kıa, müıtereken gelip cihanın ka-
kı için bir gün tayin etmiş değildir. pılarını bu kadar kuvvetle yumruk. 
Fakat Danzigte yapılan askeri hazır- • • • 

1
. lamam1§lardır. Bugün idrak ediyo-

lıklar, bir gün.bir emrivaki karşısın- /ngi/tere hükumeti barış cephesi devfet/erının ehemmıyet 1 SUTette . ruz !ri, ins8:~~' ra birini tercih ede. 
da bırakılabileceğine delalet etmek- ' • cektır, ya dıgerım .• Mevcud kararsız. 
tedi~. Tertip edilmekte olan plan ŞU· takviye edilmesi lazım geldig-' i kanaatınde bulunuyor lığın, de':am edip.gideı_ı askeri ve si.. 
dur· . ,. . . .. . . . di yati faaliyetler ıçmde ilelebed deva. 

Almanya bugün Danzige top, si- Londra, 7 (A.A.) - Gazeteler tahsis eylemektedir. giltere ile kendisine silah alın.ak ıçın Dunya bu ~u:e~le ~ızım ık:tısa mına imkan kalmadığı muhakkak-
lah ve malzeme yığmaktadır. Diğer günün en mühim mes'eleleri olan 1 Gazetelerin ekserisi bu tedbirin cezri bir surette yardım temın ede- vevmali ~uvvetımızın ~ı: masal olm.a- tır. 
taraftan da cgönüllü> ve cturisb Moskova müzakıerelerinin tekrar l barış cephesi devletlerinin silahlan- cek olan bir anlaşmaya varmak arz~- dıgını ~ır k~re dah.a ogrenmekte.gır. Ruıya ile ingiltere ve Fransa ara. 
namı altında serbeat şeh~e Alman- başlaması ve Çemberlaynın Danzig ma hazırlıklarını tesri etmelerine im- sunu bilhassa kayde~ekte ve meclı- Bu proJe da~~a mUsaleme: politik_a: tında, icaplann ruhunu bu ıekilde 
yadan külliyetli miktarda asker ge- hakkındaki beyanatı mes'elelerinde kan vermek suretiyle bu cepheyi e- se verilen kanun layıhasının m~tlak sının en mühım hedefl~rınd.en bı.rı tebarüz ettirememiş olmak keyfiye. 
liyor. Bu hazırlıklar ikmal edildikten intizar vaziyetini muhafaza etmek-

1 
hemmiyetli surette takviye edeceği surette lüzumlu bir kanun oldugunu ~im.ak icabe~en. beynelmılel tıcaretın tidir ki, aafhadan safhaya geçen, sü-

sonra bir gü!1 Danzi~ ... ayanı, şehrin te ve tefsirlerini ihracat garantileri ı kanaatindedirler. . bildirmektedir. . ınkışafına . hıçbır surette zarar ver- rüncemeli bir müzakere kargqalığı 
Almanyaya ıIJ;~kını ılan edecek ve hakkındaki yeni kanun layihasına Taymis gazetesı, Polonyanın ln- Gazete diyor kı: memektedır. meydana çıkarmıştır. 
Polonya kendısıne muahedelerle te· k •ı • K .. 1 f Bize göre, harbı göze ahp kabul 
min .~dile~ hakların iatidad·_.için t~- J B ve ı ı ose va no etmek ve kiğıdları ona göre oyna-şebbuse gırişecek olursa mutecavız ap on aş - mak ıuretiyle de ıulhun tahakkuku 
vaziyetine düşeceğinden ingiliz ga- temin edilebilir. Fakat bu ki.ğıdla. 
rantisi bahis mevzuu bile olmıya - • · 0 · r' n, iyi aeçmif, iyi bazırlamıı olmali 

caktır. • b mesz B ı· ·'d Al ·caı·ı · " h·ç keyfiyetini talihe bırakmıyarak ira-
Bugünkü .şartlar altında .. böyle bi! nın e V anna er lil e man ll 1 e sıyasl l de ve gayretin çerçivesi içine almalf, 

muhakemenın sakat olduguna asla J b k t bu talihi yaratmak lizımdır. 
şüphe etmemek lazımdır. Filhakika İrşey OilUŞffiaffitŞ lr Muhakkak ki ingiltere, yalnız düa. 

herkesin ağzında dolapn sual şu - k Berlin 7 (Radyo) -Bulgar Baş- lanmıştır. , - , • , ya ıulhu değil, kendi hayati menfa. 
dur: B" D .. '!ıh kar ) Obstrüksyon yapan devletlere arşı vekili Kö;eivanof, bugün saat 17.80 Paris, 7 (Radyo) - Bulgar Baş- atleri içinde mündktemiç oklan ... budree1 

- ır anzıg ıçı arp çı mı k d b d Mü 'h h ket etmiG- vekili Köseivanofun Berlin konuşma- zarurete yanafma. a ço agır av. D . . . h km f-•-·- t ••d f t•b İ J a ura an nı e are y- B b. d d. likt 
anztg ıçın arp çı az; axa ffiU a aa ter l a l a InaCa ı· Kö . f d Salzbur"'a ları hakkında verilen haberler, iki ranmıştır. unun ır uren 1' en t k D . l . D . ır. seıvano , ora an 6 dah'l" b k tl d d .. 

a1r ~ lmankzıg mekmse esıd anzıg .. mese- k' k b'l . Ça v gidecek ve müteakiben Belgrad fO· memleket arasında yalnız iktısadi vde... kı ıbazl ıedmilueb~v1.eme er enbog. 
esı o a tan çı 1§ a tecavuz ve Tokyo. 7 (A.A.) - Başve ıl Buna mu a ı Japonya n l'lt.ay . 

1 
k t; d' kt" münasebetler etrafında. konuııuMuğu ugu a u J ır amma, arp 

.....• l k ı· ika] . . k d t k ak d ~ d lu ıle mem e e ,ne önece ır. .d . • b' k .. m· l tecadvub~ o~.emdeel po ıt l ~nharl'a: Hiranuma millete hitaben neşrettığı Şe e y~r _ım e mkae vedu~ d ogud ~- Bulgar Başvekili istasyonda uğur bildirilmektedir. e1ker1.nttik'~ ırb.~"_çdı~~ bı ~v)ar ana-
sın a ır muca e mese esı a ını bir beyannamede diyor ki: ki yem nızaına rşı ogru an og- ' ra gı ce uyu uıgu ugun er zar. 
a~ıştır. Almanya ~e~staru ilh~k _ japonya kendi vaziyetini tes· ruya veya h.i.l~~sıta obstrüksyon yap 

1 
• 1 • 1 • fında, m~kineyi daha ~ri şekilde it-

ettıkten sonra Danzıgın de kendı- lim eden iyi niyet gösteren ve anti- mak teşebbusunde bulunan memle-- t y yare erı letmek lazımdır. Totaliterlere kaf1ı 
sine ia~es~ni Polonyad~n istedi. Po- komintern paktının takviye~ine ala- k~tle~e _karşı icabeden müd~~aa te~- ngı iZ a h~rbı, bütün. milletler arasında tar.? 
lonya ıngıltercden temınat aldıkt:m k.a gösteren milletlerle faal hır suret- bırlerını almakta asla tereddud etmı- ı bır anlqma ıle yapmak ne kadar Ji. 
s?nra Almanyanm bu talebini red~et te teşriki mesai etmek arzusundadır. yecektir. ' F sız topraklarında tecrübeler yap- z~sa, sulhu de gene bü~ün n:ı.illetle-
tı. Ve ondan sonra da Polonya ıle 00*00 ran rın hayat ve menfaatlenne gore ha. 
İngiltere arasında çok şümullü bir k •• p • ki d• zırlamak en ileri bir tarttır. 
ittifak muahedesi imzalandı. Bu it- K t c·a o ma uzere arıse geçece er ır Sovyet Rusyanın ıulb cephesine 
~ifak muahedesine göre, Polonya ha- On J n 'Londra, 7 (Radyo) _ İngiliz tay dan başka, 14 temmuz şenliklerinde bir an evvel iltihakı, bu cephenin 
yati menfaatlerinin müdafaası için • yare filolarının, Fransız toprakların- bulunmak için bugünlerde 62 tayya zafer müeyyideleri ile sulh ve emni. 
silaha sarılmaya mecbur kalacak o- da tecrübeler yapmak azere yakın - reden ibaret iki tayyare filosunun yet imkinlarıru o kadar arttıracak-
Jursa, ingiltere kendisine yardım e- Bu ayın 12 sinde General F ranko ile da Parise hareket edecekleri ve bun Parise gideceği söyleniyor. tır ki, bunun arkasından mihver 
d~cektir. Polonya - İngiltere ittifakı, 0°*°0 planlarının devrilifini tema,a edece. 
Almanyayı danzigin ilhakındaki mu- bir pakt İ mzaJı y acakmış! l e ğimize hiç ,üphe yoktur. Sulhu, Av. 
vaffakıyetsizlikten ziyade hiddetlen- F ansız gazete erı nıpanm ortumda, tarkında, Akde-
dirmi§tir. Çünkü bu ititfak cçember- Rqnıa, 7 (A.A) - Kont Ciyanoyu Roma, 7 (Radyo) - Hariciye na r nizde Balkanlarda kuvvetle dikte et. 
lernc> ~dı verilen sulh cephesinin en Barselona götürecek olan Eugenio zırı Kont Ciyano bu ayın 12 sinde ge timıek li.zımdır. 
ehemmiyetli direklerinden biridir. Di Savoia kruvazörüne yedinci filo neral Franko ile mühim müzakere. Mihvere, yegane hazin tesellisi o-
Şimdi Almanyanın tabiyesi, danzigi refakat edecektir. Bu filo Emmanu - l d b 1 • İ dahi 111/0SkOVQ mÜzakereier inin UZ ama- lan yıldırım harbini bile söyletme-. I k . d . T p 1 er e u unacagı ve spanya . - lVl~ li kıl rukl h gerı ama tan zıya e ıngı ız - o on- ela, Filiberto, Duca D'Aosta ve Mon . . h . kl . l me , ıı mı! yum ar, er yer· 
ya ittifakını bozmak nokt~sında top- tecuculi, Sattendolo kruvazörleriyle hye nazırı Sunerın Ro~a seya atın_: sın darı Ruslara yii enıyor ar de, en küçük b~ harekette harbın da, 
lanmıştır. Bunun en keatırme yolu bir muhrip gurubundan mürekkep- de hazırlanan paktı ımza edeceırı kk 

1 
k d 

4 900 
kilo • sulhun da vazıfesini görmelin\r. 

da ingiliz garantisinin kıymetsiz ol- tir söyleniyor. Paris, 7 (A.A) - Moskova müza-. den Ç~knab' aSeye tahard d' u u ga Sulhu, silahın büyük kuvvetinden 
.. .. k · • k 1 · d b h d t ı b metrelı ır ovye u u n • ahrum ile 

dulgunu PoJo?y~y~ ~osl t9e0r4me tır. ooo*oo eüre ekrın len. ab.se en gazebeler .. u ranti etmeleri icabettiği anlaşılmak- lnıtl ed~ çe ve c~phe~e yeni mil 
A manya, aynı t:abıyeyı sene- m za ere erı ıraz uzun u maga e er, ma aı, manevı yenı kuvvetler 
sinde Fas üzerindeki İngiliz - Fran- Al y h d•ler balşıyorlar. Ve hatayı Sovyetlerin tadır. . Bure azıyor: ge~irme~kçe, asnmızın §İmank to. sız itilafı yapıldığı zaman da takip manya ve a U ) çok ihtiyatlı davranmalarına yükle - Ordre gazete~ınde ~ . taliterlerınden her bidiıeyi bekle. 
etmişti. O zamanki Avrupayı bir tiyorlar. lta1yanın. ü.nıfor~~ı m~t. ua~ rı- mek icap eder. Dünya adalet ve ni-
harbin eşiğine kadar getiren ısrar, Petit Parisien . gazetesinde Baur - ca1inden Offlanıcı Sl talıafnın dyerdınınğil.' ar- zamı iae, kimsenin oyuncağı ola· 

B h"d· l d Al ı n nıdoyrnui o ars ın a e pro- maz Fas ~erinde: b~r hak.temin e~:k- UilCa a lSe er en SOnra man arı gues ~iyor ki: . leterler safında olduğunu bildiriyor. K~vvet, ~ i .. 
ten zıyade, ıngıltereyı 1904 ıtilafı J k b d lngıltere ve Fransa son hır defa B gün bu tezadı yalnız antik om in- mel v ·r ~ zamanı!l mükem-
ınucibince Fransaya karp giriıtiği alicenaplık damar art a ar 1 olarak İngiliz. Sovyet. Fransız teş- te;n paktım imza etmiş olanların terbiy: ~~ıataadtayanF kır tb~~ ve 
t ahh" 1 • b" · ete k a.k · · ...., 51 ır. a at ızım bu d~. .. ut ekrı. y~l~Faz ır vazıy B 1. 7 (A A} Almanya bü _ murakabesi altına konmuştur. riki mesaisini ve tehdid altında bu- namuskarlığını ortaya oym ıçın kuvvet telikkimiz asil ve ; ..... a A b. uşurere ıngı ız - ransız antan- er ın, · - bild" · • • ' ~ nı ır 

d .. .. k. F k Alm kumeti yahudiler statusu hakkında Volkischer Beobahter gazetesi, lunan memleketlere garantiyi ta - Jrıyoruz. . d H al gaye ıçınde mündemiçtir. Yoksa to-tını suya uşurme tı. a at an- • . . d h d" . . . Peuple gazetesın e arm ya~ talite -L h ki . . ki t "k" . ....:ıt yeni bir kararname neşretmiştir. Bu yenı kararname sayesın e ya u .1 • zammun eden bir yardım sıstemını r ııuın, a arı, ıstiklilleri Yanın o zaman azyı ı, ınısu ere- 1 . b · 1 k tl · k ı il zıyor · medeniy t • 1 .... ' 
. _ . kararnameye göre yahudiler için bun erın ecne ı mem e e enne o ay· v cuda getirmeğe teşebbüs edecek- : . hükümeti bitmez e ve maan ıgı ezmeğe ma. Yk.F~kı:ısdadl ayırac~fk?"erde, .~~: dan sonra bir milli cemiyet teşkil e- hkla yerleşebileceklerini ve yeni ce- !erdir. Sovyet mahfillerindeki akse ··k Şımdı So.:"e~ 1 i ı-rhk sona tuf olan kuvvet telakkisine bütün 

a ~slaı ıl evdet afras.1]1:1 la ı bt'e]~anul ~ dilecektir Hukuki seJahiyetlere ma- miyete mevcut umumi ve hususi ya- göre İngiltere ile Fransa şimdiye ka- tu en?1~~ mb~za ere et~en bulunma1ı- varTlığımkraızla dü~mam_... 
sag m aştır ı. ngı ız er ı ıyor ar- · . d' h d" kt bl ... d kl Al d k . . . . ermesı ıçın ır ~ayre e r ed ı· . . 

. lik olacak olan bu cemiy4':t yahu ı u ı me e erını ıa e etme e - ar endısıni müdafaa endışesınd<> d B "d f bütün ihf e ım. d~ ~ Fas meselesındeki Alman taz· muhaceretini kolaylaştıracak, genç manyanın ilicenabane bir harekette bulunan bütün Avrupa memleketle. ır.ll ~~ın Tu a aası imkan olı:ıı: Ya harp, Y~ sulh!. ' 
Yıki karşısın~• Fransayı yalnız bı : yahudilerin tahsil ve terbiyesine iti- bulunduğunu ilAve eylemektedir. rini toplamak hususunda azimle ta- ':: "ı:":, k";:;' :.ı::~ı.• bağlı olamaz. 

1 
•• Dem?kr~ıler, bu iki kelinte Us-

r~~ak, Y7~1 ~urulan muvazeneyı na edecek ve yahudiler arasında yar Bratislava, 7 (A.A} - Şimdiye kip ettikleri gayeye Sovyet)er birli - Ve bir obstrüksyon fazla sürdü di- =~eki de~ m~na ve ruhu kavra. 
altüst edebıhrdı.' . dım işleriyle meşgul olacaktır. kadar onbeş bin yahudi Slovakyada.n ğini iştirak ettirmek fikrinde ısrar ye bunu diğer bir obstrüksyonun ta- su m~.burıy~tindedirler. Bir çok 

. Almanlar, şımdı ?e 35 sene ev7l- BiitUn Alman yahudileriyle va - ayrılmıştır. Yakmda yeni muhacır edecekler veyahut da işe Londra - ki etmesi icap etmez. d ~ tecruh"lerı, ıstıraplı neticeler 
ki poli~alamu ta~t;> ~tme~t~- tanwa yahudiler bu cemiyete inti - kafileleri yola çıkacaktır. Hicret e- Paris ve Mo~kova arasında üç taraf. p I.:e jurnal yazıyor: OP.'llr~u. Fakat o çesi~ sulhla hizim 
ler. Danzıg meselesını.m~?ferıt hır sab edeceklerdir. Ecnebi tebası olan den yahudilerin biiyük bir kısmı ser lı bir yardıma münhasır Sovyet yar~ Moskova ile müzakere, Fransa anladıg~~ .~e bekledlğimiz sullı a-
P~~~nya - Almanya ıhtılafı olarak yahudiler de bu cemiyet nezaretinin best meslek erbabıdır. dımı ile iktifa suretiyle devam ede - diplomasisinin yegane endişe ve meş rasmda buyuk farklar vardır. 
ınulahaza ~tm~k ha~alıdır. Her şey~ ooo*oo ceklerdir. galesi olmadıP"ı ~ibi Danzig de tek Orhan Rahmi GÖKÇE 
den evvel, ıngıltere ıle Polonya ara· ' jour gazetesinde P..ietri yazıyor: nazik nokta rj~földir. Almanyanın •««**>:n·---
~ı;daki münaaebetler bahis .. ~evzu- Danzı·g mes 'elesı· Sovyetlerin, İsviçre, Hollanda ve Slovakyaya nüf~z İıj~n son gün)ı,r- Milli Şef 
ce ur. ~~ndan sonra da b~t~n ı~lh Danzig hakkında hiç bir taahhiltte de ehemmiyetli bir şekilde artan fa-
k.·.Ph:aının mukadde~a~ gerılır. Cu~- bulunmak istemedikleri ve Fransa ile aliyetleri Polonya için fevkalade va- Yugoslavya ve ispanya se· 
llk~ger alman tazyıkı veya. e~r.1• fngilterenin ise Finlandiya körfezin him bir tehlike teşkil etmekt d' f' J • • kab 1 tt•ı Va. il karıııında Polonya ıngı]ız ~ ır. ır er.nı u e 1 er 

Yardımından mahrum kalacak olur- p J h ki h } }d J Ankara, 7 (A.A} - Yugosln.vya-
sa: sulh cephesinin dağılacağı tah - o onya, a arının a e ar o ması· Son Dakika: nın yeni Ankara sefiri Dr. Sumenko-
ll'ıın edilebilir. k • • •• • k • viç bugün saat 11 de Çankaya köş-

Bu itibarladır ki Danzig işinde na atıyen rıza gostermıyece tır D . ,. ·ıh k künde reisicumhur İnönü tarafmdan 
~:Pılacak olan bir emrivaki Polon .. - Varşova, 7 (A.A.) _ Polonya- doklardan rıhtımlardan ve şimendi- a nzıg ın l a ı mutad merasimle kabul edilmiş ve 

nın nıukabelesine maruz kaldıgı .. itimatnamesini takdim eylemiştir. takdi d h. A h b' d .. nın yakında Danzig senatosuna gon- f erlerden serbestçe istifade etmek ve 
b. . r e ır vrupa ar ı ogura- . . . Kabul merasiminde Hariciye Ve _ h~hr. Bu vaziyette gittikçe daha va- dereceği notayı mevzuu bahseden Danzıg ıle Polonya arasındakı posta Al • • b. ad• d •• .. kaleti genel sekreteri Numan Menc-
~;r bir S;\fhaya girmekte_ olan Dan- siyasi mahfellerde Polonya hükume- muhaberatını kontrol etmek hakkına manya ıçın e 'I.., ıyen suya uşmuş mencioğlu da hazır bulunmuştur. 
ll g çıktnaztndan kurtuluı yolunun ti noktai nazarının aşağıdaki üç pren tamamiyle riayet edilmelidir. •b• b • h • l 1 Ankara, 7 (A.A) - İspanyanın ye 
eloldu~pu slorulabilir: • • • sibe istinad etmekte bulunduğu be- Diğer cihetten Polonyalılarla Al· g1 } lf ma 1ye a 1yor ni Ankara sefiri Lopez Dorika ba -

ka - o onyanın ve ını;rılterenm . p . 7 (R d ) 1 · l" t · k" db" l d' gün saat 11-45 de reisicumhur İsmet t~ karar) r d . I Al yan edilmektedir. manlar arasında bir fark rrözetıJme- arıs, a yo - yı ma uma azım arane te ır er ır. 
1 

.. .. Ç k .. . 
A.l111arıya aon a~ emın ~ ~ - 1 - Danzig, Almanyaya ilhak mek ve Polonyalıların zararına ol- alan mahfilde söyle~diğine göre, Berlin, 7 (A.A.) - Hitler Ber- nonu tarafından. :n kaya koş~ün .. 
tnakt ' anzı"'.te emrıv yaP- d'l l"di . Danzigin Almanyaya ılhakı mesele-- chtesgade1'*"i sayfiyesine gitmiştir. de mutad merasını e abul edJlmış 

2 an Bva:zgeç,..bilir. e ı 2memeDı r: p lonyanın gümrük mamak şartiyle Danzigte Alman kül- si Almanya irin ebdiyen suya düş- Führer hareketinden önce Polon- ve itimatnamesini takdim eylemiştir. 
- u em ' k"' D • ehr· - anzıg, 0 

· • d ' ll' K b 1 d h · · 
ne Yilbfrrdık rıva ıı anzıg: ~ ı: hududları haricinde kalmamalıdır. türünün serbestçe inkışaf etmesın .~n TJlÜŞ gibi bir mahiyet almaktadır. ya hududu mıntakasında tayyare ile a u. e;:ınasın a arıcıy~ v genel 
teceğj ,.ı:_· J tan sbonkra hkusule g:;tı- 3 _ Danzigte Po!"nyanın bütün Polonya hükumeti hiçb!r mahzur gor- Bunun sebebi, Polonya ile mütte- bir teftişte bulunmuştur. sekreterı Numan l\Ienemencıoglu da 18 

ere a e.ra ona gore . c:Ll . . 1 . ~d ldıkla hazır bulunmuştur, - Devaını 10 nuncu aahifede _ haklanna ve bilbr~ ~arlardan, me:mektedır. u& ermın ıon zaman,,.-:- a a rı 

' 
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Bi: memurun acıklı · Borsa·Pdyasa 
Bu olamaz! vaziyeti ÜZÜM BORSASI PARA BORSASl 

Jorj aile dosttı olan ibU,yar madam rak karımna 1aklqt1. Ve onwn çıp - J 4 nvdır ıleonm eden I Z 1\1 İ R A N K AR A 
Glizele: lak kolunu haşin Wr elle tutarak kes- ~ '4 ~ Sterlin 5 93 

- Sizd,n bir atirlıanwıı var, ıııa- kin bir sesle : tahkı.kat, bı·r tu .. rlü 7171939 
126 675 Miktar Kalın cinai Kr. S. Kr. S. Dolar 

dam. - Sen bu evden çıkıp gitmelisin I f f 
Dedi. O, ihtiyar kadUUD elinde Diye haykırdı. Gen~ kadın h bitmiyormuf 847 Albayrak ti. 12 126 16 25 · ransı 3 355 

.. aı· 68 Alyoti bi. 12 10 12 12 Liret 6 6625 
bUyUmUfUl. Her derdini ona aöyle- retle batını kaldırnııştıı Anadolu psete.i eayındirelmiır\\i. 46 M. j. Larmık 14 75 14 75 lsviçre F. _ 28 55S 
meii çocukluiuudanberi adet edin- - Ne d:yorsun? KÜne: 16 P. Klirk 12 florin 7 24 
mifıi. Diye kekeledi... On senelik emektar bir memur-

60 18 
Ranmark ~O 825 

--sö1le 5ocufum; Mai dJnliTo- - Bve~ •. Bu evdea ettmeliainl.. dum' Bazı ~a~i sebeplerden dola.yı 477 Belga 21 33 25 
nım: Hem de hıç vakit kaybetmeden g it- 3/ 5/ 938 ıarıhınde muvakkaten 11- Drahmi 

- Madam 11z her samaa bau ye- melisin... Şimdi. .Şimdi slt.. CtinkU ilen el çektirildim. 
692889 1 Leva 

1 0825 

nide~ e1v~~~~klitiıııİll liaım olduiu orta~~- deiiıen bir ıey var .. Ne z~ Haks1ız ?'ere mahru~ kalddığım. bdu 2 Çekoslovak kr. ! ;~ 
nu lvY enaınıa. manl.&U' emin deiilim. Şimdi ıu anda muame enın cum urıyet evrın e Peçeta 23 84S 

- Hiç şilphesiz. Hatta zavallı jak eminim .••• jOlyet seni sevmek üzere- r:ıüstacelen tecelli edecek adaletle Zloti • 
linin ölümünden pekaz saman ıeç - yim. Anlıyor musun? Seni sevmek izale edileceği ümit ve kanaatiyle 698368 1 Penaü ~~ ~~S 
tikten IOnra bunu uaa llÖyledim. Uzereyim ...• Ben bunu iatemiyorum. mfiteselli olmakta idim. Fakat ara- - Ley 090~ 
Bu aenin için delildi. Çoeutun için jQlyet, hayret ve aevlnçle haykır- dan on dört ay gibi uzun bir zam:ın 1 Dinar 2 8925 
llzımdı. Bir çoeuk kendi kındlnı btı- dı: geçmesine ra~en henüz iptidat tah. Yen 34 62 
1tımeı ... Bir baba da k0'8k lrir ~ - Oh ... Milmkiln deiil! Böyle bir kikatın bile ikmal edilmemesi beni No. Fiyat fsveç kr. 30 5425 
cutu yalnız bqlna Jetiftiımu. Ne şeyi ben Uaie einıeie bile ceearct büsbütün ta§ırttı. Yeis ve bedbinliğe T 11 Ruble 23 9025 
\adar iyi H dikkatli bir baba olsan. etmeqtim. sevketti. Evli, çoluk QOCuk sahibi, 8 11 12 ESHAM "f AHV 
jç yaşmdakı bir çocutu ıteadıaı,..ıe JorJ kansı1aa bakaıyor4u. Httta bet nt11usıu bir aileain rewyim. Esa- 9 12 11 ve ıLA f 
•8'1111 olacak btr U&71 ~u,ua Tar adımlarla oüdı dtl•NOl'lu. sea aLbiim pek cüzi bir ücretle efra- 10 14 71 A N X R A 
dır. _Evet ... Evet ... Muhakkak ki se- dı ailemin maiıetini teminde müşkü- 11 17 76 1933 Türk borcu 1. 19 30 p•cıin 

- bet, Ben de botl• bu 19Yleri ni sev1J1ek üzereyim .. Biraz daha be lit çeken bir memurun bir de böyle iNCiR 1933 Türk borcu 2. t9 30 pl" -;İn 
dl§lndOttım ıom evlenmele karar raber kalınak HDi sınceilm A _ t 4 ay ücret alamar;'ca nasıl y~k - 274 Eanaf Ban. '1 '15 18 25 ı 933 ikramiyeli Erpni ıq220 
vudlm hyor musun Ben b . t ·•·. n iuk ve sefalete düçar olacaiı takdir 212 lıl. Atamaa 9 10 18 10 Sinı - Erzurum hattı 1m1crazt '3. • ..•. unu ıs emıyo - b I 

-Atem ldmtnle nlınmek isti- rum... uOi~lr~ .ur. 19 88 
f egun· 606 

,.... JOlyet asabi ve mOtereddit a1Uilt - ·.. • • •· • .. M 
- Slstn de tanıctıtmıs bir aenc )erle l'(Hflyordu. ~yet muıtelzı~ı mucazat ım .. cur 229972 areşahmız gitti 

mla: jllyet ile... Kocası onu Hvfyordu öyle mi? .. ~um varsa tecz~~~~· .!okta bö~le ---
- Mlkemmel. •• jtll71t ~ok rGzeJ Bunu hfç bir zaman ftmfd etmem!~ti. ~~zumıuztahky'ekre ıubr~ndurlmeml dtklı - 2304 78 Sayın M areşalımız Ordu evinden 

bir la d Öl 0 k 'li iım ve ı atın ıran evve tc em Zah!rıs. hcrsası ayrılırken orada toplanan. kendileri 
~~r. 

