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1 Yazan: Zacoues Bardoux 1 ------
«Beıerl olaa lıer ıe1• kar 

tı du,ıulu lnHnlar acı ıaat 
ler ı•çlrmektedlrler. 1914-
Uhs den ıonra korkunç ~l 
dlıelerta kadehini tGlıetmıı 

0lclqlumuzu HDlyerduk. Hal· 
h•lu l»u kadeh durmadan 
41.l•aktadır. Ve ılyaHt H 

••bncla J•P yeat formlller 
lceıfetmektea ba1ka teee!ll. 
.. ,. de roktur. 

• ~•rapa reaı tip~• njlm. 
1•rla ortaya çıkhlını ı6r 
.... lir 

8- reJl•lerta ilkt çarts-
1111111 laarabelert tberınde dol· 
•• 8a ıln adetl.rl çolal 
"'•IUadır. 1933 Soolrlnu 
-•da .A~maayada hır tek ••rt1 ıefı, de•let retıl olarak 
~., te1e hlklm olduiu ıln 
... ıa•azene 'H ıulh ' Çtn ltt 
~lr tehhlreler meydana ıel · 
dı. A•rupa hlklıntyetı için 
llllle,clelenln yeniden bati• 
dıfı•a artık G111U olunabı
htdı. 

• Y •nl tıpte rPjtmden ıoara 
tlrllmemıı tarada harp tk · 
tıı,c11 •• aaabı yıpratma har· 
~. ID«lauebetler ke1llmeden 
"• •~11rın açık muharehe 
l•1t1ltaadan harp heHS harp 
baı1a4ı Pıkat, yar•ttıtı ha· 
" 11 ıc,p etttrdıfı ıeferberlılr 
1 ~•btyet Yerd•I henlletler 
: ile de o ıa bu ı•n• bir ,.., .... 
t a .. llarek~tler iç f !lıllde 
''•l.ır eder. 

11 Ôaceden mOıalcenye ıl 
1 l111aeden •e haber •erli · 

~deııa merl bir muahede,ıe 
-..ı•at alhaa ahamıı hır 
~•IJetta t11•l ıuretıyle ta 
L •: .... mıntakH•ntD ... ,.,, .. . 
'tt .. t•rtlmeıl •• Memeltn 
'- lllt Mot6rll lıU l JOllJI• 
f:t.tehf me•lelretler tera 
"-

11•o lıtıkllll taahhnt alta-
d,.i''•lll•t hlkGmran bir 
t •tı" llba"ı: •aıturya, 
-.:· s· ••• 1ı, •• Araa Ylltlulr, 
"~at,~ıl dnletlerln i ç mft· 

tıı.,~&.a•rlae, yarattıklara par 

'"'" • ltUrak hattl Hker ve 
'-la lhcler111elr ı•retıyle 
"','•ııa iç harplerine mOda 
it,, •l-ek. 1liıaller her 

''-•~~· Y• lıpaayolan blfı 
\"'' ' IDeakaıtur. Dıler 
la41, beler de hnırlanmak· 
,. t.lacarııtao, Polonya, ,.,. 

ı. tı11, . 
"tı ~ ' 11aaumı1e bu yeni 
'-lll !'bin laerlnde aldanma 

'•ıt ' . 19~ t.arp Münıhden •• 
lıt f '' 611aden ttlbaren de-

' '" t._, •t 1936 baııada St 
lı ._._••••neil ıhlll edıldı 
ttıtı,~• itibaren baılar. 
~''" :0~1111ollntnln I~ ha 
~'lıııa._.. de V•edak mG
~ .... lt d,.. 15 .,ıaı 1931 
~-... llılı Nıre•b•• •• 
~'\, "' l&adar Daçeyl, 
~'• lt111a lzerındelıl eekl 
~' "''''••• Alma••arl bir 
,, ..... ,

11
• tatbik m••kllae 

~~ ' ••ketıilek için el 
~ ltt~~ lllJretler Hrf edtldt 

4 ~t l tedrici •• mubafa· 
\ ~.:~lıılde Y•pılmıı oleay· 
~ ~•ı,'da •lmlrı• ıahıbl 
~ t ''•••ada mftnHe

""1•ttıracaktı. Al
'-•llre ..wıı utı 

ll ıekli fae Akdenıade bir 
ı•rııalık yaratacaktı 

Ba reni tarz harbin en 
mlhlm bldııut, her ıeyl 
alt let edeni, ne M6alb 
konferan11dar, ne de A-wuı 
taryanıa ı11all. Bu, ıayrl 
aakerll•ıUrılmtı Rea mınta 
lra11nın 1 mart 1936 da lf· 
ıalıdır Nıçın? 06rt eebeple, 
o ıGa ,alnıı ı•r• ıul 
bunun eHıh hGkGmlerl 
deill, fa\cat daha maatdar 
olanı. Berlla taraf ıadan 
1erbeatee tekltf edılmlı . ıer· 
beıtce mlzakere edllm ı Ye 
lmsalaamıı olan bir palet 
çtlaeemıı oldu Aynı uman 
da 13 Ye 17 alı-ta 1935 de 
Streaa •• C11ae.,ede h•• 
lenm ' ı olan •e Belçıkayı 

delllae bıle larıltere ıle hal 
yayı balhyan mlte•dd t ta 
alabntler de yartılmıı oldu. 
Yatnıs, imzalarına hmamf'D 
udık kalan Po1ooya tle Çe• 
ko•lo•akya eeferberltk J•lt 
rna11 tekl ı f ettiler Lolrarao 
paktını Jırtmaltla, H1tlt'r 
Ken Hddınl yarahyor, b•r 
eı•il kapıyor, bir mania •I · 
cude settrı yordu. 1936 Mar 
bnd" Fran11z •• lnr·l•z hl· 
lt6metlerı, biri p roteeto et 
melcle, dıferl mOıne111llerl 
••tıtHlyle dıplometlk ıual 

ler ıorma\cla tkt f11 edince. 
Al nan•alar ı n hltrlml loıı• 
tere ıle Franunın daha ta · 

r h teahhGtlerı yerıne rdtr 
mek, daha uzak menfaatle· 
rl korumak. daha az ha
yati bır 1-ıududu mildafaa 
etmek ıçın ıı r &he Hrılmıya. 

ctklaranı anladı . 

Vıyana tle Pralın . Me 
melle Tıraoın lklbetlerl, tkl 
Oç eeae e••el, 7 mart 1936 
da Rea lzerlode taa n in 
etti. S . 1aıl adllet tedbirleri 
dalma J•••ıtır. Bu tedbir 
ler en afır meıuhyetlerl hıç 
bir zaman klfı b ır ııddetle 

tecaı1e etmez. MıUctler hG
lcilaıt!tlertnd~n çolc dahıa 

•lır cezalııra maruz 
lar. 

le alır 

Yeni tara kıııl ve beraz 
rej m erden ıoı>ra, 161Glme 
mit tarzda 1eal bır muabe 
de: Tol•l•l•r top ıu&uk aauka 
•eleıı, 2Z mayıı 1939 tarih· 
il kara pakt. 

ld•olojık protolrolOn tl• 
birleri ıtıbuı,le bu muabe · 
denin bir benzeri meYcut 
cletıldır. «Doıtlulr ve top· 
lululı mOnHeltetlerlae» ol · 
dul• rıbı «A•rapa klltlrO· 
ala temellerini temin et-
mek nzıfeı lerine Hdık, 

donra tellklıılerlaln dahıll 
beazerhklerlyle ve menfaat 
lerlala ıeetf t ... DGdtyle bl 
rlblrlne batla «olan ıkı va· 
Alamsa •fıtll&balde, ba7at 
Nhalanna temin etmek •• 
ıaebu malaafaza etmek •• 
etmek lçla 
blrleımıı ka•Yetlerlyle, JAD 
yana mldahelede bula•••
ya karar vermlflerdtr.» 

Ba muahede .. ltı madde 
ılefa laatlyetl ltlberlyle ben 
sereızd • r. Bu muahede ı•zh 
hGkGcnlerlnln ehemmiyet iti 

barlJI• benzeratzd•r Daha 
22 may11ta 8. V. GaJda, 
Gıoraale d ltallada ıarplala · 
.na dlldlatıae - ..... lal 

TORKDILl 
..... l 1 

t n g i 1 terede ki · ted
hiş hareketleri 

OKULLAR: • • • 

G . Terbiye Enstıtusu 
QZI c) Atık atlreılerl•I ılıt•· 

$Ubıs,ar: rlr Itır lıtltla tle ltalualluk· 
1- G ul f erblJ• Eaıtıtl len J•rl• klltlr •ırelrtlr. 

Loodrad tt lrlindah ıtd 
htıctlerlo harluıllertnt lıon 

trol eden Skotlaad Y ud 
pollı haf ıyelerl bOyOk bir 
kıymeti haı z veı l<alar elde 
etmlılerdır Be nıtlıalarda• 
bir telnul ıerelc Londrada 
ıerekıe d · ğer Brıtanya •tll 
retlerlnde yapılacak ıty .. l 
ıuıkaıtlerln plln1arıdır. 

Bu pllnlar ıımdıye kadar 
Skotland Yare tarafından 

elde edtlmtı olan haberlerl 
te1ld etmekle •e hhlrtlıatı 
idare edenlf'rln f rllodah 
tedhııctlerta taerruzla•ına 

lrarıı lroyaeak tedbtrler al 
ma11na yaramalct•d1r 

Bomba dapolan. 
Elde• eddea •eaaık bu lre· 

,. tedh•ıcılerla Londea 
•e dtfer laııllz ıehlrlertnde · 
ki laanka lar •• heledıyel.r 
dairelerine bombalar yerleı. 
tlrmek emelinde o1duklarıaı 
ılıtermftttr. 

a. rGolerde Loadra po 
1tıl tarafından yapılın bır 

çok anıttrmalar aetfculnde 
birçok bomba depo!arı ket 
folunmaıtur. 

Pollı h•flyelerl ıtmdlye 

kadar lıt •c•"P netfcu ınde 
elde edılmtı olan tfade erin 
dolru olup olma 
d1kıa11nı araıtarmaktadır . 

Şımdıkı halde on k•tl 
ıüphe Gsertne yaka 1 anmııtar 

Maamaflh muauaların 

y6zl teca vlz edecetı Gmlt 
edımelıtedlr. 

