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GtrNDEL:tX. SİY .AS L GAZETE 
Dün kabul edi
len büdceler Parti üyük urultayın- lngilizA bi e i fra .-

da gÖrÜşÜl_ea. ac ... ek dilekler !lg~l~~S~v~et pa:;~,: y~: ~~~~~1~F.·~~~i:~;i~:'.· 
J l Mecllo Dahllty Voklle· 

Men leket ·n muhtelif ihtiyaçlarına dair vilayet kında Londrada resmen . an tıle, Matbuat, EmDlyet 
l.. Uaıum MOcUlrlOlderf, Jan· 

teongrelerinde tesbit edilen dileklerden BiJyck edilmesi bekleniyor. darma Umum Komutanı.ı •• 

K lt d ı l 
• Bu ıaraatl Varfova ve BOk· DahlllJ•, H•rfcl1e. Sıhhat, 

U~U aya arz e i en eri aynen YOZl"OTUZ• 1 ozakere edılecekttr. 1dU,eVek&letlerı bodcelerını 
'J reı • m f tltere ı ı 

Ankara, 24 (Hwuat) - dedılmelerl. pılma11. 3 - Franta •• oı mOsak•r• ve kabu etmltt r. 
P So•yetlerln dıter devletler• Dabtllye Vıeklll Faik Ô&· 
aru ocak koogr lerinden 4 - Beklrların ... ,,,,. 2 - ihtiyaç ı&rOlen ··- T bbOtlerlDI l o 

ftıberen vlllyet Parti teıkl· tlbl tutulmHı. tuyonlarda anbarlar teıtıl. yaptığı 1ardırnklt•:,, Baltık trak muhtelif hatip erla m . 
il garanti edece er · d talea ve teınenallerln• usun 

tanın kongrelerlnd teablt 5 - irtibat kolayhiı ba- 3 - Devletin baıladıi• t bdaf e • · hb de•letlerlol de 11 b izahatta buluomuıtur Sı at 
edilen dileklerden mab ile kamından bazı lıöı,ve nahiye- kurutma tıtaln tenli. bilecek olan teferru t b~ <re içtimai Muannet Vekili 
rJnce yapılanlar ayrıldı tan lerln t c f ı l l t 1 a d a ana prenılp etrafıoda teı Hu'Qal Alat•t muhtelif ha-
1 d 

1 
J 4 - M6hlm yerleri bir· Danıtı uroo· I l 

0 nr eıaaa at tı r Bü. t dt At yapılması, b zı ki>y· edılebllecektlr. d k tıplerlD ıual erine cenp ar 
Jük 9'urult yı 29 m ta· lerta nahiye, bazı n hl1ele· birine baihvan Jol Ye k6p· mi vazlyetlcl tedktk; ec:u 1 yermtıtır. Mechı 1arıa 11at 

lcı toplaatmna arz dt!mek rin de btriact 11aıf baltne rQlerln lıllbı, yol par ııaıo olao Üçler koınlteıln ; ın•• ı 14 de toplanacaktır. 
tı yalnız yol •ılerlne tabıtıl ooktaY• hiç ıüphetlZ e 

zere b zırla mııtır getlrllmHI. Bu dlfeld r m edılecekttr. B . ' dra1a aYdet etttil sa•aa 
l ketin 6 - Hühdmet dair lerl 5 - Samıuo. Merela it I dr• 24 (A A.) - ed' PoloDJ• hlkQmetlnfa loıll-

ea :ı.b b 1 1 .. on .. h !ıkın a m .. I• 1 tl7aç ra a te · iyi o\mıyaa yerlerde mua man arının fıllbı, olmıy n uelm ı lel vazl1et • d t tere ıle Soı1etl r Bırltll ara· 
Lord llallfakı a•e d •aı etm kt Ye b llm:ıuaın ta zam lıtUı.Omet blaalara ya. aabtUerJmJzde lıkele yapıl . ısa hat .erOJek uıere d ,.0 da m6tekabtl bır yar 1111 

Londra, 24 (A.A.) - in· LoD r• ı 
emleket tıl rl o atd ıuQr. pılm 81 . mu1 . edilen P,olo 19 ıo •1 pakta aktedtlmeıfae ••t•r s 

1 6 1 gtllz razetelerlnlo lıttbbarıoa ... t ,.,. 1 e ld il t b 
u alik ıı ı ast r ekt• 7 _ Poll t•ıLllltı ol 

1 
- bttyaç ıörlleo lca I ı•firJ Racsloıal, • 0t 111adıfıaı bt lr ce a • 

... "' a ıare, nıılız kabtneel, Sov· lr t etmlıtlr· d 
_.lr aabalata poda - telgraf tec- l 8 l Loadra1a hare • 0 Loo· mln edılmekte lr. 

• JAD k zal rda poliı; teıkllltt, s yet er lr ııı ile üç tar flı o 
1 S·f ır, perıembe 1 ° 

Dılekl r ıuol r 11: kurul 11,ola&ı yerlerd kt teı- ki ltı kurulmıuı . bir pakt yapıl a11 hak ıo =~ .. =~===~,_,,.~.::o=:s:==:--=--· ...... --..,.,,.--==-
BJŞYBka'etB aid dilekler: klllho da kUYYetleDdlrt lmeıl 7 - K&ylerlD radyol D· dakt Fran11z p1Aa1Dı bu lft• o= 1 

maaı içi lhtl1ar h :retleri- bah 1 toplAnhsında tanlp Go·· ııu·· ler s p an ya-Bnıv k letı all adar - K&, tılcırJ: IC Unıun tmlttlr. 
ede dıl ki r: lılcırlnln pllala.ıtmlm ıı, bu. nln r dJo alm larınıa mec- Cenevre, 24 - Lord Ha- 1 

1 - ln6 a b rebeılola Da mukahtl kay H.l al rıoı• burl tutulmalı. Ufalu, boraberfodc Fran11z d a y r ı l ıy o r a r 
ttlil yerde l.a

6
D kaldmlmaeı, bunun yerine 8 - Ç• eato, teker, caz. Harıcıye Nazırı Boooe oldufu a • 

verıt konul 11, Jahud tal · benzlo, azot f•atl rıaı halde bu akıarn P rlıe ha· ~ 

ı hnl rı ıauı 
ueuzı taım ,.. roket tmıour G I Franko Alman ve 

aaıl ra ıöre r. Yarın cabab tııyare ile ener8 • h •t 
1 ;, - Pamuklu meaıucat- • il • f ne 1 8 1 · Parsıteo Londray rtdecek • go .. Dll U ef'I • 

tan k&ylnnaa f ,d tan ıı JtaJyan _ l d. u. r bld dl U- taaaı 
lmeıı. 

2 - Sa• t Ye t rl 1 kıJ · 
•eti olan Abf elerl11 tam!rl. 

3 - Aırt mezarlıkların 
il r verdc Y palmaıı. 

4' - Muhtelif yerlerde 

•ncut 11hh1 ·m den ıuları
•ı v lı plıcaların lıl hı 

Ad!lya VakAletinı ald dil ki r: 
1 - Ol 1 ıyao y r erd 

•d!Jy bt zıl rarıın v ceza 
•lert la t 

ı•••· Ceza ••I rlatn lıl&bı 
2 

- Ol ıy • yerlerde 
•ot•rlllder ihd 3 •••. 

• Mallkeae teıktlita 
•

11a i.ıalen e\ 
nahtyei tyan aza •• 

ere teınult.. 
4 

- 10 Ltra a 
al C•lc d adar olr.ıa 

•v-ı. :J•r he, ti rına !i6y thtt· 
erıaı11 ~ 

lao ıallbı Is bilmeleri · 
Jet •erıt 

5 - 81 ıl. 
"" r bafte.y kadar 
'4 olaQJ 

lllÜddoU 1 tı ceza 
•fr 1 er 1 aıahı1el rde s•· 
" • ert b 

' 1111:ılıf 1n aoaae 
l•ç111ek : 1 

l 
ç il ceznl rıo arttı-

''..... h it 1 eı ut auçlorın 

a,ı.,. de teımth .. 

Dahiliye VekaJatıoı ald dlJekl r: 
1 - eledı1 iti ri: 
imar, pi o, elektrik, au 

lı\ rl için bel dlyelere uzun 

••deh kr diler açıl all, 

''"'' bel dıyel re mDaaıılp 
hrdımlarda buluau1maıı 

2 - N6fuı, evlenme mu. 

'Qlel l rlnla kol ylaıtarılmuı 

3 - Kayd dil e it ç 
~•ltların n fuıa c;esa11ı ka1-

auau un t • o1oa Lord Hal ıf alu, Ce ev 
iı tn ftatJarınıa lndtrilmeaı. rede Boone ve Mcisk 'le ben bir nutuk SOY e }, ttl r k t tbıkı, tatbık 

edil l J n yerl re de tef 111• 

Maliye Vekaletini alakadar ; 
adın dilekler: j 

1 - Alolu um •erıtlerlD ı 
bir eld n tevbıdı, hay•an 

1 
•erglılnln fodlrflmeal. 

2 - Fıadık bahçel riyle 

•eaalr yeDI ) ıloo b bçe . 

lerden v rıı ahnmama11 

8u d y koru a ver.ılıJDI 

tahfıfı. 

3 - Kadaatro ltlerlalala 

kaylue .le teımtlı 

4 - Muht ç kö1l61• bG 

kOmet ve ••kafa alt ıı.razllerln 

daiıtılmaaı. 

5 - Eıkı ite ald 

ılarıoıo arttıralmaıı. 

aarlf dilekleri: 

a · 

1 - Muhtel ı f yeri rlo ih 

tlyaeı ol o lııe, orta o ul, 

kı• enıtltOılerJ, milli kOtDp· 

hane •• mGaelerl• atılc"a- ' 
ıı. 

2 - Mektep ltaplannın 

ucuzlatılma•ı, •akttnde da-

f ıtılmaaı ve dere ıoneıt ftlnd• 

deflıtırllmemeal. 

