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f Her türlü ihtimallere karşı koymaga hazırdır 

lngilterede askeri kud
retin muazzam yükselişi 
Faal ordu ile bir)ikte, redif ve ihtiyat orduları ve 

- yeni milisler manevralara iştirak ediyor 

Tayyare manevraları devamda 
Türk - lngiliz 
dostluğu 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Bazı aiyaai doıtluklar vardır ki 

tki hükumet araaında baıladıkları 
haide milletleri üzerinde hiç bir te
•iı- bırakmazlar. İki hükumetin mu
'YYen bir veya bir kaç meıele üze
"indeki menfaatlerinin iİtiraki;.den 
:!'~·~ bu nevi dCNtluklar daima ge
b:ı .~ır .~ahiyeti haızdirler ve hatta 
b' cunku doatluğun yarın ıiddetli 

•r husumete inkılap etmeai için bu 
l'rlenfaat ittiraklerinin ortadan kalk
~a.ıı '-'eyahud mütekabil telikkiler·n 
eiiırneai kifayet edebilir. 1934 ae

tıeainde baılayıp bundan bir kaç ay 
e~\>e) nihayet bulmuı ve hatta bu-
ilınku" h t • k 1 • · ı .-\ uaume e an ı ap etmıt o an 
• 1nıah - Leh doatluiu bunun en ba

rıt bir misal=dir. 

d 8 a.21 dostluklar da vardır ki onlar 
•ha siyaaet aahasında başlamadan 
e~el bile karıılıklı olarak milletle-
rın.. . 

.. ayrı fUurunda yer almış bulu· 
r llrla.r B d ti ~ 'k' h"k 4 

• L· • • u oa ugun ı ı u umetın 
Qtrıb' • 
r ır ne yaklaırnası ile her iki ta-
<ı.fta. da k"kl · k"'kl ·~ · · ~ o eşmeıı ve o eıtıgının 

, n ~anlı misallerini vermesi hemen 7· 2a~ana tesa~?f eder. 
•ı_. ite Turk - lngılız dostluğu bu 
·~•n . cı kıaım dostluklardandır. 

ltl O daha aiyaaet sahasında baıla
!\ı 'dan çok evvel iki milletin gayri 
tıı.ı"tunda yer almıf, kökleımit bulu
İlls;l'oı-du. Bizde me§rutiyet ilanının 
"• ~eYecanlı &'Ünlerinde Londradan 

lıfeai b d" k 1 . • li.. aşına onme le o an ıngı-
' &ef' • lte .• ıra Sir Elyot'un arabasını Sir-
cı ıat 

lı b' aayonunda toplanan heyecan-
dı.ılır ha.Ik kütlesinin -naaıl çekmit ol
tı•- Unu hep hatırlarız. O karmakarı-

ııı: Rii 1 
ltıi J.ı.: n ~rde memlekett~ hususi, res-
ti ) ç bır te4kili.t, hatta hiç bir par
'tlevolctu, bir bakınıa hükumet bile 
r~lt,~~d değildi. Binaenal~yh bu ha
telk• •n halka şu veya bu taraftan 
~\t ~rı edtJd:ii iddiaaı v~rid olamaz. 
~il llrekt.t bili.kiı halkın kendi için
~-ı: a~Yri ıuurundan doiuyor, Türk 
d ııı:ı ın .. ·ı· f" • • h 'll\e .ı ız ıe ırının fa aında öte-
"''" • rl hayranlık beslediği «cent:I-
1),~liliz» tipini aeli.mlıyordu. 

"İtı.:ll •aı 'Var :Sirkecide lngiliz sefi
ltiıc_t •rahaıını çeken Türk halkı ha-
"'- te, ha k · · h · · • - il .,..it . re etmın ma ıyetını b -
~· •ı~a.ı l 

l)' h·· • eVV'e ce kendisine yapılan 
") ~eti iade etmekten başka b=r 
'' )''Prnı. d • 'ld" .. k" ~b'' b k '", ,. egı ı; çun u ır uçu .,. ll&da 
1)'ıe . l" evvel meıhur Ko,ot'un 

•i... tındelc' .. b M "h ·ı 4 J • • "l te 
1
• ı uç eı acar ı tı a cı-

~e l>i .. 'hım etmemek açin Avuıtrya 
~iti.. ~rı bile göze aldırmıı olan 

Son sistem İngiliz tayyareleri 
Londra, 9 (A.A} - Bugün. İngil- hiç vukun gelmemiş büyüklükte hli

tereclc, hava km·vctlcrine men~uı1 cum \'e müdafaa ekzersisleri yap-
lıin üç yüz tayyare, şimdiye kadar - Devamı 5 inci aahifede -

Mala ya gemisine verilen 
suda bir hidise 

Hakkı Hadi, cemile olarak verilen sıı için 
60 sterlin para almış, Ad:iyeye verild 

İngiliz donanmasına mensub l\Ia - 'duğu sırada Deniz yolları idare in -
laya dretnavtının limanımızda bulun 1 - Devamı 5 inci sahifede -

Fransız donaııması 
Atlantik filosu bugün manev

ralara başlıyacaktır 

r . 
.Türk-Fransız 

Ticaret müzakere
leri bitti 

Paris,· 9 (Radyo) ·- Bir müd
dettenberi -devam eden Türk .. 
Fransız ticaret müzakereleri sona 
ermiş ve itilafnamenin metni An· 
karaya gönderilmiştir. 

Rus -askeri heyeti 
belli oldu 

Moskova, 9 (A.A) - Sovyetler 
birliği halk komiserleri, İngiliz ve 
Fran:ıız askeri heyetleri ile görüş -
melerde bulunacak olan Sovyet as -
kerl heyetini seçmi~i~ 

Sovyet askeri heyeti, şu zevattan 
mürekkebdir : 

Heyet reisi: :\Iareşal Voroşilof, 
müdafaa halk komiseri. 

Hey et azası: Birinci sınıf ordu ku
mandanı Şapoşnikov, genel kurmay 
başkanı . 

İkinci sınıf fırkateyn kaptanı Kuz 
nctzov, askeri bahriye halk komiseri 

İkinci sınıf ordu kumandanı Lok -
tionov, a~keri hava kuvvetleri baş 
kumandanı. 

Kolordu kumandanı Smorodinov, 
genel kurmay ikinci başkanı. 

PrensPol 
Ziveskoviç! ka· 

bu~ elti 

Prens Pol 
Illecl. 9 (Radyo) - Yugosla\'J 1 

kral naibi pren~ Pol, bugün başvekil 
Ziveskovicj knbul eylem;ştir. Baş
vekil, Sırp - H.ırvat meselesi hakkın
da kral naibe izahat vermiştir. 

-=*=-
Slovakya 

Başvekil 
. . . 

muavınının 

beyanatı 
BretislaYa, 9 (A.A) - Başvekil 

muavini B. Tuka, bir kabul resmind~ 
beyanatta bulunarak charp esnasm
dn Slo\'ak askerleri Almanya asker
lerinin yanı başında yürüyecektır-0 
d . t' \ emış ır. 

r 

KANLI 
ÇÖL 

T ARlHl I~OMAN 

Dr. B. Uz gidiyor 

lnönü' nün F uar-ı teşrifle
istirham edecek • • 

rını 
\ 

Bu meyanda Başvekil ve diğer Ve .. 
killeri de davet ed~cek 

Fuarın açılmaaına aid intibalardan 

20 ağustosta açılacak İzmir Enter-j yin ve dekor işleriyle uğraşılmakta• 
nasyonal Fuarı hazırlıkları ikmal . dır. Belediye ve fuar komitesi reisi 
edilmek üzeı edil'. Tesisat ve inşaata J ğini dünkü sayımızda yazmıştık. 
müteallik büyük işler bitmiştir. Tez- - Devamı 4 ncü Sahifede -

00 

D~n. kumanya al.dıla.r. .. 

Yurdsuz museviler bu
gün gidiyorlar 

Da~zig Almanları 
Bugün muazzam bir miting yapa
caklar. Forster Berlinden döndü • 

~ "en Yakın tarihin hi.diaeleri, aık ve 
liri .. · ın ° devirlerde Londradaki Fransız donanması Danzikteki Almanların lideri Poreıter kendini karıılıyanlar arasında 

' ••ın harp vak'aları ile dolu eseri neıre ~i ._1_. arabasını da ingil:z halkı Lorynn, 9 (Radyo) - Fransa dc-ımıştır. Nazır yarın başhyacak olan Londra, 9 (Radyo) - (Taymis) minkar olmadığını ve Almanların, 
~· '""..:ıld baılıyoruz. 

lt, ..... e ve ayn: heyecanla cek - niz bnkanı Kap en ki, bugün buraya 1 deniz manevralarında hazır buluna- rtazetcsi, Danzig senatosunun Po- Danzigde bildiklerinden şaşmadıkla 
""k • r · · · · 1 k f k 1 YAKINDA ...._ 1) e ırının şahııında «centıl· varmış ve At anti il osu kumanda- en tır. lonyaya verdiği cevaptan bahisle yaz larını naziler şefi F orşterin Hitlerden 
•v•rnı 3 ncü Sahifede - nı am:ral Jentul tnrafmd nn k:ıı·~ılıın- "'--------------• dıiı başmakalede, bu cevabın tat· -Devamı 5 ıncl sahüede -
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FOK C) A 
San1atk"r estet midir filozof mudur 

BAHRl SAVCI 
Sanat; I laefi şpcküı- syQJll rın dolu dizgin at aynattığı bir mçydan 

değ"ldir. Fakat sanat, insan kafasının düşünce ihtizazlarını hassas 
Bir ~>akalayııhı tnkig tme~tcn uzak al~n ve ıade~e his1 duy u muaclc 

leleri ile uğraıan bir cehit de değ ildir. Snnnt; bir taraftan, İnsan oğ
lunun duygu cihnzlarında de:r"rılik ve nüfuz kazanırken, diğer taraf
tan da insan beynini bin bir dijşünce ihtirasının takallü•leriyle ywan 
İrtifalara çıkmak tnec uri~ tindedir-. Sanat kafayı v önlü tek bir 
muhteva halinde yo.ğur n 'r çala§ma olmak :zorundadır, En güzel sa
nat, en uygun bir felsefe 1le mayalanmış, olan sanattır. 

Sanatkar kendi manevi v •rlığının c~rnrlı terkibinde bu iki hasleti 
ı:ıeaud bir birleşmeye, IDıfrı.aca yükseltebilmiş olan bir ebediyett1r-. u 
tibarla, onun iç hüviyetinin karışık, fakQ.t gizli esaplnrın ölçüsü ile 

tenasüp kazanmq ör üıii ii tetkik ederken '" nınli ıol'a :liriz: 
Sanatkar bir estet midir, ycksa bir filozof mudur? 
Bu suale; bu ı.ualin yalnız bir hanesi ile cevap vermek1 yani, aanat

k&,· bir estettir ''c:ya bir filozoftur, demek onun bi~ kül halindek~ bil
tünlü ünü anlamamak olur. Sımatkb1 aad ce bir stet zaviyesinden 
görmek ilk nazarda mantıkn ve sanat eserlerinin dıı rr.anzar.. ııına ay
kıra ıözükrniy~bilir. Diyebiliriz ~: sanat bir felsefe ynpmak, b ir tefek
kiil' yaratmak cndiıesinden u~akhr. O, kendi tekniğinin ine ustalık

ları ile sadece haye.tının bir aynası, bir mi.kesi olmakla ikt..fa eder. Bu 
hayatın filozofik tahlilini yapmak, filozofik izah hususlarını incele
mek .•• H yır! Bu anatin i i değildir. 

Fake.t acele etm•yelim •• Sanatların içinde İnsan oğlunu bütün şümu
Yü ile kavramak husu unda en 9nd • len ya:;r:ı anrıntin bakalım: Şim
diye kadar büyük eacr ve eanatini kazanmış olan her sanat tezahü
ründe muh kkak fel fi bil" endiıenin de hakim oldu unu eörürüz. 
Bu ıerler N.d ce duygl! ve hasaaıiyet insanını de il; dUşUnce ve kafa 
insa.nını da anlatmaktadır ki, bu eaerler s dece ıönUl adamının hadi
.,~lerini değil, tefekkür adamının da meselelel'l'ni önUmüze ıermekte
dir. Ve nihayet cemiyette bu eserlerde bu zaviy den incel nmekte• 
dir •• 

Şimdit bir d , inıanın fikir hummalarını anlatmak hususunda pek 
iyi bir fanaı olmayan muıik"ye bakalım: 

_,.. Evvela ıunu söyHyeyim ki musiki, bütün insanlar11 ıeviye farkı 
aöz tmed n1 iç zelzel 1 rin titreyiıleri ayni zamanda .arsabilen hari
kullde bir siray t ve nüfuz ıanatidir. Musiki tek bir nağme ile mil
yonların kalbini yni heyecanın rüzgarları önünde ıavurabilir. Fakat 

bu ••nat t f kkür ııtm ları içinde yüzen insanın düıünmek ve düıün
celerini bir netiçey a lamak ihtiraslarını ifad hususunda zencin 
bir kuvvete sahip değild=r. Amma anlayan bir kafa, duyan bir ıönül 
için yüksek bir muıiki de, insan oğlunun metafizik endi§elerini hiuet
m•mei• imknn yoktur. Yalnız musikinin sırrı ıuracladır kh O; sözün 
belliatinden m hrum olmasına nimen bu metafiziği delkin» diye
bilecejiınU bir İ aanm içine i11 mo h Jinde 1naanın benliiine içirmek
tedir. 