Bu mGnHttb•t1" hwuı1 

eervıı kuvvetlerin' arttıra

caktır 

· Bu hafta zarfand• Lon 
dra-ia bir çok tolplantılar 

yapıluak lrllndah tedb•ı· 
cılere lıarıı aHıl barek•t 
edıleceil 16r6tGlml1ttlr Bu 
toplantılua loııt ,z hlUıek 
met memurları. Loodra po 
lıı mOdClr6 ve « buıuıl kolı 
tefi ııtırak etmıılerdır. 

Hu ı6•0ımelerdea ıoara 

yeni bır kanun çıkarılar•" 

lrllnda ?ı te dhtıcılere kartı 
yaptlacek hareket·erde po 
lııe yardım edıleceıl lmlt 
edılmtktedır 

Çlokı ı •mdlye kadar po 
Ilı, ••z f Hl tabdıt edttmıı 

oldufundan lıted•f ı ılbl ha 
rekel ed.,memekte •e ltıl

ba.taa llzım olnaca e•lerl 
arı,ama mil ktadır . 

Suikastçıl111n t~bllll 
Bir yaodan Skotlknd Y arcl 

çok l11Jmetlı Yeıllralar ele 

ı•çlrlrlerkea dıler taraftan 
da 111lkHtçıların çok muas · 

zam bir ıekll alacalı bildi 
rılerek açık Itır tehdıt ••• 

rul•akte •e Cu•h11rlJetçı 

kimleri koymak lıtıJorda: 

Tek kumaadanıa orı~nlHı 

Joau; ıenel 1&11rmaylarıa 
yaratılmHı, Hker mlbede 
ı .. ı, l•alltın takıl• •e te• 
ztl, ıtl&b •e malze•elerlD 
teYhtdl 

· 81t0n tarihçiler laa hu 
ıaıta mGttefdıttrler iri h•ç 
bir saman ıalh ortaıılMla ık 
de•let, bu derece 11kı, lktl 
.. dı •• ıdeolrj Is, clıploma 
tık ve aıkerl, her Hhada 
bu der~c• mutlak bir •ıu . 
rlk tahakkuk ettire• bu de. 
rece ııkı bir ted•fll •• ta 
arruıl muthede akdetm11 

deftldlr.• 
LE IUIPS 

orduıunun d11 lttlrlk l"t aı t 
oldutu ıu ıkaatların i.ıteıı 

ver,lmt le töt ıdı Hu bOltf'ne 
ıare Loodra yarat.lan içti 

mai •e t caı I huzurauatulr 
ıımdlye k•dar Oç ktıtntn 

616müae •e ,ezl~rce ntJn 
daııo tevldfluıne ıebeblyet 
Yermııttr. 

Loadrada ıullıHtçılerfn 

barelretlerlne mani olmak 
ıçıa bir çok tedblrler alan · 
mıı •• ltılhHaa poltı lıu•
ntl takYIJe edılerelr hr.r 
taBf daimi kontrol altı•• 

111160 TGrlıce Edeblytt. :.:~. llklerlne mlr.acaat edecek· 
.AaıoJI Tarlb Cotrab•• Ta lertlır . 
Rı1a~lyf' Reılaa-lı. 8ed•D (A•reı •effıtlrlıll derhal 
Tt'rblyeı; H! MOzlk ıube'erl !aıt ti Dlrektlrllll•• bil· 
ya;-dır dırllmelldlr ) 

Odd fi• 7 - lıt1daya aı•fıda ,.-
OkUml IA 1 • - sılı a..ııelerta ıhıurll•••• 

2 Bu ıubelerdea Tlrlıçbt• 
Terı • llıı•d1r: 

Edebiyat, Ped•ı01'· ubel• r •) Ltıe olıunluk veya 61· 
Coiraha, R19as ı 9e 1 k•ı•r• ret••• okulu dıplo•H•D•D 
nın okuma n Od.letl•r• 

1 
1' taıdikll ıurell (Aıh 16•d•· 

Bede• Terbiye•• Rr.ıı~am! rdmtyecrktır) 
•• Mlstk ıubeler•n•D o b) Nlfuı lalY•J•t cl•d••ı· 
-oddetlerı O,.•r yıldır ( ı 6 

... 818 teıd kh ıuretı al ı 1 •· 
Umumi şartlar: d•r•l•h•c••tır . ) 

3 - EnetııOye tılelt• ela c) Ôroelıae uyıan ııbhat 
L ı L t ıa• ( 1 numarah fıt tle 2 ra • ı rme• ~ • tı raporu 

ahnm•ıtar. ) T k CacalaarlJ• umarala fıtler) 
D 1 t f fran11zca • 6

' iye Yıabaacı • t hı ıl 1 er ara ten •atand•ı• olmak. l d) '(aloıs bede• er ,. 
L' v L 11 llD'D L tt ler ıntranı•seaut ıaaet .. ıae talebe Maarıf ••1 ) ıubeııae ı•rm•• 1' Je• 
Londradan yazı tiıfına 16re •Gıaadeııle kabal of•11ur ) 3 aumarah f t 

b dh d O k ,. yeJ• l~ID L ttlll 
Y••I lr te ' fC' çete•• e b) fretmen o a halı Bu fıılerıD ••ti•• • 
ele ı•çlrllm•ıttr lr lndedaa o'ıunl•k dtplo••••• ıuaıler• ta• •• aıık ce•ap 
8rltan1aya ı•çtlil ıırada ltıe mesa•a ol••"· (Ped.::D yerllmelldlr. 
yakalanan bu çete bllha11a jı ıubeıtae ,alnı• ıır• Nolll•D blfalraalara• lmtl• 
Maaclıter1 Lt••r•ol, Brtttel okula mesuaları aha•r~k ol· la•• llllıt ıara teclkık ed&l•I· 
•• kardtf ıehırlertnde ıol· 1 c) 25 Y .. f adan b;~aıoJI ,.cektfr. 
lcaatler tertıp edecek•• fa mamak ( Yalaıs tı,enler Rıslı-lş IUblSl: 
alaJetlerlnl Loadra,a icatlar ı ıubeılae ıırmek ldı 30dar 

1 
_ Reıı• lı ıalt•I•• 

lr d tçı• lıaml yaı kar 1 

. uaataca ler •. 1 ı•- kala •••• _ _a. 11tı, •••• r1., caktıla-
Polıı btıhuaa Dubllalt •

1 
61retl~torler yat lısaJ· •"-- IHı •u o an lıpea e lan ekallar••• llntm•• · 

ıenç bir lrlmyeıerl aramak · llıadan ml!ııteınadır) l ıa-..aukları takdtrtle, ltalb 
tadsr. h ti o · ... ilk 

.ı) ullam •• ııla • 1 
L .ı .. ekları klltlr direktir · Deoaıı fımlndelcı ha kim • Le••lı•· • 

malı ( pepelık, ke• l l•rıatl• (Re1ım • lı) elenme 
yaıer tedhlıcıleraa kullan L l k tepa ._ ... ili etleri 

tam Hfarlı., 1•11 1 ' I L ..t Larıı ııttdat ve ••• ' makta otdukları bombaları l lr ı ili lr Is •bur •• •· • ı ) birer 
ı • ço a ı • • •• '-•lu•dutuau ,aeter r imal etmelı ıu,.undaa maa-' L. ık 1 la traho• • il ti •• 

... .ı ••• uıar ar ıı•I• ltelıejı ııttdalarm• ı f r -aundur . Bu poltıler BOylk erem -'bl ıarl •• • ) 
• •· .... lıs lerl llmmdar · Brıtanyada ve btlhu .. l..on la11tahlrlerdan ıall~Aık••l•k g _ Re1I•. lı ıuHll•• 

drada ,.ok bGyGlr aararlara e) Erkel&ler iti•• lt..a_Lt 
... ta• ırecek taiebe t• ap -· ıebehı,et •ermıılerdır. fUe••• 1 1ap•t ••J~ ••k :aııfelerl J•P•P ••••I ~·.I· 

J lmyaıerla fotolr111f ı tek · eh lyt!toame al••I b• •: •• k el•rl• birlikte 8 llCI •• • 
ı 'r olunarak bOtOn loııltere ( PedaıoJt ıubeıı..- ~ ol· : .... karıtll be•ı•JI •• ;es 
poUııne teYJI olun11>u1t.,. lçla aıkerllllal eıtır• :ıret · 

10 
•r·•' tarıbt•• kadar tlo· 

laıı tere polııı hafta tatl · •ak •• •n as 
4 ••::ıuo••" Irada• dotra,a (Aakantla, 

llne rafmen ~•ima ııl•h ba . men lık yapmıf ,a ııç•• Gaal TerbıJ• laıtttlll Darela· 
ııada bulunmakt•dır. Hakta f) Mlba.,aka •• Is ı• tlrlllh•) ıa.denc•lltlr. 

lmtıha•larını ka .. ••• Va•ıfeler ıa•lal'clır: met •• beledlJ• daırelerl 

ile el.lctrlk Hatralluı Ye IU rthr a) 24 X 32 Öl,lldtfl•de 
depoları ııbı umumi ınOee LIJll oııık •• ,11 " 11&111 r••llll elmak ••er• ta· 
eeaeler etrafında pollt neza 4 - l.•ıtıtlılJ• t aale· Walt• J&Pil••t 4 taa• re· 
rett artırılmaktadır ••hart olarak iki fef' 1 ıı•: 

l L il tarak 1 r• ı IDJe perıel $ el f 11 l&ap ite a ıaır. '' o ııalta· it) Cet•• , 1 • ı mea ı er JO arı Ye . mele lıtlye•l•r içi• • L 1ıbı reılm lleUerl luıhaaala· 
r6ler de dalma lıo•trol al• k a•a• l 

ka l•tıhını•tıla aı• rak çtaı •lrekkebıle rapı • 
taadadar. Loadra ltmanıada ,

1 

ıarltır. • ••ı' bir llet ••J• •aklM• 
Itır btaada 1apalaa araıtar • 1 1ııı f 
mada ele ıeçırıl•ıı ola• ı lılf 

1 
k .ııpl•· • 1• re1ml; 