1 1 
J d tın m ' ansını ~evmekten bir an bUe mülü ile adaletin tecelli cttirilme1i - ni bekliyen halk tarafından tezahü-

- H o up o ına ı ı bflmfyo VHl'eçebflecıtıni zannetmemffti !.. dir. f 7 '1 IR ratla alkışlannııştır. 
nm. Bana llzım olan da budur. M&- Eski kansının aşkı onun için bir H k 1 ı k 1 M'kt 
dam lfzden rica etmek fstedltfm 1e1 gurur, bir servet det:lmiydi? Nere - :d sıkr mh~me e e~e ~~b~ a an ı ar Malın cinsi Kr. S. Kr. S. Deniz hava birliklerinin tefti ş 'ni 
F= Benim sizden bqka kimsem yok. de kalmıştı bu aşk? jillyet bu defa ~a~t~~ ı dımaye e me_g~ 1~ 1fkren- 434 Ton Buğday 4 50 6 40 müteakip tatbikatta bu lunulmuş, hu-
JJa pnç kızla siz b~ defa ıörOştınO:r:. daha yüksek bir kahkaha i!e a111dil ;;: 

1m1 
: İ en gazctemdikk d ~ : 85 Çuul Yulaf 4 375 4 376 vacılarımızın yüksek ve kudretli mil-

Ona anlat?'tZ ki ben ancak cocutum jorj ılddetJe başını çevirerek: . ceı'b.t:ı ;:.arın na~~ aal erını 6278 Kilo Yapağı 52 62 dafaa hareketleri ne bu tatbik :ı tt a 
~fn nlenfyorum. Bu l&dlnçtan fazla - GOlflyorsun öyle mi? ... Dl) e rım. es ı aayıı Y varı- . .......... !~~;~:~sbet net'ce alınmış, ta kdir 

'biqey tlmid etmesin. Atk mevzuu· haykırdı. Bu hoşuna ~idiyor değil Cumhurı"yet kı t"ru·· ·· Artisti dövmüı: Ak k k . . . b h 1 0 kt . z ens ı ıu şam . onn ıskele~ı ilzer ındl' 
a ı o amaz. na açı an açıf.• •. ~ mı? Fakat .a~lamıyo~ musun ki... kArip ve hesap ml"'murlui7un- Mezarlıkbaşında bir bahçede- o - Say1n Mareşal şerefine Tlcaret oda~ı 
~n 

1 
ka~~ı ne kadar gok Hvdıiimı ~ayır, sahıhdın bır 'ey ~~l~mı. - dan i,ten ~1 çektirilen Alsan- turan artist Selahiddin Ersini döven tarafından bir z:ynf et verilm iş. kPn-

y ey:. zt. j t..u_, d li yor uk. BJr .kadın lçiD aevlldı~ını h~ cak Celal Bayar ~esind~ :\1ehmed oğlu Rüstem tutulmuştur. d'lerine refr km eden zevat ile da-
- ~ve yavrqm, •n l&UJU e - 1etmı dauııa, çok hoşa l'lden bır 36 No da mukim \' tl"J h b 1 in d" · · · e ı er azır u unmuştur. 

eti e sever ın. • ıeydı. M. Talit Güne• tuk irad etmıeıi ve bunu müteakip Haber aldığımıza göre Mareşal 
- HAii da dilfcellııe '"1JOrum. - Fakat betbaht kadın anlamı1or erteai sün Franaa Hariciye nazın Fevzı· ç k k k d"J · t k 

On b"'"'l x ı i · j ki . a ma ve en ı erıne re a at 
a VJ ece iv)' ey nız... a in GJ- musun kj aenı aevecek oluraam aana I htı• .· a" f ha 11edı·1' ı·. JOl'j Bonenin Pariıteki Alman ..,fi. 

da Pakat onun qkı 1..•ı• kalbi de- d .. . . . . . . eden yOhek komuta heyeti bu sahah 
•• 1141 • m Ofman olacatım 1 Boyle bıfley olur rım nezd ne davet ederek kend1a1ne . . 

dir. Vı Jaer ıamau kalbimde kala- sa ıeni asla affetmiyecetim .. Anh. ? Fransa heaaltına ela api tıakilde re-.. şehrımııden ayrılacaklar .ve hu~u"'t 
caktır. Ona yanma~ onu be raa yor m111aa'l Jlvet Jorj Mrtvt a~- yor ffiU t mi beyanatta hulunma11 Uzerine Al- otokarla Selçuk fst!kametınde s~ya.-
dtııU kt bir ı.. . . . . . . • . .. hatlerfne dnam edeceklerdir. Ma . 

nme en ın 1'&QtÇemA,Joce- debılırdı. Hatta JOlyetm kendısinı al - llattarafı 1 inci ıahifede _ manyada anı hır tereddud ve tevak· 1 d r. 
fi
0

"m ... jOlyet bunu '1ice bibnelidir. datmasını bile affedebilirdi. Fakat lıte ihdu edildiii sündenberi kuf haııl oldu. Gazeteler bUeumları- r~:a ı~ı~ın °~~ an ld~ui'laya doğru 
len kanmın aıkı benim pruum, böyle bir ıeyi katiyyeu affetmiye - aerbeat tehrin •aziyeti bu haldedir na de•am ebnelcle l.eraher ntami ma- 1f me erı mu eme ır. 

benim ıervttim~. Bu a~ kız u : cek\if.. ._ bu dakikaya kadar._ nai)oette kamlarcla taııı bir du.....ın belirdi, E D E N 
uııtmamalıdır kı ıvleadili adam nli - jillyet, diye yalvardı .• Daha va_ en ufak bir deiitiki"k olmamlfbr. bizzat kuvvet darbe.ini yapacajı te-
.. 1_ 1 1 - Battarafı 1 nd Sahifede -
WI" adamdır. Bir ö fl ile nU •il' adam kit varken çık r!t ~aradan f 11 •••• ihtillf aedir?. min edilen aerbeıt tehirde de ayri f .1 . . 

· ·· Al ke eli • k"ld b" ük" b •• d" ngı iz mılletı kararını verJmştiı·. 
dır. jQlyete bır tok te1 vaad edebili- JUl7et gllerek batını .alladı Ve manya n topraldanyle şe ı e ır • unet af l'oster ı. ş· d" b 1 ·ı 1 . 
ıtm: ı.t.ditf kadar refah para hOr- · Şarki Prusya ara•mda bulunan •• Anlatılıyor ki, Fransa Ye lngiJte· .m 1 eyne mı e nızamın teessilsü-
met Ye udakat .• Oh bu 'bent~ için yorpnınm içine daha fazla romtıl- haıtan ..... Alman ekaeri,.eti ile re'nin yekdiierial müteakip ws,ı. ?e. yar?ım e~me~e hazı~dı~ .. Kuırvet 
• kolay 19ydfr . Ben zannediyorum ~O. Hiç fOphesfz bu kadar açık ve ba meıkun olan bu tehri'1 kendiaine CI- kat'i bil" ,.afyet almalan Alman zı- ıstımalı tehdıdj ız~le edıldığı takdir 
ti Jtllyet kındlaine ne 'Ytrebilecelfmi sıt olan ıeyi anhyamıyordu. Xoca31 hakmı iıtemektedir. m ........... ı dltlnd..._.,, enlann de müzakereye. •ırmeie de hazır -
ve ae veremlyecei'fml tfmdiye ka • kendiaini ıevmete başlamış olduğu Maamafih Almanya hu arzusunu tam!rf mUmklln o1nuyacak bir hare· dır. Fakat tehdıtler &nünde tereedU~ 
clar ulamıştır. Jl'akat ne de olsa bir için ona k&J'fl derin bir kin duyuyor- bucUne kadar kovliyattan filiyata in- kette bulunmalanna mani olaaUfhar. ketmemeğe de azmetmiştir. Artık 

du n_ 1 • , • • ı ·ı ·ı F uvvet karşısında f edakarhk yap mı· defa afık~a bu pylerf kendisine an- • tıaa ettırmıf, yanı aerbest 19h..-n ha- nıı tere ı e ranaa aadece bu ka- ktır 
!atmak IAzımdır. B,n aöylemek iste- Jorj kanaının yerinden kımıldamr. li hazır idaresini bir tuaflı hlr karar darla da kalmadılar. Aldllrlan kat'i yaca • 
•b'onm. Bu biraz fazla olur aanne dıjuıı •örünce biddetlı odadan çık- O. herhanıi Mr tekilde &l&J etmlt vaziyet ile ihtil&fm daha ziyade ve- Reddedildi 
dJyorum. Erer ben ona buulan sö1 - m11tı. jOlyet aene gUldO •• Hiç. şilp!ıe· tleiil41ir. Ancak reaml Abnaa c1 .. ı.t hamet peyda etmeeiae maal olak- v · gt 7 (AA) A • • aşın on, . . - yan mec-
lenem ,her halde aonuna kadar bu siz oınm avdet edecejiııi Gmit ıd.i .. adamlan hilhaua ..,. stinlerd• Mr- tan .onra onu ızale edecek çareleri ı· · f h k k il _ı A rik • • • • • . • ııın o u u ene meıu me ayı 
jlÖtllerfmf \lnutmıyacaktır. hzetinef- yordu... barını takıp eden nutuldan7Je, be~a- de araıtımu,.a bafladılar. Nıtekun d . h t 6 ükli k 
.U.f incitmek latemım. Ben tendiıine natlariyle ve yazıla~yle bu idareyi ilcı: slin eYVel Londra ve Pan.teki Po- b~nhız aşı~ıa mu aksema a 'r1ır dyece ' •o tat . . I . ır arp . anına arar ve me en ev-
~ bfr zaman eski karımdan bah. 6J "' ortadan kaldlJ'acaklarmı. Danzll' Jonya aefırlerı n1rıltere H Fran• 1 1 0 t d"I i d • • • • • ve rey ama m racaa e ı mes ne a-
utmem. Fakat o, Jakllni düt0n111ek- Bakteryolog ~hnnı Almany•ya nhak edecekleri- Harıcıye naza-lar17le ılrilttilkten . 1 t klffl 6 k 9 ı 
Httme ınAnf olmauıahdır. Erer bu ni illn etmlı durmıqlardır. Diler ta- aonra Vartovaya sittiler, hlikUınetle- ır ;:P: a~ tf e reye al'fl rey e 
ttralt dahilinde benbnle evleaaek u A. Ke:n.al Tanay raftan haıtan haıa Almanlar tarafın- rfyle teınaata bulundular. Bunu mU·ı.r,•e-... e·m-•-r·---------
tene ne Ali.... laJAllCle ulsıa •utaıaklar dan idare ed1mekte olan aerbe.t ... teakip. Val'fO•adaki lnsiliz •• Fran- /jİr muhasip ia arıyorl 

- ıibette istfTecektir. jQl.Jet yir- alteh... birde de ıUpheli hir takım hareket- aız aefırletr. de hükUınetleriyle l'Öriit- ithali ih il le 1 
mJ ııtı Y•tını reçmJ§tir. (Verem ve ıaire ) ler .,., sa.termit, tehirdeki zahıta mek ilzere Londra .. Pari.'e l'e141iler. lulr • ter; t, .,.k:: ; 1"ft y~ 

Gerçekten 4e JUl7tt bu ıerait için lcuVTetleri hir kaç misli arttmldıtı BUtün bu l'İdİp ıelmeler, b11 ar41ı !!..: _'!: " 1an' rabnul1ttcaya '.!~ 
Bum&hane poli• brakol11 ıa- k na. 171 ""'"erans unan uır 

•e evlenmete ram ılmQJtu. Bakin sibi memnuiyet hnafına olaralc Daa- ar a11 keıilmiyen temaı n iati.tare- uhuip • 
blr ha1atlan vardı. l&.Uvaılaruulan amda ?4T Js'ln hir çolc yerl.-rine de tayyare ller ortada birteyler, belki de ltir mi- m M~tar;Y~· 1 a 8 adde• 
iti .. nt •eçmifU. T rl,.tnt'V, '1115 tOJ)lan yer1ettin1mit. silah n mUhim- zakere zemini, haz1rlaamakta old•- 392 numarah h:'~eni' ':ıst bt~ 

Bu i&dlvaca ne pek 111 ne de pek mat depo •dnmittir. Alman 1razete- funu s3ateriyor. f'-1hakika dllnldl n 
feııa denilebilirdi. Valpa bu sakin AN A L LJ ferinin tiddet1i neı~yatı ile mGtera- haberlere s3re Polonya DanzİI' Al- Doktor 
w sesıiz evde plen 7oku da kavaa I fık olarak yapılmakta olan hUtün bu man7a7a ilhak edilmemek •e Polon- M. ŞF.VKl UuUR 
eden ve batıran da Jekıu. Bu da mO· har~ketler Almanyenın aerbeıt te- ,.nın aerbeıt tehir !imanından ealcl-
him bir fe)'di. ~~"' ~ <::h" ,., r. A':'~ hirde 1ı'r t.+e.flı bir klıvvf't darbesi si slbi lttifadeel kat'iyyen it.ili ecf'I. DalUU •taıaklar mUleh-.ıaa 

jülyet sakin, ve hiç kendini belen- hazırlarnakta oldui'una ,üphe lnrak- ......... rt,,.le f,ulua.•ı-.as ıae,.. ikinci lkyler ıoluık Ho. il 

t 
Sah" B h i ı T.-1,.fon 1'.ı 1286 dırmıte u&Tnşmıyan , kendi halinde tp " umu etmr mamıttır. Sf'rbf'ııt tehir l!'tnfındaki 1 '-•nci bir hal teklini nazan dikkate Haıtalannı Sabahtan itibaren ,, , 

bir sevcı olmqtu. KocalUla 9elinct; HA\ .OAR &Ur;;TO OKfEll münaka•alar ve hazırlıklar bilhaaaa almıya hazırdır. ~ .. ~,. ~"f,: 'k,.l. .. t "'" ..,.,u ,_ .,. .. n,. ,fl,.r 
o da kanlıııa ve Hiııe iyi 9akau. fa- llmwm! uınuııt ı·• ~aa iflM r .. ç .. n h""" '""'ll"na do~ f'n ıon Riitiin bunlar m•"""•,.ti ht"nU-z riz-

d TEMMUZ 1989 CUMARTE!t 

_K_A_D_YO_( 
t>ugünkü p~ogram 

1639 M. 183 K ... /120 Vw 
Kw. 

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

T. A. P. 31.70 M. 6465 Koa./20 
Kw. 

TORKIYE RADYO DIFOZYOM 
POSTALARI 

TORKlYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Cumartesi 8/7 /939ı 
13 30 Program. 
13 35 Türk müziii. 

1 - Rast peşrevi. 
2 - Abdi efendi - Rast 
farkı - Senin &§kınla çik ol
dum. 
3 - Faik bey - raıt prkı -
Bir dame düoürdü beni. 
4 - Kanun takaimi. 
5 - Lütfi bey - Hicazkir 
,arkı - Sana noldu ıönül. 
6 - Arif bey - hicazkar 
şarkı - Açıl ey goncni ead
bcrk. 
7 - Ari E bey - hicaz kir 
prk.ı - C üldü açıldı gene 
gül yüzlü yar. 

14 00 Memlf"ke t sl\at AynTı, ajanı 
ve met,.oroloji haberleri. 

14 1 O 15 30 Müzik (dans ınüziği 
Pi.) 

f 8 30 
16 35 

18 45 

19 ıs 

20 20 

20 10 
20 15 

Program. 
Müzik (Sousanın 

-Pl.) 
marşları 

Müzik (küçük orkestra • 
Şef: Necip Aşkın) 

1 - J.,.iemann - V alı boa • 
ton 
2 - iVlhelm Vacek - Marı 
rap iJA.hı Bnküs şerefine 

4 - Custav Lindne - -Sa-
3 - Carlo Thomsen - Dua 
dam 
S - j. Strau11 - Yarua o
peretinden (potpuri) 
Türk müziği (ince .az fu
lr) 
Memleket saat ayar' •i

ve meteoroloji haberleri. 
Neıeli plaklar - R. 
Türk müziği. 

1 - Puselik peırevi. 
2 - Itri pu1elik beste - her 
iÖrdüiü periye gönül. 
3 - $ekir ağa - tarkı ·ıün· 
büliıtan etıne etrafı. 
4 - lshalun - bu1elik tulu· 
Gönül verfne bi vefaya. 
5 -111. Selim. bu•lik fal'• 
kı- bir pür cefa. bot dilber • 
dir. 
6 - bü1elik yüriik 8'!mlliıi 
7 - puselik 882 eemaiM. 
8 - Rahmi bey - Kürdilihi
cazkar tukı - Sana ey caı 
nınun cam. 
9 - Ounan Nihat • kü rdlli· 
hicazkar prk.ı • Akıam aü· 
nefi. 

1 O - Seliheddin Pınar • kür· 
dilih icazklr tarlu • AtkınJa 
yanan gönlüme. 
11 - Sadettin Kaynak -Mu
hayyer şarkı - Ne zaman gör 
aem onu. 
Konuşma ( d\t politika lı&
di~l~ri) 

05 T tTn•il. 
00 H,.ft11lılt posa lruusu (ec

n~bi rHll,.rrff" ) 
72 30 
23 00 

Mü:ıik (B,.f,. mfü:iği - Pi.) 
Son ıııjens hııı~r1eri. zinııat, 

eehrım . trıhvilAt, krımbiyo -
n11ktıt hor"""' (fir. t\ 
MH?ik ( rııı7'h"nrl - Pl ) 

24 Y"'"°'")ri n~f'l..,."M· 
bt hemen he11len Jaif 10lmi7en Ye ''" d rll derecei 4iddetini •uhn.,,.tu. Ceçen 1; tut•hwahla ~al.er Danz;R ihtnlf, 
evinde pek aa konutaa. kanu Ilı all. HAMDI t\OZ HET ÇANÇAR pazar ,tınU AlmanlRnn b~r kuvvet hllklnnda bir tfl k1m müuk .. ""I"" ya. 
kadar olmıyaıı bir adam olarak kal· darllıe~iylt" tt"hrİ aa. •• Pdt'ct"k'f'ri hf'- pılmalrta nldatanu •• •u mOulff.re-
mıttı- 1 l' A R E H .l R E S 1 lnlt• ... oıaa bt'i olarak tahakkuk lerin belki de Umid •er9CN bir aaf-

Yen• ni 6 cı bey can ~<'kat kaha lrnfb ı 
1 o mı•vaf faluy.-tle devam <'d yor 

Çocuk büyük bir Datiaul ltillde '''"'" ...... .,,,.,. ao... ..... ..... ldt. haya ırirdiiini rö&termf'kt .. dir. 
ord 1 C. Hallr Parlül biftal i~d• llily(iyor, 1etişiy U. Tel&Taf: lzmlr _ ANADOLU Almanlar her tUPlü malcUa emma- Yukanda da ıCiyled"timiz R';ı,i 

jorj evlendiji sama k Jıvatı relere raftne• lnwriltere ile PTanaa- Danzls fhtillfı huırünlcO Avnıuanın 
dOtUnerek evlenmifti. Bqua içla 'r~LE1'0N; t17I · l!Hta hhrn·.tt>~ nm Wr .....,_. .. hlr hatr1 lcin untu- et"ı haasaa. en tehlikeH nokh,;ını tet-

evlendiiine pişrıtan oJmaıpıfQ. l A ti u ~ 1ı: ~ 6 Mı A l '1' l mi bir urlte atıla~"klarına ihtimal kiJ "tm .. kt .. dlr O"a bu~naea• Mr j 
Fakat l'ÜDÜD birinde her fff 4e- l'alla4t UOO, Altı •rlllı #O •el'miyewltar •• Lltiht heHnl"rını 9'- hal ı.-kli Anupıtd• emniyet ,,. ııUk\t. 

iifiverdi. 1 '"'Meflw. t.- 1'una ilflnad ,.tt"riynrlartlı. H"lhu- netin ta~1tmivle iıuf .. ııin~ yaramaııa 
Bir ~eceydi. jQl7et yanyau olan I ki •eç•n cum• ıırflnO lnlfiliz Hancfy,. ı,;ı. hU11nlin-:v~tlf' h1t.-lc,.t ,.dilmek 

karyolalanndan bl.riniıı için• ainnft Yabal'et T"'P1"1 1Pk•tı.-,. iefn •1'1lt!1' nazın Lor4 Halllalca'm ~r!J..at '411.rln ••rt•vt .. t, .. ,.,..,.ltf~ t.u dilctint"t ... .-m- ı 
uyumata hazı rlanıyordıı. abone Gctttl !7 Jfl'achp, .tatükoau mlil edmrae fn,rOteMnfn w.;.-t;.., t"'"'• •fı•H kahn "'H"J'"' f•t,at 

Bir müddetten beri koltujıan kena Gtlnl ıeçmış nu"h Mr '> • ru,tur hic ı,.·r ıUphe •• tereddUde mahal •" r,.ktfr 1cl u "" !!Ut Paa~m• 1.U-
nna oturan ve ara11t dQfOnceli 8'3112 ~ADOLl' llATB.'4ASl!'WDA I bır"k"'''"""lc 1!UrettP Pnlony"fl"" va- yi"k hlr Jc ,. !u" ' " 

aA Sll.llJ~IR ıı.en jorj bırden~irt )'trindaıı kalka- ı aınd• •rr alac-lliını Oln eden 1.ir nu· I HA~ 1DI Nf'ZHF.T ÇA 'ÇAR 

IZM1RDE il K DEFA 
WALLACE BERRY JAKİE. COOPER tarafından 

Öldürücü KAFES 
2 Türk<;e Tam ve Yeni Kopya 

3 Ah bup 
C,..uvufl ı r 

Karım Ben] 
HAYDUTLAR ARASINDA 

Alda tırs 
Cur:ın rtt'!'!i pazar 10 12 30 2 30 7J5 de 
~n r ünler 12,3(\ ? "O 7 15 



(ANADOLU) 
.. _ --- _,__ -~--------------------------~~--....... ------~-------

Rus - ... gilız - F raı'\]s z 
Müzakereler c 

Umumi bir pakt için anlaşaınazlars ~, aralarında 
muahede akdedecel,fer~l~·r malıdut bir 

t ~aris, 7 (A.A.) - Son Sovyet sillerine umumi bir pakt akdi husu- ma akdine çalışacakları ayni mahfil
eklıflerine İngiltere ve Fransa hil- sunda mutabık kalmak için son bir lerde ilave edilmektedir. 
k~ 
Uı:netıeri tarafından v.erilecek ce- teşebbüste bulunmak imkanını ver- Paris, 7 (Radyo) - Son Sovyet 

Vab hakkında Londra ile Paris arasın mek üzere Sovyet taleplerini isaf teklifleı·ine !ng liz Fransız cevabı ve
da derhal bir :ttif:ı.k hasıl olmuştur. eden bir kaç formül bulunmuştur. rilmiştir Umumi bir pakt akdi isin 

Lord Halifaks ile Bonne Londra Mezkur itilafın komşu memleketlere Sovyet teJdiflerinden bazıları kabul 
Ve Paristeki Sovyet elçiliğine dün teşmili için sarfedilen gayretler boşa edilmiştir. Eğer umumi pakt üzer·n
lvloskovaya gönderilmiş olan bu ce- gittiği takdirde İng ltere ile Fran~a- de anla~ılamazsa, üç devlet ara"ıncla. 
\'abın :rnetnini tevdi etmişlerdir. nın ağlebi ihtimal üç hCikfimetin miiŞ- yalnız kendilerine münhaqır kalmak 

Diplomatik mahfillerde söylendi- terek beyannamesi şekl'_rde ifade I üzere mah'lucl böir anlaş:rn akdine 
~ine göre İngiliz ve Fransız mümcs- edilebilecek olan mahdud b

0

r anlaş- çalışılacaktır. 

A bdülfettah paşa 
Dün Belgrada vardı. Bugün Prens 

tarafından kat u: 01

u:tıacak 

Bo .zya ka cinaye-
ti davası 

\SAHifE 5) ~---------__, ..... ....._ ________________________ ...._~---------

• Den~zyo 1 

• 



'(SAHiFE 6)' • (ANADOLU) zs 1'E.MMUZ 1939 CU:\!ARTESl \ 

Kemalpaşada vaziyet 
..... . 