Cörüliiyor ki aanatl ruı. bY&ıye itibariyl fa•klı ol n bu iki kutbun
da da fileı:ofk Cf:hidler vard1r. Onun için, ıanatki\r; ••dece bir estet
tir ve o, ea rin\, •adece bu bakı la işler. Diyemeyiz. Bütün blr cih n sa
nat tarihi bize iabat etmektedir ki; öz sanat felsefesinin potasında 

kaynamak\ kemale erer ve tanatkir ne sadece at t, ne de aadece fi· 
lo:zoftur; fakat bir filozof tettir. 

--~--~------~~·------~----

Bö ge bisikletçileri 
B~ş kişilik b·r kafile (2460) kilometre· 

lik bir memleket gezisine çı~<ıyor 
Bölgemiz bisikletçilerinden Süleyman , Cevdet, ~ihat, Ahmed ve 

Muammerden müteş kkil 5 kişilik bir takım l ı- ..39 tarihinde başlı
yax :k G .. 9.39 tarihinde nihayet bulm k ütcre 2460 kHomett·elik ın.em
Jek t turun çı ·ac:aklıı.rdu·. Kafilenin uğrıyncağı şehir. k aba ve sa4r 
ma 1l t"de m zh rı t.e hilat Qlmalan hu ·usundti alakadar makamlara 
-bölg ce rk bulu ulmu tlu·. Keyfiyet ayrıc beden terbQ·e i ~ene) 
direktörlüğüne de yazılnıı~hr. Sporcularımıza mu\'affaki.} etler dile\·iz 