5 L ( 1 •• • • c ) Namsetl•• ıeldrtt r•· 
p1 lalar el J••ı11 •le •• •I - lıl e o)ı •••••ırı rl• tartla, ello•... nr• 

l 1 H ...... • ... , ıı 1 il rekkep 1 e razı mııtır. • , h ti 1 bitir• .. ı laa,at ,.rtlarl' • • 
mecltorl iz•• • k l• •• ... .ı ( 1 ı •eıı lcalardaa ilr çok eıHh •'•• ılk 61 t••• o • ıall k~lk bir et- .. · 

mal6ınat ahnmıı •e ltılla .. ıa 1 1,::ıret••• .... rtD ••clr thracata: laklfelalr 
mez•B an a\:' • u• l la V 1 tedbıtcllerca Alma•J• tull· lana nebati elaralıs • t•t•• SIYH kap ıca rl·· • · 

fıodan koru_pmakta ve para •tmtı •• ekala (pık IJl 1••~• ıbl •••••lar lzerlade J•· 
almakta olduklari me1d••• 1, 1 ) dereced• 1.ıtırmlf 0 ~· :ılabılıcek olan ba etiller 
çakualmııtar. lar Eoıtull01• aelllarl • a· flhıl arathrmalar mabıull 

ı .1 1tıllr er. 1 ı .• reılm kroki. harita, Hu yladao •ıtitere poltı ı rak de••• e•• k ııtı · o aca•, ' 
euılı tertibat almııtır. Nehari tlevı• •l~:rtlal•• ırafık ve fotolraflarla lfa· 

paler 30 atuııoı delendırllteektlr) 

- .-:ııoeı-• ---···-~ 

Yııtyın i üler bir ku'ôp 
ıcıılır. 

laıılterecle acayip btr ku
ı6p teıekkül etti ISu kal(i 

büa lıml •merhumlar ku a
bG• cllr. Bu kulGbOn azuı 
c yaııyan IUUer• tlar. Bası 
•a•etelercle ıeh••• 6lde d•· 
•• il&• ecltlen ve aOfaı kO· 
aaıaadea ıeml ıtl•aerels •• 
aıtıl• 61d8rllealer, fakat 
bakıkatte •P••ll•m olan 

ıar lau ••'Gbe ••• clarak 
il• rdeclıllrler 

Bu ku tabla elit ıelrls 
lHll vardır. Her MDe deb. 
debell btr top•anb 'apar 
ı ar Ba toplanh eıaa11ada, 
•t•r ceabıd•n 616» •arıa 

• tttbar 16ıterırktr ve ye-
0• L ı 
al ılttll•k etlenlerl au 6be ., ........ 

kadar dotrad•• dif1:~t• il ) G6ndertlen reılmlerl• 
( A•karada Eaıttt6 mahalıl •ttldln tedktklndea 

d ••• 1116· 1 1 t r6rlillln•) bir lıll a Bu tıtl· ıoara monffaldyet er ... 
racaat etm~lıcllı ler . 2) bit edilerek Ankaraya ~·I•· 
de: 1) Aıkerhk da• umu, 1 l olanlaran eaıtltltle 

1 t.mam •· ra mıı l•tl· mecburi h •••t D y•pılacak o1•• reel• 
d 1 "endlılol ff L l•alare ••• ta•amlanm• 1 1

' hanında • ••a •• • • 
4erhal balabıl•cek eçık bir Mı .. 1talr•Y• ••sa• 

1 1 ıarttır. elltlert atlreıle bırUkt• yası •• ı · iare• re•• •e ••Y••_. ~erıl•trec•kttr. 
tltrNelaaı I .ııle••• etmekb••;~ •;idi; tır•ff Si ll~HI: 

1 ıa1111 • ı• • 10 - 8u ıabe,e llHcelr , •• er l• b t dtleD aelae· 
ahamaeı ıeı ı • • olaalar• lnı•n teırıh •• fıs· 
, 1 .. _ f•zla • urN ltt 

1 
t 

••Jıeı•-• j roloJI ile ltedeD ter yeı a 
Itır ~-· ••1•11••• ,apı .,. rthınden aor•lar ıeralacak ... •d• ,.. ... 

Dere yıla 1' ı k tar. Ba ıubere ıtr•ek ıttı-
ratl• Eoıtıtlcle J•I'• aca yeDler J numarah f•tt• fı· 

.. ~-· ··•·ha••••• 
ela• u ..... ı tenen fotolraf lerla lrn•I• 

h l mOracaat ecl•• er•• 
tarı d LI ..1 u••aa Lir tarscla fıılerlDI ti lar1•da ya• •• arı •• · .. • • 
tetl a yr ca bllcltrılece•tır. dolduracaklar •• ayal fııte 
r .. • a ' lr ı ki sıkredılen beden kabile 

6 _ EoıUtlye ıırm• 1-

yetınl haıs olup olmadılsla· 
u,eale : rı bir kere ele •nıtltlde •) Hanıl okuldan mHu• 

yoklanacak •e kati kahul 
eldalılan••· 

1 
L 

a,) leıtttlal• laa•r t ıube· ondaa ıonra • ac••hr. 
.... 'lır.-k , ... ~......... - SGN~ VAR <t--



İAYPA ı 4 

Bahkesir ıuth hukuk bikimliğinden: 
Açık artsrma ile para1a 

çentlecek ıayrl m•nkul6o 
ae olduiu: l 031 ıaba clahl· 
ltalle hane •• bahçeıl . 

Gayri menl&ulla bluacluiu 
•••ki, malaillHI, ıokalı 
aumaraıı: Kurtuluı maha~ 
leılncla •e ktıla ıokatıa.la ı& 
aumarah. 

da ıayrlmenkut ftç d~f • 
b•itraldıktan ıoora •o çok 
artırana thale ecl ıhr. Ancak 
artarma bedeh muhammen 
kı1mettn yüzde yatmtı be 
ıtnl laulma• ••Ja eatıı ·•ti 
yanla alacaiına . rlchanı 
ola• chter alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o 

Takcltr olunaa 
(900) lira . 

kıym•t: ıa1rt menkul tla temi• eclfl. 

Artll'maaın J•pılacatı yer, 
ı••• nat: il · al•ıtoı·ıah 
ıaat 15 

1 lılau ı•Jrl menkulln 
artırma ıartaameıl l 4 7 -939 
tarlhl•ti•D UUtarea 76No. ile 
Bahkeılr icra clalreılnln mu 

·mtı olacaklarınıD mumuun· 
ela faslaya çıkm•••a arhra 
aın taahhGdG baki kalmalıı 
ibare artırma o• bet ıOn 
dalıaa temdit •• on beılnct 
ıil•I aynı eaatta yapıla 
eak artırmada. bedeli Htlt 
tıt11ealn alacain~• r6•baal 

arr•• •umaraııada herke olaa dtjar alaeakhlarıa o 
ıla 1lrebllma1l için açıklar. ıayrt•••kul tle temin edıl 
ltlatla J••ıh olanlardan f •• mlf alacakları ••cm,uıa 
la malt mat olmak tıtlr••• dan f aslara çıkmak fHtlle, 
ler. tıbu ıartaameye •• 75 ea fok artırana ıbale edl · 
4ona a•maraılle Ur. 86yle bir bedel elde 

••••rlJ•tl•l•e 
caal etmellcltr. 

mira- adtlem••.. ihale yapılamaı 

2 - Artırma ııuralı için 
fukarada yasılı lu1meUa 10•
tle 7 ,5 n ııbetıade pey ••Ja 
milli bir bankanın teminat 
•elstubu te•dl ••hleHkttr. 

J - ipotek ıahıbı ala · 
caldarla dtlar allkadarların 
•• lrt&fall laakkı ıahtplerlnla 
ı•Jrl menkul Oserlndekl hak
larını huıuılle f alz •e maı 
rafa dair olan tddıalarını 
ltbu illa tarlbtadaa itibaren 
rtrml ıla içinde •Yralıı 

mOıbttelerlle ltırlakte me•u
rlyatlmlae bılcltrmelerl icap 
eclar. Akıt halele hakları 
tapu ılclltle ıablt olmadıkta 

ıatıt bedeltaln pa Jl•t maeaa 
claa laarlç kalırlar. 

4 - G6etertlan ılnda 

arhr•aya tıttrak adealer . 
artırma ıartnameılal oku
muı •e IGzumlu malOmat 
alcaıı •• bualara ta•amea 
lıaltul etmlı acl Ye ıttbar 

olunurlar. 
5 - Tayla •• u •• •••a• 

•e aatıı talebi dlıer . 
e - Gayrt menkul kandı 

ılne ihale oluoan lıtmH der. 
bal ••J• •erllen 11>Ghltt 
ıçıade parafı HUDHH ıh11 
ıe karar feıholunarak ilen 
dııt•d•n e••el ea yOlsuk 
tekhft• bulunan klmıe ar
zetmlt olduiu bedelle 
almafa rası olurn oa•, ra. 
z• olmaz •• bulunmeıua 
hemen o• bet ıln mGddet · 
le artırmaJa çıkanbp en 
çok arhraaa ıbale etıltltr. llıı 
ılaale aratındakt farlı •• ıe 
çea ıtoler için yüzde 6 tiea 
beıap o1uaacak falı •• dı
l•r sararlar ayrıca hGkme 
hacet kalmalnıaın me.murl · 
yetlmlsc• ahcıclan tahıtl 
oluaur. 

Mezkur hane yukarıda 
16ıter ı leD 15 8 939 tar ıhıa · 
de Balı &. eılr ma hken:ıe 1' a 
lemıade •ecourlulu oda11n 
da •ıbu 11&0 •• rltterılen 
artırma ıartaamHI tılatr•ıtn

da ıatılacei• illa olunur. 

lılıkeıir sulh hukuk hikiıliğiodın: 
Açık artırma ile para ya 

t••~tlecelır ıayrl manlıulln 

ae olduiu l 05 metre •e 65 
ıaaU•etre murabbaı•dakt 

ıof a41a iki oda •• kileri ha· 
YI ey. 

Ga,rl meokulüa bulund• 
ıu •••lıt malaalleeı, ıokalı 
•••araaı: BalılrHlr Kurtuluı 
•altalleıl•d• kala (I} DU· 

marala hana. 
Takdir olunan kıJmet: 

(2 ·o) hra 
Artumanın 1apalacala yer, 

ıOa, .. at: J 5 8 9->9 ealı ıG
al aaat 15 de. 

1 -- lıbu ı•yrl menkulln 
artarma ıartnameal 14 7 939 
tarllal•clen ıub.,ea 75 numa 
ra tle 75 icra dalrHlaln 
muay,en numarattnda ber
lıeıln 16rebllmHI için aç1k· 
tar. illada yasıh olanlardan 

fa•la ma16mat al•ak tıU· 
yealer, ııbu ıartaam•J• •• 
71 doıya numarulle memu 
rlyetlmlze mOracaat atma 
ltd •r. 