~i - ilk tcdrltat ıılerlaln 
umumi bOdce1e alıcma•ı. 
yabud buaual mubaaebe bGd 
ceılna umumi bOdc•den yar 
dım edllmeal. 

4 - İlk mektep ual· 

JO - .Alelumum ev mah- yopmıt olduiu möz kereler konun 6Düode too ıeçltlert . 
hakkında kabine topl ntı · 

0
, yaprnıılardır . Şeref lrl · 

rukallnın ucuzlatılm ••· 

11 - Af yoo '•tthı1'1 •• 
aında izohat verecektir. l biin6nde Alman H talyan 

Oıjer taraftan Londradan el 

' 
k l d.•etlllert aaze ,. rplJOr a . 

aataı ı ınt loUz ma o u • alıaan haberlere göre par. • • ... 
ı B Geçit rf!ı-tnden e•• l 

auuı İlmcmto ın,,hafl t atHkll .... 
J 2 - Ş ker, meuıacat, Çembcrllynm per· Geoeral Franko bir nutuk 

ml ankl> ·6, o ı n , Jpltk, 

sabun, endir, meyve on 

Hneıl, çaf, ıara fabrl· 
kal rı afılo1&1l 

13 - Paacar 1&bf flatla 
raaın arttırıl maıı. 

14 - lhtty ç girülea lı 

kelelere Yapur ufratılma11, 

t s - Yerli mamullerin 
ıataıında müteY&Hlllarıo k 1-
dmlm 11 . 

18 - Balıkçılı§ın t !ahı, 

17 - Lilzum olan yerl . 

r tıc r t oda11 •e toprak 
m bıullerl of Jıt açıtmıuı 

Sıhhat dilaklıri: 
- Olmı1an yerlerde 

baıtaba!e, dlıpanaer, acza· 

hane aÇılma11. 
2 - Doktor, ııbhat me

muru •o ebelerJD 

yerde tamam olmatı. 

ber 

3 - Verem m6cıadele ve 
fJrea11ı teıktl&tınm tevıll. 

4 - Klofa •• df§er ll&ç· 
larJD Gcoa1 tılmaeı. 

5 - Doktor OcretJ rl · 
ala bir dlltplın altına alın · 
matı. 

ıembe rüoü logtlız . Rus 
müzakereler! hakkında t t 
mln edici beyan tta bulu
n cafıaı Cim d eylemekte· 
dır. 

Fılhakıka parllınento yor 
tular münaeebetıle cuma 

ıOnG tatil denealne girecek 
ve ltiızat Baıvekıl de fıkoç 
yaya ııdecekUr. BaıvekıUa 

hafta ıoauoda Londradan 
ayrılmak fıkrlnde oldujunu 

btzz~ t haber vermeıl parll· 
mentoouo t ulınd n evvel 
Baıvekllln lııglllz: · Sovyet 

prene•p arıla1ma11nı tlla 
ed~ccf ıae bir al& et olarak 
tellkld edilmektedir. 

Parlı 24 - Malla 8a• · 
tuınden: 

Ollo akıam, franHaıo 
CenevHde telk•nlerdo bu 
luodufu •• Hahfaluın bun· 
ları Londra,.a 11lUQ •ecefı, 
Meltk,.nlo de Moıkova1a 
bıldirecefl haber <rerflt,.or· 
du 

J:vı malamet alan meha
fdlere glhe, ba tedkl lerln 
eıaaı ıudur: 

General Franko 
A) lı · 

Roma, 24 (A ' -
l 0 ltalyen 

pauyada bu uao 
b eY ıçıode 

lej rönerlerloln u 
hal1a1a dönecekleri reeı:ıeo 
blldırJlmekt dir. 

Napolt, 24 (Rady"o) 
Skooa yapuru, lıpllDyeda 
ki ltalyan aıkerlerlnlD bir 
k11mıaı hamil o1dulu halde 
buıOn buraya ıelmlıtlr. 

lıpaoyada bulunan mGte· 
baki ltalJftD aıkerlerl, K• · 

1 • 
dıak ltm'-oındo top anac~• 
lar ... bu arın toourıa k•· 
dar tamam " fıpıanyol top 

k •lmt• bulu · 
raklarıadaD ça:: • .. 
oacııktardır 

ıö11lyerek bllba11a clemııttr 

ki: 
_ Müıterek harbi, muf· 

t"rek dGımaoa k.rtı 1aptık. 
fıpanr•nın komüntıtltkte11 

kurtul uıvle A\'ropanıa 

Qr; rlae ç6ken tehlikeleri• 

00 büJ6iü ortadan kalk· 

mııtır. lıpanr• bu mubare· 
bel rdea mtltt•htt o\arak 

çıkmııtır. Süt6n lıpanyalılar 
kendi zlhnlyetlerhll antamıı 
ola• Almanya1a lDDel •• 

bayraohk beallyorlar.» · 

Alman 16nOll6lerl k•mıt~· 

danı Von Rtchtbof aD auı· 

kabelede btdıaaarak kar· 

Damın• General 
deılerl 
Fr~ıJlıoJ• teıekkOr •tmft 
•• fıpaayof, Alınan •• 
ltalraa milli marılara ça· 
Jındıktan toora Voo Rtcht· 

hofen Alman ıöaQllOlerlDID 
ıeref meyclanıoda aı.. Jı ~ 
panyol arkadaılarırun a.Jle· 
lerlo• verilmek Ozere .bir 

mll10• pH tarı hedir• ola
r k ha•• ku•vetlerl ku· 

lt 1 rı maaııoı umumi m• 
v se• den •erılmeal. 

Münakalat, lktisad, Ticaret H 
Nafıa VtkAhtl dilekleri: 

6 - Mua11en noktalarda 
rontgen muay ne yerl rl 
ı~ılmHı, k6rlerde ııbhat 
kontrolleri yapılmaıı . 

1 - Üç memleket, ara
larıadan btrl dofrudan dol· 
ruya taarruza ufradıfı tak· 
dtrde btrbtrlerlnl lıarııl.ldı 
olarak ıar nti edeceblerdlr. 

2 - Sovyotler B1rıııs de 
f ranıa •• lnıılteranın yap 
tıfı ıektlde Polouy ve Ro. 

111aoy•J• ıarantl Y r cektır. 

Madrıd, 24 (R d o) -
Gene-raf f ranko, bueüo (Le
oo)a ııtmıı 98 memleketle· 
rfne d6omek az:ere bulunan 
Alman ld y6oerlerlnl t ftlf 

eylemtıtlr. 
Leoo, 24 (A.A) - lıpan· 

yadaki Alman ı6nGll61erl 
dan L•on tayare meyd nıo· 
da toplanarak Ce eral Fran· 

mandana G neral Kfndelna 
te•dl etmııttr. 

Merutm Almaa kıtaatı
nın halkın heyecanlı allnı· 
ları aratıadakl ıeçıdı1le al· 
bı1et bulmaıtar. ı- Baıt• Adap zan, Bolu 

ol ak ser tç batlana 1•· 

7 - lıkln fılerlaln ılir· 
(!oo• ıktaal n1fada) 



SADA ı 1 

MERAKLI BAHiSLER 

MUSiKi 
Bir çok iztirapları dindir-

., 
mege yarı)·or. 

Mualkloln çocuklar ve hat
tl yettıkto Jaaaolar üzerin · 
de ae der~c• ku vvetll bir 
teılr •Ocude ıettrdlil ma-
16mdur. 

Bebek alanı . ı6ylenlnse 
uyur Yorıun bir aaker bo · 
ru aeılyle oanlaaır, dlnçleılr 
•e bualar baaıı kanunlara 
ıöre muılklnln tealrlyle bu 
rub blletlertal kaz"nıyorlar? 
Buna cH•ap •ermek çok 
•6ıkold6r. 

He1•aalar 6zerJnde ara· 
yahm: MeHll yılanlar, bazı 
Htlere karıı ıon derece laaa 
aaıtır . Kerte•keleyt du•a
rın kofutuadaa çıkarmak 
tçta ıalık çalarlar. lahk ıeıl · 

•• 1alaız kertenkele deid, 
lrGmcelr, fare ıtbt daha bir 
t•k ha1•aalar da koıar ı•· 
lir. 

iter bay•a•ların hanıı 
ıeae kartı zatf oldaldarıaı 

aıreamek mGmkQn olıa. za. 
rarlı hay•aaları kOtle halıa
cle lld6rmek ılbl birçok pra 
tik lıttfadeler ile yapılabi
lir. 

Kenaabaıılar, ta eıkt za
maadaa lterl de•elerla mu 
ılld1e karı• allkalarını •e 
haaaaılyetlerlnl btldıklerl iç 
la araaıra muılldye miiracaat 
ederler. 

Alır yOlderln altında uz 
u• 1lrl1Gı yapan de•eler 

, yorulur, koaak yerine •ar· 
madıa takatleri keılllr, ı•t· 
••• olurlar. Fakat kenaa 
baıı yaaık ya•ık kaYal çal· 
mala yahut l baıka muıikl 

llett kullanmafa baıladımı 

lle•eler baılar1nı kaldmr, can 
lanır, adımlaranı ııklaıtmr· 
lar. Bu ıuretle konak yeri 
•• ferala ferah Yarılır. 

Eıek btle keman ıeıl •• 
ıarkı ile meat olur Hattl 
eı•ll daimi •e muntazam 
bir muılkl terbl111hae tut 
mak ıuretlyle, inadının 6nü· 
•• ıeçmek •tımkün olaca 
lını iddia edeDler bile •ar 
dır. 

Bir Anupa orduıunda ba 
ytartD btrlıl, orduya atd at · 
lar bilbaaaa lıbale ulrıyan · 
ları muılld ile tedaYI etme 
le baılamııttr . 