Tarih Kilometre Mevki Mevki 

CANADOLU) 1 O Ağustos 1939 Perşembe 

• 
1 

• 
1 Dalh16Dö 
~~~---------........ ~~---~--~...--.---~~~-------------· Kooperatifler birligv i uzüm piyasası 

Uoktorumuzun 1 
Köşesi 1 

---.--~~-

DAHiLi HASTALU!LAR MÜTE. 

Umumi hey'etı~ dün şehrimiz tica· 
ret odasında toplandı 

Pam!lğun da teşkilatlandırılması için heyeti 
umun iyece idare mec!isine salahiyet VP.rildi 

!ımir Tarım t kooper tül ri :Müteakiben birlik umum müdi.irU 
b rliği umumi heyeti, diin öğle.den Muhip Söz almış ve umumi faal"yet 
scmra ant 14,30 da ş hrimiz ticaret hnkkındn uzun uzadıya izahat vere
oçle.~:ıında toplanmıştır. lçfmada, h\i- rek, kooperatifçilikte piyasa fiyatln
kdmet unmma \'tlli myavinf. Qll incii." rının göz önünde tutulamıyacağını, 
ve 8 üzlim tarım satlş kooperatifi or- Qrtakların mahsulleı i arasında ancak 
taklaıını asaleten ve vekaleten tem- kalite farkına göre fiyatlarda değ·. 
sil eden 13 mtım il hazır bulun- şiklik olabileceğini ve ihracat net!· 
muşfuP. İdare mecli i reisi Dokto:· CE;llerine nazaran hesaplaşmanın bir 
Sabri Akın içtimaı açmış ve Turgut- zaruret olduğunu söylem·ş, şarapçı
lu ortaklarından l\Inni a mebusu Y'a- lıkta takip .ed'len gnyeyi nnlattıktan 
şar ittifakla seçilmiştir. onra, pı>.muğun teşkilAtlandırılme-

Bundan sonrv. ·dare meclisi rapo- sından husule elecek istifadeleri tc-
1 u okunmı.ıştur. baril"' ettirmiştir. 

l\Iuhfb n izahatından sonra, idarv 
Raporda, bir senelik faaliyet gös~ 

meclisi raporu, murakıp raporu ve 
terilmiş ve ortaklara piyasa va;;ati- blanço ittifakla ta dik edilmiş ,.e 
lerinin feykinde tediyat y~pılabfld .ği pamuğun kooperatife alınması hu
tebnrüı ~ttirilmiştir. susunda idare meclis.ne selahiyet ve-

Birlifin şarnpçıhktak· fnaliyetinhı rilmiştir. Bund.nn sonra, çıknn azı.ı
chemmiyctini ve p·yasnnın muhtaç nm yerine yenilerin seçimine geçi!m '., 
olduğıı lcerc teri vnktiııde temin lıu- ,.e gizli reyle Sabri Akın ve Mnn·sa 
sı.ı undaki hizmeti, kaydedilmiş. m·Jli murahhası Faruk Çelebi seç·lmişler. 
bankalarımızın lıirli~e ~österdikleri d\r. Kontrolör olrak ta, Mustafa Gü
müzaheretten Qilhawsa şükranla bah- \'en ve Cehdi Çetin seçilmişlerdir. 
solunmaktadır. Heyeti umumiye namına Reisicum 

Bundan sonra, iş hacm·nin genis- hurumuza, Ba vekilim:ze, ticaret ve
lctilmesi ve pamuğun da, baş mnh- kiline ve parti genel sekreterine ta
sullerimiz nrnsına nhnarak teşki!at- zimat telgrafları çekilmi ve çok sn
landırılmnsı lOzumundan •hemmiyet mimi bir hava içinde iç .maa nihayet 
le bah olunmuştur. verilmiştir. 

----ccc***u-.------.......... -

Köylü için çok lüzumlu 
bir kurs 

Köy demirciliği ve m ngozluğu 
seyyar 'Urslar ır 

Gl'ç açılf'cağı tahmin 
HASSISI DOKTOR M. ŞEVKi UCUR 
DiYOR Kl: 

ihtiyarlık ve ediliyor 
Piyasada yaptığımız tetkiklere gö- ı· k 

re muhtelif üzüm mıntakalarından genç 1 
fzmfrc getirilen \'C komi ·yoncutarın fqs&n ha_yatı tali eseri olarak mah 
depolarına komtlan .;enenin kur•\ dud ur. Bu hudud içinde didi~en ve 
üzüm mah ulü 50 çuval kadardır, çırpınan inıan ömrünü oku~a ve 
l\Iaa.mafih önümlizdeki hafta içinde yazma ve çalışmakla geçirdiği gibi 
fa~ı~c mühim miktarda kuru üzüm büyük bir kı mını da uyku ile e • 
getırıleceği tahmin ediliyor. Pl,nısa- çirmektedir. Bundan başka gezinme. 
da mahsul fazlalaşınca üzüm piya- konuşma il , idman ve sporlarla 
sası~ın açılacajı tarih te bit edile- eğlence ve temizlikle, yemek yemek 
cektır. Geçen ene üzüm piyasa ı l!l e de hayanrun bir kısmını sarfet • 
a~usto ta açıl~ıştı. Bu yıl, blı-ka~ iş olur. 1 te yaşayış alanında bu 
g.un daha. gecıkme~i muhetmel gC:- kadar dağdağalı ve bu kadar cidalli 
rülmektedır. Borsa ıdare heyeti di1n safahatı geçirmekte olan insan vü· 
toplanmış, borsaya aid işler üzerinde eudu·· gu··nde 0 •• • 1_· f d H .. .. ü k 

1 
n 0 une tnKl§a e er. ern 

goruşm ş, arar ar almı~tır. de ç kt - b d. · d • ı ıgı u can mer ıvenın en yn· 
«4 «•>•--- vaş yavaş inmeğe başlar. İnsan bu 

Takas iş eri karışık hnyatında kuvvetli ve kud _ 
r tli anlarında gençliğini idrak eder. 

Tüccarlar ir toplantı L kin kuvvet ve enerjisinin azaldı-
t, / ~ı zamanda da ihtiyarlığa kavuşur. 

yapaca11.. ar Her insan gençlik zamanında iken 
Takas i ler:ne v rilen yeni ekil ihtiynrhğı için hazırlanacaktır. lhti

münasebetile muhtelif yerlerden bil'- yarlık, gençliğin kuvvetsiz ve sol -
çok tcıccarlnr, mıntaka ticaret mit- muş, zayıf bir akıbetidir. fhtiyarla
lürlUğUn~ müracaatla malOmat iste- mış bir vücudün hayat çalışmalorın
mo ·tedirler. Hn~r aldığımıza gtiı ~ :Jaki kuvveti, hiç üphe yQk ki, genç 
bu hafta içinde mmtaka ticaret mü· liğe nazaran daha azdır. Onun için 
dürlilğü, lımirdeki ihracatçıları bit kocamı~ olan bir vücud oldukça yıp
t plantıra davet edecek, ihtiyaç ve randığından kaybettiklerini tamamiy 
1ilekleri ı akkında kendileriyle gü .. • telafi edemediği gibi toplanan ze
rüşecektir. Tüccarlarımızın takas i-;- l.ıirli maddeleri de kolaylıkla vücud
,eı i' hakkındaki mUtaleaları, mıntab. :lan dışarı atamaz. 
ticaret müdürlüğünden t:caret vekil- ihtiyarlık yeni şeyleri çabuk unu-
Jetine bildirile~ktir. tur ve buna mu.kabil e kilerini dai-

Qo*oo ·- ma hatırlar. Kocamış bir insanın 

Genel nüfus vücudünün diğer organları gibi di-
mağı da zayıflar. iradesi azalır. Ko· 
c:amış bir in an daha korkak ve ka
rarsız olur. Şurası unutulmamalıdır sayımı 

940 enesinde yapılacak ~enel i, insan ihtiyarladıkça benlik ihti· 
nüfus sayımı hazırlıklarına devam aslıı,rı da tezayüd eder. 
dilmektedir. İhtiyarlamış bir vücud se:rmayesi· 

Vilayetçe yaptırılan tedkikatta ni sarfetmiş, bitirmiş bir insana ben
ıeçenki nüfus ayımında yapılan nu -remektedir. insan vücudünün ener
nart\taj ameliyesinin yenilc~mesine 'ilerini vaktinden evvel sarfedecek 
üzum olmadığı neticesine varılmış- olursa o zaman daha genç yaıta iken 
,:u:~ ~·aınız botun hazırlıklar ramam- ':7tl ılnt;r"ııamı uıur . ..ooyıece ıntı· 
andıktan sonra nüfus sayımı işinde varlamı gençlere pek çok tesadüf 
·alışacak devlet ve müesseseler me .. tmekteyiz. Bir insan kendisine e -

Köylerimizde gençlere z·raat alet- birkaç küçUk köyOn orta ında mer- nurlarının tayin edilecek bir günde rntmet edilen enerji ve kuvvetlerini 
IE~rini " na -·ı ' ıtnlarını tamir et- kezi \'aıiyette bulunan büylik köy. :endi mıntakaları dahilinde bir tec- lüşün~rck ,.~yolunda kullanacak ~ 
mek \•e kö~ hlnUn ihtiyacına göre b!ı- ı !erden başlanma ı mu\'afık görUJ- übe yapmaları muvafık olacağı §ek ur gcnçelik zamanını hiç şüphe .. 
sit ağaç e ya ·ı b zıat yapmak gibi müştür. Kurslarda öğretilecek şeyle- inde hazırlanan mütalea, vilayet ma- ~iz ki temdid edebilir. Ve ihtiyarlı· 
işleri ö r~tm k üzere bu yıl, !aarlf re aid olmak Uzere her ne kadar b ir '-.amından Baş vekalet istatistik ge- - d. 1 - h. . l 
\ 'ek leti""e ckx\. demirciliği ve me- ı.n·ogı•am hazırlanmış i e de menıJe. l d. k ·· l··- ·· .. d ·1 · · ~ın ın enme çagını te ır etmı~ o ur. .... " '\e ıre tor ugune gon erı mıştır. . _ 
r ngozluğu yy ı: kur lnru açılma- ketlerin muhtelif mınta alaıındnk 1u suretle memurlar, kendi mınta· Şu hale göre vücudün saglamlığı, 
Sl,lltı karar verildiğini yazmıştık. Ma- ihfyaçlnra göre bu programda değ!- <alarmdaki binaları evvelden öğre- ~enç ve dinç kalması irade ve aklın, 
nr f Vekitletinden \"ilayete dün ge- şiklikler yapılabileceğinden mahalh "terek umumi sayım günü vazifele zihin ve fikrin terütaze kalmasında 
len b"• tamimde kurslann bir köyue ihtiyaçları tetkik ve te bit etmek üze i tamam ve mükemmel görecekler- mühim bir faktördür. 
, E'Yn müt add.d kUçQk köylerin nı r- re san'at okulu demircilik ve nın· -lir. ihtiyarlık ve gençlik ya ile ölçül-

keıind ki bir kövcl d vam müddeti ık·~ıı.g?zll.ıkb•t üdğ~·1etmkenkl~ı:ilnden .~· ı1·~ 00 rnemelidir. Bunun bir mikyası varsa 
. . ·ışının te l e 1 ece. O}' ere gon<. P. u" b b 197 j• 

dört " olnc ğı bildirilmı t r. Bu kuı""I ı ilerek köyJPıcrin hangi zirant Alet vey a a~ının ıra- o da ağlamhktır. Sağlam bir ihti • 
lard çalı mak Uz r hıJ usi bir orog lerini ve nat1 ,.3 ıtalannı kullan- sım çalmış yar malul ve mariz bir gençten dai· 
r mla hnıırl nmJ~ ol t\ ö retmen!c~ makta olduklal'ınm hangi ağaç eşya- ma daha fazla bir enerjiye sahiptir. 

E:~refpa.~da _Dolaplıkuyu me .. vki- Şur ı mubakkakhr ki. thtiyarlıktı:ı 
ı-in ucr tl ri ve lüzumlu avaclanlıklar hıra ihtiyaçları bulunduğunun gerek d lb h -ı A ha 

!l e ra ım o~ u teş ru. t .. uvey yapılan ve gösterilen bütün faalivet 
Vekillet bOdce inden temin olunn- demircilik ve gerek marnngo.ıluk b LI -ı s lih 197 · J 
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hangi 1 ö ·l~rde çalışmasının murnfıl< iı:ap ettiğ;nin tetkik e tiı lerek v"ka- ':akikat;n Must~f~ tarafından alın- Bu tn arruf, ihtiyarlığı pek bil -
olduğunun ve l)u köyle.r·n adlari~·Je lete acele cevap verilmesi hi1f!liril .. 1ığı. an~şılmı.ş, .ıkı_ suçlu tutulmu~. yük v f .. Jaketli, belalı sakatlıklar -
bağlı oldukları kaza ve nahiyeleriıı mişf r. Bu işle tavzif edilecek öğret- Adl l "' 

l ıyeye ven mı§tır. dan kurtarır. Hatta ı"htiya"lıg·ı koru• 
bir li te i, vilayetten istenmiştir. Bu men erin eyahat, ibate \'e iaşe hu- • 
fşaliyetin sehre uzak olan ve gerek susunda tesadüf edebilecekleri mtıı;- 000 

yan ehemmiyetli bir amil vaziyetiJle 
bu uzaklıktan. gerek mU\'llsnla bn- ldllatın önlenmesi ve kendi1erine ko- Şap hastalığı gelir. 
kımından ş htı-den kolaylıkla istifa- laylıklar gösterilmesi için tedbirler Vilayet dahilinde çift tırnaklı Ac:macak bir ihtiyarlığa dü roe· 
de edemiyen köylerden \"e tercihan alınması i~'ar olunmuştur. hayvanlarda görülen şap hastalığı sini kimse arzu etmez. Lakin bu :ı· 

-----ece***>» (ciddi müca.dele, tedbirleri sayesinde kıntılı hal: dü m~mek. i~in d~ ag li 
Bt·r kaza ZABITADA tamamen sönmüş gibidir. Yenj va- l$mlık, saglık k~delermı ve onertı. 1 kal ·· ··ı kt d. C" T" çartl;:>rını da tatbık E:denler pek ıtı 

Birinci kordonda bil' kaza olmuş.. İrrdaodu m~~cd ~ ır. hlvar ~1 
a· dır. İhtiyarlıktan nefret etmiyeliı1' 

tur. Musa oğlu 12 yaşında Yaşar Sarhoıluk re~ e e edluc~ :a~yez~ em~)~!· Sağlam bir ihtiyarlığı daima evaıiş 