2 - Artırmaya tıttrak 
lçla 1ukarda yazılı luymetln 
ylacle 7 ,5 •lıbettade pey 
••1• •1111 bir ltaakaaıa ta 
•inat mekt•lau te•dl ecltle · 
cektlr. (124] 

3 - ipotek aahlbl alacak. 
hlarla dtler allkadarlaraa 
•• trttf alı hakkı aahlp1arlaln 
ıaJrl •••kal Oıertadekl hak· 
laranı ln11uılla fats maaraf a 
dair otan lddtalarıaı ııbu 
tlln larlhlncle• itibaren Jlr~ 
•I ıl• ltlatle enakı •I• 

bttelerlle b&rllkt• ••mudye· 
ttmlse bıldlr•elerl ıcap eder. 
Akıl halde halı.tara tapu ıl · 
ciltle ıabtt olmatlıkça Htı f 
bedellalD paylaııoaeıadan 
harfe kalırlar 

-4 - Glı~erllea ıilode ar 
tumaJa lttlrak edenler ar
tırma ıartaameılnl okumuı 

•• lOzumlu malflmat al•ıı 
H bunları tamameo lrahul 
etmlt ad •• ıt ı bar olunur. 
lar. 

5 - Tayin adılen zaman 
da ı•yrl m•nkul Oç dtfa 
baiaraldıktan ıoara en çok 
artırana Jlaale edtllr. Ancak 
artarma bedeli muhammen 
luymettn 1lzde yetmıı beıl · 

at bulmaz ••J• .. hı lıtlye
aln alacaiın& rtlchanı olan 
tl•l•r alacakhlar bulunupta 
bedel bunların o ıayrlmea· 
kul tle temin edllmlt aiacalıı 
laranı• mtcmuuoda fasla7a 

çıkmazea en çok arhranıa ta 
ebbGdG baki kalmak (bere 
artırma OD beı ıGn da ha 
temclıd •• on beıtocı ıüoQ 

aynı natte 1apılacak artar · 
mada. bedalt ıatıf lıUyenla 
alacalına rl•hanl alan diler 

alacaklıların o ıayrl menkul 
tle temin edıf mlf alacaklau 
mecmuunda fasla1a çıkmak 
ıarttle •n çok arllrana ihale 
eclıltr 86yle bir bedel elde 
edlleme1:1e tbale y•pılama• 
Ye ıahı talebi do,.,. 

6 Ga,rl menkul keodl-
ıln• ihale eluaan irim•• der 
hal ••r• •ertlea •lhlet lçla· 
4• pararı ••r•e11e ılııal• ka· 

TORltDlLI 16 TEMMUZ 1111 ,_ 

Vılayet Daimi BalıkesJr Vilayet Daimi 
Encômen inden: Eneli meninden: 

ldarel Huıuıly•J• ald çar

ııda Camii Kebir kar1111nda 

Vdlyet Matbaaaı b•na, ma 

kine, allt •• edent •e de · 

•frltaı •tJHtle bırhkte •• 
iç tene •lddatle tcara Ye 
rılmek ibare 15 ıl• mGd 

detle açık artırmaya konul· 
muıtur Senelik icar telamln 

bedelt ( tOO ) liradır . 

lıteklıler icar ıartnamela 
rlnl Huıuıl idare •• EocG 
meni Daimi kalemlerinde 
lııer hOn lçtn 16reltılırlar 

Pey ıurm•ı lıtlrenlerln yGa· 
de 7 5 dıposato akçaıl olan 
221 ltaaya Huıuıl idare 
••••••••• Jahrarak ılaale al· 
nl ola• 24 7-939 tarıbtnde 
•e ıaat 15 de Enclment Da 
lmlJ• ıelmelerl tlln olunur. 

Ctaıl: Rayı, bedeli: Miktarı: T emlaatı: 
Lira K. S. Ktlo Ltra 

Madea k6mGr6 9 00 60000 40 
Gaz ( Teaekeıt) 2 60 130 ( Teaekeıl ) 28 
leaıtn ( Tenekeıl ) 2 70 130 ( Teaekeıl ) 27 
Pe1nlr ( Tenekeıt ) 6 00 12 ( Teaekeıl ) 1 
Koyun ett 40 4000 135 
Kua• eti 35 4500 l 05 
Kuru faıulya 15 800 9 
Ze1tl• yalı 4l 400 13 
loca tuz 5 800 5 
Şeker 27 2000 -' 1 
Kepek 2, 50 l<lOO 4 
Nolaut 8 550 4 
Yumurta l, 21 12000 ( Aclat ) 12 

1 - Balıkeıtr Memleket ba1tabaneıl thUyaçlaıJndan olup 1ukarıda cl•ıı, •lkter•1 

,.,ı, ltedell •e maYakkat teminatları yazılı erzak •• mıhrukata temdit mClddeU sarfı•· 
da da talip çıkmadıfındao 27 temmua 939 tarlbtne kadar tıteklt buauruada thalelert r• · 
pılmak laere btr ay mlddetle pasarhla ltırakılmıthr • 

2 - ihale: !aalmıntn •utacl toplantı 1Gnlerl olaa pıaartHI •• perıema.. aOalerl 
aaat 15 de 1apılae~fından lıtekltlerla m•a\s6r ıcınlerde mu•akkat temlaatları•ı ,atar· 
dıldarına datr makbuz ••Ja ba•ka mektuplerlle Vtllyet malcemı•da mGteı•lıldl Daı1t1 

un Encll•eııe m6racaatları lCllumu illa olunur 4-1-175 

Balıkesir \lilayet Bitimi 
Encümeninden: 

No: 
1 
8 

16 
66 
17 
26 

İhraç edlleeelr 
Me•kll: Hektar: rlıumu olıbtyeel: 

Torluk 70 1875 
Ayayorıt 20 3000 
Ka•akladare 90 375 
Mandara 25 1500 
Rtse 6 150 
Ayanarlna 5 450 
86yQkmaymua 1 1 g{}QO 

- Açık arhrm•J• ko~u 'an ıı : 

Tem natı : 

141 Lira 
225 )) 
29 • 

ı 13 • 
12 • 
34 )) 

675 » 

Balıkaıtr •lllyatlnln Erdek ka&Hı hududu dahı llnde •e 
bulundukları me•ktlerle hektarlara n ıbraç mecburl,•tlerl 
JUlurıda razıla yedı par~a lfADll taf oealLlannlD iç eena 
ilk lcarlaradır. 

2 - Artırma 3 l ·temmuz·939 tarıhtne raatlıyao pnar 
t .. ı ıloQ Hat 1~ de •tllnt makam oda mütettkkll Dal 
mi Eaclmea huzurunda yapılacatınden ııhklılerlo yukarı· 
da ,•zıh m ıkdar Gzerloden Oç aeaıehk r Chumu nııblyuı tu · 
tarının JOade 7 ,5 mlkdaranda mu•akkat teminatlarını ya 
tarclıkları•a dair makbus •eJa banka maktuplarlle aacl 
meni dalmtya ve ıartDameaıle luoklıtnı 16rmı k ı ıt11eale 

rla Bahkeılr, lıtanbul, Ankara, lzmtr Muhuebet Huıuıtre 
MüdOrllklrrtla Erdek •e Bandırma karmakamlıklaun• mQ· 
recaatları ll•umu illa olunur. 

.. - ı - 213 

Balıkesiı· <tskeri satın 
alma komis)'Ontıııdan: 

1 - BalakeılrlD Ça1ırbtur ma•klinda yapılaca&. 2 adet 
4 aucnarali ıar•j ınıaata kapata zarfta eluıltmeye lııonul 
muıtur . 

2 Taho:sln eddea bedel 57920 lra 8l kuruıtur. 
3 - Mu•akkat temtnah 4147 liradır 
4 - lbaleıt 7 - afuatoı 939 pazartetf ıOn6 ıaat 17 

de B•hkeıtr kor ıatan alma komlıyonunda J•pılacaktar . 
• 5 - Plln, keıtf, fenni •• baıuıl ıartaameler lıtaabul 

Aakara le•azıo:s imlrltlrlerde •• Balıkeetr kolordu ıatın 
alma k

0

omlıyonlannda her 1Gn a6rGlebillr. 
6 - El11ıltme1• rırebılmek ıçtn bu ı ıbı kıymette ıoıa

at itleri yaptıklarına dair ihale ıOnündto •• az 8 ıOn 
e••el •l•l1etler nafi• mGd6rlGlderloden ahnmıı ehliyet •• 
ılkaaı teklif zarfına konulmuı bulunmı11 liaımdar . 

7 - Tallplerln ballı belıeler •e allhncı maddede ya
ıulı ebllJ•t nıtkalarını •• munkkat temlnatlaııaı ha•I 
tekltf mektuplarını ıbale eaatlnden en ıeç bir ıaat ••••· 
iane kadar komlıyona makbuz mukabili tullm etmeleri 
llzumu lllo olunur (Poıtade •akı ıeclkmaler muteber 
detıldır . ) 4 - l 212 

Balık~sir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 
1 - Edremtt ıaralzonu bJrhklarlotn laay•anahnı• a,ır 

aeaellk tht11açları olan 400 toa kuru ot mGaaka .. ya k•11' 

muıhu Muhammen bedeh 140'10 liradır. 
2 - Şartoama1ı 16rmek lıtlyanler her ıl• it ıaatt1•' 

den komlı1ona mGracaat atalnler. 
3 - Ekııltma kapalı sarf uıuhle 11 1 939 çarı••~' 

16a6 eaat 9 da Edramldde Satan Alma Ko•lıJonu bl•' 
11nda yapılacaklar· Telkltf mektupları aaat t da komftJ•'' 
teılhu adllmtı elacaktsr. 