~--~~~--~~----~----. 

Çok acil tedbirlere ih· 
tiyaç görülüyor 

KADON 
Zerafet yalnız para 

ile olmaz 

Bu, biraz da bilgiye 
· müstenittir 

Bu .meyanda Kızılay kurumunun da zarafet kadının hakkıdır. Hem 

Berlin -Moskova - Tal in ~ 
Almanya ve Sovyetler kar
şısında Baltık devletleri 

d h ı f ı• • b kJ • hakkı, hem de ihtiyacıdır. Hiç kim
er a aa ıyete geçmesı e enıyor se ile, hiçbir kadını cneden silsüne Estonya gibi hüçücük bir 
-Baıtarafı 1 inci sahifede - la hususi vasıflı kredinin temin edil- bu kadar düşkünsün?> Diye ayıpla-

İzmir İstanbul matbuatının kazamız mesi mutlak bir zarurettir. Bu nok- y~maz. Yalnız on,k_adın,_s~s, için yap ranları arasında mühim 
rif trilerinin felaketi üzerinde göster ta üzerinde tevakkuf edişim başka tıgı masraf !arda bil dcesını aşmamak F Le T t . • 
:ı :ı lm · · t" ı ç·· k"' .. ı k 'f ranaızca empa gaze eaının dikler· hassasiyetten dolayı bütün bir mülahazaya sebep o aması ıçın şar ıy e.. un u, sus enme ve zar. . . 1 

. ,.. · k. b h ı k d ·1 b ı b' Eatonyanın merkezı olan TaU:nn'de-hemşerilerim namına teşekkür et- hemen ılave edeyı~ bı_ eln dşa sden o mad ~~d~ce pGa.r~ ı e .a?a~\an b~r ki hususi muhabiri Estonyanın Al-
mek isterim. Tak.ipli neşriyatmız bu katagoraya dahıl agcı ar an e- şey eg ır. ıyınmesını ı en ır 
h ık ·· · b "' "'k b. ıı · y ·ı· kadın az para ile de çokgüzel giyi- manya ve Sovyet Rusya muva cephe. a ımız uzerınde uyu ır tese ı gı ım. · d ki · t" • k.Id t hlil 
ve iimid kuvvetini vermektedir. Va- Hadiseyi bu suretle ifade etmekli- nebiljr. 41~ e vazıye ını ıu ıe 1 e 8 

ziyet son ne~riyatınıza tamamen ğim münhasıran İzmir üzümcülüğü Bunun için o kadının uygun giyin- edıyor: . 
"' · · 1 b k d d" · d "ba t · · bil · lA d Son haftalar zarfında bır takım mutabıktır. Resmi ve ınce tesbıt ere a ımm an ve en ışesın en ı re - mesını . mesı azım ır A • 

· · 1 · · "h ·· 1 · z ·f ı k d ·· ı b" hadıseler Estonyanın Almanya ve istinad eden bugünkü neşrıyatınız tır. zmırın ı racatçı tuccar arı ve nı- arı oma sa ece guze ır es- . . . 
hakikatin ifadesidir. Maattessüf va- hayet ticaret odası kuvvetle zanne - vap, nefis bir manto giymekle kabil Sovyet Rusya muvacehesındekı vazı. 
ziyet böyledir ve oldukça fecidir. derim ki bu nokta üzerinde benden olan bir şey değildir. yetini tayin etti. 

Vilayet mahalli ve idare makam- daha ziyade tevakkuf etmek ve ~cı Güzel giyinmek demek, tepeden Estonyanın Baltık denizindeki 

devlet, 
bir mevki 

dünya siyasi buh· 
işgal eyledi 

lan işi esaslı surette takip ediyorlar. duymak mvkiinde kalmıştır. Nefice tırnağa kadar birib:rine, uygun şey- vaziyeti çok ehemmiyetlidir. Lening
Halkın dilekleri toplanmıştır. Bunla- olarak, demek istiyorum ki mukad- lerle süslenmek demektir. rada açılan F'.nlandiya körfezine h~-
nn fili şekilde tecellisi gün ve forma- derat ziraat bankasına bu ciddi vazi- Bir kadının ayakkabısı, çorabı, kim olması ~e Al~anyanın lskandi- Ruı torpidoları 
lite meselesidir Halkın dileklerini tek feyi tahmil etmiştir, cumhuriyetin çantası, eldivenleri ve şapkası giydiği nav devietlerıyle munasebatmı kolay- olmasından duyduğu sevince işaret cEstonya tekrar, Sovyet Rusya
rar edeyim: ziraat bankası ağır da olsa bu milli elbiseye uygun değilse, mesela bir laştırabilecek vaziyette bulunması etmişti. Bunu müteakip 3 Mayısta nın tahakkiimil altına girll}ekten en-

i - Zarar gören mıntakalar için vazifeyi başarmalıdır. çay elbisesiyle spor şapka. son dünya siyasi buhranları arasında ademi tecavüz anlaşması teklif olun- dişe etmektedir.> 
arazi kanunun maddei mahsusasına Altıncı madededc zikrettiğim hu- Spor e1bises:yle başına dallı, çi- Estonya gibi küçük bir devlete bü- muştu. Almanya bu hareketleriyle Almanyanın son senelerde tatbik 
tevfikan vergi muafiyetinin tatbiki. susi borçlara ait icra takibatının dur çekli, fantazi birşey giyerse o kadına Y?k bir eh.e~miyet vermesine sebe- hüsnüniyetine işaret etmek istiyordu. etmekte olduğu siyaset Estonyalılara 

2 - istihsale matuf ve yeni banka durulması maddesine gelince, hunun zariftir denilemez. bıyet verp:ııştır. Artık Estonya. için hiç bir tehlike, tam bir emniyet verecek mahiyette-
ikrazlarından mütevellid borç tak- takrir ve tatbiki icra vekilleri heyeti- Biidcesi dar olan kadının bir çan- Bugün Tallinn hükftmeti Alman- tehdid mevzuu bahsolamazdı. dir. Halbuki Sovyet Rusya böyle bir 
siderinin teciJi. nin kararına ve takdirine aitti~. le- ta ve bir ~apka alırken fanteziye lara nihayetsiz bir itimad be~liy?r: Ne neşredilen mUHlhazalar, ne tatbik ihtiyarını lüzumlu görmüş de-

3 -· - Kooperatif borçlarının ve bil- rai kanunun 330 u~c~ maddesı s~l: kaçması, kendi mevcud elbiselerin'. Bu vaziyet Moskovanın endışesını de elde etmiş olduğumuz fikirler bi- ğildir. 
hassa eski borçların ziraat bankası gın hast~lı~, ?mumı afet, harp. gıhı göz önüne getirip onların hepsiyle mucip olmaktadır. zi daha fazla aydınlatmadı Sovyet Rusyanın iki demarşı, Es-
borçları gibi daha uzun vadelere tak sebeplen kafı. anasır~a-~ addedıyo:: giyilebilecek, hepsine uyacak birşey ESTONY A VE ALMANYA Fakat Almanyanm istila tema- tonya üzerinde fena tesir yapmıştır. 
simi suretiyle tecili. Burada hamdolsun butun vatanı mu intihap etmesi lazım dtığil, elzemdir. Almanyanın bazı ahvalde alice- yülleri karşısında gözler yumulamaz, Baltık d:evletlerinin herhangi bir im-

4 - Emvali metruke satışlarından t<>esgİr edeı:ı u.mu~i afet y~ktur.~~~ Çiinkü zarafati tamamlıyan şey bu nap dav,anması bir yenilik değildir. ayni zamanda bir giln Almanyanın tiyaz vermelerinin istiklallerini kay. 
gelen borç taksitlerinin ve her türlü ma on yedı hın nufuslu hır koylu çanta, eldiven, şapka, kemer, düğme Almanyada iki siyası kanaat vardır Baltıkta istediği rolü oynıyacağını betmeleriyle, ölçüleceği hakkında ni
vergi baknyelerinin keza tecili. kütlesini saran mutlak bir felaket ve ila... Gibi ufak teferruattır. ki hiç bir zaman değişmez. Bunların da tahmin edebilmek müşkül d:eğil- san ayındaki beyanat ile, Sovyet Rus. 

5 .._ Şiddet1i doluya maruz kala- meydanda olduğu için halkçı hüku- Bunlann iyi bir şekilde zevkle ve birincisi hiç kimsenin nefretini ka- dir. ya hariciye komiseri Mösyö Moloto-
~a.k ha:r,~p olar,ı bağla~ın-te~rar ihyası metimizin bu meseleyi isabetli bir ka dikkatle intihap :edilmesi bir kadına zanmamağa gayret etmek, diğeri de Buradaki halkın kanaatleri, hiç te fon 31 mayıs tarihli beyanatında hu-
ıçın bagcı1ara hususı şeraıt ve evsa- rara bağlıyacağını ümid ederim. zarafette çok kazandırabilir. siyasi nikbinlik. Bunlardan birincisi Almanlara meyyal değildir. Efkan dudlarını çeviren devletleri garanti 
fı ~aiz kE~iler a~ılbasıi . • . Şunu da 8öyliyeyim: lzmirin esas- Çünkü bu teferrüat, minimini kor- üzerinde duracak değiliz. Almanya umumiyetle totaliter devletlerin tara- etmek istemesi ve bu devletlerin bi· 

- ş asa aıt orç ar ıcın ıcra ı ·· ı · ı b J ba" delıı yahut beyaz bir yaka, yakaya tabii ki Estonyanın bütünlüğünü ka- fına geçmeğe amade bir hal yoktur. taraflannı yalnızbaş1na müdafaa "Ye k 330 dd · h ı tuccar arına aıt o an orç ar, g- ~ 

k~nunununf'k uncu ma ~~dı da - '!tlarımızı 0 kadar düşündürmüyor takılan bir çiç~k yahut gözlerin Us- bul ettikt;Pn sonra itimııtla.nnı kaza- HattA bu mes'ele mevzuu bahsolamaz muhafaza edemiyeceklerini ileri ıar. 
amına tev ı an muayyen mu et- - · . . i b'l kt' ı 

ı · . t k"b d d l Çünkü ticari hayatında bu hag" cıla- tüne atılmış hır mendil veya b r yü- na ı ece ır bile.. mesi iyi tes r yepmamıştır. 
e ıcraı a ı ı::-tın ur uru ması. . · t ib ı· s· t ld E t d E ı 1 b h k tl d k 7 F k" h h lk k I ra muhtaç olan ve zaten (riyasız söy- zük bütün hır kadın tuval etme son kinci prens e ge ınce.. ıyase Fakat şimdiki ha e s onya a stonya ı ar u are e er e, en.. 

-:-

8 

ır ~e mu ftadç a,.. ~l ız.1 - liyeyim) kibar olan tüccarlarımız fırça darbesini verecek olan husu- hayatında nikbinLk Almanyada eski garptan bir tehlike korkusu da yok- di bitarafhklarından ve kendilerini 
ay muessescmız tarc. ın ::ın acı en ıa- · . d" . . k . tt• tü B d vvel h hiyle müdafaa edeceklerin bağcıların elemine şım ıden ıştıra sıye ır. bir düşünüş r. un an on sene e tur. er veç • 
şe yardımı yapılması. . ld kJ . . b l ·· Bunun için zarif bir kndınm mo- de Alma.nlur E·tonyanın emniyet ve Almanya propagandası sayesin- den şüphe edilmekte olduğunu S'Ör-. etmıs o u arı ıçın u rnese e uze-

8 - Kazamız halkının ış sahası- . d - k .. h k" d k danın bu ufak tef ek şeylerini dikkat- sükun temini hususunda çok mühim de buna muvaffak olabi1miş vaziyet- mektedir Ayni zamanda bu fikri n .. 
nın hu sene kanuni ahkamlar nisbe- nn e ço musama a ar avranac~ - le takip etmesi lazımdır rolü olduğunu bildirmişler, fakat Es- tedir. Estonya şarkı daha tehlikeli ri sürerek topraklarının istila edil. 
tinde tevsii !ardır. Asıl endişeler bu araya gır - Onları takip etmek ve daha kimse tonyaya uzatacakları bir elin emni- görmektedir. Estonyaya şarktan ve mesi tehlikesini de düşUnUyorlar. AT· 

. · . . miş olan parazitlerin faaliyete ger- d 1 b" · · 1 k yap · d ğ"l · t" tehdı"d ede d k ·ı d h" b" t hl"k 1 · d B ı· · a i mahafı"li de 9 - Zıraat sigorta teşkılatının te- . . . . ,. yapma an evve ırıncı o ara - yeti temın e ı , emnıye ı - erno rası er en ıç !r e ı e ge • nı zaman a er ın sıy s 
· · b ed · "h b"ki melerı ve bunun sevkıyle ışın umu- roak doğru olacaktır. ceğini kestirememişlerdi. O tarihten- miyeceğini kabul ettirmek lazımdır. bir tehlike vaziyeti göstermeğe mu· 

sısı ve u sen en ıtı aren tat ı .. kl .. kl .d. B l B ·· k"" ı ·ı · f k ı 
. . . . . . .. .. .. .. mi şe e süru enmesı ır. ununa Bu sene zarif kadınların üstünde beri itimad fikri artmıştır. ugun u Berlinin Balbk devlet erı e ımza- va fa o muştur . 

.. Bı~~ncı ıkıncı ve ~çunc~.ve ~or- beraber icrai takibat yapanlar ne el- görülen bu ufak tefke şeyler içinde Alman - Eston yaklaşması bu nikbin Jam1ş olduğu anlaşma Tallinnde çok İşte bu şekilde Estonya demokra-
du~cu madd~lerde z.ı~rettı~ı~ dı~e~- de edecekle,rdir? Olsa olsa bağları en fnzla nenin moda olduğunu anla- s·yasetin tek,.ifidir. müsbet bir tesir yapmı!tır. Almanya silere karşı bir vaziyet alınış oldu. 
lerı zate~ ta~ıat ~anı afet hadisesı fı- satışa çıkaracaklar ve parasız muhit- mağa g·ayret etmesi lazımdır. Bu vaziyette Almanya tarafın- bu hareketiyle her türlü yabancı te- Şimdiki halde Estonyalılar, Alman
leny~·mrıva~ı ha!.ıne sokmuşt~r. . te müşteri bulamayınca ya bir sürü Pariste arkası fileli, önü kaşa doğ dan Estonyaya hiç bir taarruz gös- sire mani olm1ı1.ş ve kendi tesirini kuv- yanın değil, Rusyanın taarruz hare-

uzde yu~, ~uzde sek~en r:ısb~tın faydasız masraf yapacaklar veyahud ru inen cimparatoriçe> şapkalar çok terilmemiş olduğu meydana konu- vetlendirmek imkanını bulmus olu- ketine hedef olacaklarından endiıe 
d~ mahsullerını kay?etm_ış çı~t~ıle - kendilerini tatmin etmiyecek harap modadır. Haz:ran ayında çıkan şap- yor. Hitler 26 nisan tarihli nutkunda yor Tallinn mahRfili Almanyanın etmektedirler. 
rın bul 1?addelerdekı vecıbelerı.nı e~a bağları Üzerlerine intikal ettirmek gi- -Devamı s inci sahifede - Baltlk devletlerinin bitaraf ka1mış bugünkü vaziyetinde hiç bir tehlike Sovyet Rusyanın Estonya hakkm-
etr;:; erme zaten maddeten tmkan bi bir neticeye vasıl olacaklardır . Bu görmemektedirler. da hissiyatı ne olursa olsun, hareket.. 

yo B u~~-b ) h l I .. netice ise muhakkaktır ki (kuru) bir darlık basgösterdi. kazamızın gene hususi istihsal kay- ESTONYA VE RUSYA lerde ufak bir tebeddillat ile fikirleri 
u 

1 ı ara usu ege en zarar muş netı"cedir Ve hiç bir menfaat ver- k. k b ·· d k'" 1 d d l k.. ·· ··ı··v ·· l d - · ..:_ ek mümku'"n olabilır' terekti V ·· t k 1 k 'kf .: l k . Ve ha i aten ugun e oy er e naklc:.rın an o an omurcu ugu e e Buna mukabil Estonyaya son za- egışu~m . 
ham edilec:k;'uş ere o ara ı ı- mez; kutle ve meme etın zararın- iktihamı müşkül iki zorluk vardır: almak icap eder. Armutlu köylüsü ]arda hakim olan his Sovyet Rus- Diğer taraftan Estonya Rus ve 

. . ır. . ·-. dan başka. . . . Biri mübayaa kudretsizliği, ikin- elli sene evvel gene böyle bir felaket man .. . ~ Alman tehlikesini d:e ayni zamanda 
Beşıncı maddede de zıkrettıgım Bundan sonra 7 ıncı maddedekı .. b vd . dd l · · . b k"" ·· ··ı··- koyulmus ve yadan şuphedır. Malfim oldugu üze- aynı· şiddetle hissetse bile bu samimi 

h ... k d" 1. b cısı ug ay, ve ıaşe ma e ennm az- ıca ı omurcu u~e . d 
1 

tl . 
ususı re ıye ge ınce n çok mü- kızılay yardımı üzerinde bir kaç söz l ~ .. k"' bak.k 1 ka 1 b 1 kl rı bu suretle önlemiştir Bu- re bu şüpheye şark ev e erme ve- hislere kat'iyyen mani olacak deill-

him bir meseledir. Evvela sunu teba- söyliyeceğim Dolu düşer düşmez ıgı, çun u a P ı, una mu- v~ 1 a . y basvu~mak rilmiş olan garanti ve bu garantilerin 
rüz ettirelim ki, Kema1p~şa husui halkın iaşe d~rlığı üzerinde konuşul- kabil şimdilik tek bir çare var: Kı- ~un gene daynı çare e ~ esasları sebebiyet vermektedir. Es- dir.Bizim hatamız Estonya h!disele-

f h . h" .. .. '-- - d l d E t h d ıztırar' var ır. B ]tık d 
vas ı aız ır ~~.m ~~?t.~~~ .~r. O:~mı g~yri ~?ii. gör~nler. buluna- zı ay yar ımı. . ve ' u yar ım ça - Bugünkü orman kanunun kayıd- tonya: ~ovyet ~usyanın a ev- rini yaJnız nasyonal hislerle ölçmek-
Bu mıntakanın uzumlerı uzumculuk bılır Peşınen soylıyeyım kı · Aç ve buk ve tam olarak yapılmalıdır. Bun l ·· . t" t z" etmek ve Jetlerını garantı hususunda fazla ıs- tedı"r. 

k · ... · . . · . . . . · . arına gore vazıye ı an ım , . . 
te nıgınde ve standardızesınde başlı açlık hızım şırın ovalanmızın sakın- rl.an bir sene evvel, hatırlıyorum; ·s sahalarını istihsal imkanlarım te- rar etmesı bu şüpheyı kuvvetlend ır- 1918 den1920 senesine kadarEs-
ooşına rol oynar. Bizim üzümlerin leri için bizim kök milletimizin Kırtehir hareketzedeleri için komis- ~in etmek lazımdır ki bu da ciddi mekte ve Sovyet Rusyanın, şimal-i tonya ordusu bir yandan Rus bir 
renk ve kalitesi bütiin hinterland ü- efradı için kuHanılması imkansız bir yon arkadaşlarımla iane topluyor- ve temiz düşünen valimiz muhterem garbi hududundan taarruza maruz yandan da Alman kuvvetleriyle kah. 
zümlerinin tipi~ .teşekkülüne hfz- tabirdir. Bütün .. t~rihte . ~ürki~_ede duk. B. (M.) e müracaat ettik: Etem Aykutun himmet ve ]ütufle- kalacağını il~ri sü_:.er.~k. Esto~yaya ramanca çarpıştı. Askerleri harekete 
met eden hususı bır unsurdur Ve ıh- (aç) mezarı gorulmemıştır. Boyle S d 1. d . ht tı vaziyet edemıyecegı umıt edılmek- O':etı'ren yalnız vatani duygu mudur? · "k . - en en on ıra yar ım parası rıne mu aç r. 

0 tıyaç mı tarını ancak Kemalpaşa olmakla beraber ınsanlık zaafından .. . .. d""k (9) uncu maddede zikredilen zirai tedir. Hayır? Hayır .. E~tonyalılar çiftçi bir 
b WI • fh l t · k ecı· 1 1"' "f d k h k I" munasıp gor u · ı E t hükA t' · 
D~~ an ısı ksal ve ebm1nk el~mde kt. ~r. I g e _en .. telaş •. ı. a e nHoki s~knı . u 'fe dımc:- Dedik sigorta tesisi maddesine gelelim. Si- Bu yanız. s .ony~·ı f kumtebınlkın millettir. Mo~kovanın galebesiyle 
ıger mına a arın u a ıte e ı ıs- erı soy ettırıyor. a atın ı a esı- · . . ... .. d .. "f Tk bir siyasi zihnıyetı degı • a a a - komunizm başlıyacağından toprağı-

tihsalleri ihtiyaca cevap \'ermekten ne gelelim. Bağcılık aleminde bil- - Yanlış tensip et~işsiniz.. gortasız, ıçtımaı ~esanu. su~ ~ı :çı ı ta çok derin akisler yapan umumi nın elinden gideceğini, Almanyanın 
çok uzaktır. Şimdi bu menhaın 36 hassa temmuz ayı garip talihli bir Diye çatkın cevap verdı. Ve evıne hayah olamıyacagı hakıkatını hır de. bir kanaattir. .

1 
d t kl B ltık. Al· 

b. d"" ·· l"k h "dd ) d B 1 k ak 50 ı· l k b" b""t·· t" · d h h kı k · · b d d galebesı e e opra arı a ın onumu sa ası şı eti ve em- mevsim ir. ağcı ar temmuz ayına oşar ıra ı ır u un ge ırıp fa a a ay rma ıçın un an a· Maamafih Estonya matbuatında. . d 
1 1

. ~ni 
] · d J "' D I d ı· k d b·· .. I d f · k t d Makh h .. . •. . k man sermaye ar an e ıne geçece15• 

s1a ~ı~ okuyhahugrdambışt1ır.. o u ane-
1
ge ınceyef a aler utunfay atbm

1
evbcut . e terınd akrasınh~ sıbış ırdı. t"t u~u Ka malunasıp ~fe ilm~e~sır an yo tu~. şu cümlelere rastlanmaktadır: düşünen halk ınemleketi kahraman· 

erının - a ar ar e erme diyelim- arını sar eder r, etra tan u a il - ımza e er en ıca ımız an ı remış- em paşa çı tç erının can acısı ı- f d ki b' k"ld Udaf 
düçar olan üzüm çubukları hastalan- diklerini sarfederler. Velhasıl varla- tik. Bu zavallı (M) şimdi mahzun çinde haykırdıkları bu dileğine bü- ca ve ~Da rk k~ şe, ıl e mi 8

1
; 

ld - . . .. .. .. d k' 1 kl akd . .. ı . .f .1 . . k 1 • t· B Fahr·ı Yavuz etmişti. eıne • mes e e yanız m • mış o ugu ıçın onumuz ~ ı sene er- rını yo .. arının en ve aynen- yanı soruyor. tun zmır çı tçı erınm uvvet e ış ı- • .... 
1 

. d . t" -• "di d 
d h b ki d ·· ·· ı k · d k' ddah h" 1 · · d B "'d · d kl "? k .. · t · "t 1 ıt degı aynı zaman a ıç ımıu ı e .• e u çu u ar an uzum a ma ım- ev e 1 mu ar za ıre erını e a· - ug ay tevzı e ece er mı .. ra etmesı ıçın gaze enız su un arı- Senelerdenben· f . . .11~ b" k 
k... ktu B b kla k ı · · · · f d l V 5 k" · · dd d "k · ... · ka dı · · h'l " Halkın men aatını mı 1 ır gaye §e • anı yo r. u çu u n gayet ı- me eyı ıaşe ıçın- sar e er er. e tem- e ızıncı ma e e zı rettıgım - nm tavassut ve yar m etmesım ı - T . tl , "~··;-, •· . hr. . . d 

b. kild h d k "d b"" · · ... h Ik · · · h · ı h · d · ayyare cernıye ,, > lınde teza ~1r ettırıyor u. sa ır şe e u Ama , yem en u- muz ayı ıçınde mahallı bakallardan zamız a ı ıçın ış sa asının genış e- assa rıca e erım. t . b . ·· .. . . . h kk d k" h" 
.. k · f"l· I l · ·· ·· h · l kred" 1 k · ·1m · d"l w • • d 'h ed · B. S · p k d A zmır şu esı mu- Bugun ıçın Rusya a ın a ı ıs-yutme ve yenı ı ız er e yenı uzum i tıyaç arını ı o ara temın e- ti esı ı egını e tavzı eyım. ı- aıt ınar ar a aşımızın rmut b -r-. . . d ., . . _. d. Ü il il 