Melodi baılar baılam•z, 

ıztırabın •erdtj& kınanma 

hareketi blrdeabJre duruyor, 
balıraak afrıları ke1lllyor, 
normal bazım baılıyor. 

Geri ıttme huyu olan at 
tarla, · dit •• tekme yara11 
olaa laaıta atlar, kl&aık mu. 
ılklala tealrtyle mOkemmel 
teda •I oluyorlar •• uılanr 
yorlar . 

Umumi harpte muharebe 
lere ııren atlar obüı mer
milerinin ııddetfnden aataı 

hr, yol yürOımez, yem ye 
ez, ıu tçmesdt. A•rupa or· 

dularıada bu •azlyet öoce 
. den berlıeaı mütbtı bir ıu 

rette endııelendtrd& ÇOnkü 
ne kadar teda vl uıullert Yar 
İa ordu b ytarları tatbtk et 
tıler. Muvaffak olamadılar 
N ıhayet bir çare buldular: 
Muılkl tle teda•l •.. 

Böyle afallı yao , ıarıılao 

atlara birkaç kere armonık 
çaldılar. atlar derhal yem 
Y•m fe, ıu l~mefe, yol yl
rlmeje beıladı 

İnekler üzerinde yapılan 
muılk l tecrübeleri mlıbet 
neticeler vermtıtlr. inekler 
armonik aeıl dınUyerek hem 
uılu uılu durur ıaiılır, hem 
de muıtklola tesiriyle in•· 
fln ı6d6 artar . 

Kedilerle köpekler 6zerta
de de muıtkt tecrilbelerl ya 

'ı pıh1uı1 ı,ı neticeler alıDmıı· 
t sr • 

Muıtkıntn öteden bert ta · 
blah yumuıattıiı ı6ylealr. 
Fakat laaanın mlzacıaı baa· 
ıt ... ler tathlaıtarır. buraaı 
malum deitldır. Pakat ıura· 
ıı muhakkak ki muılkl ıl· 
alrler cümleaı: teaefflı ci
hazı, kan de•eraaı, ıalJa, 
mide •• karacll•r lfrazlara 
üzeri•• ku••etle tealr icra 
eder. 

Fakat ba1lt blr boru Hal 
naaıl oluyor da ~aerjt do· 
turu yor? lıte buraaı keıfe · 
dılecektlr 

1 RADYO 1 1 

- AlllRl RADYOSU -
Da/gtJ Uzunluğu: 

1639 •· 183 IC.ca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.7U!. 1519SKca. 20 Kn. 
T .A.P.51,70.. 9-%5Kca. 20 Kn. 

25 - 5 - 939 Puıımbı 
12.30 Projram 12.35 Türr 

mGsııı - PL 13.00 Memle· 
ket aaat ayarı , ıjanı ve 
meteoroloji haberleri 13.15 
- l4 MQztk (Karııık prol · 
ram - Pi.) 18.30 Profram 
18 35 MOztk (Halk ıarktları 
- PL) 19.00 Konuıma (zl · 
raat 1aaU) 19. 15 TGrk mü 
ztit (Fasıl heyeti) lO 00 
Memleket aaat ayarı, •J•nı 

•• meteoroloji haberleri . 
20.15 Türk mlztll l -
Uıak peıre•I 2 - Supbl 
ZtyaDın uıak ıarln: \ 06-
külmüı zambak ııbı) 3 -
Sa1lbattın Pınarın Ba1att 
ıarlın: (Deııııa dell 16nlGm) 
4 - Taaburt Cemtl beyin 
mubaJ ıarlrı: (Pür lerze olur 
5 - Rahmi beyin mubay 
ıarkı: (Serapa bOınG aaıın) 

6 - Halk ıarkıaı : (Urfalı
yım ezelden) 7 - Oıman 
Nthadın Kiirdd ı ll blcazklr 
ıarlu: (Gözümden ıttmlyor) 
8 - Kazım Uıun Kürdili 
ıarkı: (Kani dejtl) 9 - Ra
if beyin KGrd•h ıarkı: (Ren
a i ruburına) l O - MuhaJ· 
yer türkCl: (Bu 160 ayın on 
dörd6) 21 00 Konuıma 21. 
~ 5 Eıbam, tab•llit , kambl 
yo - nukut ziraat bouaaı 

(flat) 21 .25 Neıelt plaklar 

- R. 21.30 Müzik (~üçGk 
Orkeıtra - Şef : Necip 

aıkın) 1 - Sorae - Köy 
••inde ı ııklar Vala 2 -
Carl Frlck - Ren ıu ,ılano. 
da ben e vindeyim - Melodi 
3 - Trapp - Fujl - aa · 
nm etraf anda müzik ıealeri 

fantezi 4 - Leopold -
Yeni dün y11om e 11kl ıarluiarı 
5 - Arnold Mel ıter - Bo 
hemya rapıodl ıl 6 - J . 
Strau11 - Heyat ılze neıe 

veutn 22 30 Müzik (Opera 
aryalar•) PJ. 23.00 Son 
ajanı h" berlerl •o yarınki 

pro~r m. 23.15 24 Müztk 
(C zband - Pi.) 

TORJU>lU ZI MAYIS ltlt 

Tababet: ~======================================J· 
il ŞEHiR •• 

Olü HABERLERİ 
den 

gözlerin
dirilerin ~~========================================ı~ 

gözlerine aşı 

yapılıyor. 
Tababet, göz aııaı ameli· 

,atını bir uırdan uzun za · 
manda• ltert biliyor Fakat 
ıoa zamanlara kadar, b11 
ıtbl ameliyatlar blyGk m6ı · 

Valinin emr·i 
geldi. 

fzmlre tayla etıltlea V alı . 
mlz Etem Aykutua emrl 
dün telgrafla •lllyete lalldl
rllmtıttr. 

koıı.r ıö•t•rmekt• devam z;rııt Mu·du·ru·nu·n ımrı· 
ediyordu. Ç6nktı h• tıtn ' 

l&zım ı•len maddenin ,.- gsldı' 
ııyaa hlr lnıandan çıkaral • 
maaı icap etttfla• laaoılı · Ziraat müfetttıltflae tayla 
Jordu. Bu la• bittabi çok edıldtil•I yasdıiımız 
ıOçtl •• bu yOzdea ame· Zıraat MüdGrl H6dal Eker. 
ltyatlar ela pek nadirdi . manın emri ıelmııttr. 

Ukraaya ıltm akademlıl e. ıOnlerde ••zlfeatne 
azaaıadan Odeaa ıöz baıta- baılamak Gzere ile Ankara 
lıkları eaıtltQıl d&rekt6rü Ja ı•d•cektır. 

·--=--===--==--===== 
Fdato•, 1931 ıeneılnde, baııamaıtır. 

Odeıadakt kllalilDde, ltu it Mıhrace bu tıe muhalefet 
lçla lradanalardaa alınan etmlf, fakat loıllla pollıl 
•• ıotukta muhafaza edilen kendııtnl taklpdea •az ıeç. 
maddeleri lıttmale beıla•nı memııttr. 
Ye bunun mu•aff aktyetle ••· lndor mlbraceıl dlayanıa 
tlcelenmeal laerlne ba tan en ıartp. tabiatlı adamların 

ameliyatlar Jçln çok ıenlt daa btridlr. a Sık aık kı1afct 
ufuklar açılarak o saman· deilıtırlr. Halk tabakaları 
daaberl yalnız Odeaada bu araaıaa karııır, battl ıerae 
tarzda 440 ameliyat yapıl- rllerln, aabıkahların hulun· 
mııtır. duju yerlerde blle dolaım"k 

Odeaa tecrübe•! oftalmo· tan ~eklnmez. 

lojl eoıtltOıl •e 16s haata. Anupanıa b6J6k memle· 
hkları kllaıtı, buıln, bu ketlerladen birinde ciolaıar 
tarz ameliyatta çok ileri ıtt- keo onu c&1uı ıa•mıılar ve 
mit bulunmaktadır. Akade· tevkif etmlılerdt. Buna da 
mlılJ•n Pılato•, kada•radan 

sebep ıarlp kıJaf•tt •e elin 
ahaan ıöz maddealnln, ek 

deki fotolraf makıneai 1le 
aerlyetle, yaııyan bir adam· 
daa alınan maddeden daha bJrçok realmler almıı olma 
çok muyaffaklyetle tuttu. ıa1dı. Filmler yıkandıktan 

ıoara ıerbeıt bualnldı. juau •• aöz baıtalıjını bin· 
HenGz 30 yaııntla bulu netice iyi etttllnt klinik ıu· 

aaa lndor mıbraceaf , Parlırette de mlıahede etmıı -
te bulunurkea oradaki Hıntir. 

f ılatov, ıözler lserlnde dl talebelerle ıamimf ah · 
mütk6l amelı,atları mOhlm llattlık peyda etmlf, batta 
mlktarda kola,laıtıraa yeni onlarla beraber dö•llıme ile 
aletler .le lcat etmlttlr. Fi · biten lra•ıalara da karıı· 
l T f M • t mııtır. ate•uu « repan . .» a e· 

L Bu ıarip tabiatlı mihrace· ti, taba.ette çok taaıDmıı · 
lir. Operat&r bu Aletle, 16. nln Londraaın baah,ö tren-
züa çok nazik ıatbı Gserln- lerlnde makaıça olarak •e 
de bıç korkmadan ameliyat Taymlı n.ebrt ÜHrlndeld ae · 
Japabıltr. Zira, iletin keı mtlerde de ta1fa olarak ça · 
klD tarafının ıöz bebeflae hıhl• •e bundan pek hoı· 
bir milimetre lt&le dokunma . landıiı IÖJleamektedtr · 
aının lmklaı me•cut dejll - Sonra fU rt9 ayetler de, 
dır . Ba aletle amell1atlara ıe•ç mlhraceye a ittir. 
btyOk emniyet ıelmekte •• - Ne•yokta fıenç bir ıı· 
•t• itini her tecr6belı ıöz 9I kızla evlenmııttr · 
hekimi •apabtlmektedlr. - Mihrace bır zamanlar 