4 Mu•akkat teml•ata 1010 liradır.. h 
5-Taabhüde tıttrak e4ecelılarla t.caret adHı•• k•''' 

oldukları Hııkalara•ı ko•l•Jona 161tar••1• mecla•r-'11' 

lar . 4 - 1 - 111 

Balıkesir Memleket Ha~' , 
ahanesiBaştabipliğinde~· 

1 - AJılıı alulhme1• konulan ft 8alıka1lr Me•I•~., ,.,, 
Haıtahaneal tçlo mubayea adılec.lı 3580 lıra 10 k•rllf 

1
, 

ed•lye, paaıuman malnmHI n bakterlyo'ojı la••••"' 

dar • 
2 - ihale 24 7 939 tarlhlaa r .. tla1a• paaartaıl •"ı· 

Hat 15 de •lllJ•t makamında m6teıeldıll eaclae•I d~ 
mi buaurunda icra lcıhnacalındaa lıtekhler yukard• ',, 
z ı h ıGn •• Hatte muYakkat teminatı olan ylada 1 1 '~, 
betinde 269 lirayı yatırdıklarına dair makbuı •eJ• b•• ıı 

ti 1 
mektuplartle eaaGm~ol dalmtya •• ltıle muhte•lf • , . 
bu huıuıtakl fHaltt 61renmek lıUyaolarlb Bahke1trcl• 

1 ır 
cOa>eD büroıu at. M9mlelut Haat.hul ~ •• lttanb•'· lılllll 
11hlaat mOdürlOklerıne mü racaatl1rı illa o 'uaur 

• - 1 - 186 

l 1 
Devlet l)eıııiryolları 3 ııc 
işletme l\lüdürlüğünd~~ 

Aradan btr Haaden fasla sunan ıeçtill bald• ••b 111,ıı 
tarafından aranmı,an H ıablplerl bulaoamıya• •" • " 
eı1• ldaramlz m••suahna te•fılıan 25· 7-9J9 ıah ,to ,.,ıl' 
at 10 da Bahkeılr lıtuJon• anbarınde arthr•• •• ,,ı · .. ' . 11talacakhr. Taliplerle yukarıda taJID edılea ıO• tıf' 
ta Bahkeılr tetaıyonunda taıakkOl edecek ıahf 11° .. 
nuna mOracaat etmeleri illa olunur. f•''' 

1 L f f ••' Arzu edenler ıatı acaa eı1a11 mtıHI ıa•t er 
anbarı 16reblllrler. 

4 .- 1 - 19' 1 
Kütahya toprak mab8tl 

leri ofisi ajansında'!!.~ 

rar, fHholunarak kandtıtn 

den e••el en ytlkıek teklifte 
bulunan ktmae auetmlı ol 
dutu bedelle almafa razı 

oluna ooa razı ol'!laz ••J• 
bulunmezu hemen oa beı . 
ıln mOddet le arhrm•J• çı· 

karılıp en çok artırana ıha 
la adılı,.. iki ıhala araeancla 
ki fark •e ıecen ılalar lçla 
JI••• 1 dea laHap elu•acalı 

Aja1111mıı anbarlarında me.cut bulda1laraD ,. ~ J 
maalarında tahmil. tahliye •e •ajon •akıl tıl•rl • ~ 

fala •e dlfer sararlar ayrı 1 l l l b 1 ,. 1-il tmeJ• lronulmuı o duluadan ta fp erin lr • 1 ,., ca htlkme hacet lcal•eluı• mtraeaatlara . 3-
z•n memur ytt 'mlsce alıeıd•• - ............. ---------------. fJ' 
tahıll oluaur. Madde (133) Vilayet Makanıında ~·: ~· 

Mezldh hane JUkarıda · •tlı ıl" 
ı 15 939 d Mubaaebet Huıuıt1ede mGahal 10 lira •• .. .,a .,, 

ı6aterl ea 8 tarihin • Uphle bir memur ahnacaktır. 21·7-939 ev•• 1" f,,.P 
Balakeılr mahkeme lcalemla ı rlO 

dın ıoara yapılacak tmtlhaaa ıtrmak lıUy•O • 
ele tera mamurluiu oda11nda 

larıle •tl•J•t• mlrac:aatları lllo olunur. J 
ııbu tlln •• 181tertlea artır · 
ma ıartnamHI dalreılnclalsl 

ıatelacalı llt• eluaur 
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-· r-i:i'9'az Sahibi: Ba/Jkesir 
1 ·M~busu Hayrettir:_ Karan 

umumNeşnyat Müdürü 
Fuat Bilal 

P" :r.artell Güoıerıoden 8aık• 

YıllıUı : 800 
Altı Aylı~ı: 400 
Sayısı: 3 Kurıı,tur 
Adres: Türkdllf 

Balık~&ir 

Her Gün Çıkar. 

18 TEMMUZ SALI 1939 GtrNDELİX: SİYASAL GAZET E 
ON oôRDÜNCÜ YIL SAYI: 4232 

'Maarif Şiirası dün Ve
kilin ·nutku ile açıldı. 

_.. ________ ,_.."""l!I'__, __ _,,,_ •••••••• ~.---------------------

Şura azaaı adına Atatürkün kabrine çelenk 
konuldu. Tefrik edilen lıomiıyonlardün muh
telif işler iJzerinde çalışmalarına başladılar. 
~kara, 17 (A.A ) - Ytlk· 

.. lıs M•arlf ŞOra11 .. u ıll• 

._,, o•tla Maarif Vekili 

"''••• Alı Ylcelın Itır •ut· 
k• ile açılmııtar . 

t.laarlf Vekili HHan Alt 
'r'•cel lileytn Ştrayı temıt-
1•• bera berlerlDd• komfı · 
toa retılerl oldulu halde 
'tiaedı Şef Atatlrlıl• mu· 
'•l&lcat ka lıırtnl zfy ar etle 
~ı, laOırmet ıele•ıl 
01•uılardır. 
Aınlrara, 17 (Huıuıl) -

~••rlf Ş6ra11 bu ıln Hat 
l0.30 da lımet Paıa Kız Baı 
~lıG konfera•s ıalonu•da 
"'••rlf Vekili Ha1an Alı l ü · 
'•ha bir autku ılı açıldı . 
"••rlf V elrtllnln nutku all· ' 
~' •le clıalenmtıtır 
t V •rlle• takrlrler 6zerl•• 

'-•dl Şef AtatCirkGa blb· 
••ııaa lalrcaeteb bet dakika 
''•ltta ılk6t edildi 
~ .. U•akkat kabre 6zel bir 
'Jet tarafıadaD çeleDk lco

;\ll._a11, Mılll Şef la6al1e 
6'• a•Hnua tllıranlaranı• 

~ta:ı, Mecllı Relılae. Baı••
•tl M I •, •reıal fe•zl Çalıma · 
.. : lıtenırenıa tazlmlerlnl• 
11~1rtlmeıı kararlattırıldı . 

\g •tthbul Üal•erıUeıl Relı. 
'6 Ceasıl Bılıel Ştra aza· 

•• ,. IUı 
1 " Qlaarıf V eki lıne tülıran · 
'''"' bıldırcll 
~IDlıyealar k~ndılerlne 

Maarif Vtklll 
Hasan Ali Yücel 

tabı • • edtlea yerlerde top· 
laahlarıaa baıladılar . 

Plin komlıyonu retıltl l ne 
Melamet Emin, raportörl6 

fOıne Halit Zıya, ilk 6fre
tlm komlıyoau relıllflne 1, 
mail Haklın Haitacıotlu, ra · 
porlörlGfüoe Cemal, orta 
61retim taltmatnamHt lro
mlıyonu reıslıflne Te•ftk, 
raportörlüiüne Halit , teknik 
6freUm ticaret olıulları lf o 
mlıyonu reı.tığıne A••I Re 
Mı. raportörlOfüoe Nıhat Sa 
rar, yOluelı lifretım HH •e 
talebe kabul tallmatnamele
rl komtıyenu relıhtıne Ce 
mıl Bıleel, A11m, oeırlyat 
komlıyoou relıltiıne Hakin 
SOh•, raport6rl0f0oe Faik 
Reı • t, dl 1ek komlıfonu reis 

1111•• Salih Zeki, raport6r · 
lOllne Sami ayrılmıılardar. 

Saat 12 30 ela Şarayı tem· 
ıtlea Maarif V ek alı HaHD 
Ali YOcel tle komlıyoa relı · 
lert olduiu halde AtatGrlr 
kabrini ziyaret ederek bır 
laGrmet çelenıı bırakmıılar 
dar . 

14 30 da komt~yoalar ça• 
lıımalarına baıhyaralı bazı 

itler Ozerlnde 16r6tmüıtür. 

Komlsyonlarm dünkD 
çalışmılar1: 

Teknik öireUm, ticaret 
okalları lıomtıyonu , hıe •• 
orta ticaret mekteplerinin 
lmtıhanları , akı•m kız Hoat 
okullarının mOfredat proi· 
ramları üıertnde 16rOtm01, 
lzaslr Sepetcıltk mektebinin 
aa8fredat protramıoda ta · 
dtllt yaprnııtar . 

Neırlyat lıomlıyonu okul· 
larda çıkarılan mecmualara 
ald taltmatnameler &zerinde 
aörGtmOttür. 
Beden terbtyHI komlıyoou: 

J ,moHUk ıenhlılert hakluoda 
kararlar verm = ıttr . 

lık 6jretlm komtıy onu: 
Maarif mtldürlerl taltmatoa· 
meel, 1 muallımU iJç ııoıf 

h ilk okulların yine bır mu
allim •d,,ree ınde beı ıeoıfa 

çılıarıl maıını e.u ltlbar ıle 

kabul etmtıttr 

lngiliz - Italyan anlaş· 
ması feshedlliyOr. 

l<ont Cianonun General Franko ile yaptığı 
göriışmeler hiç bir anlaşma elde 

edilemeden sona erdi. 
ita .. 

~,.._, '· 17 ( A • ) 8121 kıka itilme ku•vetlerl fev-

'tllı lllehafdlnde 1938 o 1. ı · ' L'I' p 
1
. E t'"'" •- 1 1.ı,.. •ntaım••·- l11l IJ8 lıl I O IS ns-

t,c11 IQ feıbı derplf edilmek· 

~'lı~İı Gaydanın Gıor•alı IİIÜSÜ m8ZURl8r108 dip-
'd,, ~ ••••teılnd• ıattıar lomılarını vır.lı'. •tı t 

1
' lllalıaleıl bu 1•11· U 

t'dıt. ''1d edecek malat,et- A•kara, ı 7 (A A ) - Bu-
a,, S 160 6f leden ıonra Polıı 

>,) - •baıttyen, 17 (Rad· EnıtlUhGode Oahlllv• Ve 
~it t,~1 8" ıGa 9ıkan reımi kth faik Ôztrak, ı6yledlil 
,, lllde, Koat Cıaao Ilı bir nutku mGtealstp mezun· 
-.,._~' Franko arHıntlalıl lara cltplomalarıaı te,,zı et 
''l•tı•••let eınaııada tisi mittir 
'-'•I •lllcadar edea me- Meraılmde Adlı ye. Maa · 
~''it• doıtaa• bir ha •a rlf, Sılahat ,,. l~um.t 
~ttı' •&r61Gldllll btldırtl.. Mua••n•t Vekll"tlerl ile Da 
~ -:~ latltfe VıklleU il.eri ıelen 
'•ı lllıa' • 17 (A.A.) - Aı teri hasır bulunmuıtur . 

llııı, •l.:a111atın ttUllaz et· Meraelmden &nce EnıtltD 
"'- •lcl•l.:ları mukarrerat• talebeleri Uluı me1danın 
~\t .,, LI 1 1 dald anıta •e Y enııehlrde· 

h • ter ta1are er• ı A 
"'"''ct•faa ıı'erlade 1, . kt EmnlJ•l btdHIDe me 

"•.ttlecelslertltr. Ftllıa· rat&•l• ftleak ke,•taıtur. 

kallde mtınkeııf olan k6rle · 
rln see tle me•kl tayin et 

me itinde kullanılacak ilet 
lerln htlmalluınde lıtıhdam 

edılebtlecek l erl aalaıılmıı 

hr. 