çubukları elde etmek ihtiyacı vardır. derler. · zim işçi sınıfımız bağ ameliyatında, Iu ve Kızılca köylerinden kafile ha- hase ecı ı~ını.:u- ler hıç egış~~ş rlegıl ır. ç 1~c Bu da üç seneye mütevakkıf olduğu Bakkal bir aylık olan bu krediyi z~ytin devşirmelerinde ve üzüm el- linde hicrete başladığı şayiası hak- vaffakıye~.e lı:re ~~yş hü~ümetı ıse artık Est~~ya ı ar 
gibi birinci sene için mukabelesiz ve ibzalde tereddüt etmez. Çünkü a- lemelerinde çalışmak suretiyle sene- kında şu malumatı verdi: ede~, .. es. ı .ty ıçın meş um sermayed~_rı~r ıçın meş-
ikinci, üçüncü seneler için anc~k ğustos başlar başlamaz gerek sergi nin hemen 8, 9 ayı kendine ran - - Armutlu ve Kızılca köylüleri kulUbu ıdarecı e: um sermayedarlar degıldır. , 
masraflara tekabiil edecek derecede ve gerek mahsullerin idraki neticesi dıman veren işler bulmaktadır. Bu dünyanın en güzel bahşayişi olan o- rinden Bay ~ah.rı Fransızca ~e. Tem~s .gazetesınin 
sarfiyab ve fedakarlığı icap ettiren ~le giren varlıklar her şeyi temizler. afet hu sene için bunlarm hemf':n valarını bırakıp kaçamazlar. Bazı Yavuz; <:_emıyetı.n Tallinn muhabırı bu hıss!yat altında 
bir ameliyedir. Felaketz~.e bağcıla- İşte hu sene afet temmuzda olmuı- hep1ini sevmiyormue gibidir. Talih c,ıaşkmlıklar olmuştur. Fakat hu da son _aldıgı ş.ekıl . _B:Fahri Yavu~ E~tonyanın Sovyet Rusya yanaşma
rın bu ameliyeyi kendılıklerinden tur ki ba~cıların snindelik ihtiyaçları ve tecellinin neler gösterebileceğini hükumetin gösterdiği ve göstereceği U~erıne. k~dr? harı~ı kalmıştır. BU- dığın1 ancak Moskova görilşmeleri
yapmalarına imkan olmadığı gibi bu bı\kkal kredisine bat!lı bulunuvorrlu. bilmeyiz. Ancak işçi sınıfına saha alaka ile azalacaktır. tün lzmırlılerın ve bılh~ssa ~porcula- nin de en mi.işkül düğilmünü teşkil 
vaziyeti sevki tabiisine, kendi talihi- Afoti R"Ören 'Tlahdud sermayeli hnk- göstermeyince onlar sevki zaruretle Sonra: Armutlu, \e..emafoaşa, Kı- rın tanıdıkları ve sevdıklerı B. Fah- eclen Baltık memleketlerine garanti 
P-e terketmek de bütün dünya ale - kallar bittabi vereııiveden korktular öteye beriye dağılmağa başlarlar. zılca çiftçilericesur Türklerdir. On- ri, Ankarada Ticaret hayatına atıl- mes'clesinin diğer d:emokras:ıerin bu 
minde birinciliği kazanan lzmir ü- ve hatta bazıları dükk~nlannı l·apa-1 Bu i~e ilk adımda güz~I Kemalpaşa- lar her sıkıntıya, her felakete toprak mağa karar vermiRtir. Y11.rın İzmir- devletler üzerine tesirJP kabil olabi
zümcülüğü namına tecviz edilemiye- rnek Hizumunu da görünce hir~ıanl-ı '···- r · ' · · ·-· ··· ~--~ler için sörı- :::ni kadar tahammül etmeğe alışkın ba- j den ayrılacaktır. Kendisine yeni işin- Ieceğini ve Estouyanın bu tesire ça
cek olan milli bir za~~r:!!r. Bu i~!: :-· ..... ı. ... :-·-:·~ :·:'- !!:~~c!~:: :::-- . _ .J •• : __ • E .: .. ~ : .... ::i c.:.!::lak için bayiğitlerdir. de muvaffakıyetler dileriz. - Dovama 10 nnncu aahifede -

\ 
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Balıke.cirde 
, - 1Karaman köyünde gece 
Manisa öğretmen- k . b . ld Amerika' da, iki sene süren bir çalışma ile 

!erinin gezisi va tı ir cınayet o u meydana getirilen sun'i adam 
Balıke irli muallimler Amerikada Ohyoda Mansfild şeh- 10.mdur ki otomatik telefonda kadra- te getirebilir. Burada asıl eliemmi-

meslekdaşlarına ziya.- Bir çoban, kız mes' elesinden Ali rinde Vestinghause laboratuarların- nın her hareketi bfr rakama tekabül yeti olan mikrofonu harek~te geti
da iki sene süren uzun ve yorucu bir eder. Ve muayyen bir mikt:ır elek - recek ihtizaz adedidir 

fetfer v=rdif er isminde bir adamı öldürdü b~r mes~iden sonra .dün~a~ın e~ bil triki impulsioıı tevlid eder. Robotta Çelikten adamın m~ayyen bir ha-
B AL 1 K ES 1 R (H ") . yük sunı adamı, tabır caız ıse vücud da mikrofonda bir ıhtizaz ve bir elek . . . .. ' 

' ususı - BAL 1KES1 R, (Hususi) -ıo tarafa doğru giderek Mecid, Mecid bulmuştur. triki impulsion tevlid eder. reketı:ıı ık~al edecek role.er hare-
Manisa öğretmenlerinden 34 kişi- Karaman köyüne bir kilometre c!iye bağırmıştır. Onun madeni vilcudunu teşkil eden F t lAff J .. • ketlerıni bıtırdikleri zaman ziyai bir 

Jik bir grup kültür direktörü Raut f .. . ki 1 . d li . araza, e a uz o unan uç kelıme · 
inanın başkanlığında dün şehrimize mesa ede ve Kepsut şosası yanında Gecerun geç va t erın e A nın sekiz yüz küsur parça vidalanmı:ı t . . . .. . . işaret bunu gösterir. O zaman kuman 

d k l d k 3alı gecesi saat 24 sıralarında bir a• avaz, avaz bağırmasına hiç cevap veya kaynak yapılmış, motörleri yer v~sı as~yle temın edılen uç ımpulsıon dayı veren insan susar. Fakat, tabii 
gelmişler, istasyon a Ü tür ire - lamı tabanca ile vurmak suretiyle öl vermiyen çoban, Mecit değil Kurban !erine yerleştirilmiş ve çalışmaktadır rolelerın harekete geçmesini mucıp bu makine adamın emrin manasını 
törü ilk ve lise öğretmenleriyle lise .:ı ·· .. 1 d' olur A · k'ld 1A 
müdür ve öğretmenleri tarafından urmuş er ır. lsmailin koyunlarını otlatan Ayşe- Elektrik beyni tam miknatisi faali - . ynı şe ı e te affuz edilecek anladığı hissini verebilmek için ve. 
karşılanmışlardır. Misafir öğretmen- Dün, yaptığım tahkikata göre va- bacı köyünden Süleyman oğlu Fah- yet halindedfr. dört kelime de biltün makineyi i3ti- rilen em!r yapılması istenilen hare_ 
ler bir müddet şehir kulübü bahçe _ ka şöyle cereyan etmiştir: ri imiş. Electro meşhur Vestinghause la - rahat haline getirir. kete uygun kelimelerle söylenir. 
sinde istirahat ettikten sonra şehrin Yeniköyden Mustafa oğlu Ali is- Ali ile Fahri arasında eskidenberi boratuarlarında dünyaya gelen su - Binaenaleyh, hiç bir manası olma Faraza; yukarıda makine adamm 
muhtelif yerlerini, bu arada öğret _ minde bir şahıs, iki sene evvel Ka- kaçırılan kız meselesinden dolayı bir ni insanl~r~n en gencid!r· ... sa da matlilb hareketi tevlid edecek hareketlerini durduı·mak için dört 
men okulunu, Mithatpaşa ilk okulu- raman köyünde çobanlık yaparken gerginlik olduğu için Ali yavaş ya- Daha ıkı. yaş~da ~ıle .~l~adı~ı adedde arkası arkasına. talaffilz e - kelime telaffuz edilmesi ivabetti§'inl 
nu '.Atatürk parkını gezmişler, va- :ıyni köyden Kurban lsmailin kızını vaş sürülerin yanına yaklaştığı va. halde yetmış yedı keJıme soylıyebıl· dilen bir kaç kelime makineyi hareke -Devamı 8 inci sahifede -

liyi makamında ziyarette bulunmuş- sevmiş ve bilahare de kaçırmağa mu kit Fahriye rastgele söğüp saymağa mcktedir. ~ muhakk~k ki dünyada~ -.~= .. 'ş""""'~"·~··~·(af ~"n"''"'"'::"'j[~"~"'~'A"C8J."a'""'"'A'i=. 
lardır vaffak olmuştur. iki dost bir müddet başlamıştır. Ali muhatabının daha ki bebeklerın en vaktınden evvel yetı ~ u u ~ ~ - ~ U U ~ U U 

Tre.nden indikleri ve şehir kulü- ~eraberc_e yaşadıktan sonra Alinin kim olduğunu anlamadan Fahri ta- şenidir. :: .................................. j 
bünde istirahatta bulundukları esna- askerliği gelmiş ve fiili hizmetini ifa bancasını çekerek gecenin ıssız saat- O dans edebilir ve çelik parma a _ kl Kra ı 1• çe .g .... e ... r ... d .... a ... n .... 
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da 6 eylul öğretmenlerinden llhan etmek üzere askere gitmiştir. lE-rinde Aliye dört el ate~ etmiş, kal- riyle ona kadar sayabilir. Anası ve 
Oymak halkevi hoparlörü vasıtasiy· . Fakat Ali çok.geçmeden askerden binden, vücudünün muhtelif yerle- babası gibi sık sık sıgara içmektedir. Sovyet Rusyanın uzak bir kasabası olan Muremde, bir tesadüf ne
le Manisa öğretmenlerine Balıkesir fırar ederek eskı çobanlık yaptığı rinden ağır surette yaralanmıştır. Si- Bu kadar i'enç olmasına rağmen yor- ticesi, tarihi kıymetli fevkalade çok eserler ve kitaplar bulunmuştur. 
öğretmenleri adına hoş geldiniz hi- Karaman k~y~ne yani sevgilisinin lah sesine koşan köy ihtiyar heyeti gunluk bilmez. Ve şimdiye kadar hiç Bunlar arasında, tarihte meşhur kraliçe gerdanlığının çalınmaaı 
tabında bulunmuş ve bu ziyaretten yanına gelmıştir. Orada eski arka- derhal Fahriyi yakalamışlar ve jan- acıkmamıştır. Boyu iki metre on san hadi~esinden sonra yapılan tahkikata ait iki dosya evrak vardır. Ev
arkadaşlarının duyduğu sevince ter- ::laşlarından Meddi aramış ve mera- darmaya teslim etmişlerdir. Ali de al timdir • İki metre çevresi olan ate - rakta kont ve kontes Lamot, kardinal Roton, kont ve kontes Kalisto-
cüman olmuştur. da koyun otlatb.ğını öğrenmiştir. d.ı~h yaraların tesiriyle ölmüştür. minyum göksünü şişirebilir. Kosko - nun 1785-1786 senelerindeki sorguları yazılıdır. 

Saat 2,30 da şehir kulübünde şeh Ali arkadaşını aramak maksadiyle Dün, katil Fahri şehrimize getiri- caman ayakları üzerinde doğrulduğu Evrak arasında Fransız ihtilali sırasında, bazı Fransızların Berlinde 
rimiz öğretmenleri misafirleri şerefi- köyd.en dışarıya çıkmış ve bir hayli lerek müddeiumuilikte ifadesi alın - zaman hakikaten mükemmel bir ro - çıkardıkları Gazet F ranseden bazı nüshalar bu1unmuştur ki, bugün 
ne bir ziyafet vermiştir. Vali Recai ~ezdıkten sonra, ta uzakta birisinin dıktan sonra hapishaneye gönderil - bottur. Ayakkabları 50 santim.dir. mevcudu hiç kalmadığı için bu tarihi gazetenin tekbir yaprağı bile bü-
Cürelinin, vali muavini Emin Refik koyun otlattığını görmüş ve derhal miştir. Bu robotun elektriki beyni imlas: yük kıymeti haizdir. 
Kırısın , belediye reis ve halkevi reisi ooo*oo itibariyle 48 röleden müşterek kildir 1757 senesi bazı İtalyanların Londrada çıkardıkları Dekameron 
Naci Kodanazın. kültür direktörü Sivasın güzel ve zengin kasa- ve harici en ufak ve karışık hareke~ mecmuas~ndan be~ ~ild de gene bulunan eserler arasındadır. 
Nazım Ö~rensun ile ba!'Öğretmen ve !erden nıüteessir olur. Ve manyetik . Don Kı~.ot .. rserının l ?BO senesinde Madridde nefis bir surtte tabe-
öğretmenlerin haznr bu1unduğu bu balarından biri• KANGAL asab vasıtasiyle bu teessür motörlere dılen v~_buyuk ressam 1.osef dö KastiJlonun resimlerini yaptığı ispan-
ziyafet esnamı hahamahıküdanemb • intikal ederek aksülameller tevlid yolca nushalarından 4 cilt, 1768 de tanınmış tabi Didet tarafından ha 
ziyafet samimi bir hava içinde geç- eder. Bu hareketler son derece mil - ~~rlatıl~ış La F ontennin hikayelerinden bir kaç tane, muharrir jose-

. f z· f tt D ı b .... K ı h h d . k. f k tenevvidir tm ı:: Çııl B!asın maceraları~ eserinin Fransa cumhuriyetinin üçüncü 
mış ır .. Cıya de eD u~ upıknar aş~~ anga er 53. a a IIl IŞa etme te, Bu hareketlerin başlıcaları şunlar-

1
senesinde tnbedilen nüshalarından bir kısmı da bulunan kıymetli eaerw 

retmenı ev et emıray omşu vı a dır: er arasındcı.dır. 

yet öğretmenlerinin ziyaretinin ar- şehrin imarına çalışı] maktadır Roboto başını egıp kaldırabilir, 
1
Vaktiyle dedik~dusu senelerce devam eden ve esrarı bir türlü anla-

kadaşlan arasında uyandırdığı arka- Sivas, (Hususi) _ Sivasa bağh ihtiyacını karşılıyabilecek bir de sağa ve sola çevirebilir. Kollarını kal şı amıyan v~ hu~un Moskova devlet müzesinde teşhir edilmekte olan 
daşlık ve meslekta§lık duygularını il 

1 
k b 1 d b' . d K 1 k d dırabilir ve ellerini kavuşturabilir. meşhur kralıçenın gerdanlığı sırrı da bulunan tahkikat e ak' ı 

1 
g ze asa a ar an ırı e anga - par vücu e getirmişt:r. dınlanmıQtır. vr ıy e ay-

an atmıştır· d E 1 K 1 v 1 t f B l 1 . Renkler şayanı hayret derecede ".it 
Maı1ı. sa kültür direktörü Rauf ır. vve ce anga aga arı ara ın. • u yı c a bır otel inşasına başla- s· . d k 

d k 1 t K b b t B 1 d Robot üzerinde müessirdirler. Bil - ır gazel "' ld \ ,. inanın bu samimi toplantı ve kay - a.n ur.u mu.ş .ur. asa. aya u .ıs- mış ı.r .. e e iye kasaba - yollarının . ecı aga a ırı dı 
ı b b b h 1 d t k b ~ hassa iki renk: Kırmızı ve yeşil. O -

naşmadan Manisalı öğretmenlerin mm verı mesmın se e ı u ava ı e anzımıne ve asa ayı agaçlamaya, Amer.ıka.da, meşhur o-izli cemiyet Ku-KJul·--Klanna me""UP beı 
f ı 'kt d k ı t t' dükkA ı kl' d nun üzerine kırmızı veya yeşil bir a LUl ""' 

duyduğu zevki açıklamış, vali Recai az ia dm: ~lr ~ alnd~~. o .. unl un yekteış- an arın şe mi eğiştirmeye, ziya hüzmeleri aksettirdiğiniz za - genç, şımdıye kadar hemen hemen hiç duyulmamış bir vak'a yapmıo-
Cürelinin gösterdikleri alakaya teM mes n en 1 en ge ıgı soy enme - hillasa her sahada yenilikler meyda- lardır. Hadiseyi anlatalım: d" man onun derinden gelen bfr sesle: 
şek.kür etmiştir. Vali Recai Güreli ır. . . . . na getirmeye büyük b r gayretle ça- (kırmızı) veya (yeşil) diye bağırdı- . Virjini vila~et'nde, şehrin en yüksek kulüplerinden birinde (Va-
m!safirlere iyi yolculuklar ve iyi gün Arazı düz bır halınde uzanmakta- hşmaktadır. ğını işitirsiniz. Eğer, ona cıgara iç - şıngton. Taymı.s) gazetesine yazrlığı fıkralarla meşhur gazeteci ve 
ler geçirmelerini temenni etmiştir. dır Ovaların altında geniş merkez Yıldırım çarptı mesiııi söylerseniz, göreceğiniz mnn- muh~r~ır Kont Egor Kasini dansetmektedir. Bu sırada kulübün kapıcısı 

Kulüpden sonra halkevine giden kazası ile Akpınar nahiyesi ovalan- Kayadib! nahiyesinin Kahyalı kö- zara karşısında hayrette kalmama- kendısıne ·yaklaşıyor ve: 
topluluk evin sal~nunda bir müddet dır. Kangal 1480 rakımındadır. yüne son yağmurlar arasında düşen nıza imkan yoktur . ..-.. Oton:ob'.linize bir bakasanız iyi olacak çünkü birisi karıştırırken 
kalmışlar, iyi ve eğlenceli vakit ge- Sulan menba sulandır. Kazanın d Bu"tu··n bu hareketı'yle bu rob·'t ne gordum, dıyor. · · l d' H Ik ·· ı · d yıldırım :ı.yni köyden Hüseyine e " çırmış er ır. a evi uye erın en sahası 350 )(ilometre murabbaıdır. kadar şayanı hayret olursa olsun. Kont Egor, hemen dansettiği genç kızdan özür dilry' or ve dansı ya. 
Rafet Onu lu h Ik · d n · fir isabet etmiş ve öldürmüştür. d b r a evı a 1 a mısa - Nüfusu 47 b'ndir Kangalın çevre- hakiki bir insan karşısında onun kö- rı a ırakarak otomobilinin durduğu yere koşuyor. Fakat yolda birden-
leri selamlamış, Rauf inan bu sıcak sinde Romalılar . devrinden kalma cuoon» tü bir müsveddesinden başka birşey bire beş kişi birden biçare adamın üzer'ne çullanıyorlar ve bu sırada 
duygulara, halkevinin çatısı altında Aakç"k J • hit h b 1 . ·ı Tıırgudfu 'a t lAkk kafa!=!ına bU'' l kt 'k ı~ b . 1 1 _ .. a e ın am a er erı ı e ge- n e a i edilemez. O, vücudu ile in - ~ e e rı am asıy e vuru an kont kendinden geçiyor. 
arkadaşlarının duydugu zevke ter • n K 1 H k.. .. . G J .. l e ayrıca anga ın avuz oyu cı- san ilminin hududunu açıkça çizmek öz erini açtığı zaman etrafında pek iyi tanıdığı beş genç aörilyor. 
cuman o muştur. . · B } d• 3 50 b• M h ~ 

H ık . . __ L! l d d "k vannda Karaeski tabir edılen hır e e Jye )0 te ve tabiatin sonsuz kudretini teba- .eş ur Ku-Klaks-IOan gizli cemiyetine mesup olduklarını bildiıu 
a evı mı~r ere on urma ı - . . . b l 5~ . . f' l . d'k mevkıde Bozaltye kayaya ışlenmış rüz ettirmektedir. u genç er, kendisini bir otomobile koyarak ıssız ormanlara dog~ru 

ram etmış, mısa ır er evı gez ı ten 1 . . ı· b } k t 1 
ve faaliyeti hakkında malumat aldık- o an ~ır asl~n ~eykelı 982 yılında 1ra OfÇ a aca Bu robot 120 kilo sikletindedir v~ gö ~r~yor.ar. 
t 

. f' b l d ki li Maarıf Vekaletı tarafından çıkarı- Yirmi beş müstakil ve tam hareket u arrır cesur bir adamdır. Soğukkanlılıkla soruyor: 
an sonra mısa ır u un u arı se- . . B d 

u "t . l d' K d"l . b .. h larak Ankara milzesıne kaldırılmış- yapabilmektedir. - en en ne istiyorsunuz. 
_.e gı mış er ır. en ı erı ugun şe - 4-.- El k 'k ~ b ·k G l d rinıizden ayrılacaklardır. Lu. e trı Ta Tl as1, İnsanın yapabileceği hads!z hudul1 enç er en biri cevap yerine olarak cebinden bir ustura çıkararak 
---------- Kültür durumu mezbaha yaJ- ılacf'.k suz hareketlerin ancak bir kısmın ı zavallı adama gösteriyor, sonra soğuk soğuk gülerek: 

DIRIMDE DOGRU YOLU GÖS.. Merkez kazası Kangalda beş sı- yapabilmek için onun 2500 kilo sık - - Sana, d:yor bir ders vereceğiz. 
TEREN BiLGiDiR! ııfh ve köylerde üç sınıflı beş okul Turgutlu, (Hususi) - Bugünler- letinde olması icabeder. - Sebep? 

Sevgili çocuklar. daha açacaktır. Kasabanın nüfus va- de şehrimide imar faaliyeti hızı~ı Bundan başka robotun beyni 25 - Geçen makalende b::ıbn.ma ve anama yazdıklarını öğrenmek için 
Okumağa hevesli fakat kitap ala- ziyetine ve köylerin fazla mevcudu- arttırmaktadır. Memleketin en m.u- kilo sıkletindedir. Bir elektrik göz\! Ve ikinci genç ilave ediyor: • 

rnıyacak karrle~Ieriniz için okuduğu- na göre bugünkü okullar ihtiyacı him derdi elektiriktir. Belediyer~n.z, ve içinde tam 48 rölesi vardır. Bu - Ve ayni zamanda, kız kardeşimin nişanı henüz resmiyet kesbet-

k 1 k l · halkı bol bir işıgv a kavuşturmak ıçın de bunu ela leme ila~ tt' v • d nuz me tep kitap arını çocuk e:ıJ!rge- arşı amamaktadır. Kangal çevresı-

1
.k. . . v k suni adamın (düşünmek) Ye insan me 11 11 e gın en!.. 

'""'e k · · b'l .1. · bü ··k 'ht· k ld ı ı senedenberı bu ışle ugraşma ta- b . . •v. • • <:!.ohirden on kilometre ··t d b' • ., urumuna verırsenız ı gı ı ar - mn en yu ı ! yacı o u ur. dı Ş h' 
1
. . . l d. l b eynının kumanda ettıgı ıptıdai be~ Y"" o e e ır orman ortasında otomobil duruyor. 

kad l "al l K b · d SOO OOO d k r. e ır mec ısımız be e ıye er an ·· . . . . · Gençler bir müddet ar l d k aş arınızı çog tmış o ursunuz. asa a çevresın e , e ar yuz hareketı yapabılmesi ıçın 1025 a arın a, onuşuyorl:ır ve nihayet zavallı gaze-
kasından üç yüz bin liranın akd.ine t · · t ·1 d v k ziraate elverişli arazi olup bunun Ö röleli ve 500 kilo sıkletinde bir beyne ecıyı us ra ı e ograma tan vazgeçiyorlar. Fakat bu sefer de öyle fect 

'IJI" Jl r d . tü d karar vermiş ve reisimiz Cevdet k- bir ceza tertip ed · ı k !.!!ni JY"S.,.i.'Y n_: ancak 225,000 dekarın an ıs a e 1 malik olması ıazımgelir. yor ar i, insanın buna in:mmaıyacğı g.eliyor. 
-==.. - ~ edilmektedir. tem bu işi neticelendirmek üzere s- Evvelce bu robotlara otomat de • Ku-Kluks·Klanın beş genç, biçare esirlerini, iyice soyuyor ve yolun 

tanbul tarikiyle Ankaraya gitmiştir. k d d 

Ç k 
Başlıca ziraat buğday ve arpadır. nilmekte idi. Bunlar yaQıyormuş his- enarın a uran bir katran kazanına sokuyorlar. Zavallı adamın her 

Oc11 Belediyemiz, istikraz edeceği üç ,. t f k t l 50 milyon kilo buğday, 30 m:Iyon sini verebilnıek için bir takım mani - ara ı a ran andıktan sonra da, otomildeki yastıklardan birini söküp 
yü elli bin liradan 150 bin l irasını · · d k' k ' 

Çocuk esı"rgeme kurumu genel kilo arpa i~tihsal olunur l k 'k f b 'k . 60 b' vela ve yaylarla mücehhez idiler. ıçın e ı uş tüylerini gazetecinin vücuduna, daha doğrusu katranlann . k . e e trı a rı a ve tesısatına, ın ş· . . . . n • 
ınerkezı· tarafından çıkarılmakta 

0 
_ Mahusul bıre karşı verme tedır. 1. ,. b h 60 b' ı· ımdı ıse bu robotun sahibi emırlerı- uzerıne serpi~·orlar. Ondan sonra da kurbanlarını yolun kenarına bı-. ~ ı ırasını asrı mez a aya, ın ıra- . . k h 

an (ÇOCUK) adlı derginin 146 Gene bır _yılda vasatı olarak 20,000 sını Urganlıdaki kaplıcanın asri ve nı 1uzak mesafeden vermektedır. ra dp şe re dönüyorlar. 
:a~ısı çıkmışter. Yurd yavrularının koyun, 1.:>00 keçi. 300 at, kısrak, modern bir sekilde vücude gelmesi- şte bu hassadır ki moder~ ~obot- . azeteci ise b tkin bir halde, gUcü yettiği kadar bağırarak etraftan, 
<l&lık ] k ' 1 · ] d l 20,000 kilo yapağı, 400 hayvan de- 15 b' ı· . d l kt 'k a• · ı lara hakikaten yaşıyormuş gıbı kor· ımdat istiyor. Bunu kim~enin duymıyacağım anJay1nca sürüne sOrOne i k' . sosya tl tiıre ur!;ltn arının . .. . ne ın ırasını mevcu e e rı ::...- k . 
11 ışafına hizrne ede nbu kıymetli risi harıce gonderı_r. • • beke VP santralının acilen ıslahına ve unç bir hal vermektedir. . . cıvardaki evlerden birine kadar giderek kapıyı çalıyor. 

dergi · ki kl Kangal beledıye ışlerı · d'l'k 15 b' 1. d ·yapı Electronun esaslı rölelerı bır kaç Ev sahipleri, bu korkunç vaziyet; görünce kapıyı a""makta epey te-
L , Yı çocu ara, çocu u ana ve ba şım ı ı ın ırasını a yem - ı 
ı..ıa..ıara tavsiye ederiz. Ka~:ı.bada 131 !l yılında belediye lacak hastahane binasına sarfedesek-1 kelime karşısında ayrı ayrı ve ke~ - reddüd ediyorlar. Fakat nihayet vazi~"et anla!'\ılıyor. Kontun yardımı-

Yeni Adam 
Yeni Adam gazetesinin 236 nu

lll_ar:lı de.., ·z sayısı ç•ktı. Bu hafta 
yoglu, Hi.isamettin Bozok Ahmed 
ı.,eni Adamd- İ<>m::-il l Iakkı aP!ta
l'lan:ıd' 
tıar, N~· H"kkı ,.Toklu, R es?.t ... Kay-
IU :mıll"h Kazım. Yunus Knzım, 

ıarnı B .... k· F 1 E N . im,. 1 ~ ır. un zof. .nver acı 
(l,

9 
:a 1 Yczı 1-r v,.. r"s0 mler. ic <ı<"qv,..te. 

r "n~•C' '' ' k"l "r 1 nl ı;>rl ,..~: l1;ıftrır:1n 
,..,~ 

"''lrdır. YeP~ ~damı t::ı.v-

teşkilatı kurulmuştur. 330 ev, 60-70 . dilerine mahsus aksüllameller tevlıd na ko~uluyor ve onu hemen civardaki bir hn~bıne·''"' naklediyorlar. 
ıtır. d . 1 d ş cıükHın mevcuddur r.u vıl belediye E tak .. h. b' ·s e en cellule electnque er ve son e- imdi polis, vak'anın kahramanlarını aramaktadır. · · · ge mm a~ının mu ım ır ı - . .. .. ı, 

reisliğine -ıeı;ilen ve çalışkan g-enclc- t'h l k . J .1 T tlu rece hasas mıkrofonlardır. Butun J · J • 1 • 
··ır.iz den Q,ükrü Koçak Kangal için 1 sab~ekr ezıo:ınyeşı ud .. gu b"- impulsiyonlarrobotunbaşınayerleş- rQ .tere prenses erı ve C1en1z 
· · ' "' nun ır aç sene sonra mo ern ır . . . . . . . . '-" 
l.!'l'i'ı:- ı bi,. ıstikbal hıı~ll'lamını gecel • h' h ı· · 1 v .. h k ı...-. tmlmış ışıtme tertıbatı ıle zaptedıl- İngilterede, hemen hemen yüzme bilm'yen insan ,_•oktur, denebJlh.. . - . şe ır a ını a acagına şup e ·a u;I\- . k . .r 
gündiizln çalı~maktadır. mı!'!tır. mektedır. Fakat, bunlar ço zayı Şimdi aş!lğHla anlatacağımız vakada bunun en canlı mi~alidir. 