Ftlato• uıulıle •e lletle· da bOyOk kamyoalarda tö 
rlle aıı amelfyatı yapmak fer olarak çahımııhr ve 

So•yetler Blrllil hekimleri tllh. · · 
araaıoda çok taammüm et Maceralua hoyrao bu 
mtı ve büy6k a>u•affakt reoç nı m!lyonlar aabı bt 

anamın , memleketine dön· Jetler vermltllr. ... . 
lndor 
mihracesi •• 

Dünyada elinde en bOylk 
altın loku bulunduran adam 
meıbur indir mlhracealdlr 

Fevkalade ıarlp tab iatlı 

btr lnı n olan mtbrace, ge 
çenlerde Londraye ıelmıı 
ve herkeıln kendfıladen 

bahıellli' bir 11u da btrden 
bire ortadan. kaybolmuı

tur 
ln°dor mlhracealnln ha -

dutlar tarafından ltaçmlmıı 

oldutunu aanmayın . O ken 
dl kendini kaybc:.tmııur. 

loılltereye ayal' baatıjı 
ıüodea itibaren, loglltı po 
Ilı teıktllta (Skotland yaı t) 
Lu altın babuı mthraceJI 
adım adım takip atmete 

düiü zamao, ıe llleler ve 
palmiyelerle çevrllmtı bir 
mıotak ya çekilip orada ha· 
yatının romanını yazacafı 

ıöylenlyor. 

Mihracenin ltu kitabı ya l
nız baıından geçen binblr 
maceradan bııhıetmlyecek, 
dünyanın ıef aletlnl anlatr.n 
kıymetli bir fçttm ai eıer oll\· 
cakaııf. Dünyada en çok 
alt ı a aahtp bir dam o!ao 
Mı lara ce , r enç J 8 f1Dll raj · 
men bü16k acıl r çckmtı bir 
adamdn. Hayatta ~Hvdlkle 
rlnlu hemen hemen hepılnl 

kaybıtm ııur 

Bll h ıuıa çok aevdığl genç 
lcaraıının iki ıene beraber 
yaıadıkt n ıoora 17 yaı ınde 

ölGvt::rmHI, onu temamen 
maceral ra ahlmaia ve ke 
derini böylece unutm•i• 
1evketmlttlr. 

Yağcılar nahi- Öğretmen olıu
yeıinde çalış- lunun tertip et· 

malar. tiği gezinti. 
Blfadıç - Y afr.ılar ara· 

11adakl Po1razdere mınta · 
kalarının ela mi ıeçıd•aı teı · 
kil edea yedi ktlometreltk 
bataklık yol muntazam bir 
ıektlde tentye olunarak taı 
d61•m• amel&JHI ikmal 

oiuamuı1 menfez •e köprü 
ler de tamir etllrllmııttr. 

NahtJenfn ea laa •adar ve 
çamhk mevkllnde pllna 
u1ıua olarak beı deulaanelt 
bir okul ınıa eddmtıttr. Bi
na aahl1eata halıhazırdalrl 

&ht11acıaı karııl.yacak ıektl · 
dedır. 

Oç ıeaedea bert yetııttrllea 
mey Ya f ıdanhiı da iyi bir 
•azl1ettedlr. 

Vala Etem Aykut ıeçen· 
lerde aahlJ•J• yaptıiı tefttı 

ıoaunda nahiye tılerlndea 
memnaa olarak MGd6r Hüı-

nü Heklmejluaa bir takdir
name •ermııur. 

ilk okulu• bası aokıaola· 
rı~ıa tamiri ıctn de nahl1•1• 
400 lira para yardımı 
yapılmııtır. 

Kız talabeları vırilecak 
askerlik eMiyetnamasi. 
Kız talebelere erkeklere 

•erllealer 1ıbı,a1ııca ebll1et 
name •eralmeıt tuzlara mab
ıuı atkerUk deralerlnta 7 
net •e 8 net proframla · 
1101 bltlrealerln diplomaları 

na (Oıta aıkeri ebllJetaa
mentn temin ettlil hakkı ka
zanmııtır.) Kaydının konul· 
maıı takarrür etmııtlr . 8 
acı •e 10 acu ıınıf proi· 
ramla"aı bitiren kızların 
dtplomalat1aa aıkerlak dere 
lertaln Dç0ac6 ııoıf {dahli) 
projramına kadar den ıör · 
d6kleatae dair meıruhat ve 
rllecekttr. 

Ôiretmen okulu talebe •• 
öjretmealerlle, daha ••••iki 
yıllarda bu okuldan çıkmıı 

olan aıretmenler ön6müz 
deki pazar ıOnG Kltahya 
tlmend6f er hattı 6zertadekl 
Mezttlere ıtdeceklerdlr. 

Gelenler, gidenler: 
Mezunea bir kaç ıBa 6n

ce lıtanbula ıttmıı olan 
Kalt6r DtrektörCl Nazım 

Ôrenıu• don ıelmııttr. 

Barut f iatlannda tenzil it. 
lolalıarlar ldare1I bu ay 

batından tttbaren barut fi
atlarında yOzde on nlıbe· 
tinde tensllit J&pacaktır. 

Kiloluk kutular 220 den 
200 kuruıa, yarım kiloluk 
kutular l 10 dan 100 lnaruıa, 
250 eramhk paketler de 55 
tea 50 kuruıa lamlı olacak-
tır. 

Zabıta vakılın. 
Muıtafafakıh maballeıla

den zahire pazarında bab · 
çe•anlık yapan Nureddlnla 
yankesıclltk ıuretlle paraaını 

aıırdıfa ld!l ıa ve ıtkiJet ede. 
len Ele mahalloılnden Ab · 
met adında biri yakalanarak 
bakkıoda tanzim edtleo evra
ktle blrhkt• adliyeye veril· 
mittir. 

§ Dan ıece Oruçıasl ma
halleaındea Mehmet tarafın
d~n hakarete uiradıiıaı id
dia eden, Hacatımall mahal· 
l•ılnden Muradın •alrl olan 
ıtkiyetl üzerine ıuçlu 

yakalanarak adliyeye 
••rllmtıttr. 

Parti Biiyük Kurultayında gÖ· 
r'/Jş alecek dilekler. 

(Baıtarafı birinci ıaJfada) 

atle temini. 

8 - Çok çocuklu a f)elere 

yardım edılmeat, 

Gümrük va lnhisarıar Vekaleti 
dilekleri: 

1 - lıplrto, barut fı · 
atlarının ucuzlatılması . 

2 - Ziraat ı ılarlade kul · 

laaılan •a11talar1n ı m

rClkten muıft1et1 

3 - lllaayonlarda tuz a i

ma yerlerinin arttınlma11 . 

4 - Şarapçılılın rılahı . 

5 ~ labtsar ıdareıiotn 

mObay a edece fı mey•alari 

9akUnde alması . 

6 - Gümrük muhafaza 
teıkllitıoıo geofıleUlmeıt . 

7 - Holk ve k61lü ıl · 

iaralarının ucuzlatılma11 , 

Tiirlı t6UlaGnün acfaı~Unlo 

blkatanıD kola,laıtmlmaaı . 

2 - Köylflye ztraat it· 
lerlnde kullanaıak içi• 

kereate temini . 

J - K.e rcrıte, c ğaç, ruh· 
aatnamelerlntn vaktinde ve 

rilmeıl 

4 - Devlet ormanlarıo· 

d&kt fidanlardan kö1l01e 
meccaaen datatılmau. 

5 - Olmıyan yerlerde 
haralar kurulmuı . 

5 - Baytar teı,lllhaıa 
&rttmimaaı . 

7 - Her ıldlme ıöre mec· 
cenen fidan verllmeal, 

ipek böcekç!lillaln lnkltafı 
fçtn tohum ve para dajıtl· 

mo.11 

8 Ztraat alitınıa tak· 
ııt ile verilmcıl. 

9 - Muzar bay•anlarl• 
mllcadele teıktlltıoıo ıeuıe
lettlmeat 

arttırılması. Ucuz kükilrt verllmeal . 
8 - TüUio yettıen yer · Ziraat mektepleri kurulma•• · 

lerde anbailar tnıaaı 1 o _ Ztraat Baaka11 kO· 

Ztraat dılekferl: I operattflerıotn mıntıı1raıaı• 
1 - Ormao kaaunu tat · ılre kredi ••Pmeıl. 