Yakında mebuHo mıcll 
ıtne bu huıu1a ald bir ka · 

nun llyıhuı te•dt edtlec•k 
Ur. 

Roma, 17 (A.A. ) - Meclla, 
d6wlz ticareti hakluadakl 
,.eal ceza hokamlerlnl lhtl· 
•• edea kaean l&ylhaıını 

kabul etmlftlr Malam oldu· 
t~ tlzer• bu kanun yabaa 
cı teı•lldyle mtllf ekoaoml· 
ye •ahim bir ı•rette zarar 
•ermek maluadtle d6vlz ti · 
caretl J•panlar balı:lcında 

llGm eea111 derplı etmek· 

t•cllr. 

Fransız askeri heyeti 
dün Ankaraya vardı. 

_ .... - •• -· •A · l Fevzi 
Heyet reisi olan Orgeneral ır.ıa~efa 

Çakmağı ziyaret ettı. 
Ankara, 17 (A.A} - Or· 

ı•neral Hutıt1>1ertn rlJH• 
ttndtıkl Fraauı Hkerl ~eye· 
ti bu ıabah Ankaraya ıelmlı 
•• meraılmle lıarıılanm ııtar. 

OrıeaHal Hutaınıer 61 -
leden e••cıl 'Çanka1adalıl 

RIJ&Htlcumbur k&,kOne ıtde 
rek defteri ma b1111u lmıa · 
lamıı, mOtealııben Genel 

Kurmay Baıkanı Mareıal 

Fevzi Çakmağı lktnct Ralı 
Orıeneral Atım GOodGzG, 
Mıllı Müdafaa Vekılt Naci 

JlJar•t ıt•ltlırdlr. I• at-. 
Aalrara, 17 (Huıuıl) _. J•Htt• poUı mOdlrO, bir 

1 ,,,.. L. 
Orıeoeral Hutııuıer • poltı mOfrese•I el• hasır ••"' 
1ettndı buluD•D FraD•~• .~~- luamuıtar . 

""' h•1eu bu 1a0 
•

111
' Fransız. lnılllz kıtılın11n ~ır 

&• ıelınııur. B 1 1 
H.,.t Kurm•J Alb•J ur· elden idaresi llSI IS: 

Ja, ha•• ku••ıtlerıod•• Yar· Loodra, 17 (Rad1o) -
ba1 Rok, dınlı yOıb•t11• Elnerl ıazetıler V arıonJa 
Gutot Ye ıenerallo ••1' ıu· ııde• 'H a 9 dat ad•• aıkerl 
bayı yüzbaıı 06 Şılead•• beJ•tlD 111abatını tebarD• 
marekkeptlr. attlrlyorlar Deyll Heral• 
Orıreoeral Hutıtoıer Mı- uate1I bu h•ıuıta t• ıartla 

1 Or · ı t • 
reıal Feu:I Ça 'lu11ık 1 e Mıl · malCım•h ••' 1or. 
ıeneral A11m GnadOzD, V ırıo•adan d&ne• a1karl 
lt Midafaa Vekili Naci GT11111

1
1 heyet bııhca ıu meHlelar• te · 

Tıaazı ,,e Hariciye Velılletl Harfcıye VeklleU ene ••• atmlttlr: 
Umumi Kltıbt Numan Mı · Sekreteri Num•n Men~m•:ı. Bt1ndao b&yle yapılacak 
nemencloflunu zt1eret et cloiluou ziyaret atın f• ıörOımelerde Al•an lutaah· 
mlf, Ylliyete kart baralıtmıt flyete atderek kart bırak• Dl bem doiU ı ham tle bata 
tır. 

Ôileden ıonra Franııa 
blyftk elçtıl ve refakatin 
deki H•at ile birlikte Ebe· 
dl Sef Atat6rkün Etnofraf
ya mtlseııcadekl muvakkat 
kabrini ztyaretle çelenk 
koymuıtur . · 

lktisad Vekili 
KarabiJ.kte. 

Hlisrı ii Çakır 
Zonguldak, 17 (AA.) 

lktııad Vekılt Hlhoü Çaktr 
dOn Zonıuldak ltmenıoı, ~t · 
ltmlt moden mıntaka1101 
tedk ·k etmıı ve Erf'fll kö 
mürlerl ııletmeıı merkezin 
de yapı ! an toplanhda mO 
teha1111lar, 111adan müe11e· 
ıelerl direktörleriyle g&rOıe 
rek havza hakkında kendi 
lerlnden mahimat almııttr . • 

Bu tiiD de Kozlu mınta 
ka1101 tedktlıt etmekte bulu 
aan lkt11ad Veklllmtz, bu 
akıam Karabüke hareket 
edecektir . 

•• 
Sabiha Gökçen 
/ngiltereye git

miyecelı. 
Aakara, 11 ( Huıuıi ) -

Bası lıtanbul ıazeteler lnlo 
De1ll Telıraff ıazateılnden 
aldıkları habere atfen, Haı 
6jretm•n Sabiha C&kçenln 
ıdareelnde bir bayan fltoı• · 
aun loııltereyl alyaret ede 

ceilİle dair •erdlklert ha berlerl 
Aaadolu ajaa11 t•k•lp et · 

••kt•tlfr. 

mııtır. 
1 

cephelerinde karıılamalır. ela· 
Mııaf ır aıkerl her•t 6i' 118 .Dı,etle tedkılı elu•acelr 

al,.t• 1 tlta yemeftnt Ankar•P tır Ayrıca f rınııa · •ı 
t 81· .J 

buıutl ıektlde ye1Pltl r ordaıunun tek bir ku•aDua 
l H tı.ıuıer leıl llbera Orgenera u h l altıada buluamaeı meı• 

ve ateıemılltart olduiU 
1

1 
tedktk H mDzakeA edıle · 

bu- y:sk elçlıl e de Fran11z u •·tir kabrini cea . 
birlikte AtatürküD 

Maıiye ve~ili Mısırda 
-. Mlrilrlciyı Nazırı Abdulhltab Yı~-

8. f uat ~gral~. ıs ı· " "ariye~e ~arırıtlı karıdındı 
ya Paşa ıle bulıtte sıenu 

- ~ 

1 e şehrinden bir görünüş 
Jskelldtt Y 11 ziyaret eınaaında altf!ı 

) Ao• L L 1 
Kahire. 17 ( /. A V tllahd tarafında• •a11u 

' d l huıuıi auı M k o u ajanııoıD edtluılt ye BatHlıcl\ eta . 
habırı btldırıyor: Ai· 

181 
ile ı6rGımelerde bulun · 

Malt1e Vekili fuat 1 b 
apuru ı • muıtur. En ,ekıek lr ıa 

ralı TranıtlwanY• • Nazın mtmtltk hayaıı ıqtnd• cer•· 
ve Mıaır HarlclJ•ıl btrlık · 1an eden Lu ı•r•ımeler Mı-
Abdülfetta b P•ı• e I 

1 
u u u 

1 d ı ye ge m I• 1111a Yunanlıtanı baihJ•• 
te ıken er J• mahalli " 
h n. t ıarı ana•e•I doıtlulu •• ... t 1 
arıctye mu• e . dtrektörG 

erklD, it baok•11 memleketin klltlr•l •• tk-
ve ka labalık bir helk ttra· tlıadi münaıebetlertci• .la
fından karıılaomııtar. ' im• daha sfpad• l•lı•fAf• 

Bu güoka ıaır:eteler bu makıadll• mmat ••rfcl it . 
mGınaaebetle neıretttklll!rf pa · beralN!:tllflDe de••• haaa · 
zılarde eu111burlJ•l mallp• eu:1ıdakl mtlıterelıı: arsalaraaı 
ılnln teki1110I •e intizamın teyld eylemlıtlr. 
dan •• TQrkfyenlD dOllJ•- Yahya Paıa ille IHrl 
dakl roall ttıbar1ndaa ;1~ Mısıra hareket •t•lttlr. 
yit le baheetmekte "• • · • • ı • ı · 
ııo fotofrafları:.• derceyle· Jngiltere deniz 
ID•kted rler. G 

Atin• , t 6 '" •·> - • a~ırı müdafaa 
l •ı•fıda · y sete er, 

ki reıml tebllll neıretmek· fefi VarfOVada 
tedlrler 7 ( "- ) 1 Mısır Hariciye Nasm ekee LoDdra, l A.a - nıll· 

1 
AbdDlfettah Yahya Pa· terealn deal• aım mldafaa 

,:
0

; 1 temmuzdan ıJ tem· ıeft bu ıl• tayara ile Var· 
•u•• kadar Atlaaya 1aptı t••ara lll•lttlr. 
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Belediyemizden bir rica 
B ··ledlJelDI% ıoo bır teae ea l9lek bır yerdir 

ınfıoda Mtlllku"•etler cad· Bu uıbarla buraya kona 
dt'lıle Anaf111talar caddHlnl cak bir ıaat büyük bir ek· 

medeni bır tehire yaksın hale ı ı tı tamamlı1acaktır . 
ıolımut bulunuyor. 8hha11a Şehlrln aaett vok detıldtr 
(Kendalaoı' aıo ı~otıtettl Fakat kuleden kafi derecede 

TOltDILI 

Tümgeneral 
Nure.ttin dün 

geldi. · 

Çanakkale 

Sporculan ıehriıizı gel· 
ıık istiyorlır. 

Ôlreadtilmlze 16re, Ça
nakkale ıporcul.,ıodan 25 
ldıtlak bar kafile temmuz 
ayı ıonlaranda bir mlıH••re 

• ıı TEMMUZ ııtl!J 

Bir çocul< feci bir 
şekilde boğuldu. 