Tabiidir ki, bu çalışmanın artan • -w::a • •= olclnkları için kuvvetleııdiricı röleler İngiliz hüktimdnrlarmm iki kızı vardır. Bu prenseslerden, biri de 
faaJiyetleıi ile ka~aba ya km yıllar- Eleksir Şahdp oldukları için kuwetlendirici rölcleı- İngiltere tacının veliahtıdır. Su sporları, ve yüzmeye çok ehemm'yet 
<'la daha güze l bir cehre ile 01·ta Ana- . büyütülmekte ve hareket ıııotörleri- veren hükümc1'lrlar, henüz çocuk denecek ya şta olmalarına rağmen 

dolunun en verimli kö~elerinden b'ri Rasur memelerini ui- ne naklettirmekted'r. Bu suretle ha- pren~esleri yüzme mektebin€ \'ermişler ve kendilerine yüzme öğrettir-
olac[l ktır. 

1 
• ~ • ı' re ketler temin edilmektedir. mişlerdir. 

Be!ec'!iye bu rfor hiirkesi ile ka".'.l- errr' l<. r vvetı, Erkek· lJ!tro - sensilıle mikro~onlarla ku - Prenses Elizabet ve l\far.ınıret yüzmeyi fevkaHi<le iiğrendiktPn son ..... 
ba rla ~irçok imarhaMler vapt'rnı1-:;, , ,~; ;y;. ; ~fi '1rv 1 (!'t'°f f trı r. manda prensibi otomat.k telefcnuı k{'ndi!rr'nc diploınc verilme - meraeimi ıc~ ~ ·.-"' '· · · "··, ~ ı~ ··-':-..:--· · 
r·ı yollarmJ ı sl aha çalışmıs Jıalkın islemP, nı·eııRiı.. ir 0 Mlc hen?:er. Ma - unmmıtn ,.. 
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fl'ihveriiı biZe.hUCUfi1ları'GOiter di~. lfı Fi·n~ 
________ · land1ya Bir Romen gözüyle lı san e n e. cı· 

• 
kan en bürük 

sun'i adam: Küstah teıgrafonu~ bayağıdk~arı ha- "insandan kuvvetli birşey yoktur,, 
ELEKTRO 

-Baıtarafı7nciSahifolıe- l alyan ar Araplarla zı~.anıyor 
söylemiştik. Bu kelimeler pelf a!a: ._ ' Finlandiya, muazzam bir a-eniflik Ankarada b ·r m ktep 
cRobot söyler, nasılsın , iyi misin? > k • • l ve uzuhluğun ifadesidir. Finlandiya, 

olabilir. Fakat, seyirciler üzerintl ~ aramızı acına ıslıyor ar taşlık ve_ kayalıklar a~asında hayat A ı b" l b . b" . kb. , ...... 
tiirtesirhusuİegetireb:Jmekiçinku· t :ırayanbırormandır.Fin1andya,ka- n<ara, g lnç ır <a gı ın ı , ın ı1gın 
manda eden insan: cRobot, rica ecle- t ranlık ve .ıssız ormanlar aras.ında t!I~~ b · l . . · b 1 • .. 

1 
· k · 

rim, dur.> der. ve bu suretle maıctnc F k A l I ,.. A dl _ makıa bıtmez ve daima bır y~nısı u un cazı e, er ı n p m a ı · ı r 
adamın sanki cllmlenfn manasını a·n- a at rap a emi, S.aam rnavu u· peyda olan göller dernektir. Finlan- 22-6-1939 tarihli cCurentuh gaze- bağcılık yapmağa teşvik edilmekte-
lamıı !ve emrl yerine getirmiş olduğu J b Jd b" . diya, derin ormanlar içindeki kaya- tesi clnsandan daha kuvvetli bir şey dir. 
zehabını uyandırır. ğUll naSl OğU UğUil U lr lıklardan inerek göl olnn veya deni- yoktur.& başlığı altında siyasi muhnr- Bundan .evvelki mektubumda, in-

Ziyat kumandalara gelince: Bun- F · eli l · · · T F ı kt d ?.e dökülen nehirlerdir. Bu nehirler, ı·ir nin Ankaradan gönderdiği bir snnların kütle halinde terkcttiklerini 
lar tam gözlerin arkasına yerleş~iril- T·· ak§ıst 1 P omasıskı mgı ız - · ran~kız- uıryı m~ . a .11~· F z 1·u··r'- blo- genJJoı ~«ıtaklnrında bulliir gibi duru mektubunu neşretmektedir Bu mek- kaydettiğim bu gayri münbit arazi 

• ur an a_şmasına ar§ı genıs mı - enı ıngı ız - ranıı • K p · 1 1. l k . · ı ·k · ' 
miş iki kutör elektrik höcre ile. temin yasta hücuma geçmiş bulu'"nuyor. ku Balkan yarımadasına henüz te- ır ~~1 • ıa ın~~~ a ıp_ gıtmekte, hırı ~ tupta ezcUmle şöyle denilmektedir: c,rmanlarla elverişli bir hale getiril-
edilir. Bu kutör elektrik cellules'lerc Bu hücumlar bilhas!la ıu üç muht~- reddüdde bulunanlar üzerinde bil- lE> surükledıgı agaçlaı ı, kercs.tt>yı cAnkara civarında, Türkler tara.- mektedir. Fakat, Ankaranm en.müb-
de birer role vasıtasıyle Oze.rlermc1c l"f k. d ı ı d ··k b. "b · L • } k nibi gö- uzaklara t .. şımaktndır Fakat boyld fından pek haklı olarak c1nsaat us rem ve acil meselesi kendi etrafın-. ı no ta an yapı ma ~ta ır: yu ır cazı eyı naız o aca e 

1 
• • •• ~ • • d s - • 

kırmızı ve yeşil kelimelerinin mnh - Evvela, italya, İngiltereyi Akde· rünmektedir. Fakat mihverin Bul - !:e• · -~ ve > ı ~ k bır ~ukun _ıçın e ~· ta okulU> nanlı verilen ve orada tah- da ihtiyacı temin edecek zir~at sa-
külc bulunduğu iki fonografik plak nizde ita)yayı çenberleme siyaseti gnr revizyonculuğunu teşvik etme- kan bu nehırler, lmdenb~re, gcmış sil edenlerin konsepsiyonlannda, A- haları yuratmaktadır. 
Ozerinde tesir icra ederler. {!Ütmek turetiylc cGcntlemens Ag· sini ve yapacağı vaitleri de hesaba bir rnmnçtnn muazzam bır velvele tntilrk, milli saııntlRr tekniğinin ba- Toprak, ne kadar gayri münbit 

Electronun yürümesi de ayakları- reement>e tecavüz etmekle itham katmak lazımdır. Geçenlerde Sofya- ile aşağı FUkut e~mek~e. ve ondan isi telakki edilmesi lazım gelen bir olsa bile kabili zer bir hale getir il. 
nın altına yerle~trilmiş kauçuk te - ~tmektedir. dn bulunan Alman bakanı Frank, sonk"a da t~ktar eskı halını almakta- ameli sanat mektebini ziyaret ettim. mek için i"eniş mikyasta inşaatı \ ' 4 

kerlekler \•asıtasiyle temin edilir. lngiltere ve Fran8ayı Türkiye ile Bulgaristanın Nöyi muehedeei mu- dır. . . Mektebin 200 talebesi vardır. Her insanların himmetini istemektedir. 
Bunlar ıröğilsün ortasına yerleşti- 'şbirliği yapmaya ıevkeclen sebebin, r ibince Yugoılavyaya terketmiş ol· Bu d yarda kıs~ merb.aleler halın- talebe bir ihtisas sınıfında bir sene İstikbali iyi gören hilktlmet, yuka-

rilnıiş çok kuvvetli bir motör ve zin- nrnavudluğun işgali ve İtalyanın Bal duf7u ve 60.000 Bulp:arla meskun de devam eden şımendürıe:ıe vey~ çalışmakta ve dört sene zarfında da rıda mevzuubahs ettiğimiz rnektep
cir tertibatiyle tebrik edilir. D;ğer 'tanlara burnunu sokması yüzünden bulunan Çaribrod ve Boz.lrn-at mın- adım başında karşıla.şan göll:rdekı duvarcılığın, maranırozluğun, tat te bu ihtiyaçları müdrik olarak talc· 
daha ufak dokuz aded motör de kol· A.kdeniz muvazenes"nin bozulmas takalarını ona vadetmiştir. Bu suret· vapurlarla seyahat edılmektedır. Her kesmenin, demircffiin vesairenin beler yetiıti.rrnektedir. 
lann ve ellerin ve. parmaklann hare olduğunu faıist organları tamamen e ebedi dostluk paktına rağmen Bul taraf çam ve çınar ormanları ile tekniğini öğrenmektedir. Bizi gezdi- · Muazzam planın tatbiki nihayet 
ketlerlni temin eder. Ayni mot6rlcr •mutturmaktadırlar. ı::arların Yugoslavyavcı karsı duvdul· kaplı. ren müessesenin miidilrü, f'Vvell ya- buluncıya kadar Ankara, içecek su. 
çelik «ôtosOn hareketleri ve cı~ara Sonra, italyan dıt babnlıV.ı Bul- ları intikam hi.,lcri eilinmis olacak Pek ender olarak bir e\·e ~astlanıl- pılacak inşaat itlerin ·n hududunu yunu yüzlerce kilometre uzaklardı 
dumanının çekilfş ve dışarıya verili- ;aristan üzerinde tazyikini arttırmak ve BulfT:ıristnnın sivase+i i talvan -Al maktadır. Bu ev ba§tan aşagı ahşap- sonra da talebelerin yaptlklan inşa- bulunan 1zmitten, Eskişehirden hat. 
tini idare eder. •adır. Bulgaristana mihver devletleri ~uın • Yugoslav siyas .. tine bağlana tJr; koyu kırmızı renge boyanmış atı gösterdi. San renkte iş elbisesini ta lstanbuldan, sebzesini de ayni 

Bu robot ayni zamanda konuşur da ~arafını tutarnk Balkanları ortasın · <:aktır. olan bu evlerin çoğu, ı üzgar ve yağ- !abis olarak hır elinde kalemi diğer uzun mesafelerden ve bakkaliyesini 
röiils boşluitJna yerleştirilmiş bir ta dan kesmek ve bu itibarla Baltık - Bununla bernb~r Transcontinentel mur yüzünden zamanla rengini at- el"nde çekici bulunan talc~c.er, ~·akı- de, büUln Avrupanın gct rdiği ma· 
kım pl!k çalıcı tertibat mevcuddur. Ege denizi emniyet zincirini kopar- Pressin resmi Bulgar mahfillerin- mış kül rengine biirünmüştür. Bu cı güneşin altı!" da ç ı!ı~;.\ orlnr. J'ür- hallerden t~darik ederek vazifesini 
Bu tertibat ,s6ylenilen muayyen cüm mak vazi~eai düşmektedir. .. . :!en t ladığı malumata nazaran, Sof ~~nha diyarda, h.aza?, ~ovası gök Yil- kiye!lin ırn~ br.ı{.:-ıı:en kR:.1'1:.r:ııa ce:ıuran_e, hnttf~ ka_hramnnca ifa et. 
lelere verilmek tızere hazırlanmıs mu Mahallınde bulunan muctahıtlet, } .~kA t" b t kl"fl . b"" u""k b. ıilne uzanmış hır d rege asılı kuyu. val"'tz 1·11- •"• .:;• i•ı lı:ınıutc~ı.ı: .ı .:ıirı - mektedır. Hicbır kımsc hoşnutsuzlul 

• • • . • • : •• ya ıu ·ume ı u e ı erı uy • ır . . ., • ' -· · · · . . • 
ayyen cevablara aıd plakları hareke kı memleket arasında tıcarı muba- l . I k } Al b ara ıa::-tl.ınılmaktarlır. rup gelen bu c:ıhil tnlebelcr, burad n göstermemektedır. Bılaki Ankar~ 

, ..ı 1 1 . . . b". ..k b" f ltJraz a arşı amıştır ve man a- B laı da ı"n'"'n e•·clen de az go·· T k "lli "d ' . . d te getirir. Bundan başka şıddeti, söy- '"le e erın artması ıçın uyu ır aa- I d I ~ kd. ura c • • .w , • - re~im yapmayı, tuğladan artistik şe· Ur mı iimı nın en zıya e arzu 
lenflen söziln ve sesin yOksekliğinP 1iyet görüldüğünü bildirmektedir - kanına, Aman °.st uaunu ta. ır illnıektedir. İn8ana burada ancak. kilde istifadeyi, çekiç altında mer- ettiği bir kaledir. Genç bir kalb gibi 
göre çok tahav\'ill eden bir cereyan "er. Son kültürel anlaşma sayesinde. etmekle beraber, bır harp halınd: nostayı veya süt güyümlerini bırak- mere şekil vermeyi ve hatta kemerler n'kbinlfğin biltüh caz"belerine malik· 
ve ıolenoid tertibatı ile ağzın ve du· "talyan nüfuzu Bulgaristanda sürat· tam bitaraflığını muhafaza etmek nı- ·nak veya ilerideki bir kasabacığıı hakketmeyi öğ! eniyorlar. ir.> 
daklann hareketini tanzim eder. Bu le terakki etmektedir. Orta mektep yetinde oldugunu söylemiştir. rnzarına hirkaç kişi yetişt rmek için 1{öylcrden sonsuz bir me\·cucliyete -------------
suretle de robot sanki hakikaten ko- 'erde italyanca t7_drisi mecburi ~~~lF ~ürkiye ile anlc:ı.ş~aya k~rşı .. ~!h- ~üçük vapurlardan biri peyda olduğu sahip olmak üzere gelen tulebeJ.er, J .l ponlara karşı 
nu,uyormuı hissini vermek imkanı ~ur. Bu gayret dun baslan;ıı~ degıldı~. ı:rı~ taarru~ geç°?.1§ oldugu uçun- •aman rastlanılıyor. sanayiin tf'rakki etmekte bulunduğu 
bulunur. Üç_ s:jl~ evvel, s.~~yadakı ıtalyan 1ı ;u ~ır. saha __ sozde VT~r~ - Ara~ husu- Gece yansı olduğu halde, hava ka- 5u znmanlarda çalıtılacak kollarının Cin çeteleri 

Aristo, bir takım parçalardan suni ıesını zıyaret ettıgım za:nan ne kd· :1etı~ır. Kustahlıgı ıtıyat halı~e ~-e· "ırmaktadır. Bu memlekette gök yü! ac!zliğ ni gôrerek ağır bir mesele • 
insan fmaU imkanının rnevcud olabi _ lar hayrette k~lmış oldugum~ ha~<: tı~:rıı~ ola,? cTelgrafo> gazet:sı, du~ ·ü mütemadiyen renk değiştiriyor. karoı.sında kalıyorlar. Lakin modern 
leceffnliddia etmişti. Electroda insan larım. Bu_ _ lıse F r_anaı~. r~~ıpl~rı~ı f urkı_yeyı ya~ın şarkı ta?ffun ett~ ~urada. hiç han knrarmarlan akşam Türkiye, bir inşaat memleketidir. Bu 9 V j ~ayetle 4 00, 000 
teknitfnin 0 zamandan bugüne ka- alt etmek ıçın, faşıst huk~metınır ıen bır tc-fessuh yuv~sı dıy_e .ta-:sı_f tan daha aoğrıısu geceden gfindnzc. qençlcr, bütün hayatlarınca meşgul 
dar ~eçirdiii teki.mlllll tebarüz et. geniş sübvClnsiyonlan sayesınde Bu] tmekle her zamankın~~n ı_lerı gıdı· eçilmektedir. olacaklardır. HUknmet onlann ek- çete çarpışıyor 
tirm ,....._dir gar .,enrliğini bedavrr okutuyordu. ordu. Bu bayağılıklar uzerınde dur 00000 v • • l du·· •• • cektı•r 

ea.K e 'ı; • 'k f l b I "h nıegını as a şunmıye . 
• Ticari sahada, itnlyanm ayretle . aak ıstemezdı ·, a cat un ar mı r b T 1 b 1 ı· t tb"katla Japonya Çini askert noktalardan 

K A 
00-DOOO 1 N ri pek beyhude görünmektedir, çün- •erin şark tak~ entirikalarını ~ydınlat ay misin : r ya Zl s ola: ;a~s~~·er~~e 1 

b i:irdikten s:::~ eziyor. Beş şimal vilayetini kolayca 
kü mihver ortağı, Çekoslovakya ve naktadır. Mıhver devletlerı Ara• l . d .. _ (Bir kaç mimarın nezareti altında zapttikten. Şanghayı, Hankeuyu ve 
Avusturyanın ilhakından beri, Bul - .,emleket!er!ni Türl: iyenin onlara e e { il'" a a m !{1'· bizzat kendi mekteplerini inşaya Kantonu bin müşkillfitln aldıktan son 

B 7ar ihracatının yüzde 80 ninden faz- ,zatmağa hazırlandığına inandırma~ b h } b t t 1 kt d h - 1 b" ra, japonlar diğer dört .şimal vili-- •ıtarafı 6 mcı aahifede - ~ B lb ft • " rnec ur u u ma an :ı. a sng am ıı . . · 
tasını almaktadır. etiyorlar. Diin mare~l a onun l S lae\ ;t S.lfl a • d" .. 

1 
) ld"kl . k"" 1 veti üzerine uzanmak mecbnrr.retın· 

ka modellui çiçeklerin kraliçeli olan d b C . p d . S uşuncc o amaz - ge ı erı ey ere · , . . 
Fakat italya siyasi saha a unuT' orrıere a ano~ gazetsı « anca f dö • b d 

1 0 
l b de kaldılar. Zaptel Jen y-0rlenne sa. 

ırüllerle sü910dür k k b" Ik d d d" .., nmege mcc ur ur ar. n nr, u- . . 
1
• ,. 

. • acısını çıkarmaktadır. Bu yandan ik 1ın ter i enca ır i a ım ın ı cagTz 1 d ki h 11 d (ktı Ok tlh mesahası Fransanın ilç mıs ı, nu• 
MeaelA ıröisü v~. kolları pembe, ~anedanı biribirine bağlıyan akra ordu ve Arapları, kendilerini ku - • .,, un u arı ~a ~ er e . ç sa- fusu 170 milyon, japon kuvvetleri ise 

mavi, turuncu . gı?ı açık renklerle balık rabıtalarını, diğer taraftan 93( ttıjbnı iddia ettiği Türk • Mısı r Lord Hal fak::;ın nutku hakkındn natlnr krcdı rn\\es~esesı _tarafından 300 bin kişi; bir )care kilometreye iki 
işlenmiş olan düz ıuyah veyahut ko- Bulgar_ Yugoslav paktının iki mem .3rşıhklı yardım proj-s:y]e ürkü r· efsirlerde bulunan Taymis ~azetc : vapılacak yardımlarla atölyeler aça~ japon askeri dllşfiyor! 
yu lAcivert yünden örgü blUzlar da leketin harict siyasetlerine vermiş r' . k c:do~t ve müslümem devleti> itcı1 zcümle şöyle yazmaktadır: ·aklar ve baş~alarına da sanatıa_rm Fakat bu da kafi değil. Çin. japon-
bu seen pek modadır: duğu istikameti istismar ederek itol . nın muhabbetini kendilerine te cBüyUk harptenberi bir nutkun ij ğ'r~tecek1e;dır. DeYlet bunlRrın ıa~" lnr için muhakkak ki çok pek çok ge-

Tabanı üç santımetreye kadar ya Sofyada nüfuzunu yürütmeğ· ıin edivordu. !tlntbuat tarafından bu kadar kuv- ve ınanelerı hususunda yaptığı mas- niş bir ülke. Napolyon Bonnparta kar 
yüksek olan spor iskarpinleri Avru- çalı•maktadır. Çok su··ku""r ki Aral:) devletleri Ar- \' etli bir ittifakla kabul ~dilmesi ilk raftan bir kurmmnu bile kaybetm!ye . . ld _ "b" 

" • . . ı . şı Rusyanın genış o ugu gı ı. 
pada plAjlarda taammüm etmiş bu- Bununla beraber dıwa kazmlm•r vutluaun i~q;aHni unutmus d <;iJ defa olarak görülOyor. Bu hal İn- c ektır. ÇUn~U bunlar, fılen bırıncl sı· Japonlar eline geçen dokuz vilA· 
lunuyor. olmaktan uzaktır. Halp halinde, il,.- "rler. B ır1 nl~ beraM,. bu f'ntirik;, giliz nıillct"nin, katlandığı biitün fe- nıf ~üstahsıller olacakla~~ır.. . yetin 795 kazasından 449 tanesi ta-

Şeffaf bir maddeden yapılmış olan değirmen taşı arasında ka1rnak istts ·la mÜ<'adl'."l .. ,.tmek için gayretle'!- dakArlıklara rağmen, hUkfimetçe gi- Bırkaç !ene sonra, yanı ılk ıkı ~ev- marn en Çin hükfimef nin mutlak kont 
gece sandalına gelince, onu ancak miyen Bulgaristan ( !'limaMeki Brı ' "mizi ,,_~t""f1"$'fıvı~. rişilen taahhüdlerin ifası hususunda '".e mezunlarını müteakip Türkıye, roın altında kalmıştır. 248 tanesi 
çok ekzantrik bayanlar giyecek, na- tık devletleri g;bi bitaraflığa dörtel1e Editb Bricon - La Republipue ı e kadar azimkar davrandığını gös- mektepte yalnız sanatı değil, ayni kısmt idare altındadır. Japonlann 
zart dikkati celbetmek istemiyenler "'O'>yOO teriyor. Çünkü bahis mevzuu olan zamanda çalışmayı da öğrenen b~ kontrolünde yalnız 59 knza var. 
OstO karanlıkta ışıldayan bir mad - J 1 c • h Danzigteki hürriyetler değ:ı, Polon- küçük sanatkArlann faydalı rollen- Çinliler, mareşal Fon Falkenhav· 
deden yapılmış çiçek resimleriyle apon ar ngız anın yanıp ve daha bazı devletlerin istik- ni duymata başlıyacaktır. Şarkta senin kumandasında Alman erklnı 
ıOsHl bu sandallan giyemiyecekler- Iilididir. }Iitlerin Danzigteki emelJeri nadir görülen bir if. harbiyesinin idaresi alhnda, bfrkaq 

dir. d • • ı ı ı d ırki değ"l sevkulceyştdir. Almanya Ankara, bu suretle muazzam in- hafta süren s ·u _ çeu _ Fu meydan 
Şehirde, çayda, altlan bir santi- ces~~ ını ça aca { ar 1 bir ihtilafa sebebiyet vermediği tak- şaat usta okulunun bulunduğu yay- muharebesinde rnağtUp oldular. Fa-

metreden daha yüksek iskarpinler ' dirde ortaya bir ihtilaf çıkmıyacağı laya doğru mütemadiyen genişlemek- kat mahvolmadılar. Sadece, san 
giyilmektedir. biltiln alakadar devletlerce mal6m- te ve atölyelerinin gölgesinde Ana- nehri taşırak muntazam bir şekilde 

Eldiven modasına gelince bu se- M ı } h b l d b ·· •• k dur. dolu yaylasının vahşt güneşini yene- geri çekildiler. O harpten sonra iki 
ne kllsik eldiven renkleri moda de- eS e e a er a lnlUCa CeSe t UYU Almanya tnailtere milletinin Av- rek yetiştirdiği taze sebzeleri ile ve durgunluk devri başladı. 
iildlr. Yalnız açık ve parlak renk- merası·mıe Ve meçhul tUtU.ıall rupayı askert tahakkümü altına al- kOl gibi ince topraklarında köklerin- Japon istilisı Çinlilerce meçhul 
!erden eldivenler modadır. bb d k l h d 

mata teşe üs e ece o an er ev- den humuslar yaratarak on sene zar- olan bir his yarattı: Vatanperverlik .. 
Bu eldivenlerin boylan uzun ve bı"r mahal~e ka.Jdlflldı Jet mukavemet etmek için tek bir fında bu mahallin Timurlenkten son- Söylendiğine göre garpta ve şimalde 

1lıtleri işlemel:dir. En ziyade moda • d "b" ·ıııh l ~ b"l 
a am il ı aı • a san acaamı ı mı- ra görmediği bereketli bir bahçeye mevcud muntazam Ç"n orrlu~u 1 mil-

olan renkler buvar kiğıdı rengi, pem- I . . . 23 h · ı h ı b" t nakletmi•lerdir. r dir > F k b j 
be açık firuze ve havai mavi renk- zvestıa gazetesının a~ra1n Cmeçcd u kıledr ·'ıde~. eb h ] " h 

1 
1 

• malik olacaktır. Ankara, on bet yaşı- yon 500 b:ndir. a at ugiln. apon-
, . . . tarihli nüshasında enteresan §OY e s na 1 ıgı u meç u ma a - 1111111111 nı dolduran bir şehirdir ve inki~f lar tarafından rrıeşgul veya cieğll do-

lerdır Dırseia kadar çıkan bu eldı- bir haber neşredilmiştir: !cengiz Hanın cesedi fevkalade bir Hayvanlann en çok itibar tarzı hayretbahştır. Ayni adımlarla kuz viltn·et içinde japonlara karşı 
venler bilekte azıcık büzük olarak _ Evvelce isvestia gazetesinin 8 de harbin sonuna kadar kalacaktır. d b F inkişaf ederek bir ada, bir vaha ola- •am 400.000 Çinli hakiki bir çete 
ıriyilmektedir. . . . haziran nüshasında bildirildiği üzere, merasimle nakledilmiş, cesedi Şan- gör üğü yer ir ransız cak ve biricik iradeye çok gilzel bir harbi yapmaktadır. 