... il MA Tll lHI TORICDIU IAYPA ı 1 

Muhtemel bir h bi 1 lyan - Alma Evet veya hayır 
Yazan: Vladmir d 'Ormesson 

kurtuluş çarele i askeri i if kı "15 Martla 15 otoao ara· 

Y P. D · "k 11nda hldlıeler bir çıf ıOra· azan: ıyer omun 1 tır Çek· 
"Pranıanın •••eli çok si- d ha yaram düzüne lnu•a· Tabiata ayhırı bir birlıktir. ttvle cereyall etrıı y1 rılmaları 

l&bla 1 lerle Slo•aklarıD • 
nması lsımchr. Rıı zare tbUyacı vardır Koral- Yazan: Emile Roche et darbeıl 

fıkrlola Almaayada hfç de 
bot• ııtmedlflal •• laal -
kın ekıerlyetlnlD ıeflerlDID 
macera ıtyaıetınla ıaktıafı • 

(Sonu dördOocO aeyfada} 

ltyönün dedıft ı&bl, Fransa· ka adaaıoı btr Cebellüttaıılı .8ohemyadakt Mlıunele el ko1· 
hın lbe'f'kU çok m6salttlr: yapmalıyız "Hu hafta bıze dlğerlerl jJldır . Bır gün aelecek kı, Alma11yanın e: kartı ya Atom ne kadar 
Etrafında denizler Oç tane Şarkta, icap edince bize aruınde huıuıi btr ehemmi · A. ı me.o iradesi, hatta lttılJa ma11. Romanr-r larm Ar· 
daj sllılleıl Ye tl~ale dof· dost veya müttt:flk olacak· yeU olan otr bidlse haber d.ı bile ltalyan •rndeılnla pılan tehdit, k ta 1:,:lmaofa . küçük.ta T? 
'" Mejlao hattı •ardn. Ve lar vardır. L•htıtan •-:Ielıx.ı verdiler; Alman lfe ltn!ya yerine kaim ol&caktır. B r na•utlul• çı 1

•
11 

l 1 1 bl· x.ı d la 1 .. •u • d ' - b l nın Polon1ada t• ep er b Naııl bir c• tu• • an ya· 
ua arın hepsi de m6dafaa. kabul etmtyecekttr. Falrat araaıa a ast1eıl Jr pakt ha· çok arı Alma oları ıevmlyen 1 d Bütiln u pıhyor111, dOnyadakt büUlın 

Ja J•rar. k znlanıyormuı. •e te•dllrleriol ıöyllyen ltal riblrlnl kon • 
1

•• enerji bir 'f'aztyet almalı· Alm•D'ada at· canlı maddeler, ha•a, ıu .... 
Fraasada, bu ku•••tll dır. Belki Romaoya •e Yu· Roma ile BerllD ara11nda yanlar bunun ön6nde aıuıl hareketlere lc'"lya bel· 1 d :'\ kkll 

IDe•lıı:lt h f 42 1 bt itt f k hl •-ı b k t d 1-I ? kerl ıe•kı1at H "' f hep ntom ar a• muteıe -
IDU a asa edecek goslavya da boyun eisnlye· yapı 88 r 1 • • 9 • m are e • ece• er· • d 0 ıe er-

•ılyon Fraa11•, 4 mtl•on da k H hayret etmez. Çünkü, Bir ittifak muahedeal ım · yük mlkyoıt• or unu dır. 
it • , ce lerdlr. Lakin orta Anu· ber edılme•l refakat edıyor · Fakat atom son derece 

1• ancı yatıyor Yabancıla- pa boyun •ııı.ı•or Burada MOalbten önce, ıeçen. ey- salamak iyidir Fakat acaba d il • ' 1 l d küçilktOr. Atalı • Yerec• • 
' 1D çof•, bizimle beraber taban dıreyebtlecek yalnız 6 denberl cereyan eden bü· imza edilen attıfak mu•he- u. 1 bu çıl· 
JG a o bld ı b d b O haftadan ber mlz mltallf'ri 16rlraenlz, el· 

r111recelrlerdlr. Garnizonu Lebııtan •ar. Franta ıerek t o iıe er, ize bu tkl ••ini mu afaza etmek müm- ç . kkuf de•r••• 
- k lt d l h ı. 1 1 ı k bir te•• ıtmlerı teıkd ede• atomların -uz ço kU'f'Yetlldtr. Garp erzak Ye mGbımmat te•ke· tota ter e• et ara11nda ep atla o acak mıdn? talyanıo ııa ı t btıkelt d6 
thaallmlze lnılllaler omuz derek ıerek harp malzeme Utıfak •ıumıı gıbf ıöıterml· imzalamaya hazırJandıfı Utl kaydetti diye, e oldufunu ne kadar kClçük ıe1ler eldu· 
•erdıldert irin abloka edil ı lb d ı. yor mu ldı? Yapılacak bir fak, ltalyan menfaatlerine nemecln •tıfD'l•f lur junu anlauıoı•= ... ı c etin en ıereaıe taya. k büJOk bir bat• o · 
ID•IDlze tml&ia yolııtur. Bı- releriyle Lehlıtana yardım Alman - halyan aakerl it- o kadar zıddır ki, IDHn sanma d ••bım Yer yüztınde canla, canıız 
l•lıı b f ı. b •- b ı b Bir ,..ok taraflar • eD •·t d b ptlnl • ı, izi çenber içine al· edecek •e onu tutacaktır. U aaı lr emri •••• olur. 61 • lr ıttafalun devamın ... t olm•• a ne ka ar ıey ••na e 
~alı lıt11enler kolayca ab Romaafa keodtıınl bırak· Z ten sekiz aydan beri bu dan önce tealrl olup olmıya · tehlikeler ;e•c;u gOnden yüz mtıll bQyCltellm. lnaaoın 
olca edılebthrler. •• bile, t•rkanda !:)ovyet emri •aktlere kurban olup cafından ıOphe ediyor. berde•am ır. ,eatden alt boyu JSÜ metreyi •tar; eırk 

1 il b d d Y ' b ı lt l 1913 d b f k •arına ber t•J l ı •k.ıı.z kadar olur il ıpan10 arıa ize Otmaa Ruıya, Be1arab1a ile allka· uruyoruz. an. u mese e· a ya, e lr ltU a - ~st olup btr fac:la bat a1a· arı arı u u 
•sllecellal daha tlmdlden dar olacaktır . C•nupta TGr ye ehemmiyet •erip düıün- la A•uıturya, Macarlıtana maoklD• Şımdf bu b016mOt olın 

btl ı F 1 ı A.1 bilar. Bu da her z• .. '- Q ı U bQ ID yoruz. akat ıpaaya kı,e müdahale edecektir mlye im. •e manyaya dahil bulu - kuzu ı•• ileml le•r•r J z m • · 
ile lcarıılaımak mecburiye· Zıra Ttbkler liuvvetlı bir helya, Brroner üzertrıden auyordu Fakat 1914 de bl · den ziyade teJa ı ıfade ylltellm, tabii her t•J bu 
ti d (S ıetmemek icap etUj•n 1 

D e kahraak ispanya im millettir . Mükemmel bir or &ceod ıı tne hiktm bir nzlyet onu dördüncü Hyfed•) nııüett• blyOr. nıanlar 15 

:•n yok bızı yenemez. Çtin· duları •ardır. Bdha11a Türk· te nezaret etm.,kte olan bQ Amerı·kan de- ed;: oQak6 eD nPıoıllokaJ•bJa•l 20 kilometre lrtlfaında asa-
G bız denizde ona llıtOnüz. ler kahraman •e aakeri de· JOk komıuıu Almanyaya • .,etU dajlar olur. Yaban 

Bu d b 1- p k dl 1 1 k b il k Qrüocü Raybıa 
D an aı•a, lrenelerden, "erleri b6yük bJr mtl lettlr: en 1 n sımt ı 1 a ıyaca • /l " d b l F • mlT'YO QTln 1n lıarıı olan durulllul urt.abı'·· arı11 Oz metre oy a ar, ıa· 

.. daıı •• Portekiz tarafın- Bunu Cehbolu ve Kt16ıde bir fttffak metni lmz lamak- • J bl t 
.ı• 1 h l t ttf d d ? B Alman•e, duydu u Bo· çımızan birle 1 tam r me . • 
q il J ne aau ••araya u"ra b k T a ae • a e e er en, k b • , kil• M k 1 b • tecrQ e etti . ürklye. Ruı· amansız Ta ı ı. küm beyecaDIDID ••• ' k re kahnlaıır 1 rop anD a• 
~aeak olan lıpaayadır. Çlln· ya ile aramızdadır . Suriye bJr Jıtifadeaı olacaiıaı zan - bemya •e Memeli ruDttu kiki bii1üklOklerl blr mlll-

G Portekiz, « lberlk yarım aetmlyorum. Bırleılk Amerlka.ia demir kilde aa· . b ı. d k 
d 1 ve Irak memleketleri Tür· 1 ynı f8 metreDID binde iri aa ar en 

a a11, bertlclllerlndın akı· Eier talya, Almanya He yollarının uzunlulu petrol tan ıoara a b ket• 
..1 ki yeye, FHlıtln •• Ma Yeral b 1 • 11 Osertode de art Po timdi bunlar da bırer saati 
•••ine pek az mGtemaylldlr. b6yle bir ttttfak yapacak oru H!Dın ıkı mııhdır. • b Opbcılı · 

S 6rd0n memleketleri lıe Su· 360 000 k e ,,. t metre olur. onra, Fraasanın cenupta oluna, dalma tilt bir rol · Kılometre raJ, ıeçme • T 
11010 

ıtatO· 
k 1_ rlyeye omuz •ermtı bır hal 1_ N h ısı OOO ._ ı PomeraaJa Şimdi bu cihanın enini •e 

ille• il •UV•ethdır. Şlmall oynataca.tu , ayet, •ak · . alıometre boru var ODJa d jl ıı 
dedir Nıha•et Mıaır da fi · k d k yfı ııte 1 .ıı. k e deha uza Afrıkada Fraaıız, Arap ve ' tiyle A.vuıturya - Macarıa · dır. oıunu a e tındeydl boyunu Jul er · 

Berberi sekeaeıl •ardır.Arap· llıtloe destek olac6 k bir tama baııoa ıeleodeo daha Petrol lıoıulııırının 6 000 bt tadıl etmek t :~~eıt 10 la tahm: Hakiki dCinyıdan bır 
larla Berberller Fraoıaya ••zlyettedtr. Mmr demek 16tü bir mahlıı.ümıyete düıe kilometre11 hafıye edılmıı Bu yeni kuv•• d y•pılacak· milyon kere daha bOyGk btr 
le SQ•eJt demektır. Cebelüt· 2U nfHP arallD • ı p O •rıı l1J fakat ltalyaya kar· cekUr. petrol, 70.000 isılometreaı bu ıuret e 0 dtıoya elde eder,z. zerın · 

d tarık blrtncı oldujuna aöre, ta. Almanya 1 bir 1 d D • ıı Gtmandır. Btnaenaleyh Zıra, Avuıtury11 ve Ma- bsm petrol, 105.000 kılo ı·ooya ıle ;\.-rup•Y• Jf'Dll deki etfa ar a aynı 
•ımall Af 11- bı SClveyı Akdenlzln ıkıncı ki b ma b o Bakarız ki hır 
Y r •• rınct a101f carlıtanda o zuuan, müıta- O d• ıra · bette ü' r. 
bir ordu çıkarabilir . lıdadır. metreat de lopraA.laD çıka· «emrt•akı» 60 n ••'" telı IOO metre kalınl•t 