Yiğit denizden bir kova su almak . E.§refpa ada Mümin oğlu ekc.rc:i let. elva~ e1. l me td ır .. h ıraa_t..J·ı c ak- bulunalım v~ Qna göre hazırlançı.lıfl'l· 

' H'l · 5 h l k .... 1 e ı, zmır ı.manm an ı raç ~ı ece ~ 
i!;in nhtım kenarında uğraşırken ha- .. ı mı aygan_. ar 0 0 ar~ guru • hayvanların tahaffuzhanede bekle- ---
vanın muhalefetinden ansızın rıhtı- tu yapmı. ~e Mehlmed Ziyaya ha~ me mi.iddetlerini b güne indirmişti. Gelenler, gidenler . 

K d 
. . . J . 1. . k karet etmı tır. Suç u, tutulmuştur. K k , k B f'e) zı a ının evme gırm1ş er ma yana n t, çocugun e ını sı ış· 1 kamb'l .... de Civar vilay~tlerdeki hayvanlarda gö- araman a) ma amı · d 11 , 

ett"rile - enemend Kazının;\ a mahalle. tırmı •• feryada ba }ıyan çocuk kur- Şeıhı'tle l odydun.udyuzHunl. n ~1 rülen P hastalığı ebebiyle bu müd- AE kdkokr Bmledez~niye~l~ BKaHramad~ yü-
k 

A k r ftü ü d h ·u . r... r ca e ın e a un 08 u d k d" .. k 1 r e e ıye ııeısı am ı 
re n ~ po ıs. en ~ a. ı ~ ıinde K y alp oka ında Aziı: klzı tarılmıştır. lazif Aksak 1 v F lı o"'lu Hakkı et, te rar ye ı gune çı arı mı§tır. 1 E d kt D •] .H yolları 

B. Faik Nart 

mUdOrlüğüne tayın edılen lzmır de· x~ t:o 00000 ce r e en, e\ et ava S 1 

. k . k . . B F .k r rt 50 l' lannd Dul Cül .. enin evine Yorulmazer. i kambil oyunu mesele.. . • Ankara i tasyonu müdürü B. 
1
.rr 

nıı mer Zl omı erı ·. aı a • eee du • 1' Q rak iten Receb oğlu San' at oku! arına talebe inden kav a ederek birbirini döğ- B. Ekrem T erz:oğ' u tayyare ile lstanbuldan şehrirn•~ 
pnznr günü Ankarnya gıdecek_. yeni 0 L-n Ram k d Al" - l · b··ı • k ı· ı A müı:ılerdir K b M · · · ı · ı d. ç ~ azan ve ar a 41 l ı og· zmır o ge san ~t o u ıy e n- ~ · araca ey - ' erınos yetı turne ge mış er ır. i 
\·azife ine ba.Jıyac ktır. lu hmed "'ar k d 1 t . k l 1 k "f ı·ğ· .. d .... B Ek T . -ı l B le ··r . . B KSl11 .. . . ean. a ına zora a· kara ınşnat u ta o u una a ınaca Tenekedler araunda çı t ı ı mu uru • rem erzıog u, ş an ası mu ettı11 1 • f(t'' 

Ma 'mudurlerı arasında ~rruz: e~tı~l r~nden. }'akalanmı • Ad- ~rasız ya.tılı talebeye ait müsabaka Kültürpark civarında tenekeci Ziraat :' ekaleti~ce 1 
1~zi1.li hükum~t Suvcren "'t~yy.are ile lstanbufa .• J3il· 

Görele kazası mal mUdUrü B. Fev lıyeye 'erılmı lerdır · . t•h 21 ag-ustosta saat d kuzd Mehmed Çinko kesen iş mesele in- baytarlıgına tayın edılmış ve ıehrı:- racasu hakımı B. Ahmed Fahrı ~: ... 
Ç

. k' b. t . ım ı anı o a ' . lm. . B d ·ıı· . . K k . . Jero" 
zi Adıgüzel almakta olduğu 80 lira lr ın ır cavuz San'at okulunda yapılacaktır. İlk en tenekeci Mustafa Hopdevrimi dmıı:ekge . . 1 tır .. f ~ra abn 1

1 
aı akıye ı- gın aracasu azasına gıtmış 

maaşla Çe me malmüdUrlUğüne, Ödemi in dagide n hlye inde Bı- okul mezunlarından bir çok kimse- döğmüş ve çakı ile tehdid etmiştir. efe yenı vazı e me ı,yac tır. -ooooo 

Çeşme malmUdürU B. Ratip Uğurlu çakçı köyünde 1 mail kızı 18 ya§ın- ler, okula müracaatla kaydedilmek- Tehdid Doktor Şev!d Osrn~flos, 
30 lira maaşla terfian Er~ani made- da Şefika, gece darı tarlasında yat- tec,lir. Tepecikte umumhaneler arasın- Konya mebusu doktor şevl<ı c;iUtl 
nl malmtıdürlağüne, lğdır kaza ı tığı sırada köy bekçisi Ali oğlu Him- Okula sen~liği 150 lirıı ücreti" la Erzurumlu Mehmed Nusret Tf\y- Vilayetçe Dikili hükumet kona- man Uludağ Mersine geçerkeflı:etıri 
mnlmüclürü B. Hamdi Erol naklen met kııa ıorla teca\•ilz etmi tir. Suç paralı yatılı ve nehari talebe alına- ılar, sarhoş olarak kahv~i Sakı:ılı ğı yeniden inşa ttirilmektedir. Bu vtıpurla Jimanımı.za uğramış. !> dC" 
Dikili kazası malmUdilrlüi'Une tayin lu bekçi 3''akalanmı , d1lyeye ye· çşktır. tehari talebec:l~n ücret alın Yalil Bo.stanı tahkir ve tchdid etmiş, sene yapılac ~ 7000 lir lık. in'>aatla gezmiştir. aut.riln vapurla yoluna 
edilmi~lerdir. rllmiftir. mıyacaktır . zabıtaca yakalanmıştır. hükumet 'Ollilfiı tamamlanataktır. \'anı edecektir. 
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Türk· lngiliz 
Dost/ağa 

(ANADOLU) 

- Baıtarafı 1 inci sahifede-

=~f~İ.Türk» tipini selamlamak iste• Bugu'' nku'' hava, gec, en seneki E vlül 
Türk - İngiliz maıeri hayatların- ~ 

(SAHiFE 3) 

il Oü.şü.ndüklerim 
Bulgaristan 
Hayalperestliği 
Ve bocalamayı 
Bırakmalıdır 

da hemen hemen bir misli daha olmı-ı 

Yan bu karakteristik hareketler iki h d V •ld • 
milletin mütekab;len biribirlerininl arvının avası egı ır Orhan Rahmi GÖKÇE 
aıaletine kartı bealedikleri derin hay 'J Kar§ımızda bir Bulgaristan var kir 
ranlığın canlı bir ifadeaidir. orada yavaı yava§ bir İtalyan mat-

Bu defa da Türk ve İngiliz hüku· n l ' k t d · k ., l •ı ·ı c:'. buat karargahı kurulduğunu görü-
ınetleri siyaset sahasında biribirleri- C-0 Onya nzn, SUreti at İye e fflU avemef etmege Ve ngı tere le .rran- yoruz.Bulgaristanaameleveteknis-

ne yaklaıarak elele verince halk ta- d d "kl • • d '"ki l.. l • l { " d yen namı altında gelmekte berde
hakaaımn gayri fUUrunda kökleımit sanın a ona yar ıma azmettı eı·ını l a or erın an aması azım ır vam olan Alınan askerleri hakkın -
bulunan bu kartılıklı hayranlık ve Paris, ~ (A.A) _ •j o un gazetesi, 1 sanı hayrete dü:;;ürccek mahiyette -ı yazıyor: nın büyük riskler almadan geçen se- daki ıayiaları §İmdilik ilişmiyeceğiz. 
doıtluk hisleri en ufak bir vesile ile Berlin muhabirinden telefonla al _ dir. Bu mahfillerde tasrih edildiği .:Sanıldığına göre B. Forster, ya - ne ki harekutı tekrarhy:ıbileceğini Ancak Bulgar mehafilinden mülhem 
derhal tezahür etmekte gecikmedi. <lığı aşağı<laki haberi neşretmekte - gibi, bu yazılar, Danzig meselesi bancı bir memleketle olan münazaa- zanneden adamlar b~lki hala ml~·cut olduğu anlaşılan ve Roma • Berlin 

Son cünlerde «Malaya» zırhlıaının dir: çerçivesini çok geçen yazılardır. !arda Danzigin diplomatik münıe~sil-1 tur. Diktatörlere ve diktatörlerin i - mihverinin ruh ve çerçevesi içinde 
linıanımıza, diğer bir harp gemisinin cBerlindeki yabancı diplomatik Pelit Parisien diyor ki: !iğini üzerine almasını Hitlere teklif daresi altındaki milletlere, bu gibi tebarüz eden netriyata karşı biraz 
de lstanbula yaptığı nezaket ziya· etmiştir. Yakında Daıızig halkına bir projeler düşünebilmenin bir delilik daha dikkatli davranmak lazım gel. 

mahfillerdeki kanaatu göre, Polon ~ cAJman gazetelerinin Polonyaya 
telleri münasebetiyle bu karııhklı beyanname neşrolunması muhtemel - olduğunu söylemek namuskarane bir diğine kanüz. 
dostluk tezahüratının bir çok ıah - yaya kar~ı şiddetli neşriyatta lıulu- karşı olan nefret hislerini haklı gös - d!r. A-lmanya, serbest ~ehre kolay - hareket olur. Bulgaristan, resmi lisanı ile «bi-
nelerine ıah:d olduk. nan Alman propagandasının hedefi, termek için ileri sürdükleri bahane- !ıklar gö~terecektir. :\laamafih Dan- Epoque diyor ki: taraf» olduğunu ıöylemekte devaın 

Bu ziyaretler münasebetiyle ya- Danzig makamlarının gümrük mü - !er, kimseyi aldatmaz. Şurası çok a- zig ile şarki n1sya arasındaki gümrük «Polonya, kendisini müdafaaya , ediyor. Fakat biz, eski Bulgar ihti .. 
Pılan reımi tezahüratı bir tarafa bı. fettişleri işinde Polonya karşısındaki çıktır ki, bu yeni neşriyat ile Alman hududunun şimdiden kaldırılıp kal- İngiltere ve Fransa da Polonyaya lilci ruhunun milli bir terbiye mis
rakıyoruz. Hemen daima muayyen ricatını gizlemektedir. Bütün Alman gazetel~rinin takib ettiği hedef, en- dırılmıyacağı tasrih olunmamakta - yardıma azmetmiş bulunuyor. Hava, yonu içinde şimdiki Bulgar milleti-
bir programa ve muayyen tetrifat gazetelerinin, hep bir ağızdan, Po- ternasyonal hayayı zehirlemek ve <lır. geçen 1,;neki eylül ayrnın havası de - nin gövdesinde nasıl homurdandığı. 
kaidelerine istinad eden bu resmi te- lonyayı ortadan kaldırmakla tehdid soğuk kanlılığı ile Almanyayı sinir - Figaro gazetesi diyor ki: ğildir. Yeni bir l\Iünihin bugUn im- nı pek ala fark etmekteyiz. Bunu 
ıahürler çok defa hakikatin tecelli- eden yazılarındaki kindar ton, in _ lendiren Berlin muhabiri de şunları «B .Hitlerin etrafında, Almanya- kanı yoktur. anlamak için, ara sıra Bulgar matbu. 
a"ne imkan bırakmazlar. Bu dostlu- atından yükselen seılere ve imalara 

tUnhakikimahiyetinibalkarasında, A k A h ' 1 rı·ıı·stı·n mes'elesı· bakmak kafidir. Halbuki Sofya, ·-halkın ekaeriya fUUUUZ olarak vuku. s er 1 ev et er r ~ talyan matbuatına da kucağını aÇ • 
hulan hareketlerinde aramak la- . mış ve bütün iddia ve hülyalarını, 
ııındır. Malaya zırhlısının limanı- fa§iıt ııtazetelerin ıütunlarına akset-
~ızda bulunduğu _günlerden birinde• tirmeye ba§lamı§tır. Roma, Bulga. 

Jdi. Tramvaya üç inciliz bahr,!ye ne- L . d varmışlar ve derhal lngiltere ile Arap hükumetleri ara- riıtana hakim olan ruhu ve bugün 
feri binmiıti. Birisi inde duruyor, e 01 ll gr a a Bulgaristanda gör:tlen bitarflık namı 
iki&j içerde oturuyordu. Tramvay M k hareket etmişlerdir sında Bag"' dadda müzakere- altındaki bocalamayı hissettiği 
Cö2tepeden Konağa gelinceye kadar OS 0V3 ya içindir ki, Balkanların bu kısmında, 
..,atman bir türlü rahat duramadı, Paris, 9 (Radyo) - İngiliz ve Heyetler, yarın Moskovaya vara- le re başla ntyOr rahat rahat, bir nifak ve fesad un· 
hemen hemen vazifesini ihmal edi- Fransız askeri heyetleri, bugün Le- caklardır. suru olarak çalışmaktadır. Bulgar 
Yor, baıını çevirip çevirip inc;liz ne- ningrada muvasalat etmişler ve der- Alakadar mehafil, milzakereleı·in Kahire, 9 (A.A) - Irak, ~Iısır, alınmıştır. hayalperestliğinin, bu faaliyet için 
ferinin her hareketiyle alD.kadar olu· hal hususi trenle Moskovadan hare- derhal başlıyacağı kanaatindedirler. Suudi Arab:stan ve İngiltere hüku- Londra hükümetinin şimdiki mfı- hakikaten müsait bir saha olduğunu 
Yordu. Bir aralık dayanamadı, elini ket etmişlerdir. metleri mümessilleri arasında Fili~- zakerelerin neticeleıini bildirmek iiiraf etmekte hiç bir mahzur yok _ 
~ehi.ne soktu, bir ufak esans ti§es.: tin meselesiı.e yeni bir hal sureti bul- üzere eylül ayında beyaz kitabın L!r tur. Fakat acaba, Balkan devletleri, 

L 00 
ç~11:ardı. Anlaıılan 0 dakikada üze- mak üzer~ Bağdadda yeniden mü- zeylini neşredeceği rivayet edilmek- kendi aralarında bir Bulgar komed-

tırıde bulunan en kıymetli eıyaaı bu Trakya manevraları zakerelere gir:şilmiş olduğu haber tedir. yasının ilelebed devam etmesini ho, 