Gayet 11
.k. dokunm_uı ınce ıpeklı Çind~ki japon istila ordu~an komu- si huddula~.na ~a~.r büy~k bi~ Çin köyüdür misal teşkil edecektir. Mevzuubah Çin illerin giriştikleri çetf' hnr11leri 

çoraplar g~yılme~tedır. Çorapl~rda tanhğı iç Mogolistandakı Eçınhoro v~ ~ogol suvarı mufrezesı takıl? et· Fransada Epri adında beı yQz nO- ettiğimiz müessese, şehrin dahilindf' bir ahenk ve ittifak dahilinde yapı-
moda renk yanı ekmek veya ızıl manastınna hücum ederek. burooa mıştır. Tabutun arkasından ccıhan f 1 b" kö d U u t h t kalacaktır. Şehre l2 kik>metre uzak tıyor. Her rete harb ~ahası. munta-nkt 1 1 d F k t · d" k c "h " . 1 __ 1 •1 d'- "k usu ır y var ır. m m arp a- .... 
re e o an ar ır. a a şım ı As- ebedi istirahatta bulunan Mogol fa- ratı l> nm KJ ıncı ı e ıger zı ıymet "h" d ld k öh tl" 1 b k" bir mesafede in"a edilen ve riftlikten zam Tehoung - King h0k6metl ile t · ı t "h d ·ı kt H } ld .. .. ..1 .. .. rı ın e o u ça ş re ı o an u u- " .., 
~~ rğengı ço~a~il an~ ercı e ı me e tihi ve kumandanı Cengiz anın "'§Y~ arı e. e gotur~ ~uş~ur. t çilk köyün en bilyiik hu~u~iyeti, dint kapaklarla muhafaza altına alınırn tayyare ve telı:iz irt bntı yapıyor. 

o u unu s y yor ar. cesedini ele geçirmeği dü§ünüyor - aymıs gazeteaının uıua mu- b • . 1 t b" k"ld muazzam haraJ·, su ihtiyacım temin Bu şartlar dahilindE' jnponlnr er-B ki · · 1 h b" . · bild" d... - C . a~ ram an gaye garp ır şe ı e 
aca an en ıyı yapan çorap ar du e mnın ır ıgı uzere, engız d etmektedı"r. Bu ... ilne kadar yapılan zak ve mühimmat idhalin<le <'Ok zor-i bö k k b w • d 1 . 1 1 . 1 ed" . .. .. 1 15 kutlaması ır. .. 

se ce a ugu rengın e o an Cengiz Hanın bu surete e e gt-cı· nnın ces ını goturcn a ayın M IA S . '-'Ortusu oldu mu, ı"na"at pek büyüktilr. Fakat. her Tilr- luk c;eki.vorlar. DPmiryolları h er gün 
k ff f l d 1 l 1 .. kil . d . d"f l Ş . . ese enJan .J Y" 

çok :~ a ;o~ap ar ır. v .na~Bmıya- rilecek ccattli .. ja~k".. arın. c~us~ '. > ... azar~ a . şı~e; ~:~ e Y al~ vıh- köyün en zensdninden, en fakirine kiln göyleyip tekrar ettiği veçhile kesiliyor. ı tila ed '<>n a raz"cl f.' viye-
ca t rş:yl a e.r lvere~e~ı~ tl"u ae; Mogol devletı hu ~~etıdnı~l .. ~c?'ı - yetımn sı~~ ın t ~."!' .. uy~"!' k -kadar herkes hayvanlara çok bakar kftfi değildir. cek vok par . 1{ tarı 
ne ayyor erle ış emel age ı, va tahtı> ittihaz etmeyı aur n. f\fl '"' uv ne muw1~a atınc A, utun şe ır Y k k t d .h. 

1
" • .:ı 1·,....,r .. kuttlO gı·hı" '!u··muşi re ktf' tllkenm· . 

l · · t ki" d }il · · bas h · l H kl J • edil · h l d at eşe a ır. ana ttıpa ıı ı e uav .;ı •" " ·~ n • •• , · çorap ar rlyılecektır. pe ı e . yuan vilavf'tının şe rı o an uy- ara tezyın mıe u unuyor u. ' 
1 

' ti t ' k d t d: olan toprağın. r•'ng i ııi ve prens.ip· 
Zarafetin miltemmimi olan bu yuay" nAkledileet'!kir. Alay yiire knmandE\nm cHedine ta v_ın arını ça 8 ıncıya il ar 0 .ve ı-

1 Ad k Ilı beslerler terini trkrar elrlc clm~'3i ve in !';u nların ufak tefek •eyleri intihap ederken Lakin 1·aponların bn planı ıuya zim hislerini flÖSt~rm•k ic;in sehrin rır er. am a 1 • • • • 
.. O o kB il 11 n bır n! b rla bundnn on bc>H "ene PVvel h n ,.lıı lıildcesi dar olan kadının çok dO şOn· düştü. Cnncinden bildirildiğine gö- "n Hivük r.adde~indr biriken Çinli . 8' n ~ n P. ~ ' 1 a ıner, 

mesini ve her elibisesine U)'gun gele- re. Cin hükumet adamları Mogol vr Mogollnrd'ln mü,.el· la:,;> g~yPt ka- köyQn beledıye roısı Ahn ba~lıtından dıkları zorl m· lur· 
· · k"ll · 1 b" l"k C · ı L-1 k h" h l'· k""tl · d ~u·nrnk nnnıcı "nbahtan akşarrıa ka- li\7.ımclır llil ı"\m cek olan bir cev{ _.,rctv ... '\·w"'f.\ ·c cammsı ve ı erıy e ır ı te enoız ar.>a' ır '- • " "" 1tTeı1•n an . 1 1

,,,. m ı>(' C 
1 

,. ~ rı 
ederiz. Hanın llhchnı aç;ıuak, c:eaedi ~izlice geçmiştir. c\ııı· ıcezdırır 1 



8 TEl.!MUZ 1989 CUMARTESİ (ANADOLU) (SAHiFE 9) 

Merakeş Köylerinde hayat: 

Halk, şaşkın bir halde sokağa dö. rip tedavi tarz/arı 
külüyordu. Bunların çoğu Ahmed Bir kanserli 
Hayrın evine doğru koşuyorlardı Fikirlerini 

Bu malikAne,kllçilk bir kale gibidir. -21- Anlatıyor! 
Fakat, fakat ben, senin evhamlan- mek için blltün köy kızlan toplanmış-ı Halk, şaşkın bir halde ~okağa dö- Afrika yerlilerinin hayatına dair 
dığın şekilde, meselelerin bilyüyllp lar, yemekler p '. şirilmiş, Kur' anlar 

1 

külilyordu bunlı.rın çogu Ahmed yaz .lan eserler ve makaleler ne ka-
alevleneceğine hiç te kani değilim. okunmuş, gece vakti de eğleııcdcre Hay1·ın evine doğru koşuyorlardı; dar çoğalırsa çoğalsın , bunun fay. 
ÇUnkll evvela kızın babası ile muta- başlanmıştı.. - Ne var, ne oluyor? dası gllıı geçtikçe ziyadeleşecek ve 
bıkız. O, muhiti tenha bırakacaktır. Kapı aralıktı ve davetliler, mey- - Latiferi kaçırdılar .. Beş silahlı, henüz bakir olan bir çok ahilik ve 
Hadise duyuluncaya kadar, biz köy- danlıkta büyük bir halka teşkil et- Latifeyi alıp götllrdüler.. adetler yeniden keşfedilmiş gibi gö-
den çok uzaklaşmış olacağız. Ve izi- mişlerdi. Halkanın orta ve etrafında Faknt bu koşuşanlar, daha ziya- rünecektir. 
mlzi bile bulamıyacaklar. meşnleler yanıyordu . de ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklardı Yanımda genç doktorlardan biri 
Salahaddin, Süleymanın sözünü kes- Mehmed Ali, ta ilerideki bir kö- Çünkü köy gençleri, namaza durmuş- olduğu halde Merakeş pazarlarında t': 

şeyi tutmuştu. laı dı. Çığlıkları duyuyor, fakat yer- geziyorur.ı Bu pazarlar, binlerce be-
- Ah be Süleyman, ah, dinlemiyor- Nihayet Süleyma n ve arkadaşları l cı iııd en kımıldamıyorlardı devinin sokak ortasında kurduğu 

n n ki.. Nureddini ben tanırım. Yıldı- göründüler .. Beş atlı, yıldırım hı 7. ı il~ Nihayet ııamnz bitmişti. Nureddin karmakarışık .atış mahalleridir ki, 
rım gibi, kasırga a-ibi bir gençtir. Ona yakl-.ştılar ve inanılmaz bir süratle arkadaşlarının arasında cami kapı- bilhas•a satılan malların tenevvüü ve 
kainatı versen, biz bu hadise karşısın- atlarından sıçradılar. Kı •a bir fısıl- satıcıların bağrışıp çağrışmaları nok
da atıl kalmıyacaktır. Şunu kabul et- dama oldu. Sonra rüzgar gibi içeriye ~. ındaıı çıkarken, ~!ehmed Ali yak- tasından nakikaten orijinaldirler. 
melisin ki, bunu yapmakla, baya tının daldılar ve bağırdılar: !aştı: . Dar bir r.1eyd aııdaıı geçerken ar-

ti: 

herhangi b 1r saatinde bıçaklanacak - Kımıldamayın vururuz, - Nureddın, uyuma, toparlan, ni- kadaşım bana küçük bir çadır gös-
veya kurşunla delik deşik edilecek- Süleyman, on adım ileride duran şanlını kaçırdılar.. terdi; ve, Saf da: Merakef halkından bir tip solda: iki haata tipi. 
sın .. ÇUnkll sen Latifeyi kaçırmakla Latifeye doğru sıçradı ve genç kızı, Nureddin, ona fena bir söz söyle- _ İşte, dedi; miltetayyiplerden tarsın zavallı hastamızı .. > Derhal harekete geçmek lüzumu-
onu vurmuş oluyorsun. Nureddin yerinden fırlamak isterken kuvvetli meği doğru bulmadı. Bu genç, hakika birisi icravı san'at ediyl>r. Mes'eleyi anlatmıştım. Biltün limit- nu duydum. 
ı>.ffetmez.. kollan ile yakaladı. ten yakı~ıklıca, uzun boylu, geniş o- _ HU.kfimet bu adamları tabib- !er, benden evvel hastaya çağrılan - O, bizim önümüzde sizden 

-Fakat maksadın ne Salahaddin? Ahmed Hayr da kapının arkasın- muzlu, çatık kaşlı bi rgençti. lik yapmaktan ~enetmiyor mu? yerli miltetayyipe bağlanmıştı. kurd çıkarabilir mi? 
-Sana bir bedevinin ahvali ruhiye da bulunuyordu. Ve haydutlardan - İlahi Mehmed Ali- dedi - bere- _Hayır ... Hllkfimet onların hUr- Çantamı hazırlayıp da odadan çı- Dedim. 

sini anlatıyorum. Hem bu bedevi, biri, tabancasını ihtiyar bedevinin ket ki kızın yok. Çünkü kızın olsay- riyetine karışmamakla beraber ba- kacağım b;r sırada el' an sllkfinetini - Evet derhal çıkarır. 
Nureddin gibi bir insandır. göğsüne dayamıştı. dı .. Hiç kimse kalkıp ta kaçırmazdı. zan tehlikeli bir surette tedavi' tar- muhafaza eden yerli hekime yaklaş- - O halde bekliyoruz; yerli dok-

Süleyman, sırtını arkadaşına çe
virdi: 

- Anlaşıldı SaJahaddin, peki dos
~um, peki .. Ben de bu iti kendi ba
şıma a-örilrllm .• 

Salahaddin yerinden kalktı: 
- Hayır, beraberiz. Ben sözllmü 

tutmasını bilirim .. Vazifem seni ikaz 
etmekti. Bunu yaptığım için, netice 
ne olursa olsun, vicdanen milsterı
him .. 

Süleyman a-erlT• dGndQ ve kolları
nı açtı: 

- Gel Salahaddin, gel kııcaklıya-
yım seni, 

Dedi ve sarmaşarak öpüştüler .. 
- Şimdi? 

- Hareket salı ııünO de&'il mi? 
- Evet!. 
- Şu halde, şimdilik Allahaısmar

ladık .. Benim görülecek bazı işlerim 

Kimse ses çıkaramıyordu. Sala- ÇllnkU m utlaka suratı sana benzer- zı takip edenleri derhal yakalıyor. tını; ve, torun uz gelsin de bize kanserinizin 
hadin sıçradı ve hemen Latifenin ağ- di.. Maamafih bunların içinde muvaffak - Çocuk, ihtimal ki yarın öle- kurdlarını çıkarsın 1 
zını bağladı. Gene ayni süratle atla- Mehmed Ali acı acı gllldll: olanlar da çoktur. cektir. Hasta hizmetçisine birşeyler em-
rına bindiler. Ve birdenbire köyün - Sana sl!ylemiyorum, deminki _ Cahil bir adamın tıb sahasın- Dedim. retti. 
içinden keskin, acı çığlıklar yüksel- çığlıklan duymadın mı? da muvaffakıyet göstermesi inanıl- Mlltetayyip, burnoızunun içinde Ben on dakika sonra uzun boylu 
dl.. - Devam edecek - mıyaook bir hAdisedir. kımıldayarak gözlerini bana çevirdi; bir yerli hastanın baş ucuna geldi ve 

-------000*00 _Böyle söylemeyiniz! Yan ho- ve mütevekkil bir sesle, sonra yarayı açarak oradan bir ucu 
ca, yan sihirbaz ve bllğücil olan mil- - İhtimal, diye mırıldandı. ağzında bulunan cam tüple birşeyler 

Kardeş Iran' da · 
a liyeti 

yeni bir hattın 
resmi yapıldı 

Birkaç gün önce 
daha küşat 

tetayyibler, ecdaddan kalan pratik Ve derhal ilave etti: (Büyllk emmiye başladı 
tedavi usulleriyle bize dahi meydan olan ancak cenabı haktır.) Bu manzara cidden tikslndiri-
okuyarak en atır hastalan tedavi et- Derin bir teessür içinde hastanın ciydi. 
mektedirler. yanından ayrıldım. Bu vak'anın üze- Neden sonra bay mlltetayylp, tll-

Her sözlerinin başında (Allah bi- rlnden Uç a-Un geçmişti. Pil yaranın llstUnden çekerek kilçllk 
1ir!), (Allah kadiri küldür), (Ancak .Başka bir hastaya gitmek dola- b'.r bardaiın içine onu gllzelce fl!le-

necat Allahtan gelir!) diyen bu zat- yısıyle ayni mahalleden ilerlerken, dı. 
1ara, halk bizden daha çok iltifat hasta çocuğun evinin önünde dur- Bir de ne &.örelim!. •. 
eder. dum; ve kapıyı çaldım. Uzun bir kurd, bardağın üstOnde 

- Mütetayyiplerden dostlarınız Kapı açıldı dolaşıyordu. 
var mıdır? Ve merdivenin başında çocuğun HarikulAde değil mi? 

- Çok! .. Bir zamanlar onların annesi göründll. Evet amma, cUr'etkAr şarlata-
tedavi tarzları ilzerinde tedkikat bile O, gülllyordu. nın evvelce dilinin altında sakladığı 

'· yapmıştım. Şunu da size söyliyeyim Acaba anne, aklını mı kaybet- kurdu nasıl bir el çabukluğu ile tü-
' • ' ki, mütetayyiplerın torbalarındaki mişti? pün derununda tuttuğu ve sonra onu 

Balod istasy~~una gece indiler. ilaçlar, kurunu vilstadan kalma bil- Aramızda, sflr'atle şu muhavere yaradan ayırıyormuş gibi yavaş ya-

vnr .. 

Süleyman, SalAhaddine, gilerle yapılmış şeylerdir. Bunların geçti: vaş bardağın üstflne getirdiğini bil-
- Ben sana söylemedim mi, de- içinde çok işe yarıyan nebati kökler - Hastanız ne oldu? miş olsanız, herhalde sizin de bizim 

di. Bak, etrafta kimsecikler yok, bizi . yahud mayiler bulunduğu gibi, hiç - İyileşti l gibi asabiyete kapılacağınızı sanı-
ne gören olacak, ne de tanıyan.. bir işe yaramıyan ve tamamen saçma - Nasıl, iyileşti mi? 

nm. 

- Evet, iyi etm'şiz. olan mevad da mevcuddur. Ancak - Evet. o gün odada gördüğü. 
Süleyman, başını çevirip llçüncU bütün bu tedavi tarzını topyekfin ih- nllz yerli hekim, oğlumu llç gün için-

mevki vagonlara doğru baktı. Ora- mal etme)< doğru değildir. Ben, Af- de tedavi etti. Şimdi oğlum, pazara 

Fransa hükOmeti buralarda tıbbi 
faaliyetlerini glln geçtikce daha çok 
ziyadeleştirmekte ve halkın muzir 
görenekleriyle mücadele etmektedir. 

daki kompartimandan birinde de ikada öyle hadiselerle karşılaştım çıktı. 
dudaklarının ucunda sigaralarını çe- ti... Hakikaten şaşırmıştım. Mütetay. *** 
kiştiren üç kişi inm'şti. - MeseUi, bu hadiselerden biri- yip, hangi ililçlarla ve ne gibi tedavi -l 

Bunlar, hakikAtPn çehrelerine ba- sini lütfen bana anlatsanız... tarzlariyl~ ölüme mahkfim bulunan stanbu[ Cağafoğ[u 
k•lınca, mahiyetleri kolaylıkla anla- bir hastayı mezardan gerisin geriye Sıhhat Yiurdu - Maalmemnuniye dostum. Bir "evirmişti! 
şılacak olan üç hayduttu. Üçll de zama 1 M k k b b Y S h" d M n ar, e nes asa asında u- İşte ben bu mes'eleyi bir tilrlll a ıp ve mü ürü anisa· 
korkunç ve seri bakışlarla etrafı tet- lunurken ağır bir hastanın başına 
kik ediyorlardı. Birisinin kulağı ya- ç "--ld hallede~emiştim... lı operatör Orhan Ünalan a,.uı ım Hasta, on dört yaşlarında Bir p.rlatanlık 
nmdı. Dig" erinin çenesinin altında gOzel bı'r kt o fl · · 1 çocu u. nun yevrısı Tam bir saatdanberi pazarda do- stanbulun tanı merkezinde bü • 
derin bir yara vardı. fazla t hl"k ı Son hatbn açılıtında Millet Mecliai Reisi ile Baıvekil ve diier zevat... ve yarası e ı e iydl. Jaşıyordu,k. Nihayet, rahatça bir kah- tün profesörlere en yakın ve ucuz 

Süleyman, etrafa bir göz daha fır- s. M. ı. Şahinşah Riza Pehleviniıı lan kısmının inşası yetmiş dört mil- Derhal çantamdan çıkardığım veye yerleşip de soğuk bir şerbet iç- huıusi bir haıtahanedir. Erkek ve 
!attı: İranda iş başına geldiği gündenber: yon reyal (altı milyon tllrk lirasına) aletlerim le hastanın yarasını delmek tikten sonra, dostum gene anlatmıya kadınlara aid her nevi ameliyatlarla 

- Evet, kimseler yok. giriştiği ve başardığı işlerden, mem- mal olmuştur. '"? b~ suretle hem onun çektiği acıyı başladı: idrar yolları, bağaz, burun, kulak, 
Diye ınınldandı. Halbuki bir tek lekete ve millete yaptığı sayısız bli- Açılış töreninde başvekil, millet mec dınd;rmek, hem de yüzde on bir Qmit- - Yalnız şunu tasrih edeyim ki, ıröz hastaıkları ve anıeliyatlan haa

göz, ta uzaktaki bir ağacın arkasın- yllk hizmetlerin en mühimlerinden bi !isi reisi, yollar vezir vekili ve me - le ~endisini ölllmden kurtarmak is- demin söylediğim hildise fevkalade- taların arzu ettikleri yiikaek müte
dan kapanıp açılmış ve heyecanla ri, memleketi demir ağlarla örmek buslar, askeri ve sivil birçok ileri ge- tedım. den vukubulmuş bir vak'adır Size haaaıılara yaptırılır. Hiç bir vasıta-
!larl&nıı~ıı. meselesidir. Hazer denizini İran kör len memurlar hazır bulunmuş ve yol- Benim, cerrahi iğnelerle meşgul ikinci bir vak'a daha anlatayım; o za- abat vurmadan dofruca müesaese-

.eu tek ıı-;ız~n s1hibi malllmdu: fezine bağlıyan ve İranı şimalden ce- !ar veziri vekilinin nutkunu mUtea- olduğumu gören hastanın annesi sil- man göreceksiniz ki Afrika yerlileri lmize ıelecek bemtehrilerime asa •

1 
Kıır FellAh '.Mehmed Ali. nuba kateden Trans İraniycn ııdlı kip başvekil s. M. t. büyük Şahinşah ratle oğlunun üzerine atıldı: içinde mütetayyiplik yapanların ara- mi kolaylık ıösterilir. 
Her treni beklemişti. Eline geçir- (1400) bi ndört yllz kilometrelik bu. namına hattı açmıştır. - Hayır, hayır! Diye bağırdı. sında birçok şarlatanlar da vardır. lstanbul Telefon: 23165 

diii ipin, öbür ucunu da mutlaka çı- yük demiryolu bundan bir müddet Bu vesile ile şunu da kaydetme. kat'iyyeu oğluma elinizi dokunmayı- Bir giln Muhammed Abdullah 
karıp çekmek istiyordu. Bu işin için- önce biterek resmi küşadı icra edil- den geçemeyiz ki biz Türkler kardeş nız ! adında kanserli bir zenginin muaye-
de konWııı iç:n aervet ve uueı ,-.. ~- mlş ve bu haberi sütunlarımızda ver !randa vücuda gelen her bir terakki Anneye, tehlikenin yakın bulun- nesine gitmiştim. Kanser, zavallı ada-
dı. -~ miştik. Bu demiryo!unun hitamında eserinden bllyllk haz duymaktayız. dutunu ve eğer tıb aleminin emrettiği mı mlldhiş bir surette tahrip etmek-

Sü!eyman sordu: . Şahinşah Tahrandan Horasana, Tah- bu tedavi yapılırsa belki de oğlunun teydi. Hastaya yapılan bil tun ameli-
- Atlar nerede Salabaddın? randan Şiraza ve Tahrandan Tebrize YARDIM EN BOYOK ViCDAN ölilmden kurtulacağını ısrarla anlat- yatlar ve mlltenevvi tedaviler seme-
- Biraz ileride •. İki daika kadar uzatılacak demiryollarının inşasına ZEVKID1RI tım. resiz kalmıştı. 

Yilrüyecef'z !. başlanmasını emretmiş ve bu direk- Yurd yavrulan O sırada gözlerim, odanın bir kö- Muhammed Abdullahı inceden 
- Acele edellm.. Yatsı namazı tif llzerine Tahrandan Tibrize olan Okuduğunuz kitapları çocuk eair- şesinde çömelerek oturan bir adama inceye muayene ederken o bana biraz 

Yaklaşıyor.. hattın keşif, harita, tesviye! turabi- geme kurumuna verineniz yeni yıl- teaadllf etti. Odadaki hısım akraba da memnun olarak, 
Onlar, tenha yollardan köye dof- ye gibi amellyelerine ve Tahrandan da kitap alamıyacak arkadaılarınıza da istimdadh nazarlarla bu adama Kurdlar alınıyor! İyileşiyorum 1 

~ uzak~aşırlarken. Mehmed Ali de, Horasana olan hattın ise inşasına yardım etmif ve küçüklükte bu zev- bakıyorlardı. Dedi. 
k:~:a hır .atla, diğer bir kısa yoldan başlanmııtı. Bu hattın Tahrandan Ge ki tatmiı olurıunuz. Yanımda gılrilşillen şu muhavere- Hastaya, 
duğu &'eldı. Ahmed Hayrın evinin ol- rmaar ve Germsard~n Semnana ka • yi dikkatle dinledim: - Ne kurdlan bunlar! 
le 

1 
Yerden şarkı, def, zil, ut aes- dar olan iki yüz ellı kllometrel!k kıı Dr BEHÇEJ' U ~ - cHastamızı iyi edecek yalnız Diye sordum 

"Sevdiğim Adam,, 

Roman 
YAZAN 1 

ORHAN RAHM1 GÖKÇE 

Fiatı 50 kuruş 
Yeni çıktı. Çok nefis, edebi bir 

eeerdir. Bütün kütüphanelerde 
bulunur 

r·._.------------., 
Satılık Ev rLA~ellyordu. dar kamı biterek işletmetc açılmıo- • o dur.> - Vücudumdan çıkan kurdlar ı 

çöl ife, ırelinlik elbiselerinin içinde tır. Çeeak bastalıklan mUtabu- - cEvet, onun l!Açlarından başka - Kim çıkarıyor kurdlan? 
B Prense~! ııibi kurulmuştu. Onbeı ayda biten işbu hatta onlki Haatalanm 11 ,30 daıa hin hiç bir llllç yavrumuza kAr etmlye- Hasta tam bir itminan içinde yer. Kızılçullu otobiia durak yeri 20 

Y•ri~~Un, Ahmed Hayrın evi, ldeta istasyon vardır. Beş saatte gidilen kadbar Beyler ıodkakfınbd~l Adheıık cektlr.t ıı bir m;tetayylbin ismini bize söy- No. lu ev ıatılıktır. Müracaat yeri: 
811 oynamlftı. LAtife)'i giYdil'· bıı hııttın Gennıardan Semnana o· mat auı yanı'l il a '-' e er. - cKendisine yalvııralım ! Kur- ledi. Kızıl ulluda bakkal ALI .... --~~--;;;;;;;::.:..:,;::;:.,_.1 

' / 



(SAHiFE 10 ) \ANADOLU) 8 TE:.iMUZ 1939 CUMARTESİ , 
-

ş mda vaziyet Berli'n·PAoskova· 
Tal/in 

Suriye Cumhur reisi, dün istifa etti. 
vaziyet nazik 

- Baştaraf ı 6 ıncı aahifede -
buk kapılabilece2'ini ve bu şek'ldc 
Balbk devleUeri mes'elesinin de hal
ledilmiş olacağını bildiı mektedir. 