A d Ş l f kil bir tktııadi bayat lçın rılmıt olan tabıi ıaz te•ke· yı dOıüoQyordU· tallnlJI• " b br 
nupa a kara ab!okaaı ıma i A rika sailamdır. lQzumlu olan toprak servet· pıo mıf, mılıroplann oyu r 

6ç unıurdan mtUeıekktldır: Eter, Tunusa bir tecav(h: lcrl meYcuttu Halbuki ltal · der. f ekat Bobe~Y= be,ecaa fU metre1t bulmuı Fakat ato• 
Bırııı Franı • dıferl logllte · yapılır da burada muvaff~k Bırleılk Amerlkada petrol uyandmlmıf o• bek b•ta~ mıoımını bir balde. 

ya bug6o bu V3Zlyette de- 1 3 rada burada Alm•DJ•DID • 
re, O;Qncüıll de, Anupaya olunamazıa, Suriye - Ft- boruları ıenede 6 m tlyar aılar uyaD Atom bOJOJ• büyüye nıha 
dentzle bırleımtı olan Şıma · llsllıı - Mııır bloku, maa - Avuıturalyada henüz datml litre petrol akıtar Adı ıaza lemedıfı realuıyo bir uo>uml yet mi il metrenin ooda biri 
11 Afrika.. leaef m6dafa noktaaından ordu mevcut deilldır. Geri ıeltnce. her aene 6.uOO mtt. dardı Afmeo,a cıddıltttl adar bCl"ClmOtUlır. 

1. Ut il F harp tebıtkeııalD f k 
1 ere • ransa ara · zayıftır. ye Hfnd orduıu kalır. fa· yon l&Opmetre idi ıas akar. od• ar Hakıkt dünyayı 100 mil · 

•ıadakl mu9 .. allyı kese- Şüphe yok ki, bu •azl· kat bu ordu da bu ıüa için Bu ıazıa ıbtıva etujı enerji ' ~!:,1 ;:: d:~~;:;a, · Danbııı yon kere o(hüt6raek tdrojı· 
lbezler. Franıa l!e Şimali yette Mıııra Cenubi Afrika o kadar mübtm deftldı. 81 · miktarının 45 milyon too ı k olan a n•n atomu anc•k farkedııe· Afrtlc üzerine yapı ac• 8 de ' 

a •ra1tnda mu•aHllyı dae yardım yapıl caklır. naeoale1h loıılterenln Mı k6mftrüD eaerjlalne müıa•I reket ıert bırakıldı u k t btlir. Fakat~ blr baıta bir ıaç 
lceıen:ıezler: Hatta Atlaı 0'- f k b hare e 10 k 1 a • at bu taraftaD yol çok ıırdakt aıtidafaau lyt deial- olduju heıap edılmtıur. mek mtdtr ki u ıtmıt telinin kaholıfı 1 omet 
h•uı cthetınde de. uzundur. Bundan baılıa Ce· dır: Bir M111r fırka11 tle bir AmErtkanın her tarafmda ten billbütOn vas ıeç re olmut, mıkroplar yOs 

Alcdenlze ıeleitm: Burada oubi Afrıkadan ıelecek u · kaç loallııı: olayı vardır. Va dôıell bulunan petrol boru tir? ı abıl kt d~ttl metrelik lcoca l&oc• birer 
:
1
•r.lyet dah• •aallıtlr: Kor· kerlerde talim ve terbiye lua FıltıUntn de btr Jıvaaı ları Amerika• demlryolu Hıtler bQkQı:netl ıu pro:· de• olmuı. bir bılirdo bllya. 

dlıa adaaı ço•- l•I rnadafaa d buluoo>• .. ._ •- d 
" , 11 tyl değildir A•uıtur lyadaa var Fakat bütün bunlar, kumpanyalarına mOthft ıu· lemin lrartıııa a 11 arzın yarım .utru •• ar 

e 
11

•e1Dlttir. Sonra Akde· ıelecek yardımlardan bah enerjık bir kumandanın ku· rette rekabet yapmakta tadır: büyOmGıtDr ·· 
~-=~'·z:d~e~lc~t~F•r•a•a•ı•ız ... _:.f~ıl:o:•u:n:u:n:..:.•:•~t~m~e~k:..~':•~te~an:::iy~o~r:u:m~·~:z:ır:•~_:<:S:o:n:u..:d:ö~rd:ü:n~c~O~s:a~y~fa:d:•:>:._~dır. .. ........ .!. .. ~·~=-~U~ın:u:ıo~l~:b~lr~b:a:r~p~~~------------------· 

•ODCIT6rkdıtı T l ket balkaaıD dı. b ~ - Din efrlka11: aaaaaaaaauaaaaaao0 lı:ıoın taoıdıiı •e btldtft Türkmenler •e b0t6o Htılya koca bir melD e d Her teyden evvel, Otün 
1 c ~ ilem içinde iki ml'mleket krallıiı kuvntlerı .. harıı sürülmeıl •e dehıet içinde dıfer dftımsnlarda oldutu 

= le N 4'"ı ı· .,r llıı.I A 11111 \ ooun teılr • ., oilfuzu hui- IJO& çıktı . En aıüth•t kt.tlı - bir kaçıt·· Takip ıırallnk: bt s ' milleti de m•i 
: lııll' jOJI 11 ag cladc kalabllmıılerdl: Tıbt:t imlarıa bir nOmuneıı olan Moiollar 6olerln• ae çı 1 ı'6

1

p '·e u:dtp edılmelf idi. 
• y k- d D 1ınba " 
• aıun. H D yayleaını eteklerinde hüküm bu korkunç mubıtrebe hh . ite hepıınl kö un e ilkbahara dofru ordu ea · 
•.., . · LAMP Çtuirtn: ENVER ATAFRAT o .ıı. kt Hı 1 ı ı etttler Hıııya kralı kendi· ...,ta11111111 ;.~ ıuren eı J• 1 ya 1 arın neıloe ald menkıbe er buıOn b ta ki Çın hudutlarına dojıu 

.:lıtaaaaD Tefrika N'! 70 aaaaaaaaaao•"""' kralı •e cenubi Çtne çektlea ılal etrafı ııçıloıe• uz · 
h ball ttbet yaylaıı aaklalerl d 1 ı. z ki Y L•~ oanın e-.. 

1 
eıkt Sunı lmparatorlufu. bakaları ile 6rtOlü bır a hare.et etli. e • · 

..... " A d d tarafından hali korkulu bir K s ılleu~ın tm rupada11 da ~zerine •- saa ~ latedl •e bu müıca e Ceoılz hao Horfttandan döa kaleılDe dar attı. Fakat oH• utaay, ung m "" · 
1 l Derele K it k dl l d h l ildi riya ıtbl an.lattlmaktadır. l k l b d t bbOıatla e IDIJeo y il uru •ya en • ne ~r a ver dii\cten aoara altı ar kadar dan da, içi kin •e doıt u baıl • ey in • eıe 
ıldea S··b t u 111 ara mala Kurultay bftyük ıeullkler Yurtaym •aoında •e tebaa· KOrklere aarılmıı Molol at · l ı buluomak ceıar•tl•I albter· 

.. o a7 b :r k ı d h maıkeıl altına ıls eam f J ul k t er erinin unmuı ne lr •• •ntı1a ıel- ara op ara11nda nlhayete erdi. 1'a · tının ort&11nda yaıadı; •e dGımaalık dolu olarak, ba· dJ. hıı.lk ta dlferlerl ıtbl 
b -•Je •• L d k l d ı '- bataklıklar fberlade d6rt 8 u .. aanın ıay ajiarıoa çe ı dl, or U· tekr r ecere at ama• mee 1 r fıoı ye ıeç· « u 

ti 
zyuruna çılımıya tkaa et oun kıamı kalllıt Karakoru burl7et1nde kaldı . Subotay yana lulınç aallamaları, artık na teı 1111 o ac• d b• J / tmha edılecek oluna, ıana 

ubı K u mf ' unutarak bun an u1 • • 
d · urultayıa toplan· ma dofru yola çıktı; yolda Sunı fmpııratorlujunuo top· ıalebenea emin olan müUe· 1 J t k· ı ki• yardım edecek •• ••· 

hıfı Jere ıelerek babaaıaıa han, Subotayı hlç yanından raklarıoa akın etmek üzere flk ordunan kapalı bir balde doıt olar•k kalma arım • oln çocuklartoın 1&adeU Jçln 
Uzuruna çıktı ve 6nGnde 6ncü olarak gönderildi, kea · bütOa kuvvetleri ıle Molol laf etti: k 1 k >t d ayırmıyarak A vrupadaL:t «Efendinize 1a1J~yln ki, im ça ııaca · 
lı ç6kerek ellnl anhna koy- ,.aptıldarıoı dlolemfıU. dlal de Hıııyaaın aoçebe eıl· merkezinin Ozerfne yilkleo b cevap yer Jbttyar cıbanalr Itır sa-

d B" '"'k ti "- ı · bı d f heıap diye Ceo .. ::ı: an U. uyu o uou ç 0 • ıe · ret erlıe aon r e 4 melerJ .-e Ceowızıo yaptafı d b 0 kt a hattrlamak maolar Katay lllmlerlnlD 
l'ıe ... thtl1ar baoıa, Yuhıoın Yirminci kısım latmak (lzere Tıbet Ozerıae k b '· eo •• 1 1 h •-ı 
L .. d k: Dt Vazife ifa edilmiştir yOrüdü te fr manena tlo bu müt· için biç btr 1ebep 16rmlyo- kendldoe lzmet ettı. eri 
QU harekeUD en ço . m ba· Cengiz hana hQyatıoın V e tarih aeyrloe devama . bit ordunun maf 4p •e P• rum, keodııl hakkında doı- al hatırlamıf olmalıdır kr, 
h&11ıs oldu fıe de biç lr rııan olmaaı ze 300000 e tane -e hayrıbaa• da•r•a•· ı bir mOddet dOıOndQkten ıoa. 