~fa.cık koku idi. Maksadını itaretler- .l k b e e görecekler midir? Ve bugün Bulga-
e anlatmaya çahtarak tifeyi uzattı, ap o n a l n es l ristanda ~örülen haleti ruhiyenin, 
~~na1n yarıııını İngiliz bahr.:yeliainin Sevkıyat sona erdi. Kıtaat , baıvekil Köseivanofun realist olmak 
İ'-"'çlarma döktü. Biri Türk diğer= cehdinde bulunan siyaseti için bir 

.~ailiz bu iki dilsiz muhatap gözle- !er yer toplanıyor Jı1ihver devletler ile askeri ittifak tehlike olmadığını iddia edebilirler 
lt~~··ı tebeaaüınleriyle konuşuyor mi? 
tıi ~! ıklı duydukları dostluk hisleri- f stanbul, 9 (Telefonla) - Kah- dilerine ayrılan yerlerden takib ede- "- J • •ar t e J m l~"O T Ortada bir Dobrice, bir de Akde-
• Q ribirlerine bu suretle anlatma· raman ordumuzun 15 ağuato•ta ı-•. celclerdir. 6-Ra·,ne <:eu e ae J nize mahreç meselesi vardır. 
h ça.Iıııyolrardı. hyarak 21 ağustosta nihayet bula- Yüksek kumanda heyetine men· Tokyo, 9 (Radyo) - Harbiye susundaki tereddüdünden dolayı is- Dobrice üzerinde ıöz söylemek 

liaddi zatinde çok baait olan hu cak olan Trakya manevraları için, sup zevat, manevra hazırlıklarını tef- nazırı general İtagaki, japon kabine- tifaya karar vermiştir. Harbiye nazı- hakkı, Ronıanyaya aiddir. Akdeniz
~i.diae iki devletin akdettikleri son Edirne ile Kırklareli arası ve Hasköy tiş etmek üzere bugünlerde Trakya- sinin, mihver devletleriyle biran ev- rı, istifadan evvel saraya gidecek ve de mahreç meselesi ise, dikkate şa-
•ttifakın halk tabakalarının • gayri şimal mıntakası, harekat sahası ola- ya gideceklerdir. vel askeri bir ittifak akdetmek hu- imparatora bir rapor verecektir. yan bir mevzudur. Hem de mühim 

\ltul'll hislerine ne kadar derinden rak intihap edilmiştir. ~ l Ordu SU ve entereısan bir mevzu! Çünkü Bal 
der· Manevralar, şimdiye kadar yapı- G l ta yan kanlı olmıyan bir İtalya tarafından ,, 

11te tetabuk etmekte olduğunu 
toate.,.... . . 'b . 1 lan manevraların hiçbiriyle kıyas ame en da körüklenmektedir. Bugün Lehis-
... •••e•ı ıtı arıy e çok manidar- d .. 11 .. b" b b k ·ı 1 k b' 
"ıt. edilemiyecek derece e şumu u ır 114 l b • • d •k d tan gi i Üıyü ve otuz mı yon u ır 

~.Uriin ~ki hükumet arasında te- ma?iy:ti .. haizo~aca~tı~. t-:ıaftal~r?an- (spanvol gönüllü- ır~anevra arı ıtır l ten sonra ün devletin, kendi bumu dibindeki Dan 
~.,\la d h' .. h • h ben gorulmemış hır ıntızam ıçınde " b .. .d zig gibi bir ıehirden, (Hem de millet. 
it- e en Ve ıç fUP eaız ern ıar- d k A k" 1 • • f . . ır gecı resm ı" yaptı l . . . .. t l..!l b' .. 
i ~Akdeniz ve hem de dünya sulhu cereyan e en as e~ı _sev ıya~ s~na erını te tış ettı . er cemıyetıne aıt mus BKI ır mues-
tıh,tiyl h t• b' h . t ermiştir Kuvvetlerımız, kendılerıne Roma, 9 (Rad.vo) - ltal'l·an ma- ki·i bugu··ı1 Torı·noda Kı·al ı:rı'ktor sese kanalı ile) istifade etmesini haz. liı_ e aya ı ır e emmıye e ma- . · .. hail . d p . 9 (R d ) ., Ş \ d . L h d ( ') R 
'O( hı.alunan siyasi dostluk ve ittifa- gösterılen tecemmu ma erın .. e arıs, a yo - Başkumandan nevraları tamamen sona ermiştir. Emanoelin önünde bir geçid resmi ~e emıyen1 e 'll o~tu ~. domı~' 

ltıt\ d • . . A mevzi almış bulunmaktadırlar. Su- general Gamelen, Fransız ordusun- Manevralara iştirak eden vüzelli bin yapmıştır. bır avuç Bu gar mı etme, nıç e ı a-
lıiıtıı e.vanı~~· salabetını ve vefakı;;- varilerimiz kara yoliyle, piyadeleri- da hizmet alan İspanyol milislerin: · kası olmadığı topraklardan rastsrele 
lt ııte ı:kı memleket halkının u · - r·r]ü kuvvetlerimiz teftiş etmiştir Bunlar yilz elli bin H k d koridor verileceğini zannediyor,a, 
···'"ııltktı hürmet ve hayranlıkları mızıvel agır dmo .

0 

ırı yerlerde bu- kişilik bı"ı· kuv .. vettı"r , aro vu uun a tort • lk" h"k. b tren ere ve enızaş · bu beyinsizce dü§Ünceye gülmel)'lek 
hı.ı • etmektedır. ı u umet u l k 1 htelif istikamet. J } • elden gelmez. Siyaıi kombinezon -.. e_. i.i • • d'kl . .b. 'k' unan ıta arımız mu apon tayyare erı 
ll\'•a.i zerıne ıste 1 ~~1

1 gı ı tetrı 1 
!erden tahrik edilen vapurlarla mü- )arda Bulgaristaıım alacağı mevki ne 

Çoıc, .,:~a:~ı;;·sa~;:-~~1ı~~ er. temel rettep mahallerine sevkedilmişler- Sesuan şehrini bombardı- Macaristanın nasıl bir vaziyet aıa- o~uraa ~1·~~' b~ mevzuun bugün!· 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR dir. ·1 çın tetkikı ıınkanı yoktur. Kaldı ki, 

Manevralara, kara ordumuzun man ettı.er cagw l Salzburgta konu!:uldıı. bu §ekilde. rani fırsatları ~stismar -=*=- bütün sınıflarına men~up kuvvetler- Paris, 9 {Radyo) - Japon tay- ederek kcndıne Balkan harıtaıında 

F k le motörlü kıt'alarımız, dafi tayyare yareleri, bugün Sesuan şehr~i bom- Viyana, 9 {Radyo) - Macaris- Alakadaılaıın verdiği malumata fazla bir kıymet ve kudret verdir • r an 0 toplarımız, hava filolarımız en geniş bardıman etmişler, bir kilise ile yü7 tan Hariciye nazırı Kont Saki, bu- göre, Almanya ile Polonya arasında mek dalaletine düşen bir Bulgaris-
b ölçüde iştirak e<leceklerdir. ev yıkmışlardır. insanca telefat çok gün Salizburga varmış '\e orada is- bir harp vukubulduğu takdirde Ma- tana tek taviz, tek dilek payı veril-
~aŞVekil unvanını Askeri tarihlerimizin henüz kay- mühimdir. tiral,at etmekte bulunan Almanya cadstaııın ne gibi hir vaziyet alacağı memek iktiza eder. Balkan antantı 

detmediği bu muazzı:-m manevrayı, J ·ı Hariciye nazın Yon R~bentroba mü- meselesi mevzuu bahis olmuştur. Bulgaristanın da iltihakiyle belki da. 
aldı İnönü Kahra~a?:ı ~mı Şefimiz ~ei- ngı terP- laki olmuştur. ha ahenkli ve güzel bir te§ekkül ola .. 

~Ur _ sicumhur lnonunun huzurlarıyle ı t f 00 bilir. Fakat bu iltihak, Egede mah-
de ,_ıos, 9 {A.A) - Resmı gazete- b" t ~ereflendirmeleri kuvvetle Japonyayı pro es () l l Pamuk k.. . reç gibi, Dobrice ve mübhem şekilde 
il Çı~an b' k .. ızza ~ • ta/yan ar ongresı k 1 l f!l'aı F'r ır ararna~eye gore, g~- muhtemeldir. B:ışta Genelkurmay efft onu§u an diğer daha bazı §ey er 
llla~t anko, başvekıl unvanını al- Reisimiz Mareşal Fevzi Çakmak ve ' . . . A d/ ğ • ,.~ısır, .... • meiikanın gibi, tavizleri icap ettirecek bir kıy. 
~hd. Ildır. General Franko ayrıca l F h dd' Alt l k Tok~ o, 9 (Rad~ o) - İngılterenın rnavu U a top sev ır~. .. l met taıımaktan da çok uzaktır. Bu-
'11 e inde hiçbir nezaret b~lundur- ?rgener~ -

8
• re ın ~! ·· 0 ~-a bura sefiri Kreki, İngiliz maden o- k d • [ · f tek/ifı·nı· kabul etti nu Bulgaristana açıkça ihtar edebi-!ıtcaktır uzere, Bırıncı ordun~n butuı~. yuk- caklannın işgalinden dolayı bugün e .. ıvor armış. -

• eşr d' · ı-ıek askeri sahsiyetlerı, Kor, Tum ve h ... nez ı· "d . k b"· t At" liriz. Bulgarisr.nm,;btemelbirharp-
lr: b e ılen diğer kararnamelere gö- T. - ·ıı . . V k"ll H arıcı)C .are ıne gı eıe ıı ııo a ına, 9 (Radyo) - 1talyanlnnn, Kahire, 9 (Radyo) - l\1ısır hü- te totnlı"terler ıafına geçebilirmi•. 
ı.' aşV k' ug genera erımız, e ı er eye- , ·~ ·e bu h· . k t" t t t ·sı :r 
"%... e ıl muavinHği mülgadır. HU- . .. ·11 · ki" Jl \ermı:;; \ .ne e 1 pro es 0 e mı~- Arnavutluğa top bataryaları sev ket- kumeti, pamuk kongresi hakkında Serbeıttı"r, gidebilir. Nitekim Bulgar "'f!t . tı mumessı erı, eme ı genera e:r ve f 
ec~ktiron ıki nazırdan ter~~küp e- ordudan yetişen meb'uslarımız ma- ır. t~klerl .ve geniş mikyasta bir tedhiş Amerika tarafından vukubulan tek- rotası değişmeğe bile başlamı~tır. Fa-
t~.. · Bu nezaretler harıcıye, da- ı t k"b ed ki d" jOrJ• Bone sıyasetıne lrnşludıkları :ıövleniyor lifi kabul eylemiştir. kat mesele ıuradadır ki, buna Bal-"• ha b' . dl' nevra arı a ı ece er ır. . . . 
• tn r ıye, bahrıye, hava, a. ı- Alt -· d d k lan ma kanlılar cephesinden ehemmiyet ve. 

~t. aı:Ye, endüstri 've ticaret, zira- ı gun eva~ e ece ko ... _- Al R f • 
maarif f . tl . nevralardan 21 agustosta atı netı- man Ve us se tr• 1 n cı• ra ltı ren yoktur. Roma ise, Bulgaristanı ~. ' na ıa ve ış nezare erı- 1 k O ·· ·· tt f"k" 'z k kazanmı• olmakla kir haneııine bir ce a ınaca tır. gun, mu e 1 ımı /erini abul etti :r 

"~rıca . olan ve olmıyan bütün devletlerin şey kaydetmiş olmıyacaktır. Çünkü 
~d~ 'general Frankonun rıyase- ·ı· ı · b d Paris 9 (Radyo) - Hariciye nn- patlıyacak bir Balkan aürültüsünde <1~ tnUd f . . b k .. ateşemı ıter en ve u meyan a ga- ' · u 
dan. a aa ışlerme a an uç na- ·ı 1 ~ 1 kl zırı jorj Bone, bugtin Alman ve Itus dostunu çağırdıg-ı zaman, zor cevap 
~ l'llür kk b' ··a f k zetecı er manevra ara çagırı aca ar- Pi A • ~ G • 
1 ku e ep ır mu a aa On· sefirlerini ayrı ayrı kabul etmiş Vl' a1 e azınosu alacaktır. Bulgaristanın bugünkü 
~aıı ruınıuştur. dır. - k l uzun müddet konucımusıtur l enf t• it l f d ·-

~,~ {"
0
ekalet muavinliğinin lağvı, si- 24 .. ~~ustosta. yap~lması arar a· . ~ .., :. · m aa ı, a yan esa ve ıgvaıına 

>ı~ llseyi mühim mikyasta takviye şan buyuk resmı geçıd •. son d~r.e~e Rus bugday 1 Gazino ve lokanta hısımları gece ve kapılmıyarak, yani uzak veya yakın 
1~elttedir. muhteşem olacaktır. Geçıd resmı ıçın bir atide Arnavudluktan bayrağını 
'li11d· d k f Tunca sahilleri intihap olunmuştur. rekoltesi • gündüz Jncira/tına giden/erin söküp Adrivatiğin öbür tarafına ge-
~ ıstan a o era Geçid resmi saatlerce ve belki de llh . l k · ~ecek olan İtalyanın C'azip vaidlerine 

~tı~ tıdra, 9 (Radyo) _ Hindis- sabahtan akşama kadar sürecektir. Lo~dra,v (Radyo) -.Rusyanı_n bu D tıyaç arına cevap vertce ltr ltanmıyarak evvela Ba.lkan antentı-
,li~ ~oler~ .çıkmıştı. Dünden bu- Bütün ecnebi devlet mümessilleri v: senekı ~ug~ay. rekoltesı 120 mılyoa Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mütkülpe· ııa airmek v,. ihflaflı meselelerin 
~. dar ıkı bin musap görülmüş- doııt memleketlerden gelecek asken t?ndan ıbaı ettır. Mahsul, 1937 sene- sentleri dahi tatmin edcek şekilde temin olunmuştur. hallini. hu anta"1t dahilind .. hile.hare 

heyetler, gazeteciler resmi geçidi ken sın den çok daha fazladır. - Devamı 4 üncü sahifede -
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Şarap mütt :hassısı 

Bir kıvılcırıı 
Büyük bir yangına 

s~bep oldu 

1 ~oırsa ... Pllya~a 1 f_ RAD o]· 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI Bugünkü p~ogram 

Fortunato, bana senelerdenberi met edilen bir adamsınız. Hem ben 