Muhabir hadisatı ve tar:hi tetkik 
Patis, 7 (Radyo) - Suriye cum.. Suriye siyasi partil~ri yarın müş- ve Estonya efkarı umumiyesini tah-

hur reisi bugün istifasını vermiştir. terek bir içtima akdedecekler ve bu 1il ettikten sonra, Estonyanın dostlu
Şamdan alınan son haberlere gö- meydana çekilen cumhur reisinin ye- ğunu kazanmak için Sovyet Rusya 

re. vaziyet gi tikçe nc~~aket kesbet- rine kimi seçeceklerini tesbit edec~- hakkında besledikleri fena kanaat-
ınektedir. lerdir. leri gidermek lazım olduğunu ve de-

---------ıooo1rooo mokras'lerin buna muvaffak olabile

Londra -

d 

lan ar· aktır. 

Diğer taraftım Etrüek t'ni vapur
lardan Tırhan pek yakında limanımı 
za grloeektir. Yeni va? ır t~crübe 
s" et'nde 13,96 mil kaydedilmi!tir 
n f T) vapurların tabii sürati on ile 
l ·cu 1::. olduğuna ~öre yeni vapur 

Kakü a 
cek vaziyette bulunduklarını ilave 
etmektedir. 

Dış Pol:tika 

ur. 

Fransa 

nen!n mahkemece vcrjlcn izalei şuytı 
kararına istinaden 11-8-939 tarihi -
ne mü::ınd:f cuma gi.inil snat 15 de İz
mir su.h hukuk mahkemesi salonun
da satışı yapılacaktır. B uartırmnda 
tahmin olunan bedelin yüzde yet -
miş beşi nisbetlnde bedel verild !~i 
surette talibine ihales1 yapılacak ak-

Erkanıharbiyesind.e bir si takdirde satış 15 gün daha uzntı 
konferans larak ikinci artırması 26-8-939 cu _ 

P · 7 (R d ) B ü ki< :nıartcsi günfi saat 10 da gene daire_ ar s. a yo - ug n er u - . 

h b . . . d i . d mızde 'l·apılacaktır. 
ı ar ıyeı umumıye a rcsın e ge - ·. . . 

t G 1 · · t • d k ., b' Gayrı menkul üzerınde hak tale-
'1 r8 nm enın nynsı:ı ın e as erı ır . 
, t kd d'l · ü lıınde bulunanlar ellerindeki resmi 
,~on ~t·amı a e ı mı§ ve uzun m - . . . . 

. . vesaıklerıyle bırlıkte yirmi gün için 
ı ........ t 1uh:'\ muvafıl·ttr. 'rnkereler ceryan eylemıştır. . . ... 
1'11 lliiflHIJ'UllliUIJ'HflllUIJllflfllfl'f IUUlllfllflllllllllf 111111111 llf llflUllJlllllllUlllllllllllf de ~aıremize m ilracaatları la.z:mdır · 1 J•• 4 ı T ı Aksı halde haklarınçla tapu sıcıli ma 

Uzum U i ot lii molmachkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Müzayedeye iştirak 

etmek istiyenler kıymeti muhamme6'.ASABA HA TTJ: 
İ zr.ıir - İstanbul ~ A.nka.ra rolcu treni hPr rün 11a:ıt 6 ,30 da hareket 

der. (Bu trt"nde Par;al" • Cuma • Çarşamba) günleri Ankara için bir 
yatı:k!ı ve E kişehir için bi.r yemekli vagon Yardır. 

İzmir • Aln chir yolcu tt'eni her 8'Ün saat 16,40 d.ı Basma.haneden 
hareket eder. (Bu trenin M:ıniş,,,.da aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Somaya devam vardır.) 

İzmir • Bandrrmn sürat treni Pazartesi - Ç<llrşamba Cuma günleri aa
et 7 ?\) d:.- he.!'.'e l ~der. (Bıı trenlerle İstanhula gidecek yo1cular için 
fiandırınadan vapur vardır.) 

f zmir • 8imdn•ma yolcu treni Sah - Perşembe ~ Cumartesi - Pazar 
t:üııleri ıaat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lsta!"bu1a gjdf"cek 
}O!c:ular için yalnxz Pertcmbe ve Pa:ıar günleri Bandırmadan vapur 
vl\rd:r.) 

AYDIN HAIT: 

nenin yüzde yedi buçuğu nisbetindc 
pey akçası veya milli bir banka te -
minatı irae etmeleri lazımdır. 

Şartname 21-7-93!) tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için açık 
ta ve gayri menkulün evsafı da şart
namede yazılıdır. Gayri menkulün 
Yergi vesair kanuni mükellefiyetler 
satıcılara v eyüzde iki buçuk dellii. -
liye ve ferağ harçları alıcıya ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşinen öde
necektir. 

İhaleyi müteakip müşteri :hale be-
delini vermediği veya veremediği 

lzmir - Karakuyu • Afyon yolcu treni Puart,,ai . ç,.~~"'rnba. - Cuma ımrette gayri menkul tekrar 16 
-Cumarteııi l!'Unleri saat 22,50 de hareket ec!el'. (l'lu tren K.arakuyuda gün müddetle arttırmaya konulup 
Burdur - İspart111 ve Eiirdrre giden tren .. rnü'tı.1-: ,..,ıı .... ) bu ıırttırmada en çok bede! verenin 

lz:nir - Nazilli yolcu treni her gün Jaat 15 ô,. ha-,.k .... t ~der. üzerine nihalesj yapılacak arada ta-
lıtrnir • Nazilli otoray her gün saat 18 de ha':'"kot " 1nr. hakku kedecek ihale farkı hiç bir 
lz~ir - Denizli yolcı.ı treni her •Ün saat 10 da harr k et "der. hükme hacet kalmaksızın vecibegini 
İ:rmir • Ôdetr.İ:\ yolcu treni her JrÜn .saat 18,10 da ha,.,.ket ,.der. ifa eylemek müşteriden tah3il oluna 
lzmir - Tire - Ödemit ınuhtelit yolcu treni her ılin 3aat 5,45 de ha· caktır. Daha fazla malOmı t almak 

reket eder. istiyenler dairemizin 939-1571 say1lı 
f7.mir. Tire otoray bel' giin saat 16.30 d" h"'""k"t ~~"""'· dosyasına müracaatları lüzumu ilin 

ıın1ııııııııınıııı111111111 ıııınıımmıımımııııııınııııı~ııııı_mı__,ıı~-~1-...... 1111;_ııı_1111_l'll_lll_mı_ıın_ı _0ı_un_ur_. ------

K r a 1 Zogo E:ektrik tesisatı için müteahhit 

V.' taraftaTların'n 
m=ıllrrrı müsadere 

olundu 
Tira_n, 7 (Radyo) - Kral Zo20 

·ile taraftarlarının gayri menkulleri 
musadere edilmi§tir. Hükümet, bu 
hususta çıkan kanunu derhal tatbik 
mevkiine koymııshlr. 

----- -00000 -

Yugoslav 
soko:Iarı 

,r; f va' ya gidiyorlar 
" 

1gr~d. 7 (A.A) - Sofyada Bul
gıı · - Yunan teşekkUlii tarafından 
t t ) cc!i!en büyük tezahürata işti -
r ı ı •nek üzern YugoslRv Soko!ları 
dün nkşam Sofyaya harE'ket etmiş -
ı .. ~' . 

aranıyor: 
1 - Bodrum belediyesinin Nqfıa Vekaletinden musaddak 30,0 l 4 

lira J O kuru§ keşif bedelli elektirik tesisatı 28/6/939 tari
hin:lcn it:bttren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulü ile mü~ 
nakasaya çıkarılmıştır. 

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

3 - Bu icıe ait teminatı rnuvakkate bedeli 225 1 lira 05 kurusur. 
4 - lstel;rlerin asgari 30000 liralık elektirik tesisatı yaptıkl;nna 

dair ehliyeti fenniye veşikası ibraz etmeleri şarttır. 
5 - ihale temmuzun 28 inci cuma günü saat on beştedir. Bod

rum belediye dairesinde yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununda ya

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

7 - Bu işe ait evrakı fenniye 1 SO kuruş mukabilinde Bodrum be 
lediyesinden ve Muğla Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 
Bu hususta fazla malumat istiyenlerin Muğla nafıa müdür ... 
lüğüne ve Bodrum belediyesine müracaat ederler. 

8 - Münakasaya taahhüdli.i posta mektubile de iştirak edebilir
ler. Bu hususta vukubulacak teahhiirden m·~ıılivet kabul 
r.cHlmez. 8 11 l 4 17 4840/2404 

Olivier ve 
Şürekası 

Lıw.ıT.t. r 
,-apur aceuta3ı 
Birinci Kordan l\.EES binası 

TEL. 2443 
LONDRA HATTI 

cBELGRA VİAN» vapuru 5 tem
muzda gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Hu11 için yük alacaktır. 

cAdjuatanb vapuru 10 temmuz-
da gelip Londra için yük alacaktır. 

LİVERPOL HATTI 
cALGERİAN~ vapuru 20 tem

muzda Liverpoldan gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda Liverpol için 
yük alacaktır. 

Satı 'ı "'~ mo~örsihlet 
Rudge markalı beş beygirlik te

ııiz kullanılmış bir motosiklet satı

lıktı r. isteyenler Karşıyakada Hay

·far Edene müracaat etsinler. D: 1 O 

lstanbu! dördüncü 
~oter~iğine: 
İstanbul, 10. Haziran 1939. 
Dairenizin 2. Mayıs. 1938 tarih ve 

IJ104-178 sayılı vekaletnamesiyle 
ı~erek şirketimi?:in ve gerekse umum1 
·ekili bulunduğumuz Türkiye şeker 
'abr·kalan anonim şirketinin yalnız 

1zmirdeki muamelatını tedvir ve de
·airi rc~miye ile müessesatı huırnsi-

ve ve bankalardaki işlerin 1 takip ve 
;ntaç ve her tiir!O tediyat ve tahsilı'.i

•ı. ifa 1,;e derozito ve teminatı muvak 
kate ve katiyc mektup ve p~ralnrını 
·ta ve i~tirdat ve vapur ve şimenrli -
fer \'e posta ve gümrük idareleriyle 
kumpanya ve acenta ve depo ve is
ta~yonlara gelmiş ve gelecek taah -
hUtlü ve taahhüt.~ilz ve kıymetli ve 
kıymetsiz paket ve mektup ve evrak 
ve telgraflan ve bilcümle emval ve 
eşyayı ve bunlara ait vesaiki teslim 
ve teRelHim ve her türlü sigorta ta -
ııhhüdat ve muamelahm akit ve im
za ve primlerini tediye ve tazminatla 

"1Il1 talep ve tahsil etmek ve sureti 
tımumiyede ahzil kabze mezun ol -
mak ııeliihiyetkeriyle şirketimiz namı 
na bilesale ve Türkiye şeker fabrika 
ları anonim şirketine izafetle bilve
kale tevkil eylediğimiz İzmir büro -
muz şefi Muhlis Batmanın sıfatı ve
kaletinin devamına mezkür Büronun 
ııhiren lağvı dolayiıı:yle bir li.!zum 
ve ihtiyaç kalmamış olduğundan bi7. 
znrur yukarıda tarih ve numarası ya 
zıh vekaletname hükmü iptal eyle -
diğimizi beyan eyler ve keyfiyetin 

lzmirde usulen ilAniyle beraber be
yannamemizin birer suretlerinin Tiir 
kiye cumhuriyet merkez ve Türkiye 

cumhuriyeti ziraat ve Türkiye iş ban 

kalannın İzmir şübeleriyle İzmir 
gumrilk idaresine ve bizzat halen 
İzmir buromuzda bulunan Muhlic; 
batmana tebl:ğini ve bir nu~hai mu
saddakasmrn da şirketimize tevdiini 
maalliihtir;ım rica ederiz. 2414 

Türk endüstri ve tecim A. Ş. 
10 Haziran 1939 

25 kuruşluk damga pulu 
İmzalar okunamamıştır. 

İstanbul dördüncü noteri resmı 
. mükrü Ali Murtaza Astan 

26 Haziran 1939 
20 kuruşluk tayyare pulu 

Bu beyanname nüshası taleb veç
hile neşir ve ilan edilmek üzere iz -
mirde münteşir Anadolu gazetesi ida 
re müdürlüğüne tebliğ olunur. 26 
Haziran bin dokua yüz otuz dokuz 
pazartesi günü 

İstanbul dördüncü noteri resmi 
mührü ve Ali Murtaza Astan imzası 

26 Haziran 1939 

Kimyevi ve bald:eriyoloji r~porlan haiz yüzlerce senedenb~ri 
.;~hhate faydaları mücerrep o up İzmir - Çeşme şosesi ~erinde güze) 
manzarasiyle meşhur 

Urla Malgaca içme eri 

çı dı 
~Al'.n .. llmSEilllllB#:IÇJ 

Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin «Urla 
Malgaca içme suyu hakkında Kalispatın Şurprudel Zals 

suyuna ezher cihet rüçhtındır.~ buyurdukları bu su; müz
min mide ve bevap tetennüçleri, karaciğer, dalak hastalıkla
rında müzmin safra kesesi ve safra yol1arı iltihaplarında. 
safra. kum ve taslarında, müzmin inkıbazda, sismanlık, nak

ris ve şeker hastalıklarında, barsak, şirit, sulucan, mesane 
lyolları ilah .. gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifa bahş ol-, 
~duğu tecrübe ile sabittir. 

Urla Malgaca içmelerinde 
Mükemmel adaları havi havadar güzel bir otel vardır. içmelere ae

lenlerin yiyecek ihtiyaçları gayet ehven olarak temin edilmiştir. 
içmelere uğranıak üzere Basmahane civarında Belediye santral ga-ı 

rajından her saat başına hareket eden otomobil ve otobüs vardır. 

DEMİRCİDE TASARRUF TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Şirketimizin 938 senesi alelade senelik kongresi 28/7 /939 cuma 

günü şirektin merkezi olan Demircide yapılacağından şirke~ ortakla
rının o giinde teşrifleri bulunamıyacakların şirket merkezinde bulu
nan hisııedarlardan birisini tevki) eylemeleri ve içtima güniindcn bir 
haftı:ı evvel keyfiyet ve hamil oldukları aksiyon numaralarının ıirko
timize hildirilmesi ilan olunur. 

RUZNAME.I MÜZAKERAT: 
1 - idare ve murakabe heyeti Taporlarının okunma11. 
2 - 938 sene.si muamelat ve hesabatmın tetkik ve tasdik ile ida .. 

re ve murakabe heyetinin ibrası. 
3 - Tahakkuk eden temettü ün tevzi ine karar itası. 
4 - Yeni hisse senedatı ihracı suretiyle §İrket sermayesinin 

1 00.000 liraya iblağı. 
5 - Demircide halıcılıkta müstamel ilme boya ve halı yıkama 

fabrikasmın tesisi. 
6 - Müddeti biten idare ve mürakabe heyeti üyelerinin yeniden 

seçilmesi. 
7 - Murakaba ve idare heyetinin ücretlerinin tayini. 

Bergama belediyesinden~ 
1 - B'"rgama içm~ suyu tesisatı için 2SO adet 13/15 M. M. lik'. 

ve ! O adet 20 M. M. tik su saati fenni ve hususi şartnamelerine tev• 
fikan satın alın~.cağmdan açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Saatların muhammen bedeli 3720 lira muvalt.kat teminat 
miktarı 279 liradır. 

3 - Şartnameler belediye fen dairesinden bedelsiz olarak v~ 
riHr. 

4 - İhale 12 temmuz 939 çarşamba ıı{inü saat onhcşte lielcdiye 
dairesinde yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad 
delerinde yazılı vesikaları hamil~n mezkur gün ve saatte belediye en• 
cümenine müracaathm ilan olunur. 25 28 4 8 4429/22166 

-AYdı 
meninden 

• A •• 

aımı encu· 

Hastanenin 939 malt yılma aid 841 lir& muhammen '6edelll matliu 
evrakı 21-7-939 tarihli perşembe günü saat on beşte ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle eksiltmey• konmuştur. 

Taliplerin % 7 ,5 teminat akçalile sözü geçen a-On encümene ve f&ı· 
la malilmRt almak isteyenlerin her a-Un encümen kalemine mürac,at
lan ilan olunur. 4-8 12-16 28158 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECJ.'de 

Bu her iki otelin mUıteciri Tiirkiyenin en eski otelcisi .. 
B. Omer L;itfi • engu 

ti i r 44 Sen~Jik . t~rübeli idaresiyle bütün müıterileriııe kendiıini 
sevchrmıştır ..• 

OtelJerinde misafir kalımlar evl,rindeki rahah bulurlar •• lstanbulda 
bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buh .. şurlar .• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etml• 
yecek derecede ucuzdUJ'. 

Akhisar belediyesinden: 
6480 lira keşif bedelli Akhisar belediyesi elektirik fabrikası lo

komobili için bir yıllık ihtiyacı olan tahminen 540 ton maden komü
rüne yapılan pazarlık neticeainde de istekli çıkrııadı~ından 15 gün 
müddetle temdid edilmiştir. 

ihalesi 20 temmuz 939 perşembe günü saat on birdedir. isteklile
rin Akhisar belediyesine baş vurmalare ilan olunur. 

s ıı ıs ıs 2420 

İzmir Levazım amirliği satın alına komiayonundan: 
- Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı aığır etleri ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki satın al

ma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddele

rindeki vesaikle birlikte muayyen gün ve aaatl<trde komisyonum uza müracMtları. 
Muhammen Muvak-

bedel kat T. 
Garnizon Kilo Cinsi Kuruş Lira Kr. 

G eyikli 67200 Sığır eti 25 1260 
Ecahat 63000 c 27 127S 7S 
Eren köy 11900(} c 25 22~1 25 
Geyikli 95500 « 25 1790 63 

Tutarı 
Lira 

16800 
17() 1 o 
29750 
23875 

Günü 

22;7 ıq19 
24/71919 
24171919 
221719 9 

8 12 

lh11lc:ı 
San ti 

Cumartesi 10 da 
Pnzart~si 17 rle 
PflznrtP-si 11 de 
C\Tm11rresi 1 ı dı-

1 fı ~ 1 2421 
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zmu· Le-cazı 1 Amirligi ~att ı Aıı.ıa 

Komi.;yon".l ilanları 

..... 

lzm:.r Jeyaz m am:rl:ği ıatm alına komiayonunclan: 
- l•tanbul komutanlığına bağlı birliklerle Cümüş suyu hasta

hanesinin ihtiyacı olan (7 l 000) kilo koyun eti satın alına
caktır. Kap~lı 7.arfla ihaleti 1 O temmuz 939 pazartesi gü
nü saat 1 S/30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti (30530) 
lirlldır. lik teminatı (2.290) liradır. Şartnamesi bedeli, muka
bilince veril bilir. lstekl'1cr:n ilk temirat makbuzu veya 
mektupbriyle 2490 sayılı K. nun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikr.brı ile b~ber ihale günü ihale emıtındaa bir sa
at evveline 1'-.adar t~klif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 
ıatın alma komisyonuna vermeleri. 

2 - 22-6-93!i T. Ye 4Z:.G sayı lıdır. 23 28 2 8 2100 

--~-------lzınir Levazım amirliJi S:'"a~t.-A77J.-.K:-:-o-. -:d-n-: ----------

1 - Sel miye garnlzonlarındak; birliklerl e IIoyrlqrpa•:ı h a•'ah~.,~,;. 
nin ihtiyac• ı;!ruı 'lHOon kilo koyun eti •atın alınacaktır. KtL 
palı za•fla ihalesi 10 Temmuz 939 d:ı p .. z:ırt<> s i günü sa :ıt 11,30 
da yapılacaktır. Muhammen kıymeti (20640) liradır. İlk temi-

• natı (1548) liradır. Şartnnmes· her gün komisyonda görülebWr . 
lstakrlerin ilk temina t makbuzu veya mek•uplarile 24' O sayıl: 
K. nun 2, 3 ll!ll:ü maddelerinde yazılı vesiklarile beraber ihale 
günü ihale saatından bir saat evvel ne kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda K. !ık Sa. Al. Komisyonuna vermeleri. 

2 - 22-6-939 ve 42561 sayılıdır. 23-28-2-8 2187 

lzmir Lcvaznn Amirliği Sahn Alına Komisyonundan 
- lzmir Mst. Mv. Birliklerinin (76320) kilo Bulgur ihtiyacı ka• 

palı zarf usuJ:yle eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 10/Temmuz/ 939 Pazartesi günü saat 16 da Kışlada 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan (8776) lira (80) kuruştur. 
4 - Teminat muvııkkata akçası (658) lira (26) kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komi•yonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticeret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göatermek tr.ecburiyetindedirler. 
7 - Ehiltmeye i9tirak edecekler 2490 sayılı K. nun 2, 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalnriyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel 
Komisyona vermiı bulunacaklardır. 

8 - 22/6 ,939 t. ve 42527. sayılıdır. 23 28 2 8 (2191) 

lzmir Levazım amirliiii &atın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv Gelibolu garnizonu ihtiyacı için kapalı 

zarf usuliyle 10000 kilo sadeyağ satın alınacaktır. 
2 - Sade yağının beher kilosu 100 kuruştan 10000 lira kıymet bi

_çilmiştir. 
3 - Ihelesi 10/Temmuz/939 Pazartesi günü saat 17 de Çanak

kale Mst. Mv. Satın Alma Komisyonunda yapıla•aktır. 
4 - isteklilerin şartnameyi lzmir Levazım AmirliRİ ve Balıkesir 

Kor ve Çan_akkale Mst. Mv. Satın alma komisyonunda para
sız görülebilir. 

S - Taliplerin ihaleden bir saat evvel teminat akçası olan 750 lira 
ve ihale kanununun 2, 3 ncü maddelerindeki vesaikle bir saat 
c ve! Çanakkale Mst. Mv. Satın Alma Komisyonuna müra
caatları. 

..._() - 2J/6/939 tarih ve 42565 sayılıdır. 
l:tmir Le~a:tım &.mirliği Sat. Al. Ko. dan: 

25 30 4 8 (2207) 

1 - Selimiye garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan (150000) kilo 
sığır veya keçi etlerinden fiati müsaid olanı satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihalesi 10 Temmuz 939 pazartesi günil saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen kıymetleri sığır etinin (49500) keçi 
e in (46600) liradır. İlk teminatları sığır et n'n (3713) keçi 

etinin (8488) liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 
1.tekl 'lerin ilk teminat veya mektuplarile 2490 sayılı K. nun 
2, 3 ilncü maddelerinde yazılı vesikal.ırile beraber ihaıe günü 
ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda K. !ık Sa. Al. Komisyonuna vermeleri. 

_ 2 - 22-6-939 T. ve. 42564 sayılıdır. 23-28-2-8 2189 

.... 

l:ı-;ir levazım amirliği Sat.-AI. Ko. dan: 
l - lzmir l\lst. Mev. birlikleıin:n (45000) kilo kuru suğan ihtiyacı 

açık eksiltme suretile milnakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 10 temmuz 939 pazartesi günü saat 16 da kı•lacla lzmir 

levazım amirliği aatın alma kom:syonunda yapılacaktır. 
a - Tahmin edilen tutan (2475) liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçneı (195) lira (63) kuruştur. 

15 - Şartnamesi har giln komLyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecbur'yetlndedirler. 
'1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı K. nun iki üçiln

cü maddelerinde ve şartnamesinde yr<zılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalarile birlikte ihale saatından evvel kom'syona mü· 
racaatıan. 21-27-2-8 2161 

Bornova Askeri Satın Alına Komisyonundan: 
Tahmin ~dilen ilk 

iktan Umum tutarı Teminalı Cinai 

Kilo 

l 112e kabak 6 5 00 
D aauly• 38400 

) 
) 

p 0 rnatea 16200 
S:t11can 31 200 ) 
la~Yab'L 5000 ) 

Lira Lira 

. 8044 . . . • . . • . . 604 •. 

1 1oer 3250 ) 
._ Caziemird•ki 13irlikler ihtiyacı icin yukarıd;ı cins ve miktarı 

Yazılı (,\ltı) kalem taze sebze kapalı zarfla münakasaya 
2 konmu•tvr. 

._ lhnlesi 10/T emmuz/939 Pazartesi günü saat 1 1 de yapıla-
3 <aktır. 
4 ._ l ahmin edilen umum tutarı ilk teminatı yukarıda yazılıdır. 

._ istekliler tarafından verilecek teklif mektuplarında her ka· 
5 l•m sebze iç!n ayrı ayrı fiyat göstermeleri şarttır. 
6 ._ Sartn.-msei heı a-ün komisvonda i(Örülebilir. 

- l_stekliler:n Ticaret odalarında kayıtlı olduklarına dair vseika 
7 ıbraz etmebri mecburidir. 

._ Kapalı zarfla ek5iltmesine İştirak edecekler 2490 sayılı ka
htıknun ik!nci ve üçüncü maddelerinde y~zılı vesikalarla bi~

te teklıf ve teminat mektuplarım eksıltme saatından bır 
~fit c·,n:elinr \adar makbuz karşılıii'ı Bornova Askeri Satın 

lın., Komisyvnuna vermeleri ilan olunur. 
?1 28 4 8 (2178) 

J 

(ANADOLU) 

lzmix Len:um atnirliği sat alına kom.isyontından ı 
1 - Çanak.kale Mst . .Mv. Birlikleri ihtiyacı için 90200 kilo sade

yağ kapalı tarf usı.ı.liyle satın alın?cakbr. 
ı - Sadeyağınıi beher kilosu 1 00 kuruştan 90.200 1ira kı}'It1el bi

çilmiştir. 