Y b f baklyeafnl •ata:nnda geflr betladı. Han, kıt menimin · .... 
e11aare vermedi. u 1, e en mek kıımet deitlmlt O, dEı donmuı olan batak· yalun insanın n:ıuhuobe caJım.» ra Ye Lul Kulla)'a biç bek-
dtıı •e bllbatı olan hane, lıkları aıarek eski aiınlerln mefdaaıo da ean11z yatmaaı Ve dedıffnl de yıptı Hl · lemedlil btr c•Yap Yerdt: 
tı d o k•rduiu muazz m impera · • 
'"l&r.er memleketlerla eo y z torlukte' kendıslae halef ol. c o dGımnnlarınıo bırleıtlil lfte Tıbet eteklerinde ke kor - at)'• kralına hayatı balııla- Haydi 6yle ise, sende bu 
btıı lupa,. atı hediye r•tlr· 11 1 ı mu~ tteftk ordunua K•tay kuaç muharebenin lrllıeıf. dı . balkın ehndlıl ol •e oiul-

... DIHIDI btedlfl ofu 811 ç D -tllııu . Fakat Hr•Y hııyatını 1 ordueunun bald•eıl, cenubi Ve oodaa sonra da perde fakat Han, kıhncını kınına lamoa sadıkane hizmet et,. 
d ber ıeyl bazırleımııtı; ya oı~ , f b 1 '•"cntreo Yubl, bobaııo an 

1 11
,
0 

or&kllor&Dd D p&:talar, ıaııı: tırtıl&, 610111. topdau ıokm:ak fçıa ıuat u ama· - SONU VAR _ 
\l/ n. tiri ıı hnlı ıBrü gtemlıtt; • 

•lıa1a dlamelr beri mu· 

• 



• 

SAYPA ı 4 

Evet veya ha .. ~ır ltalyan-A.lman Muht mel b.. harb · 

kurtuluş çareleri. 
E~re it asliye hukuk 

hatimliğinden: 
S tı ık ev v 
kahvehane. 

• 

(B•ıtarafJ üç6oc6 ı yfad ) 
nı endııeyle takip dtljlDt 
bılır . 

2 - Bu unla beraber 
llohemya 6aerladekl lru••et 
darbe11 Almanlar tarafra 
d.n hayret •• hatıl tenlrlt 
le k rıı lanmıılcen Danztg 
ve koridor meseleleri dola 
111ıyle Alman kamo1anu 
ele almak "le bu •eılle 
JJe içten fçe 111evcut olan 
«Leh dOımaolıiıoı» uyaad1r· 
mak •e bu itibarla aletini 
yük1elterek A.lmaoya11 he· 
Jecan halinde bulundurmak 
çok daha kolaydır. 

Bu takdirde, Httlerln tek· 
alil, Daozıı meHleılade cep· 

beden teca~Gıe ıeçmeyfp 
(EHıen ltal,a buna muba · 

laftır) her •aaıtaya mOracaat 
ederek aerbeat ıehrln dahi · \ 

llade hır karıaıalık halt ve 
Alman,ada Polonyaya karıı 

umumi bir ı•rıtnhls idame 
etmektedir. Bunun lçla Hıt-

lercl propaianda hakiki ıh
Ulafı 6rt baı etmekte, me· 

aelenln reel do11elerlnl meı · 
kOt ıeçmekte Ye yalnız eı-

kl Alman - Leh ıeçlmılzlı. 
ilala caalı noktalarını uyan-

dumaya ıaJret etmektedir. 
Bu ıuret1e, bldlaelerfa yar-

dımlyle. kaley~ dııardaa de-
111, lçerden fethetmek dG-
ttloOIG1or. K.ıaaca11 bu yeni · 
dea baılıyan ı6detler bllıl-

1eıldlr . Tabii Berllnde hariç
te ıu •e,a lau 1aada vulrua 

ıelebtlecek olan ıe•ı e•ele · 
re de ıO•enılmektedlr. 

Bu neviden tehhkeler ve 
maneYralar karııaında bir 
tek durum mOmldlodOr. Al· 
maa1a Polonyaya kartı ta
lepcldır. ~olonel Bek, Oae 
rinde oouola koauımaya ha
sır ol dutu pek mali at .,. ... 
ları izah etmtıtlr . Demek 
ki ba aaHele lçta bir çıkar 
yol •ardır . Almanya bu 
ıulbcu bal ı kltal anu edı
Joraa, kolaylıkla ne yapa
bıleceftnl blllr. 

Bu normal uıullertn hari
cinde, me•cut nlH •ı tek 
taraflı olarak boamak için 
J•pılauk berbareket bir 
bark f Ull Ye tabrtkl dı1e 

mOtelea edilecektir •e edil · 

askeri ittıf akı. 
(Baıtarafı OçlincG ıayfacla) 

t rafhhlını tlln etti. ltalya · 

ıua yOkıek mesafaetlerl o 
z maa ltunu icap ettlrmııu. 

Şımdl de 1914 dekinin 
ynıdır Bir ltt fak, o ıttlfa · 

lu lmzalıyaaluıa meddi •• 

mane-.t menfaatlerine uzun 

m6daet yaramalı ve kuvveti 

olmalıdır. Fakat ıura11 mu · 

hakkak kt, İtalya va Alman · 

1a tle ııkı bir birlik kurana 

bu bırllktea zarar ı&recek 

olan ilter maddi, tıter ma · 

nevi cihetten olıuD bep ltal· 
yan menf aatldtr. 

ltalyaDıD, Ahaanlarla bir

lik karmaıuaa daha ıtmdı

dea Romada ve battl faıtıt 

haktametlne asak olmayan 

mehaf tllerde bir 

•ardır. 

Ku•vetll ye azlmklr olan 

lnılltere •e franaa de•letle

rl mıbverl tutanlar ara11oa 

bir ayrıhk ıokmHını bıllr. 

Keza, Roma biikCimetlne 

19J9 dakl menf aatlerlnla 

1914 dekinden ayrı •emen· 

f aatlerlnlD m6nhuıren Al· 

manyanıa 1amada laarbe 

ılrmekte olmadılıaı tla 161 

termeılnl bilar. 

Bu tahlata aykırı btrllk 

hakkı•da lumDs ıoa ıöz 

161leaaaemtıttr " 

layıp ş1~ıd~toımı 
5J29 Sene1lade Suııfırlak 

tik okulundaD aldıinn pba
detaamemt kaybetti . Ye · 
•lıtnl alac•jımdan hGkmG 
olmadıiı ılio lunur. 

melıclır. 

Suııiı,laiın Han IDa. 

laalleaınden Heıan 

kızı fahriye 

«Daazlı• içi• Y•t••ak 
nya 61mek me•zuubahlı 
deiildtr. Medeal milletler 
arHında 1aıamak m vzqu. 
b lalıtlr . Ya eYet, 1a bayır.• 

(Baıtarafı 6ç ncG aayfada) 
mandası altında bulunan 
Oç, dart f uk aın önilode btr 
it g6remezler. 

Her ne kadar loa-ılız do 
D•DmA11, ltalyao adaların· 

daa 80 bin aıkerln Mıaıra 
çıkmatıaa mani oluna da, 

80.000 kltllık Ltbya orduıu, 
Habt tlat nla temıua ı le · 

rek Kartuoıa doiru yGrOr: 
Yalnız, bütGa Habeıııtan 

ayaklanarak korkulan ıesrl 

kökOoden dumura ufrat· 
mazH .. . 

lnatlt r , •i•r barbt bek· 
lem deo, Mıaara 2 ve)'a 3 

farkalık btr Hind orduıu 
ıettrer k daha tlmdlclen re· 

tltUrlue, dOımanıa 16dloü 
korkulur. Bu ıuretle ıulba 

daha çok yardım etmlt olur. 
1914 den 1918 ze kadar 

Gurkoı •e Sıhlerden tatlf a
cle ettik, bunlar mtıkemmel 
aıkerlerdır. 

lnılltercde mecburi aıker · 
hk uıuluaua kabul edtime-

ıiyl laglllz plyadoclhil • · 
ee!eılalD halUal btr ıan 

mete.IHI add tmek llzımdır. 

lnrlltere, ha•• kuv•etle · 
rlne var ku•••tlyle ~ahı• 

rak bu ıGo ıerek miktar, 
ı•rek kıymet itibariyle Al-

man laa •acalılına denk bir 
baYacılılı •Dcude eotlr it 
bulunuyorlar. 

lnılltzler, aa11l canla baı
la çalııarak ıllonanmaları ı 
en 6D ıafa ıeçlrdllerae, altı 
ay zarfında 200.000 kttlJI 
lalam •e terbiye eder k tra . 
paratorlutua müdafaaaı ı 
kati olarak aailamlaıtıra 

caklardar. Bu ıuretle loıll -

terede •~o de 400.000 kfıt · 

ltk bir ordu v6cude ıelmlf 
otur. 

Oçtıocü Rayhın bQy6k 
ıayeaıne ald yazdıiım uzun 

tedktk yaz111nd n ıo ra ıu 

kar ra vardım: Yükıek ve 

luymotlt medeniyet merkez· 
leri olan Fron1a tle loa ıhe· 

re ıulb istiyor. Banlar her 
ıeydea e•~el, kendileriyle 

bırlık olanların hayat ıtan 

dardtoı yDlcaeltmek arzuıun· 
dadırlar loıtltere •le Fraa· 
a, bOtüD ı yretlerlnl içti-

mai ve maddi terakkiye 
t •clb etmf ılerd•r. 