verdiği zarar yetmiyormuş gibi üs- şimdi Lukesiyi bulurum. 
telik hakaret etmeğe de başlarınca, - Rica ederim. öksürükten !5lecek 
artık tahammülüm kalmadı, foti - değilim ya! Nerede fıçılar? 

Ecvelki gün Torbnlıda sağlık dura
ğı btasyonu civarında turistik yol- 1 Z 1\1 1 R A N K AR A 
lar inşaatında çalışan demirci Kay -
serili Mustafanm yaktığı demir oca
ğından sıçrıyan kıvılcımlardan or -

89 Ç. N'ihad üzümcü 
698502 1/2 Eski yekun 

man yangını çıkını~ ve genişlemiştir. ---

11 
Sterlin 5.93 

16 Dolar .126.675 
F. Frangı 3.355 
Liret 6.66 1 2 
lsviçre F. 28.5975 

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

T. ~ Q. 19.74 M. 15195 Ko ... ııo 
Kw. 

T. A. P. 31.70 M. M65 Koa./20 
Kw. kam almağa ahdettim. Siz, mizacımı -- Yok canım, ben siz rahatsız ol 

pek iyi bildiğiniz için onu e\'\'elden mayın diye söyliyorum. Ölümü ne di 
tehd:de tenezzül etmediğimi pek ko ye karıştırıy~rsunuz? Şu l\Iedoledeıı 
lajica tahmi ncdebilirsiniz. Nihayet biraz içersek, soğuğa karşı mukave
ben de jntikam alacnktım. Kararım metimiz artar. 

Civar köyler halkının gayretiyle yan- 698591 1/2 U. yekun 

gın dokuz .saat sonra söndürülmüş - incir 
tür. 350 hektar araı.i dahilinde çam, 

Florin 67.4 J 5 TORKIYE RADYO DIF'OZYON 
Rayşmark 50.835 POSTALARI 

katı eşince içimde adeta bir f erahhk 
4 Ç. 11!. j. Taraııto 20 20 Belga 21.5175 TORKlYE RADYOSU 

hi .::;etmişt:m, Fakat onun cezasını Yüzlerce şişesin arasından bir ta
\ erirken benim maruz kalacağım teh nesini çekerek ağız yerini taşlara vu 
1 ke~eri de diişünmüyor değilim: Ôy- rup kırdım: Arkadaşıma uzattım. 
le bir usul bulmalıydım ki benim ba- Şarabı dudaklarıma g-ötürürken gü-

ahlat ağaçları tamamen yanmıştır. 
Yangına sebebiyet veren şahıs kaç
mıştır. Zabıtaca aranıyor. 

Bu da yangın 
Ev,•elki giin Değirmendere nahi

yesinde Gökağaç çiftliği civannda 
Cevizci çiftliğinde bir orman •yangı. 
nı çıkmış, 1000 metrelik saha dahi-

eski satış Drahmi 1.8825 ANKARA MDYOSU. 
Leva 1 · !6 Öğle neşriyatı: 231695 eski yekun 

231699 U. yekun 

Zahire borsası 
1ZMIR 

Çekoslovak lir. "' 4.3375 f 2.30 Program 
Peçeta 14.035 12.35 Türk muziği 
Zloti 23.8425 ,1 - Saim bey Hicaz peşre· 

şım derde girmesin. lümsedi: Pengü 24.4525 vi 
Fortunatoya ne hareketlerimle ne 

de sözlerimle b:r şey sezdirmemiş -
im. Karşısında, alacağım intikamın 

J.-cyfiyle gülümsediğimi tahmin ede
m·:, or , dostluğumuzdan bahsedip du 
ru\·ordu. Bir tek zayıf noktasından 

mada her hususta hürmet edilecek 
hatta korkulncak kadar zeki bir a-

- Etrafımızda. yatan ölülerin ruh 
larına içiyorum. 
. - Ben de sıhhatinb.e ! 

Tekrar koluma girdi: 
- :\Iehzeniniz pek genişi 
- Montresorlar kalabalık ve eski 

bir ailedir. 

linde 8000 çam ağacıyanmıştı. Yapı
lan tahkikatta yangının o civardan 
geçen meçhuJ bir şahıs tarafından 
atılan yanık sıgaradan çıktığı anla -
., ılmıştır. 

Bir daha 

12 vngon buğday 
677 Ç. buğday 
453 Ç. arpa 
1136 Ç. bakla 

Ley 0.905 2 - Leylal hanım hicaz şar· 
4 

125 6 375 
Dinar 2.8925 kı zevki sevda duymadım. 
Yen 34.62 3 - Salahiddin Pınar hicaz 

4 125 6 375 İsveç kr. 30.5625 
3 4375 3 50 Ruble 

23 90 
şarkı Leyla gibi hıçkırsa 

3 50 3 662:> · 4 - Klarnet taksimi 
3 50 3 5G2ö ESHAM ve T AHViLA T 5 - Selahiddin Pınar hicaz 
3 75 6 75 A N K A R A şarkı sızlıyan kalbimi sev. 

damdı: Şnrap mütehassısı olmakla - Ailenizin alameti hrikasını u _ 
Bergamada Yariıgüde ormanların -

da ?angın çıkmış3a da söndür!llıı1ilş
ti.tr. 

85 Ton bakla 
24 Ton K. darı 

109 Ç. K. darı 
40 Ton Nohut 
25 Ton Susam 

175 B. amuk 

3 75 6 76 1933 Türk borcu I. 19.375 peşin 6 - 111 Selim şehnaz şarkı 
5 75 5 8125 Anadolu demiryolları bir nıwcivana dil müptela , :ftihar ederdi. Bu hususta b~n de o- nuttum. 

15 I ve 11. 36.50 peşin dır. nun kuvvetli bir rakibi idim: Eski -İri bir yılanı ezen kuvvetli bir 
Italyaıı şaraplarına pek merakım \•ar insan aynğı ... Ayak altın, zemfn mi- Bu da baıka 44 44 50 Şark değirmenleri 9 lira 7 5 kr. 7 - Şehnaz Longa **- l 3.00 Memleket saat ayarı, Ajan! 

D B U ·d· o·· k ve meteoroloji haberleri. 
c!ı. nedir. l\fenemende Aliağa nahiyesine bağ 

-Güzel! lı Arap çifi.liğinde saat 14 de or!llan Karnaval mevsiminin en çıl2ın itiln 
lc>r"nden birinde, Lir akşam üzeri , 
Fortunatoya rastgeld:m. Fazlaca 
~ ·hoş olduğu için, bana derin bir 
~ mimiyetle hitap etti. Soytarı kıyn
f ne girmişti. Bol bir pantolon, 
renk renk yollu caket, zilli bir külah 
gi) mişti. 

Elini uzun müddet elimde tutup sal 
lıyarak: 

- Aziz Fortunato, dedim;- ne iyi 
t a lüf ! Bugiın pek zarüsiniz. B:ze 
l ıı fıçı şarap getirdiler Amontilado 
l d ğunu iddin ediyorlar, amma ben 
ı ek zannetmiyorum. 

- Na~ıl, diye hayretle gözlerini 
nçt ı, Amontilado mu? Hem de bir 
f çı ! lnıkilııı yok 1 Bilhassa karnaval 
c na~ında, .kabil değil. 

-Ded"m ya şüpheleniyorum. Si
ze damşmadnn parasını da ödedim. 
S z· kolaylık.la bulmak kabil olma -
ı ı, ft • .:ntı kaçırmaktan korktum. 

Gittikçe darlaşan, sıkışan duvar • yan~ını çıkmış, tahminen 200 hekt~r 
ların arasında yolumuza devam et. arazı yanmıştır. Yangının, Bulgarıs
tik.. tan göçmenle11inden Salihin tarla -

: • • Z g-ı l y Or Uil Uman ya l 3.15-14Müzik (kaıiışık program 

- Baıtarafı 1 inci sahifede - ld ) Pl.) 
Dr. Behçet Uz dün akşam 480,000 a l ar Aktam nqriyatı: 

- N'e kadar da uzak yere koy -
durmuşsunuz fıçıları! 

- Artık yaklaştık. Hele siz şu ~a
rabın da tadına bakın. 

Uzattığım ş:şeyi bir yudumda ho
şalttı. Şimdi önümüze ilç tarafı du
varla çevrili, karanlık bir höcre çık
mıştı. Oatu kapalıydı. Duvarlarda is
keletler asılıydı. 

Fortunato, elindeki mumun ışığı 

ile höcreniu içini görmeie çalışıyor
du. 

sında dikenleri temizlemek için )·a
kılan ateşin geni~lemesinden çıktı -
ğı anlaşılmıştır. 

Mektepler muhasebecil iği 
teşkili emri geldi 

metre murabbalık Kültilrpark ve fu- - Baıtarafı 1 inci sahifede - 19.00 Program 
ar sahasında umumi bir teftiş vap- P . 19.05 Müzik (operetler - Pl.) 

_ · arıta vapuru, dün ak-m tek- 19 30 T'· k ·- · (f 1 h t") 
mıştır. 20 Agustosta fuar açıldığı za- K·· t h k d ~k . V · ur muzıgı ası eye ı 

rar os enceye are ete ece tı. a- 20.} 5 Konuşma (ziraat saati) 
man her şey hazır ve tam olmuş bu- pura erzak verildiği halde içme su- 20.30 Memleket saat ayarı, Ajanl 
lunacak ve böylelikle de 9 sene .için yu verilemediğinden hareket bugü- ve meteorolji haberleri. 
tanzim edilmiş olan Kültürpark planı ne kaJmı§tır. · 20.50 Türk muziği 

1 Ağustostan itibaren Defterdar. üç sene gibi kısa bir zamanda ikmal 1 - Isfahan peşrevi 
lık muhasebe müdürlüğüne bağlı edilmiş bulunacaktır. Evvelki gece vapurun etrafında 2 - Zeki Arif sfahan şarkı 
clzmir mektepler muhasebeciliği> Dr. Behçet t:z yarın eko:ıpresle An- müteaddid motör ve sandallarla po- gönlümü canana verdim. 

A · l h be ·ı·k t k"l d"l . . lis memurları devriye dolaQmıQ va· 3 D d I fah k " namıy e, mu ase cı 1 eş 1 e 1 - karaya hareket <?decektır. Beledıve Y :.-• - e e s an şar 1 a· 
diği Maliye Vekaletinden vilayete reisimiz Ankarada Reisicumhu;u. purcla bulunan yurdsuz Musevilerin şık olalı 
bildirilmiştir. muz büyük milli Şefimize tzmirlile- karaya çıkmalarına meydan verme· 4 - Zeki uşşak şarkı bit 

Bu muhasebenin 50 lira maaslı rin tahass.ürlerini ve tazimatını ar. mi§tİr. Gemide bulunan 600 kadar gün geleceksin diye 
- Gir içer:. dedim. Amoııtilada muhasebeciliğine İstanbul lisel~r zederek yüksek lütilf ve yardımları kadın, erkek ve çocuk Musevinin 5 - Kanuni Necmi uşşa1' 

şarabı orada. muhasebecisi B. İbrahim Kesedar ile zamanından çok evvel başarılan maksadları, Köstenceden Rodos ada şarkı sevdim aldattın beni 
Tereddildsliz höcreye girdi. Ben oğlu, 25 lira maaşlı veznedarlığına bu eserin son hazırlıkları hakkınds 'd" d İt l "d .1 . 6 - Hicaz türkü ela gözle' 

de o t k" tf t d 9 k h b l sına gı ıp ora a aya ı arecı erı ta- · k b ld nu a ıp e ım \"e avan an sar- uncu ormu ase eci iği veznedarı maruzatta bulunacak ve bu sene fu- f d k k 1 k rıne ur an o uğum 
kan kalın bir zinciri çabukça beline 9. Safi Özkan naklen tayin edilmiş· ı.rı ve İzmiri şereflendirmelerini is.- ~a ın d an.k aray~ çı :rıı m~yıl~ca ap- 7 - Lemi bayatiaraban ,at' 
ararak ucunu tekrar tavandaki çen- 'erdir. tirhaın edecektir. anı a ı na e ekre zmır kımaknına ı~ l.; .. t. ____ J.!! ••• !:. •• t>"". -····~ 

Amontilado ha? 
1 

t . . . Fidtk'ten sonra araya çı ma ve 
" . ge e as ım. 25 lira ma lı defterdarlık mu· Beledıye re ı Ankarada sayın baş- J • d k 1 k bb"" .. d b l anına 

-Pek emin degilım. -Size b" 1 f d h .. 1.. . k"l" . D R f'k S ·d . . .. zmır e ama teşe usun e u un- 8 Snd tt" K k b y~ 
- }(abı"l deg· ·1. 1 . ır c .e a a a soy uyo - '.asebe memurlarından Şemseddin ve ı ımız r. e ı a:y amı zı~ are~ '- . . K "d k" d - e ın ayna a 

• rum · Ger d6 ı B k b >\ d k f t · h · t f d ma.K. ımış. aptan ve gemı e 1 yur • tiaraban s:arkı ömrüm ne~ 
Q b' 

1 
k? · ı ne .m. a ·ın urası ne -.JZtürk, J 5 lira maa<:la muhasebe ka e ere uar ve zmır şe rı e ra ın a M .1 k" l . . :.-

- ._.,unu ıran asa k d t b ti" D 1 1 • :ı: • t . suz uaevı er, vapur ma ıne erınm siz geçti. 
B d 

1 
H k"k" a ar ru u e ı, uvar nrın yaş ıgını ~ibi Nail İrisi ile B. Abdullah Dener ızahat verecek ve zmır enternasyo- b ld _ d k"" .. d 

u zaman a 0 şarı-4"> •••• a ı 1 elinizle hi53edebilirsiniz. Hala ısrar ve ı o lira maaşlı B. l\1ehmed Og-u· nal fuarını ziyaret buyurmalarını ri- ozu ugunu, _vapur a omur, g~ a 9 - Sadettin Kaynak bayıJ11 

ise kelepir yakalamışsınız.. mı edı"yorsu uz? Ö 1 i . 1 d kt" B"'t·· k"II . d f ve su kalmadıiını bahane olarak ıle- araban şarkı dag·tan hep ki - n . Y eyse_ s zı ya nrz zun kadrolariyle birlikte yeni teşkı·l ca e ece ır. u un ve ı erı ~ u- . .. . .. ~.z n meşgul olduğunuzu görUyo- b k - - n surmek suretıyle luzumsuz bazı Jd ıra maga mecbur olacagım. ~dilen muhasebecilikte istihdamları ara davet edecek olan belediye reisi . l l . a ı. 
rum. G:dip Lukesiyi bulacağım. O ş k tedbır ere ba~ vurmucı zmıre çık J O M-.n.. k '·

1
' aş ınlıktan henüz işin farkında t ·b 1 t Ankara rad\·osunda 13 ağustos pn- :.- :r• • - uııayyer tür Ü ..,... 

b lk" ensı o unmuş ur. · k · t · l d da k .. ·· c.n ... r e ı. değil. . . . zar gilnil fuar mevzuu etrafında bir ma ıs emış erse e vapur omur pınar başında 