3 - ihalesi 10/Ter:ımuz/939 Pazartesi günü saat 11 de Çanakka
le Mst. Mv. Satın Alıra Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin şartnameyi 45 l kuruş mukabilinde veya posta 
iicretleri kendilerine it olmak üzere Çanakkale Mst. Mv. Sa. 
Al. Komisyonundan İster ve alabilirler. Şartnameyi gene An
kara, lstanbul, lz:nir ve Diyarıbakır Levazım Amirlikleri Sa
im Alma lor ·yle Balıkesir Kor, Urfa Tüm ve Çanakkale Mst. 
M v. Sa. A!malıırmda parasız görülebilir. 

5 - Taliplerin ihaleden bir saat evvel teklif mektuplariyle teminat 
akçası olan 5760 f;ra ve ihale K. nun 2, 3 ncü maddelerindeki 
ves" ilde bir sa~ t evvel Çanakkale Mst. Mv. Satın Alma Ko
n.isyonuna müraczat!"_rı il~n olunur. 

(; 23/6/ 939 t. ve 42565 sayılıdır. 25 

1 
dan: 
Fabrikamızın ihtiyacı olan 61 küsur metre klip sandıklık çırasız çam 

kere~te 30-6-039 cunıa günündc:ı itibaren 15 gün müddetle açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

15-7-980 salı günü saat 14 te ihale edilecektir. 
Tal'plerin lıedeli muhammeni üzerinden 195 lira depozitosunun 

fabrika veznesine yatırarak fabrikada müteşekkil komisyona gel
ml~eri ve her gün fabrika açık bulunduğu saatlerde şartnamesini gör
mek üzere levazıma müracaatları. 30 4 8 12 2295 

-D-ktii be ediye r:yasetinden: 
'Dikili belediyesince şartnamesi muc hince 500 metre tulunde ve 4 

inçe kutrunda demir su borusu açık eks itme •uretiyle satın alınacaktır. 
Dikiliye teslim beher metre boruya tahmin edilen bedel 250 kuruştur. 
ihalesi 19-7-939 tarihine rastlıyan çarşamba gilnü saat 15 te Dikili bele
diyesinde yapılaraktır. Taliplerin İzmir, Bargama ve Dikili belediye-
lerinde şartnameyi görebilecekleri itan olunur. 4-8-12-16 2350 

Muhfe, ·r zahire ve müstamel ca-
• 

ır bezi satılacak 
D. D. Yol farı 8 ci isletme kom is-• 
ronıından: 

ldaremi7jn Als::ıncak ve Basmnhane anbarlarmda toplantıdan 
°Jiriktirilmiş k~ııdir ıohumu. karışık zahire, pamuk çekirdeği, buğday, 
!rpa, bakla, pıılamut ve fasulye gibi mahsulat ile 5 35 Kg. kadar müs
>amel çadır bezi <Y'rı ayrı <>ç•k nrtırma ile 14/7 /939 günü saat 15 de 
·ş!etme binasındaki komisyonca satılacaktır. 

Şartnamelrri görmek için işletıne kalemine malı görmek için de 
·1er iki anbara müracaat edilmelidir. Mahsulatın muhammen bedeli 
!52 ve çadır bezinin 64.25 liradır. isteklilerin % 7,5 hesabiyle tediye 
decekleri muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen v"kitte komis-

•. onda hazır bulunmaları. 2 8 (2277) 

" 

Ordu hasta bakıcı hemşireler oku
uııa ait ha zı izal1at ve ol{ ula kayıt 

v abu şar~l<ırı 
1 - Hasta bE.kıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Ve

kaleti tarafından (Ordu hastabalncı hemşireler okulu) açılmı§tır. 
2 ·- 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, 

o:nemur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senel!I< mecburi hizmetlerini Ordu ha&· 

t;.handı>rinde yapacaklar; ondan sonra a•zu ederlerse memlekettek; 
!:>!illin sıl:hi te ekküller kendilerine açık olııcaktır. 

4 - Tahsil miiddeti üç se:.e olup, bu müddet içinde okurlara 
111·<1~ 5 lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula a!~ 
,,ıPC'lktJr, 

5 - Olrn'd n me un olanlar, barem kanununa göre 17.5 aalJ 
..-,:ıaslan ba~lnmak ü~e·e maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala
r~ktır. Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait ola
:aktır. 

6 - Okul 15/Eylfil/929 da ted -isata ba~lıyacaktır. 
7 - O hı la kayıt ve kabul ,ıırtları ıunlardır: 

a) 1 ürkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırkından 
bulmını&k, 

b l Sırhatı yerinde olmak ve durumu her ildimde vazife görm<'
iie mü.ta;• hu' •nm2k (Bunu her hen"İ bir hastahane heyeti raporu ile 
tevsik etl'rmek ve evraka b:>ğl:ırnak lazımdır.) 

c) Yeuı en altıdan aşağı ve yirmi ;Viden yukarı olmamak. 
d) K~ndisi, ana baba ı "ffet ehlinden olmak (Bu vaziyet poli .. 

><• te1rrik c-ttirilerek evraka bağlanac ktır.) 
e} En az Ortıı. okul tahs;l'ni bitirmiş olmak veya bu derecede -

ı~!isil eördüğünü isbat etmek (Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecckt: ) 

f) EvJı vf'ya '1°•r.nlı bulunmamak (Evvelce evlenip boşananlarla 
kocası ölmü~ olanı.r kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
milsbit evrak !ceza eklenecektir.) 

g) Sıhhi scbebler dısıncla okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
cvlemr.ek suretiyle v y diğer inzibati aeb,.blerle okı-!dan çıkarıldı$ 
yahut altı S1'nC ; r:ıccbııri Jıj zrrctini yapmadığı veya {amamlamadı!iı 
yehut sılıhi •ebrbler d •ında obıldan çıkarılc!ııı tekdirde tahakkuk 
ettiriler.ek mektep masr flarını tamamen ödeyeceğine ve gösterd;ği 
vesikahrın tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir ta:ıhhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir • 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar bunlara Ankarada· 

kiler M. M. Vekaleti Sıhhat ideri dairesine, di~er vilayet merkezleriıı
dekiler Valilik erine, 1::-:zr.dc lciler Kaymakamlıklara takdim edecekle' 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat i~leri dairesine yollanacaktır. Mü 
racastların 25/ Ağustoa/9:'9 da sonu alınmı' olacaktır • 

1 O -- Taliplerin kabul edildilcleri ve mektebe hareket etmeleri 
ıı.yni makamlar tarafından kel'dilerine bildirile~ektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar 
tcrf ,.decekleri yol par111ı kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 

il Sıhhat İşleri d-.iresi reisliği) ne hitaben ya?acakl, rı dilekçede bunu tas-
rih edcr.eklerdir. 19 2' 27 1 4 8 1 j 17 21 ?: 

1 29 4 8 12 I:> 20 23 27 30 4 8 12 (1718) 

(S.t.~ll'F.11) 

İzmir Lıse ve Ort ok il a. 
tın a ma komi yonundan 

Cinsi Miktarı Muhammmen bedel ll.k teminat 
kilo Kilosu Tutarı Lira K. 

Birinci tıevi ek- 22200 1 Okuruı 2220 Lira 166 SO 
mek 
Koyun eti 3700 40 < 1480 c 1 1 l 00 
Dana eti 2083 30 « 624.90 c 46 87. 
Sadeyağı 1700 100 < 1 700 < 127 50 
Toz seker 2411 27 < 657.97 c 48 83 

lzmir liseleri askeri kamplarına iştirak eden talebenin yiyecek 
ihtiyaçlarından yukarıda cins ve miktarı yazılı maddeler açık eksilt· 
m<'ye konulmuştur. ihaleleri 19 temmuz 1939 çar~amba günü saat on 
be~te yapılacaktır. Şartnameler her gün KGltür direktörlüğünde gö
rülebilir. istek !ilerin yukarı<'• yazılı gün ve saatta, teminat makbuz
ları ile birlikte, Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonu • 
muza miirnraatları ilan olunur. 4 8 13 18 

lstanbul belediyesi~. de : 
Atatürk köprüsünün iki yanındaki kaldırım ve trot\!arların insaatı 

kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. Muhammen bedeli (27767) 
lira 95 kuruş ve ilk teminatı 2082 lira 60 kuruştur. Proje ve şartna
me ile buna müleferri evrak 139 kuruş mukabilinde Fen işleri mü
dürlüğünden alınabilir. 

ihale 18/7 /939 Salı günü saat 15 de Daimi encümende yapıla
caktır. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğünden bu 
İşi yapabileceklerine dair alacakları fenni ehliyet vesikası ve diğer ve. 
saikle 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları zarflarını ihale 
gÜPıÜ saat 14 de kadar Daimi encümene vermeleri. 

2 5 8 14 (4666/2289) 

1.stanbu Nafıa müdürlü
ğünden: 

25.7.939 Salı günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 
Eksiltme komisyonu odasında (37248.13) lira keşif bedelli Silivri 
hükumet konağı ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko11ul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt 
şartnameleri, proje ke~if hulasasiyle buna müteferri diğer evrak ( 187) 
kuruş mukabilinde Dairemizden verilecektir . 

Muvakkat teminat (2794) liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az (35000) liralık bu işe ben

zer iş ~;aptığma dair idarelerinden almış olduğu vesikalera istinaden 
lstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış eh
liyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 
25. 7 .939 Salı günü saat 14 de kadar lstanbul Nafia müdürlüğüne ver
meleri. 2 8 13 18 ( 4636/2291) 

Aydın vilayeti daimt encüme 
ninden: 
Memleket hastanesinin 4300 lira muhammen kıymetli tıbbt ecza lç!ıı. 

verilen bedel layık had görülmedF;ı-inden 13-7-939 tarihli perşembe 
gllnü saat 15 te ihale edilmek üzere 15 gün müddetle ikinci defa açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 teminat akçalarile Aydın vilıiyet daimi encümeni
ne müracaatları. 

Fazla malOmat almak isteyenlerin İstanbul, İzmir ve Aydın sıhhat 
ve içtimai muavenet müdUrlükler:ıe Aydın vilayet encilmen başkl 
tipliğine müracaatları ilan olunur. 4-8 2354 

lzmir inhisarlar baş müdürlü
ğünden 

lstanbulda Kabataş inhisarlar levazım ve mübayeat şubesi mil· 
dürlüğ!lnce 75 bi;, aded 100 kiloluk üzüm çuvalı 14/7 /939 günü sa
at 14 de kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedel tutarı 34500 muvakkat teminatı 2587,50 lira
dır. Şartnamesi 172 kuruş mukabilinde baş müdürlüğümüz levazım 
tubesinden verilir. isteklilerin tayin olunan günde lstanbul Kabataş 
inhisarlar levazım ve mübayeat şubesi müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 8 12 2422 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 
kasından: 

Bankamızın merkezi ve muhtelif şubeleri ıçın tahsil dereceleri 
ile mütenaıip maaş verilmek suretiyle müsabaka ile lüzumu kadar 
memur alınacaktır. 

1 _ Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz olmak 
lılıımdır. 
a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini mun

tazaman ifaya mani olacak derecede bünyevi zafa veya 
arıza müptela olmamak. 

b) iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hidema
tında İstihdam hakkından mahrum edilmemi§ bulundu
ğ-u yapılacak tahkikatla sabit bulunmak. 

c) Yaşı 18 den as~ğı ve 35 den yukarı olmamak, 
ç) Lise tahsili bulunmak. 
ç) Fransızca, lngilizce ve Almancadan birine iyi derecede 

vakıf bulunmak. 
2 - Mü"?h?ka imtihan programı: 

a) Riyaziyat, 
b) lktısadl coğrafya , 
c) Türk tarihi, 
c) Sosyoloji, 
d) Fransızca veya lngilizce yahud Almanca liaa.11larmdan 

Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. 
3 - idare m~rknimi7le istımbul ve İzmir şubelerimizde yapıla 

cak olan bu imtihana istirak edeceklerin 29 7 '939 tarihine 
kadar subelerde sube ~üdürlüklerine ve Ankarada memu
rin ser~isine mür~caat ederek lüzumlu veıikaları tamamla
maları lazımdır. 

4 - imtihanlara Ankara, lstanbul ve lzmirde 9 eylfil 1939 ta
rihinde saat dokuzda başlanacaktır. 

5 - Müsabaka imtihanını kazanacak talipler bankada iktisap ev
liyect>kleri haklar ve tabi olaca lan ~artlar hakkın•la şimrlı· 
d~n imtif.ımın vapılnrağı 'lıh0J ... rimi7rl<'n mel\ımat alehi . 
lirler. 
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Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Lüks Mobilya Salonu "'*& ' Deutsche Le- Fratelli Sperco 

Konak caddesi meserret oteli 3940 
Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiıtir 

Müıterilerimiziıı bir kerr• l'Örmelerini tavaiye ederiz •• 

lzmir Defterdar!ığından 
. ' 

icar No. 

502 
603 

504 

sos 

Salhane Vapur iakelesi 
Birinci Kordon Balıkhane altmda 23 taj 
No. lu Dükkan 
Şehitler M. Süvari _ 1495 No. lu Sokak 
19 No. Ev. 
Mirali M. Topan hoca 1057 No. lu Sokak 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

36 00 

135 00 

48 00 

f-Iüseyin Hüsnü lTziş 

Yeni Kavaflar çarfııı No. 29-36 
fZMfR 

Mevsimin güzel bahar gün.it!· 
rinde minimini yavrulannıza te
miz hava aldırmak ve hoı vakit 
ceçirtmek için dünyanın en bü
yük fabrikuı olan 

Alman Phönil<s 

Markalı son modeJ ve kühil< 
zarif, ıık · ~ sağlam lcapah ve a
çık çocuk arabası alınız. Fiyat. 
lar rekab~t kabul etn:ez derece
de ehvendir. 

vante Linie ı1 apur acentesi 
G M B H ADRIATICA. S. A. Dl '\ 

• • 

1 

NA VIGAZIONE 
Ham burg LERO. 43 - Motörü 6/ 7 tarihin-

de saat 1 2 de gelerek ayni gün aaal 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 19 d f a Patmo, Leros, Kalimnos, ıtaD' 

G. M. B. H. köy ve Rodosa harek~t eder. 
HAMBURG VESTA - lhtiyai 60.A. -Yapıl-

. cAdana> vap. 6 temmuzda bekle- ru 6/7 tarihinde gelerek ayni l(Üll 
nıyor, 8 temmuza katlar Anver3, Ro- saat 23 de Midilli, Selanik, Dede.-
1 erdam, Bremen ve Hamburg için ğaç, İstanbul, Burgaz, Varna, Kar 
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 Hambur~ için de Pire, Korfo, Saranda, Brinclizi, 
yCik alacaktır. Valona, Draç, Gravoza, Spalato, z. .. 

Tahliye: ra, Fiyume, T riyeste ve Venediie 
hareket eder. • 

cKreta> vap. 11 temmuzda bekle- ADRIA _ 54 B. - Vapuru 13/ 7 
niyor, Hamburg Bremen ve Anvers· tarihinde saat 12 de gelerek aynl 

506 
507 

63 No. lu Ev. 36 

Ka.,.ıyaka Bostanlı Yalı sokak 145 Numaralı Ev. 12 
Gaziler M. Kemer Cad. lıçi Sokak 208 den 
müfrez 222 No. lu Araa. 

00 
00 

ten mal çıkaracaktır. gün saat 21 de İstanbul, Pire, Napo-
Mağazamda mevsimin en tık ARMEMENT DEPPE li, Marsilya, ve Cenovaya hareket 

zarif ve sağlam yerli Ye Avrupa ed er. 

608 

509 
510 

Gaziler M. Kemer Cad. 208 den müfrez 
220 No. lu Arsa 
Şehitler Altın Sokak 23 Taj Numaralı Ev. 
Kızılçullu Güneıderesi Şimendüfer Cad. 15 

10 

51 
60 

00 

00 
00 

Her çet!d KARYOLA •• SOM- cESP AGNE> vap. 20-25 temmuza ZARA • 43 - Motörü 13/7 tari• 
YALARI gayet ucuz satılmak- tloğru bekleniyor, Anvera (doiru) hinde saat 11 de gelerek ayni aün 
tadır. Bir defa GÖRMEK k.üi- için yük alacaktır. . saat 19 da Patmo, Leros, Kalimnoı, 
dir. DEN NORSKE M1DDELHA VSLL.~- laanköy ve Radoaa hareket eder. 

I• JE OSLA 

611 
Taj No. Ju Ev. . 
Halkapınar Kiiıthane caddesinde 250/2 
No. lu Ev. 

24 00 
• - cBalkis:. mot. 28 temmuzda Diln- ROY AL NEERLANDAIS 

T. C. Zı•raat bankası kerk ve Norveç için hareket edt!cek- KUMPANYASI 

512 

513 

Kasap Hızır M. Bakırbedesteninde 41 yeni 
No. lu Dükkan 
Ahmetağa M. Yolbedeateni büyük Bidayethanı 

52 00 

72 00 

içinde 45 yeni 49 Taj No. lu Dükkan 52 00 
514 Oruç reis mahallesi Kirpi Sokak 19 Taj 

No. lu Ev. 65 00 

Yukanda yazılı Emvalin bir sene müddetle icarlan 29/6/939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırma usuliyle müzaye
deye konulmuftur. ihalesi 13/7 /939 tarihinde Per19mbe günü aaat 
15 de Milli Emlak müdürlüğünde yapılacakhr. Taliplerin mubaın-

... men bedelleri üzerinden o/o 7.5 depozito akçesi yahrarak yevmi 
mezkUrda Milli Emli.k müdürlüiünde toplanacak olan satıı komis-
yonuna müracaatlan ilan olunur. 29 8 (2280) 

Devlet Demiryolları işletme umum._ 
Müdürlüğünden: 
.1 - Devlet demiryo1ları istasyon sınıfında istihdam edilmek üze

re müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A - Tüı k olmak 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş ol-

mek. 
C - Yaşı 18 den ·"~ağı ve 30 dan dahil yukarı olmamak. 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak. 
E - idaremiz hekimleri tarafındAn yapılacak sıhhi muayenele-

rinde faal serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı ol
mamak. 

2 - l\1üsaba'.kada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alına· 
caklnrdır. 

$ - Askerliğini bitirmi~ lise mezunları imtihansız olarak ayni 
~artları dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doğ 
rudan doğruya umumi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4· - Müımb2ka imtihanı 15 temmuz 939 cumartesi günü saat 
. on dörtte Hay<larpa§a, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, 

Malataya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum işletme merkez
lerinde yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 1 O temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 - Talipler iıletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat ede

ceklerdir. 
7 - Knbul fCrait ve evsafı hakkında fazla malumat almak isti· 

yenler işletme merkezlerine ve istasyonlarına müracaat ede-

Sermayesi: 
KURULUŞ TA R1HI 1888 

I 00 ,000 ,000 Türk · lirası Şube 
ve ajan adedi 262 

Zirai ft Ticari her aevl Baı:.ka muameleler! 

Para biriktirenJ~o 28.öOO lir.:ı ikramiyo 'erecek 
Zirrat bankaaında kumbarh ve ihbaraız taaarruf hesaplarında en aa 

50 lirası bulunanlara aen~de 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki pıa... 
söre ikramiye ciaiıtılacaktırı 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 c 500 c 2.000 c 
4 c 250 c ı ,000 c 

40 c 100 c ~ 4,000 c 
100 c so c 5,000 c 
120 • 40 c 4.800 c 
160 • 20 c 3,200 c 
DiKKAT ı He .. planndaki paralar bir Maw içinde 50 liradan atalı 

dü me7enı .... ikramiye çıkhiı taktirde ro 20 fazlasiyle verilecektir. 
~ur'alar .. nede dört defa, 1 E.71 \ıl, l Biri.aci kanma. 1 Mart ve 1 Ha. 

dran tarihlerinde çekilecektir. bilirler. 15 49 24 29 3 7 8 2309/ 2059 
.-ı..iiiiiiiilii ............................................................ -.--1

-------------

tir. AGAMEMNON •• Vapuru 12/ 
AMERlCAN EXPORT L!NES ~C: 7 tarihinde gelerek Amsterdam, Rot

•Ekscrmonb vap. 6 temmuza doğ- terdam ve Hamburg llmanlan için 
ı:-u bekleniyor, Nevyork için yük a - yük alarak hareket edecektir. . 
lacaktır. ' 

cEksmoor> vap, 28 temmuza doğ SVENSKA ORIENT LIN1EN 
.. u beklentyor, Nevyork için yük a - VINGALAND •. Motörü 13/ 7 
!ncaktır. tarihinde gelerek Rotterdam, Ham· 

D. T. R. T. burg, ve Skandinavya limanları için 
cSZEGED:. mot. 8 temmuza d'.)ğ- yük alarak hareket edecektir. 

"U bekleniyor, Tuna limanları için V ASALAND •. Motörü 2717 ta-
vuk alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 

cTisza:. mot. 27 temmuza doğru Rotterdam, Hamburg lima~lan için 
ı-ıekleniyor, Tuna limanları için yük yük alarak hareket edecektır. 
ılacaktır. 

cKassa> mot. 28 temmuza doğru ZEGLUGA POLSKA UNlEN 
"ıekleniyor, Beyrut, fskenderiye ve LECHISTAN-Motörü 21 / 7 ta-
Portsaid için yilk alacaktır. rihlerine doğru beklenmekte olup 
iERVlÇE MARlTlME ROUMAİN Anvers, Gdynia, ve Danzig liman':a-

cDuroston vap. 7 temmuza doğru rı için yük alarak hareket edecektır. 
ı,ekleniyor. Köstence Kalas ve Tunu A1N 
'iman lan için yilk alacaktır. ;ERVICE MARITIME ROUM A 

cDuro"tor> vap. 4 ağustosa doğrn ALBA JUUA · · Vapuru 3/ ~ 
')ekleniyor, Köstnece Kalas ve Tu- ğustos 939 tarihleri.ne d?i!u. ~elerek 
'la limanlan için yük alacaktır. Malta, Cenova ve Marsılya ıçın yol-

t 'ap J h k t •- 'hl . 1 ı cu ve yük alarak hareket edecektir. v . ur arın are e Lafı erıy e • 
1 ·1avlunlardaki değişikliklerden acen- ilandaki hareket tarihlerı7 • aa.-

~e mes'uliyet kabul etmez. lunlardaki deiifikliklerden Acenta 
Daha fazla tafsiJat almak için mesuliy,t kabul etmez. Daha fazla 

8irinri Kordonda 150 No. da W. F. tafıilat için ik:nci kordonda FRA • 
Henry Van der Zee vapur acentalı- TELLi SPERCO vapur acentalaima 
ğına mÜri.'\caat ~dilmesi rica olunur. müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007 /2008 1 Telefon' Z004 200S 1 

...flllllllllllllllllllf HlllllllllllllllJllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllll-:! 

! Taze, Temiz, Ucuz 1 :: 1 A a 

~ LAÇ İ 
~ Her türlü tuvalet çeşitleri ; 

;. T. iŞ Bankası'nın = Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
; = Sıhhat eczahane•İ j 

1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 L İ R A M Ü K A FA T 

--~~==========~=======· 
K ' l 1 Şubat, 1 Mayıa, 28 A;fustos, 1 Eylül, 1 lkin:i 

ur a an teırin tarihlerinda çekilecektir . . . 

1 Adet 2000 liralık - 2000 lira 5 
5 .. 1000 .. - 5000 .. = --

~ 8 • 500 .. 4000 • ~ 
~ 16 • 250 • - 4000 • = = -
E§ 60 • 100 • 6000 • -

.... .... 
cU 
N 
tıs z 

- -
~ 95 • 50 ,, - 4750 ,, ~ Mevsimin en yenilik· 
~- 250 ,, 25 ~~ - 6250 ,, = /erini bayan kumaş-
E§ - ı larının erkek kumaş· 
§ 435 ... -..... 32000 - !arının en eyisini 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııı .ımıııııı :: 1 Ih r a lıi m Kara k aş 

B~urak Bftyft.k Salepçio!;tltı hanı k11~ı1mırh § 
iml!llllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .... 

lzmir Telefon Müdürlüğün. , 
den: 
1 -- Kağıdı v~ kartonları idareden verilmek şartiyle (2500) iki 

bin beş yüz adet telefon rehberinin yalnız basılması ve ciltleruneai açık 
ekailtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (650) altı yüz elli lira muvakkat temina
tı ( 48, 7 5) kırk ıekiz lira yetmiş beş kuruş olup ckıiltmeai l O Tem· 
muz 1939 pazarteşi saat ( 1 5) de İzmir Telefon nıüdürlü{ıil binaaın· 
daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya Banka mektubu 

1 
Vf' kanupi veaaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat et• 
meleri. 

'+ - Şartnat'l'ldcrin her gün l:zmir Telefon Müdürlüğünden parasız 

' 
verilec:r.<ii ilan olunur. 22 25 1 8 (2168) 

lzmir iskan müdürlüğunden: 
1 - Urla kazası merkezinde 100 göçmen evi inşaatının kapalı 

zarfla yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 7 / 7 ı 
939 gününden itibaren on beş gün müddetle pazarlığa konul 
muştur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 ku
ruştur. 

3 - lhaleııi 22/ 71939 günii saat onda lzmir iskan dairesinde nı~ 
tt•şekki! komisyon tarafından yapılncaktır. 

4 - Bu hl.lsusta ~artname keşifname vesair evrak her gün lzmiı 
iskan müdi.irliiğünde görülclıilir. 

T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni ıı~ tarı alrnız. 
•••-------z•a•m-a•n•d•a-t•a•1i•h•in.·.ız•i •d•e_d_e•r;•e•m-İş_o.lu•r•s•u•n•t•ız __ ...... _..1,...~.~-•s--• ıl Odun pazarı rfo. l .'.? ...!. 

5 - T.:ı1 iplerin ylizde yedi buçuktan t1J arı olan 3572 lira 2; ku
ru~ teminata ait vcsaiklı• isktı.n dairesin,.,. m;·rac;ı"'tları. 

5 8 11 15 2~i5 