Kaza Çayırhi•ar civarındaki 
Arap deresinde vukua geldi: 
Pazar ıuaG Çayırblıar 

m~ıl, o cl•ardakl barakadan ıatıfadıe tmkaaı kalmadı . it 
f ark11z dOkklbluıo kaldırıl- hıı1alınıo eaat kuleıl cl~araa-
111a11 ı.abetlt bır hareket ol· dian çektlmıı olmaaı bu latt 
du Belediye, bu gayrdi ı fftdeyt azaltmıı bulunuJor. 
önOmOzdekl yıllarda da göı Hattl artık tehirin ıürült0l6 
terP-celc oluna ıehtrtn dıtu laa••ll içinde ıaat darbelerini 
tbU1a~ •• nokıa•lar1 da bile tııtemtyoruz. 

Korkomutan Keatal Do· 
lanın Ankara aak~ri mah· 
kemele.r relıllilne tayin edtl 
mHI Ozerlne aynı vazifeye 
Tamıeperal Nurettin Y amut 
tayin edtlmlıtlr. 

T6mıeaeral Nuretun Ya · 
mwt tlla Baadırma trentle 
ıehrlmlse ıelmlf, lıtaayoada 

Vali• Mua•l•I Emin kanı, 
ıubaylar, ParU Relıl Perte• 
Etctotlu, daire müdlrlerl, 
bir b610k uker, Parti •ili · 
yet idare keyetl anlara ta 
rafındaa karıılanmııtar. Ken 
dılerıne bot ıeldinız der, 
yeal •aalfelerlade mu•affa 
klyatler dileriz. 

•ermek •e bir .Ae futbel maçı 
köJG yanındaki Arap dere 
ılade on bir yatlarında bir 
çocuk J8zmek lıterlıea fe 
ci laır ıektlde bofulmuıtvr 

aada tam aaaforua b•lu•· 
duju J•r• laabet euı1ınde11. 
kartulmei• l•kla kaim•· 

karıılaamıı olacalı . Bunun için ıehtrtn en mu · 
Renim en botuma ıt4en tena v~rt olan bu meJd•na 

ıey, oldulrca ıen-.lemlt olan koaacak bir kaç yQz liralık 
( Kendalaaı ) dar. 8• ıon btr elektrık ... u hem blyGk 
meydanlar medeal ıehtrln bir ihtiyacı kerııhyacalc, 
kalbidir . Bahkeılrln bu mey· b 
daaı her bakımdan ıeblrl:ıı 

, ıbtlyaçlaranı karıılıyacak ka· 
dar bl1lktlr. Bır hl İn met 
le bası aaleılar da ha orta
dan lcaldmlarea mulaallkak 
daha iyi ol•r. Yalnız bu 16 
sel meyclaada lnıaaia 16z 
lerl ıayrl tbt11arl bir ı•J 
ar17or: Bu da aaat. 

Ba ıGn bu cl•ar ticaret 
ha1ahaın merkezi olduiu 
ııltl, lıtaı1oaa in•• caddentn 
haııada ltuluama11 dolaylılla 

hem de • meydaeı tr kat 

daha ıGıltyecek . Aynı za 
manda bu ıaat ortadaki 

elektrik dtrellne m6naelp 
bir aekll de uılacak oluna 

o dlrellnde - Bu ılln ~l . 
na11z ııbt 16rllnea •aztyetl
deiltmlf olacak. 
lıtuyoaa IDeD bır cadde 

aizına böyle bir aaatln kon
m uıaı Beladlyamlzden rica 

eclt1oruz. 
K 11môl Demir1ıy 

Zeytin ağacının 

Dıiıl Encü1111nin dün~ü 
toplantısı. 

Vtll1et Daimi f.aclme· 
al dOa 6iledea aonra V alı 

Mua •lal Emln Kıratı• bat· 
kaahtında toplenarak de•a-

lrciea ıelea anak lzertnde 
ı6rltllm0t •e bazı ıarfa 

ald heıaplara kabul •• taı · 
tllk etttktea ıonra teplantı 

ya ıoa ••rmlttlr. 

yap••k tzer• t•lnhalae 
ıeleaeldertnt lttldırmıılertlır 

Teklifleri, HalkeYI ••Tek
ıpor tarafandan tedktk adıl 

mektedır. · 

ÜçiJ de mahke
melik oldular. 

lzmlrler mahalleatndeD 
Muzaffer, Zehra •e Seher 

iıaılDde 6ç kadım, pazar 16· 
na bir biç ylzünden 

•1•• kavıuıDa baılamıılar 
•• olbayet •ıt blylHmtlıler, 

kavıa •lızdan ele lattkal 
•tmtı bır muddet mlcade-

leden ıoara bar \içi de ka · 
rakola ıelerek btrbırındeo 

flkiyet etmıılerdlr. G6rOlen 

lOzum 6zerlne üç6 de adlt 
yeye verllmııtır 

Yaptılımız tahkllırata 16· 
re nlıa t6yle cereya• etmlt· 
tir: 

Pazar ılal Ça1ırlalıar 
kö16nden amele Arap Ah 
medln çocuiu arkadaılartle 

lrap dereıloe ıelerek y6amek 
lıtemrılerdır. Eıaaen ıeller· 
den dertoleıen •e ıelen pfl
ltklerclen btr batakhk balın 
de bulunan bu d.,e durıun 
ve bulanık .. lr ıekıldedır. 

Kuyu •aalyetlade olan bu 
••hal az yOamealnl bılen 

herkH tçlD .. lr te hhke ya 
ratmaktadır. 

Za•alh çocuk lcendltlol 
k6p,Go6n eo ylkaek yerin 
dea at•iıya atBUftlf. 

O hızla çocuk bir kaç 
defa ıuyun ylzOoe çıkıp 

telırar içine ıtrmtıttr 

Kurtulmak lçto uir•tmıt 

mıt •e •••allı çocuk kay· 
namıı •ltmtıttr. 

Yakadan k6y laaberdar 
edllmlı •• ı•lenlerln yardı· 
mlle çocuk fıkaralmııtır. 

Fakat çoktan 6ld&ll aD · 
laıılmııt11 . 

Her yıl bir kaç kitinin öl6· 
m6ne eebep olan bu ptı de
renin cl•ar kly balkın ası· 

cık ıarf edec•il bir •• 
ekle doldurulabtllr. 

Çayırbtaaran tam kar111ı· 

na lıa bet eden bu der• bel 
aene birkaç kltlnla 6l6m6D• 
Hbep olmaktadır. Ge~en ,.. 
ne btr amele, d c. ha •••elkl 
ıenelerde de iki talebe, Wr 
föfer •uavlal bofulmuıtll 
Bunlar 16z 6nllnde buluD • 
duruluraa derenıa •azt1etl
aın lıllh olunacak bir hal• 
getlrllmeılotn tozumu k•• 
dıllilatlen anlatılar . 

Sovyet kauçuk ne~allan. ç· o ğ a 1 t ı I m as 1 lngilterede ecnebi ca•utılar. 
nacak bir tezkere tle 11t~la Franıada oltluiu ııbt ıon 

Ev duvınmn üzarinı 
çıh uymu,. 

Dlnkçtler mahalleaınd•" 
Kabacı Ahmet ••inin a•h 
du•arı lzerlee Belediye s• · 
bıta11aın mlteaddlt teabıb· 
lerlne ralmen çalı ko1m•ls' 
ta lırar lttlfloden •e ıon blf 

defa babı. çahlaran lcaldırıl· 
maaı için keadlıloe ıhtard• 
baluoulmuttur. Bu ihtar• dl 
ehemmty~t nrmed•ltDdeO 
tutulan zabıt uralıuı oetf· 
ceııade kendııınden b~t ur• 
pua cezuı ahnmııtır. _/ 

Zeytin •lacı memlekdt · 
•••de daha alyade iki aıal · 1 

le c•lalhl•aktadır: 
1 - Yaltant zeytınlerl 

(Delfcelert) ııılamak . 
2 - Ehıl zeytl• •la~la 

flDID plçlerındea -.eya yum· · 
ra\araadaa yetlıtırmek. 

8ırıncl ıekıl, 1.1• .. 6lıeıl 
la Ceaaltl Aaaclolud" tatbtk 
edat.. •• dolru ıaktldır 

ikinci ıekıl iM: Ceauba Şarl&I 
Aaadolucla (K.tltı, Nizip) ile 
Marmara bölıeatnde ılrO· 

lir. 
Z.ytl• alacını yukar41a 

HJılaa ılrı uı•lden baıka 

çelıkleme, çeklrdel&teo ye · 
t ııtırerek aıılao a r•h• uıul. 

lerle çelaltahrea da bizde 
tatltık edılan yukarda aayı · 

lan uı•llercltr. 

Y alaız lzmlrde faallye~e 
ıeçen aeyttn ftdaohtı tld 1e 

ae ıonra lımlr mınhkuıoa 
oldukca mGhlm nılkt.,da 

çekirdekten yettıtlraldllc tf'n 
ıonra aıılaa•ıt zeJtln ftda· 
aı tem ta edecektir. 

Btaım mıatakada yani 
Bahknlr b& ıeıı ••Jtlalıkle 
rıncle •••cut yabanllerıa 

daha ltlr kaç ıene ıbtlyacı 

karııhyacafı. 16rOlmektedtr 
Ormanlar tçınde yGzbtnlerc~ 
delice HJtlD mevcuttur. 