- Lukesi konyakla şarabı birbi - Bu muhasebecılık muallım ve müsahabede bulunarak vurdda~larl'ı bulunduğu ve makinelerinde de hiç 21.30 Konuşma ( iktısad saati) 

r:aden ayırd edemez. _ Amont:lndo nerede~ mektepler müstahdimlerinin maaş- ve ecnebiler:n İzmir e~ternas;onal bir sakatlık olmadığı anlaıılmııtır. 21.4S Neşeli plaklar _ R. 
C,yle olduğu halde, onun da si- _ Amant:Indo nerede? iarına ait sened ve ita emirlerini ha- fuarına ziyaretinden edinecekleri Dün sabah tekrar gemiye yaklaşan 21.50 Müzik (bir solist • Pl.) _1• 

zin kııdar şaraptan anladıiını söyli- Deyip duruyordu. zırlamakla ittigal edecektir. faydalan ~nlatacnktır. zabıta amirleri, kaptanı çağırrnış ve 22.00 Müzik (küçük orkestra ffP' 
yenler \ar. Bir kenarda iri taşlar yığılı idi. Hassssus Fuar 20 ağu ·tos pazar günü ak- kendisiyle on metre mesafeden gö- Necip Aşkın) 

- Gelin, gidelim. Bunları höcrenin önüne taşıyarak , Göçm~a evleri şamı saat 18 de merasimle açılacak rüımüılerdir. 1- Gangbelr aşk çanları }'IJ 
Nereye? kapıyı örmeğe başladım. V'IA . k• .. d .. 1..•.. f ve o ak~am fuar komitesi, açılm~ 2 - Adolf Grunov Bet 

1 

~·z· malız · ize Şarab" ba 1 ayet ıs an mu ur ugu tara ın- · : d b .1 k h""kO t Zabıtaca kaptana 0emı"nı"n der-- ...,ı ın enın · .. - Ancak iki sıra taş dizmiştim ki, d U 1 d .. l . . merasımın e t'4unaca u me er- • • Viyana valsi 
knrız. tçerden boğuk bir feryat duydum .. an d~t \ ~oç~en ~~ .1~1;5 ~?Od ev kant ve sefirler şerefine bir z"yafe! hal İzmir limanını terketrnesi bildi- 3 - Becce Serenad 'N 

- Hayır, azizim, eğlenmek için Bu serhoş b:r adamın çıilıiı değildi. ınşat el ec~ ~r. r .ır~ .. ır~ an verecektir. rilmiştir. Bunun üzerine kaptan, ge- 4 - Fritz Recktenvalcl Gt'"' 
o kadar hazırlanmışsınız rahatsız 

1 
yapı ırı aca u ev eMr ıçın mu~a as~ Şanlı donanmamızın, başta Ya- mide yiyecek bulunmadığını, Muse- zı"ngde (potpurı') 

Besbelli artık arı mıştı. açı mıştır. Avrıca enemenın Alı- ~ ·1 · l d t 1 ..ı. kla ·· d olduğunuzu istemem. Lukesi. Yedinci sıranın taşlarını da diz _ . . - . . . vuz zırhlımız oldugu halde geçen ıe· vı erın ara arın a op- acıı rını soy- 5 _ Rachmaninof prelii at-
- İşim yok; gelin. . u kaldır .. - aga ~ahıyesın~e. de ıhtır~ç mık~arın- neki gibi fuarın açılmasından bir lediği 500 liraya kendilerine muhte- 6 - Ganglberger küçük J" 

Hem de galiba nezleniz var. clık~en. ~onr:, ~um ttım arak hoc- da goçmen e:•.:~~:~t;rılecektır. gün evvel tzmiri ziyaret etmesi ve lif erzak ve 20 ton 1 su verilmesini, lüt içi nkonser parçası ~~\o 
Bodrumlarımız pek rutubetlidir. Bu renın ıçıne ogru uza · . fuarın devamı müddetince İzmir li- bunları alınca derha limandan hare- 7 _ Sorge Gavot , f'10 ' 
vnziyette girmeniz doğru olmaz. Zavallı dostum zinciri koparmak Bayı tıncaya kadar sopa manında kalması muhtemelidir. ket edeceğini bildirmiştir. Bu ku- 8 _ Brahms macar dansı Ilı~ 

_ Zarar yok, gidelim. Amontila _ istiyormuş gibi çırpınarak haykırı - ile dö 7mü~ 1 er ** manya bir şata konmuş, kaptan, ku- 17 . _ .. ~ ~ 
Jd • T" " } 1 t D "" ........ \..~. 

do ha? s:zi aldatmışlar dostum I Lu- yordu. Derhal geri çeki ım. ıtri - . . ~ D.. •• d •• kl • manyayı a mış ır. un vapura su 23.00 Son ajans ha~rleri, zı.r 0 ' r.ı"ll\ 
kasi konyakla şarabı ayırd etmek- yordum. Birden nedamet eder gibi Cumaovası nah yesınde Og1an ana- UŞUn U erlm verilememiıtir. Bugün verilecektir. esham, tahvilat, karnb;f ~ 
ten acizdir. oldum kalbim vicdan azabı ile bur - 81 köründe İbrahim oğlu Ali Gücen, -Baıtarafı 3 ncü Sahifede-- nukut borsası (fiyat) •ı 

kuldu , fakat bu karı•ık hı"s pek kısa kardeşleri Ahmed ve Mehmed, ayni h . . . l k Du··n lzmı"rdek" Musev·lerd b Pi ) Fortunato, koluma girmiş beni ade y üınünıyet ve aamımıyet e onu§- 1 1 en a- 21.20 Müzik (cazband - · 
.. d""' ç b k k d" ld" köyden Ali oğlu Mehmed Ali Kuthı akt z ları 1 Ank ad ha ak la tn sürükleyordtt. ben de yüzüme si - sur u. a u en ıme ge ı m. , . .. - m ır. 1 n n ar a zı m am ra 23.55-24 yarinki program 

yah bir maske takarak evime doğ- Höcreyi tamamiyle kapatan üç sı- ) u sopa ıle doverek agır surette ya- Bulgar milletinin mantıkı, men- telgrafla müracaat ederek gemide ·---~~~mıl!!!~lllll!!~~:"'ır 
t d t.· 1 . d" .ı • ş· d. ralamışlardır. Suçlular yakalanmış, uı~L kend' bulunan muht l"f 1 k ··t h 

ru yilrOdüm. Ev bomboştu. Sabaha ra aşı a .; er erıne ızuım. ım ı ' faat muaUıazalan ve tuuru, ı e 1 meı e mu e as-
hö 

. d . lilcl . d til 1 . . haklarında takibata başlanmıştır. ki b ları bazı M ·1 · l · k karşı döneceg· imi evvelden haber ver crenın erın erın en Y erımı • t . bünyesinde hortlayıp duran eı · e- sıs usevı erın zmıre çı a· 
A • 'Yaralı, zmır memleket hastahane- 1 k d diğim için hizmetkirlar karnaval eğ- ürperten fecı bır kahkaha duyuluyor- . ba. h ld kl d"l . t" li bombalı ve tabancalı Makedonya rı ması ve parast en ileri tarafından 

1 
~ .k. t d . sıne Hrın a e na e ı mıı ır. ·ı k · le · · ad 

lencelerine iştirak etmete koşmuş- du. Ku agımı ı ı aşın arasın akı --*- ihtiliciıinin ruhunu ezmeie mecbur- verı me suıetıy gemıye ıaşe m -
lardi. . boşluia yapıştırarak dinledim: - --- dur. Yoku macarapereıt bir ıiyue- desi verilmesi bısusunda teşebbüs- 1---5-a_h_ip_Y_e_B_a_f_m_u_h_•_rr-:iri:-: _. 

BüyOk holde yanan şamdanlar • - Ha, ha, güzel şaka doğrusu! Kız kaçırma tin ıetirebileceği hidiıeler içinde, l~rde bulundukları ~akkında bir ~~- HAYDAR RÜŞTÜ öK1'.EJ1111ı 
dan iki mum çıkararak birini For. Palazoya dönilnce ne kadar ~illece • Ödemişin Beydağ nahiyesinde Kor buruh ubqkaları da boğabilir. Bal- yıa ~ık~~şsa da re,mı makamla~ •. b~y VmumC Mlri'Jlat .,,, ,.o.n ll,,,. 
tunatoya verdim, birini de kendim tiz, diyordu, fakat geç kalmıyor mu- ga köyünde Mehmed Ali kızı 12 ya- kanlarda her meseleyi mutlaka Bal- le hır muracaatten haberdar degıldır- ,,.ftd!,.. Jı 
nldım ye mahzene giden loş merdi - yuz? Karım bekliyecek ha, ha I ıında Fatma, Aktepe köyünde Meh- kan antantı çerçevesine almak ve bu- ler. HAMDI NOZHET çANÇ~ 
,,enleri inmeğe ba~ladık. Örümcekli, - Ya Amontilado? med oğlu rençber Hüseyin Kırdaş nun haricindeki bütün inhiraf ve _ . " 
dar dehrizlerden geçtikten sonra ec- - Evet, evet, amma artık &ide • tarafından zorla kaçırılmıştır. Suçlu manevraları tam bir katiyet ve tid- . Y aptıgımız tahkıkata gore. hu şa- t D Ji. R E H A N B 

9~ 
dadımın cesedlerinin gömülü olduiu lim. yakalanmıştır. detle vunnak lizımdD'. Bulgaristan, yıa, tamamen asılsızdır. Gemıde bu- tımif' ikin.et Bqllf' ·~ " 
mahzenin kapısına geldik. -Buyurun, gidelim. Kıs kaçırma bunun böyle olacağını idrak ettiği lunan Musevi kadın v_e kızları, Kar- C. Hal'k Partiri bintııt içt~lıt1 
Arkadaşım henüz ayıtmamıştl. Yü -Allahaşkına, Montresor? Menemenin Tilrkelli köyünde Ali gün mesele yoktur. şıyaka vapurları lzmırle Karşıyaka Telgraf: İzmir - ANA~ ,.-:J6~ 

rUrken sallanıyor, başındaki zlllerin - Alahaşkına ya, gidelim. Osman Aray kızı 14 yaşında Memnu. arasında işlediği sırada bağırmak su- rF:LEFON: t716. Poıtt1 k1I' ı 
çıngırtısı karanlık duvarlara çarpa- Cevab vermedi. Bir müddet bekle - neyi, Halil oğlu Refet Deniz evlen- D k retiyle karaya çıkmak istediklerini A B 0 N E Ş E .K ./. l f. 
rnk boğuk sesler çıkanyordu. dikten sonra seslendim: mek maksadiyle kaçırmıştır. Suçlu O t O r 'Karşıyaka vapurları yolcularına söy- l'&Uııh UOO, Altı ,,,11hlt ,,,. 

Ktıf kokusu ve rutubet 
0 

kadar _ Fortunato ! yakalanmı~, adliyeye verilmiştir. B. B~hcet Uz lemişlerse de bu Musevilerin Tür· XtwUfftll'. 
şiddetliydi ki, zavallı sarbot ve nez- Cevap yok. *** Ç Q C 'U K kiyeye çıkmalarına imkAn yoktur. ,ısıl,. 
leli dostum, sık sık öksUrmefe bat- Bir defa daha seslendim ... Gene Ze!zele Hastalıkları mütehasam Yabancı memleketler f~fll ~· 

k d Y · ördüı..ı1m d Yolcular sıcaktan yarı çıplak hal- Jf dJf· · ladı. ses çı ma ı. enı •"' uvarm Hastahmnı 11,30 dan bire kadar abone acr~ti 27 r• 
- Gelin vazgeçelim bu işten de • önüne, o civardaki iskeletlerden bir Dün saat 10,20 de İzmir şehri ile Beyler sokağında Ahenk matbaası de vapurun güvertesinde dolaşmakta GünO Sleçmiş nüshalar 25sıf/P> 

dim. Baksanıza ne kadar öksürtı,or- kaçını koydum. Yanm asırdanberf Torbalı ve Kemalpaşa kazalarında yanmda kabul eder. idiler. Haber aldığımıza göre Parita ANADOLÜ MATBAA 
sunuz, hasta olacaksınız. Sıhhatiniz yerlerinden oynamamıılardır, ıükQıı hafif bir zelzele hissedilmiştir. Mad- --------------· ''apuru, buradan Kc-stenceye gide- BASTI.'MT$TIR 

kırmıtliciir, zen~iıulnlz, 11vUın, hUr· içlndı yatıyorlar, ,. di hasar ve nUfuaça zarar yoktur. cektir 

... 
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Tertip •den: ANT SVOKU - 170- Çeviren: Kimi ORAL 

Lord Halif aks 
Londraya döndü ve 

Strangla konuştu 
Londra, 9 (A.A) - Lort HaU -

faks mezuniyetinin bir kaç gününü 

Maznun general; Harp divanının, sırf kendisi ic. in teş g~çirmiş olduÇu Yorkshiredeki ma-
likanesinden öğle vakti hariciye ne .. 

Satiedav l 

Sorgu hakimi, b ·· ün suçlula ı 
cezalandırılmasını istiyor 

kil edildig"" ini Ve bas, ka mes'uller arayacag., zna itham- zaretine gelmiştir. İstanbul, 9 (Telefonla) - Deniz- tasrih olunmuşttı\'. Bundnn başka 
l\Iumaileyh nezarette B. William bank Fındıklıdaki Satic bina;:;ı alım- mütalea ile kal'arname ara ında ek 

na111eye göre karar Vermesi {ÜzUmUnU bildirdi Strangı kabul etmiş ve kendisinden sabmı tahkikatında, sorgu hakimli- le aid ufaktefek bazı aynhk\ar da
lngiliz - Rus müzakerelerinin son ğince varılan netice, dön akşam bel- ha bulunduğu gibi, mevıuda e as ve 

Maznun general - Sayın reis, vayı rüiyet edip onu, kanuni .mev- Devlet; ordunun mukadderatiyle a- safhası hakkında malümat almı~tır. li oldu. Dördüncü sorgu hakimi Sami teferruatn ve stlbutn müteallik ayrı-
l'tıahkemeniz, sırf beni muhakeme zuat dahilinde karara bağlamaktır. lakalı davaları, hiç bir zaman niza- Lort Halifaksın cuma gününe ka- Erdem, Denizbank Umum müdürü Iıklar da mevcuddur. 
etınek üzere fevkalade olarak te~ek· Yoksa kendi k~naatiniı_e göre hare- mi mfilıkemelere bırakamaz. Bu bil- dar Londrada kalması muhtemeldir. Yusuf Ziya Önişle müdür muavini Zira geçen maddeleü en 205 inci 