Y •r yurt zapteden, ıtall
den ıızltye aerıtlzeıt• ha· 

zırlanan bir inaanı tellkld 
lımt altında zorla btr A•ru· 

P• •e ıonr bir dOaya al• 
samı kurmaya çalııan aycu 
mili tler Danın n zarly ıl. 

ot tedktlı ediyorlar fıte hu 
•azlyetierdlr ki loıılızlerln 

derhal akılları ı baıların 
getırmtıttr. 

Parlı - Londra mlh•erf 
ılllhlanmada ıeç kalmııtı. 
lakat alır aiır •e emin ıu 
rette bu aeclkmeyl tekrar 
kasan ı Şımdi at batı be
raberiz; fakat hep b6yle 
ilerlememiz llzım. 

Mtlzak relerde mOttdlk· 
ler veya taraftarlar kaııan 
cofız. Muhtemel dltmanlar 
kab bat J•ptıkça 1arıı1 biz 
kaza acalı z . 

Fakat ıoounda, her ıey 

bt•lm kafamız, l•lpllnlmlz 
•• bıs m trad •• tı bırlıtı· 
mis d k rar kılacaktır . 
Eter kendimiz i koyuYermez· 
eelr, R yh büyGk ıayelerlnl 
tahakkuk ttlremtyecekUr » 

Kayıp kısrak: 
CIHI: Kenıt: Y aıı: Boyu: 
Kıarak Kar 4 l 45 M tre 

Yukarıda ılı•U 1az1İı luarak aybohrıuıtur. Bulupta 
&f ladaki atirHe te1llm edeD lmı f 25 lira mCiklfat ve
rllec:ektlr. 

8alıkeetrıo Ş mlı neblycıl · 
nl Kırmısıl r 616adeo 

Mehmet oilu lırnall 

-------------------------------------&11ld1 fı yer: Vıllyet atbea11- Balaketlr 

Eclremıdrn Camllves t ma
halle.inden Haydar kızı Mil· 
zeyyen TOrkkal t r f1Ddt1D 

oca11 1nQddelaie1h Edre
mldln Tuzcumurat mahal
leıınden HD1eyln Azmi T 6rk 
kal aleyhine açılan boıaama 
da•uıoıa yDpılmakta olan 
duruımat oda: MGddeıaley· 
hın ıkametalhınıa meçhul 
buluoma11 boıebıle kanunu 
medeolola ı 32 ncl mftddeıl 

bilkmüoe tevfikan bir ay 
içinde kar111nın e•loe döo
meıtnln ıbtarıaa •e bu ıh · 
tarın llloeo tebltflne •e 
duruım nın 16 6 939 cuma 
g6o6 Hat 10 na bırakılma11· 
n karar ••rllmtı oldufuo
dan mtlddeıaleyhln bir ay 
içinde karm da vacıoın e•lne 
d6nmeıt ıbtarname makamı· 
na kaim olmak (lzere llie 
olunur. 

B hkesir ticaret ta 
san yi o~asmdan: 

Balı eılr !llyetl erked· 
nln lo6oü m balleılodea 
Alataa ıokaiında 11 numa· 
rah hanede ot r D Torklye 
Cumhuriyeti tabaa1ındaa olup 
Yaymacı!ar cadde1lnd bt 19 , 
numaralı d6lıklnı lkametal
bı ticari lttlbas ederek 936 
yılındanb rl aandılrçılılr Uca· 
rettle ııttıal etttflat beyan 
eden lbrahlm otlu Muıtaf a 
Kanlının un•eaı ticareti bu 
kere (S ndıkçı Muıtafa Kara 
lı) olarak teıçll edtldlll ı&bl 
bu UDY&DID tmza tt:klt de 
Tilrkçe el yaz11lle (M. Kara· 
h) olarak ticaret kanununun 
42 ncl maddrılne 16re Ba· 
lıkeıır ttc ret ve aanayl oda 
ıınca 24 5 939 tarıbınde 1078 
ılcll ıa ynın kaJdedıldtil 

tlln olunur. 

Earemit su h ~ukuk 
~a~imliğindan: 

Edremit bazıael mallyeıl
ae izafetle avukatı AbduU b 
Oeftekln taraf ındaa Edreml· 
din Tuzcumurad mahalle· 
ıiaden Hkl orman ekçlıl 

Alt Rıze kar111 Macide aleyhi 
De çılan alacak d~·n11oın 

lera kılınm~kta olan duruı • 
ma11nda mlddefaleyhaDın 

metılbınıa meçhul bu· 

Ilıca - Palamutluk- Denıiryolu 

1 · Hı ziran 1939 tarihinden 15 eyf Ol 1939 tı rihina ~ad r tatbik dih ce~ olan y2zlik seyir e ha ret t tarif sıi 

Tren numaraları: 
ILIC~ Hareket 
AKÇAY » 
ZEYTiNLi » 
EDREMiT » 
HAVRAN :t 
P ~LAMUT Ma•aH1at 

52 

7 
7. 24 
7,48 

54 
8, 06 
8,30 
8, 44 
9, 3 
9 24 

Tren nu 'llaralan: 51 

PALAMUT 
HAVRAN 
EDREMiT 
ZEYTiNLi 
AK.ÇAY 
ILIC .. 

Hareket 

• 
• 
• 
• 

Mu•a1alat 

7, 15 
7, 34 
7. 51 
8, -

fl/CfjDflN 

9.1. 56 
10. -
10,09 

10, 15 
10,36 

10 
11' 36 

. ıJ,51 

12, oı 
12, 18 
12, 42 
13, -

PflL/j vtUTTllN 

53 55 57 
8, -
8,30 9,30 10, 54 
9, 06 9, 51 1 ı, 18 
9,25 11, 37 
9. 42 11,57 
9.51 12, 06 

a.3. 
12.12 
12,21 

8. 2. 

11, 15 
l I, 24 

PfllfjMLJD/j 

58 60 62 64 
14, 51 ı 7, 21 18, 45 
15,06 16, - ıs. ıs 19,30 
15, 18 16, iZ 18,27 19,43 
15, 3g 16,36 18, 48 20, 
16, - 16, 57 19.09 

.... IL/C/j Y /j 
--59 w-• : ""' az--.r 

11 61 63 
13, 15 
13,39 16,09 li. 09 19, 18 
14, - 16. 36 17.36 19, 42 
14, ı 5 16, 55 17, 55 19, 58 

14, 30 17,09 18, 06 20. 12 
14, 39 17, 18 J8,30 -DIK.K1T: 1 80, 81 8 2, b3, 85 Numaralı trenler ihtiyari Jük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edilmez. 

66 

20.30 
20, 43 
21, 

81 
10,09 
l0,39 
11, 03 

11, 33 

Eskıkuyumcul r m b il · 
ılnde Bıtadıç caddeıl ize -
rinde Çantayojhı Eıat eti 
B yaa NecmlJeye atd 48 au· 
maralı h a ile Çaah ıoka· 
fıuda çaycı Zeyaalın otur· 
duiu büy, k kah•e ı blak· 
tır. 

Hanenin mGıtemtlltı: 

Zemin kalanda Jkl ıöz 

oda, aaloo, muıluk ve 
mutfak •e tar81a ıle lklDcl 
katta Oç oda "Ye ı loo, ood· 
rumda bir hamam, alı.-ere· 
il tulumba de beton taıhk 

ve bir mi tar avludan tb • 
ret olup bloaaıa altında af• 
raca Jcara verilir lalr de ma
iaza vardar. 

Taliplerin Haaaa Baarl 
ÇantaJ• mOracaatlan. 

1-16 

Bahkesir aslive hukuk 
hakimli .. inden • 

lvıindl n hlyeıl J&lı ilk 
ohu! öjretmeat Necati kızı 
E Jn Muıaff er lııl tarafıa
dao kocaıı Akblaar Kayma· 
kamı Rıfat Yenal •aaıtHll• 
Huıuıl Muhaıebe memurla· 
rından Ômer Fehmi oflu 
Mehmet Mümtaz Eaer aley
bıne (S&•mek •• tl6vmek) 
ıeb plerlle açılaa boıaama 
da Y811BID M bmet MGmtas 
Enerln ııyabında açık ola
rak yapılan duruımaları ıo-
nunda: MGddeaale7bln da · 
Yacı karı11na hakaret ettlll 
•• d6Yd6fll aablt oldulun
dan t ranarın boıanmaları
na • 1649 aruı maıarıfı 

muhalr•m • illa harsıaıa 
mOddaaal yhe aldt1etln• lıa · 
btll tem .,ız olaıalc Gzere 
17-3 939 tarlhlnd karar••· 
rllmfttlr. 

Moddeaaleybfn llıamatıl · 
hı balen 1:.ellt olmadıfıadaa 
lllm tebltfl makamına lll• 
otunur. 

luoma11 hH bile da Yettye ID 

tllnen tehlıtıne ye duruıma · 
uın 22 6 939 perıembe 16n6 
aııat 10 na bırakıl a11na ka
rar •erlimtı olduiundan 
ye•ml mezkarda mezbureala 
bizzat •eya bir •eldl• kaDU · 
ni ıöndermeıl alrıl takdirde 
hakkında ııyap kararı •eri· 
lccefl, davetiye makamına 
kaim olmak Gzere illa o'• · 
nur. 

68 80 82 

21,10 9,57 10,-tS 
21,43 
22. 10, 30 • ıı, ıs 

il, 11, 51 
11, 21 12, 12 

ıwww --=-
83 85 

ıl, - 12, 18 
1 J, 42 12. 51 
12, 21 13, 18 

12,51 13, 48 

-
2 63 Namaralı treDID Edremit - AkçaJ luımı •e 66, 68 num ralı trenler ihtiyati yolcu trenleri olup bu trenlerin yapıldı it ıllol rde 64 na erah tren olmı · 

1acaktır. 
iŞLETME MODORLOCO 