Soo aemaalarda ~ıkan 

3573 numarala ze1tlacll jtn tı
lahı •e yabaallerfo •iılath· 

rılmHı hıldl\ndakı &iıtnunla 

aıılama 'Ye tap• alma ttl 
çok pr6tfk ıekle ~lrmlftlr 

lçıode deltcr bulun& n f un 
dalıkların temlzlenmı!&I or· 
talama heupla d6nUmO 
8 lırava rnal olmaktadır. Ge 
De 3573 ıa1ıh kanunun 4 
Gnc6 maddeıt ıereilnce le 

ratz\eaeo bu yerlerden çıkan 
odua, Kereate ve klkler zey

tin memuruodaa paraıız alı 

btlecek •• biç bir rlıuıma ıtnlerde laıılterede ecnebi 
tibı olmayacaktır . casuslar ıenlf bir faaliyete 

Yabani delıcellk açılırken ıeçmlt buluau)orlar. 
mıntakaaan bası 1erlerlnde lnıllı:a ıızll polıı teıktli 
çıft haJ•aaının ıeçmeıtat h bu caıuılara karıı aman 
·.e ıirillmeyl temin lçın 11k 11• bir mlcadele açhlı hal 4 

olan deliceler ıikllerek atıl ele ıe•e faallyetlulnl her 
malstadar. Halbt1kt or•••ı ıüç da'-• zl1ade arttırmak· 

tadar. 
temtzleHn "• ııbı yerlerin Sea ıelen A•rupa ıaae· 
hafrlJata elle de yapalabllır. ıelerlalD Yerdıtı mal6•ata 
Meaell ltalle f•P•Jla, •eya ı6re Skotla•d Y ardıa bu tı · 
bel kOrelde muntaum haf- terle uirataa lıubbar.t dal 
rlJata yapılan lt6yle . bır de :-eaı, ıoa ılalerde ıene ılcl 
hcel&k pek la .. 11 olarak fı · mClhlm caıuıluk itinin pe · 
daahk larltae ıırmiı olur. ıındedtr . 
Eter birltlrtne ıırecek katlar Bu tılerdrn biri ı•çe• 
ıık tlell•e •ana ltu takdirde hafta aarareaıiz bir ıektlde 
deltcelerla atdmaaına detti Glaıkov llmaaına çıkmıt ol 

· balaklı HJrek 1erlere •e7a an ıüphell bir adama aıttlr . 
bet tarlalara delice olarak Şlpkell ıalaıı bir ıüa ıon 
dıkme1e ıa1ret etmelidir. ra mClkellef bır otomobille 

Orman •eJa f uadahk lçlD Surrey cl•arında bir •llllya 
de bulunan delıceler yaba~ ıelmlf •e •tlll arhtblnln ka 
al •taçlardan tamamen te · ra11na mutlak kocuıle gö 
mızleadıktea ıoara aıılama. rGımek lıtedıjınl ı6ylemfıtlr. 
ta mOıaad •a&IJete ıırmlı , __ K_a_dın kocn11oın Avrupa 
demektır. bir eenet kaynajı olacak · 

Y alaı:a fUDU tllYe'8tmell br. Her bozulan Yeya kaı · 
ylm ki tlehcelerl ormandan den keıtlen ze1t1n dellceıl, 

çıkarıp temizledikten ıonra ilerideki memleket aeytlall· 
laeme• o Hn• aıılamak IJI • ilndea kaybeddmtf btrer 
•etıce •ermemektedtr. O ıe ai•ftır . 
ne clellcenl• keachılal iyi•• K6r bir balta tarafından 
bir .. udamaya tlbl tutarak lnHfeıaca keıı lerek yakıla• 
akıncı aeaenta mayıı ayıada zeytin delıceat, memleket 
111111 tatbik etmelıdır. keaealoe ıtren btr miktar 

Bizde delıcelerln laraf edil· para •• memleket halin 
meılnln tkl ıebebl •ardır: mtdeaiae döldilen bir damla 

Açarak aııyı hazır yafdaa kavbedılm~ktedfr. 

nztyet~ getirirken fıft ba1•a· Her zeytin •tacını ae•ea 
natıDıo ııtçme1l için dellcele - vatandaı zeJU deliceleri 
rl ı61c0p atmak. n in lerafı kar111ındft vlcdau 

2 - B lılılz kimıelerla azabı duyar •e bu iırafı 
fuodalıkleı içinden iyi yan • 6olem9ie çalııttaa ıleride 
mHı g6z 6nünde tutularak mernleket zeyllnlljlne bır 
odun yapılmatt •eya kt'çl ağaç kazandarmıı olur 
otlatelmaıı. Tanrının &vdüğG bu. defer 

Zeytln deliceleri ilerinin it alacı ıevmek ve eevdtr · 
b8yük aeyttn •iaç1arı nam · meli en bllyfik vazifedir. 

zed•dtr. Atı Japıldıktan ıon• Zeytin Fen Memuru 
ra aabUalne •e memlekete Emin Ccııglı 

da ol dulunu bUdırınce ken · 
dlıtne kocaaıny haber •er 
mHınl •• derhal bir tayıue 
tle lnıtltereye ıelmealnl •• 
mutlak acele olarak oouola 
koauımHı icap ettıtıel ıı 

rarla tekrar etmııur 
Erteıı kin, •tlllda telefeD 

çalmıı •• heyecaDlı bir Mı 
hemen tualara ılylemı~ttr: 

Derhal ı•t••i• mec· 
burum. Sıat ıahıea ılre 
medıft11> lçtn çok mlteuıl· 
rtm . Sı ze, .:>.42 itinin halle. 
dalmlı elduiuau ıly(lyecek · 
tim .• Anlatıldı c&eill mı?. 

Telefonun 6b6r u•u•daki; 
Hıç bir t•Y aDlamadım 

Ceyabıaı •erince, meçhul 
adam ıaıarmıı: 

Nanl, nalat •. Sı z Blank de 
tılmııınız? Diye lrekeltyerelı 
telefonn kcpamııtır. 

'Okuduklaraoı:adan belki 
bir ı•J anlama .. ıoız. Onun 
için ızeh edelim: 

ŞOphelt adam, Glaıkoaa 
çıkar çıkmaz takıbıne bat 
lan••t •• ••ılaya yaptıtı 
ilk ziyaret lnııllı pohıl ta · 
rafından teabtt edllmtıur 

O erteıl aabab telefon et · 
tlll zaman, zabıta tahkıkata

nı tlerlelcntı •llll11ın bir ca 
ıuıa alt olduianu liren· 
mıı •e burayı t11al etmııtt. 

Telef anua u&a•dakl de 
bizzat :>kotlana Yardın mü 
f etti fi ldt. 

Meçhul adamın bu açık itirafı 
teıblt edilince, eaa1en kendı
•lnl adım adım takip eden 
ıtzlı polıı ajanlars , telefon
dan ıaıkın bir nzlyette ay · 
rıldıktao az ıonra onu da 
tevkif etmlılerdlr. 

Simdi Skotbnd Yardın lo 
ıtlterenln glr'ı merkezıerl 

olan Brıııol, Glukov, Kar 
dlf Ye llih gibi bir çok 11 
mantara huıuıl ajanlar yol 
lıyarak, ecnebi casuı akıo-
larlaı 6nlemenln fUHIDI 
aramakta dar 

So•1erler lhrhjl kauçuk 
lıtthllkınde bOtQn diln1eda 
ikinci me•kldedtr. Halbuki 
So•yet kauçuk l.tıhıalitı tıe 
hemen bltOa ihtiyacı kartı 
hyabllmektedır. 

So•Jet kauçuk .. uciOıtrııt, 
tkı tltıkamete doiru lnkttef 
etmlttlr. Bır tareftan ıente 
tik kauçuk fabrikalara kuru 
lurken dıfer taraftan da ta 
bıi kauçuk •erecek nebatlar 
areıhnlmıthr Bu araıtır · 
malar mGkemmel nellceln 
Yermlıtlr . K.aza&ctıtanda çok 
luymeth kauçuk •ereo ne 
laatlar buluDmuıtur •• bun 
l ar 1Gzde 35 all 40 derece 
ıle «daf 1aluzı» •e yQade 
10 tll J 7 derece ıle «lrök 
ıakız» dır 

Letonya orduııl 
«Letoayaaın eOfuıu, •~ 

laarple paraqaparça oh•~; 
nihayet yirmi eene ıçıo 

a..~ · 
' 2 milyona çılıabtlmltti' · Is 

toaya, ıo•ra aoo.ooo k••;~; . 
bir oOfaı daha kazaD• Bu nebatlardao a ı. .. n 

kauçuk cenubi Amertk•oıo 

heveAıındaa elde edllt>o en 
iyi nevt kauçuktan kalite 
ıtıbarıle hıçte aı•iı değlldlr. 

Hattl So•yetler Btrl ı tınde 

buluneo keuçuk nebatlaran· 
dao blrjnclen caknm ••"ı•ı·)> 
IDdan alınan kauçuk, heYea 
kauç11kuGdan da yOkukUr . 
KıH bir zaman zarfaadao 

dal nluzı ztraatl yapmak 
lzere bir çok ıo•khoalar te· 
ııı edtlallıtır. Üç ıenedea 
beri, bır çok kolkhozlar, 
k6k aakızı straetıle me11ul
dlr •e lyl aetTceler almak 
tadır. Sovyetler Bırllilnln ıt-

mal •e merkez mıotakala 

randa 3000 den fasla kolk 
boz, bu nebati ekmektedir. 
Bir çok yerlerde, ruyooel 
çılıtmalarla bir hektarclaa 
50 kUoıram kadar tabii 
kauçuk alınmaktadır. 

Üç6nc0 heı yıllık plla 
devreat eınasmda, aentetlk 
kauçuk imali için l 5 veni 
f abrlka ıle tabi kauçuk 
lmal eden mlteaddlt fahri· 
kaa 
Ur . 

faaliyete ıeçlrllecek 

mııtır . f ,, 
Leto•yanı• mıUi ..,od• •,1 

için, d6rt fırka11, bir ıO•• 
1 l•'. ttvaıı, bir ııtıhk•ID • 1 

ll.6çGk Itır aıkeri ta1•'•~ . 
d b•P hil •e kGçOk bır e 1sO 

r1JH1 Yardır. LetooJ• o• 
çO~ bir memleket ol111•r •• , 
raimen aıkerl kıy111etl •' 
tadır, biç klmıedea kork:.,. 
Bir Letoayalı: «Hucludll tıl' 

k b•' za bir aıker aya •'' 
takdirde blt6o L~: ... , 
bir tak IDHD ılbl .,. 

caktar• Demtıtlr. 1..,.-· 
Letenya, Raay• •• A .l•f''' 

ya 1ıbı ıkı ba·,a1s .ıo•" 
araaındadar. Fakat L ot•' 

Al_. lçla Hıl tebhk e t19fl' 
dır. Alman teblık••1 

-,,; 

vabtmdır ve ı6sd•0 ·t' 
~, ...... 

tutulmaya rel111e•· b•"
yedı aene Letoof•Y• k ,_. 
oldu, çok aaltlD •• co 

b akt• · 
yetil bır bltır• ır • _,, 

Letonyada 2 111t1,o• •''" 
ka btl 60.000 Al111•• ..... ,-
•ardır. Eler k6cllı c•~ 
orduıu Httler• kart• .. ,il'' ., .. 
alıa bu Almanlar 

' .... 
baoçer çekecekler · 