kül etmiş bir hnrp divanıdır. Şu an- ket etmek selahiyetindc değilsiniz. hassa harp esnasında cürum işleyen- 0 Tahir Kevkebin, hukuk ınüşaviri b- madde, ceza kanununun S üncü cdev-
da, karşınızda benden başka kimse Bu hususta sarfettiğim gayret, mah- le.rin derhal ceza görmeleri lazım gel- 11,f / • mail h;a Caniş ve umumi katibi Sa~ Jet idaresi aleyhinde işlenen cürüm-
Yoktur. Başka mesul aramaktan -bin kemenizi hatalı bir yoldan kurtar - diği kanaatine binaen zaruri görül- lY.!Q Q )ı'Q g·e m lS zne dun Galib Savcının ceza kanununun leu babında ve cıimrnete para ge-
defadır söylüyorum- sarfım~zar edi- mağa matuftur. müştü:r. Sayın hakimler! Başka fi- 205,339,240 ıncı, Denizbank yapı \'e çirme ve ihtilas> faslındad1r. 5 sen~ 
ni:z de, ithemnamenin çerçevesi dn-1 Reis - Siz hep askerlik bakı - kirlere saplanmaymız. Mahkemeniz, Verilen suda lıinalar servisi şefi mühendis Neşet den aşağı olmamak üzere muvakkat 
hilinde hakkımda hüküm veriniz. mından mütaleanızı yürütmekte ıs- fevkalade surette teşekkül etmiş bir Ke.sımgilin 205, 339 uncu, Deniz - ağır hapis Ye S .seneden 10 seney_, 
Elinizdeki delail, benim için bir karar rar ediyorsunuz. Adalet dairesinde harp divanıdır. Burası, alelade niza- hadise bank mOdilr muavinlerinden Ham(li kadar rOtbe ve memuriyetten malıı·u. 
Vermeğe kafidir. Dinlediğiniz şahit- carar vermek, bir mahkeme için ha- nt bir mahkeme değildir. Sizler, şi- _ Baıtarafı 1 inci aahifede _ Emin Çapın iki defa 240 ıncı, De - · miyet cezasını müstelzimdir. 889 ct 
kr, ve bu meseLde en çok söz söy- .alı bir yol mudur} Neden dola~,, bi- tn~l cephesi kumandanı general (L) ce 89 ton içme suru verilmişti. Mi- niıbank idnre meclisi reisi Ziya Ta- madde cez1J, kanunun 6 ıncı dmme
lernek şıfat ve selahiyetini taşıy '" "İm §U anda hakim olduğumuzu ve nin, erkanı harbiyei umumiyenin safirperverlik eseri olarak parasız nerle azaları Sedad Ödül ve Şahin Gi nin kendi itimadı aleyhinde eüriln•
erkam harbiyei umumiye reisi ge· üküm verirken hakikate dayanmak !ınine itaatsızlık edip etmediğine verilen sular için (SO) sterlin ara rapn 230 uncu maddesinin 2 inci lEr> babamda ve cevrakta sahtekar
tıer"l Jofr, mesuliyetimin a ikar ol- lığımız lazım geldiğini kabul etmek kararrnızla cevap vereceksiniz. Ce- aldığı tesbit edilen mütercim vep ge- fıkrasına göre, Milli Reassürans şir-1 lıb fashndad1r. 3 seneden lQ seıH'
duğunu beyan ettiler. Bu vaziyet kar 'stemiyorsunuz) Şimdiki sıfatımı ~ neral (L) nin, haklı veya haksız mi müteahhidlerinden B. Hakkı Hadi keti umum müdürü Refik Bayarla ye ~ seneden 12 seneyQ kadar ağır 
;ı;ında, da.va ile hiç alakası olmıyan n birinciye tekaddüm ettiğini :tan ~areket ettiğini te~kik edec~k vazi _ adliyeye verilmiştir. ikinci müdürü Malik Kevkebin ve lıap,,ı ceza~ı yazıl:dır. . 
\'Jır takım me eleler knrıştırmı;ı w a n i Ql'um. yette deö-ilsin:z Elinizde bir itham- Vaka Nala•·a gem·.· !zm'r 1. hukuk mUşaviri Atıf Ödülle jerans 1 l u uf Ziya Önış. Ta hır l\ev~ep. 

. .., . , ı .ı ı:sı ı ıma- . smail İs Uh d. N t K 
te boşka m şull r aramağa ne lüzum l\faznun neral - Sizler, ashndz. name vardır. Bl' göre harek·t et nından hareket etmek üzere 'k şidketi direktörü ~leteos Temelın 64 . a, m ~n ıs eşe asım. 
•il } k . . B f h h . h 1 1 ı en ü .. dd d }Al t"l 205 . . d gıl, Sadun Galibın hu madde ile tec. 

r -s ersını~. u at, er angı a va ınek ve hakkımda bir an evve karar meydana çıkarıldığı içiı:ı B Hakkı ncu ma e e a e 1 e ıncı ma ~· . 1 • • • • 
R • 1··d f b kt d el ld ... ı· d . . d h . . E ... . d . .. h k l .· k r ~ı;; e erı ıstenmıştır. 240 ıncı madde eıs - u a aanızı u no a a e a ı ınız ta ımat aıresm e ar0 ·ermek mecburiyetindesınız. rka- Hadinin aldığı 60 sterlin mi~<>f' ler esme gorQ mu a eme eıme ara k .. 

tn w · k · · '\ k · l ı.. d B . . . . . . . . • ~" ır e , · t' B . 1 h kl d ceza anununun 3 ilncu edevlet ida-ı ı;dırme ıehyorsunuz, ~etı mut ~K surette emre er. u ıtı ı harbıyei umumıyenın emrıne ıta- ıade edilememişse de adliye emanet 'li ermı§ ır. u suı et e a arın a son . 1 ·h· d . . 
M 1 H b l k"" .. k"' .. k " k k kl ol 1 d ... d . t hk.k t l 13 k' . . d . ~ resı a e-.. ın e ışlenen cürUmler:. ha .. 

luk .. ah~nu~ hgeknkerad- .. d:ıyıfr, cdasbus ara, obnikı Qrunke as ebrı ~eza. da • ": ct~eme te ha ı. up oma ıgımı uıresince emanete alınmıştır. B. datl ı ka açdı ~nd'* .. ışının d os)Aa~ı .' bında ,:e cmemuriyet ve mevki· nil-
I tQ meb a ın n mu a a.a a u unu tat etme rnec urıyetm 0 '~ır guu bu macera ıle meşgul olmak Halı kı Hadi sulh çeza mahke · c n a şam or uncu sorgu an gu- f . .. . ı 
\lnqcağım. 'niz. E.f•E"l' oovle olması lAz m g l lZlm rrelirse. tarih takdir edecektir evkedilm!:-. fak·ıt h.Akı"ml"k tmeksı·nr· ceza mahkemesine yollanmıştır. Ay- ~zunu su.ııstıID;al edenlere Ve memıı-

. c- · •• • .. ı ev ı ı- rıvet vaz·felerın · ranm.ıya 1 · d ~ayın r~isl Bugün ordudn mev "1emıs ol~aydı. n"vl .. t, harp diva h Bu, si7;in vazif .. niz d•c.jl2ir. ne lüzum görmemMir Milde·· nl zamand • Yu uf Ziya Öııiele Kev - · ı · nara 
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tud '- · ı h · k d k·ı· 'h · h' . ~ · 1 ııumu - k b 11.~ K ·ı f d cezalar> (n~lındadı~·: 3 aydan 3 c-·t11ano.at, ıma cep es1 uman a rının teş ı ıne ı t yaç ıssetmezdı - D~vam ed~e;: _ m'lik"e tahk'knt ikmnl ed'le k , e \'c ..... eşet asımgı tara ın an k . ... 
llt al (L) • · 1 h · · ~ ı re e\- b b k · - · 1 k' .. neve adar hapıs veya 1 aydım az 

g n•r nın şıma cep esın ""*- rak alökndar mahkeıne ... ·e 5 •k 1 er est ıra ma ıstegıy e va ı mu· 1- .. . dii • k · d d' .J e\ 0 u • 1 d d 1 t - o mamak uzere hapıs ve 30 Uradnn 
§tnana sat ıgı mer ezın e ır. nncaktır. B. Hakkı Hadi evvelki gece raeaat er e, red o unmu§ ur. Agır- 100 ı·. . k .ı - • R. · 9·· l b. k k hk . • t tT d b l ıı a.} a auar agır para cezası \C 

lvı hekıs - . oy e . ır L"naat. yo ·tur kordonda rer.ıtoran barda puvnntör cez_a ma emesı ) az a ı ın e ~ un- müebbeden veya muvakkaten me-

b 
a emeyı te kıl eden b zler de B Hamide ra"tlamış dusrundan ve bu dava mevkuflu ı~ler- . h . . . 
u l _ _ı 1 h d b · • ' d ld - d k . b murıyetten ma rumıyetı tcsbıt eder. 

, tqya ge meuen evve cep E' e u - Sen beni ihbar ettin ha? Diye - en o ugun an, muha emenın aş- B dd ·1 H d" E . . . 
•Un d k H. k' · h kk N b• 1 'kt· .1 • k kt:l t u mn e ı e am ı mının teczı-" uyor u . .ç ımsenm, a? mız e ır rı • yet VL . "' rek üzerine hücum etmiş. B. Ha midi nması gecı ırı mıyere . ve a e en .. t . t' A •. b b • 
"<I bö 1 b" k b l d'"'" · d "'°' _ aS rerJ A - . I .· b k 'k' . yesı ıs enmış ır. ;;nı a \:e fasıl-y e ır onaat ese ısını uy - 4'1a. umrukla döğmtiştür. Bu suçundan gırceza ış cımc :ı an ı ıncı ceza- d k. 230 dd 30 r d 00 
tıı<\dık. Buraya ehadet için geler h } k dolavı da hakkında takibata başlan da lıir hafta kadar davanın rü)•etine lia 

1 
k dcu m~ e, ıra an 

1 
~tk"' . . . . . ~zır 1 v ,,.. . J < ' - b 1 . raya n ar ngır paı·a cezası veye 

anı harbıyeı umumıye reı ı gene ı mıştır aş anması muhtemeldır. 1 d 3 k d h . 
tql Jofr dahi, sizin casus olduğunuzu Sofya, 9 (A.A) - Bulgar ajr.ıı ! sın verdiği bir habere göre, lıazı ga _ . Müddeiumumiliğin mütaleası, hak .'~r b~nrkten~~·~b nd ar apıs cezak-
'6j'li'-·emedi. Wldiriuor: ~o larında son tahkikatın açılması iste- sı_:• e r 

1 
e mueb e edn vteya ~uval 

~ .., >J. uıteler, Türk huaudu civarınd:ıl:i fNGJ•l TERE . . . . eger zarar varsa unu a azının vo -
1aznun genernl - Bazı şı:ıhitle• 21 temmuzda Svilengrad civarın- Bulgar nrazi!'lind yirmi göndenber' nıleıılere bıldırıldikten .:soııra, buna 1 d 0 h' . z· T -8 \·Qt<\n haini.aoldug-umu burada be-'"''l k l itiraz müddeti e\'\'elki akşam bitmiş, kuatur. ıı.ın ıng~aytt' ıya han er. ve e-

ttrı J.... a vu ua ge en ve cvv(!lce b ldiril- faal bir surette a ke~i hazırlıklar ya- - Baştarafı ı nci Sahifede _ . en memurıye en ma rumıyet ve 
~· c:r. Mahkemeniz, hakkımdnki bt mış olan hudud hJdisesinde, bir Türk pılmakta oldu-runu ve hudud mıntn· makta, kral, ihtiyat filoya mensup o ~amana kadar d.a <.lava edılen.ler - clad Ödiililn de bu madde ile ceza-
Yanatı sahih olarak kabul etmi• eriuin arazisi dahilinde bir Bulgar kasındakı· halkın tahl"ve edı'lmektr den muhakemelerıno karar verılme- l"ndı ı } t ı b d"l · t• .. tı~ .J 130 harb gemisini ceftiş etmekte, faal . . . . . . . " rı ma arı a e e ı mı$ ır. 64 cu 

~\l Ydı, yaziyet çok feci olacakt~ lıudud. bekçisi tarafından vurulduğu bulunduğunu bild rmi tir. rdu ile birlikte red f ve ihtiyat or- sı ıs:eııı~~1 ;.~ k.~şı, ıtırazdAak.bu.ıu; - maddede, cbirkaç kişi, bir cürüm \•e-

~unla beraber sayın hakimler, it !:ıakkındn bazı yabancı gazeteler ta- Herhangi bir tnh!'y nin vuku bul- <lu)arı ve yeni m·lis kombine manev- m~ş u. or u.~1cu ~orgu l~u ımı a - ya kabahatin icrasına iştirak ettik-
dı'• nameae serah<ıLlt: :dkroiumıı ntırtdan ncşNd lerek bir yabancı mudığını ve halkın u"kuA n.'ç'nde tar 1 mı Erdem, musvedde halınde hazır- ler· t..,kdi d f'lA . "'"'kAb d nl d ~et t hk,. I k" f' j t f d a arn iştirnk e:rle: .. ıektedir. ~ . . . ı " !' e ı ı u ~ı ıı e e er en d· suç ar, ma um o :nama a ı a nnsı nrn ll1 nrı yayılım hnbcrleri la işleriyle uifrn tıiiJm tıısr.ihD .a vawn Jıı~.Ufa_gaca.t-01.u-J.. .ı..u ,ana- lndıw k.ararnanw ını dan ımbnh ~öz- " . . . 
lt, en knt'i bir surette yalnnlamağa me- b!.vettarız. den geçırmış \•e kararname, baş:katib :e~ a do~rudan doğı uya beraber ı~ .. 

nasebetle, başmakaleleri, ingil•.ereni:ı ı 
~eis E k" h b' · · rnur ed:lmiş bulunuyoruz. Bu hadıse Askeri hazırlıklara gelı'nce, evvel- Hü"ameddin Yöndemin vardımı ile em'ş olanlardan her biri o fiile malı-~· - r anı ar ıyeı umumJY< 'lskerl kuHetinin yükselişine hasre~- - • 

~1 tı hücum hakkındaki emrini infaz ~snasında bir Türk eri, Bulgn:- araz! •. ce resmen de bild rilmiş olduğu g;Li, mektedir. Gazeteler, m~mleketin bu temize çekilerek, katib :Necmiye Çe- ~u~.ceza ile cezalandlrılır> denilmek-

d:~~~ekle sizin bir suiniyet besle- inin iki yüz metre kadar içeri":nde modern harp silahları le ünsivet ana kadar elde edilmiş olan netice- le~ tara.fından m~kine .ile yaz~lmış~ e ır. . 
.gıtıızc inanmamak mecb .. f d vara lanmış ve bu vak'a. hadiseyi k::ı- llCyda etmeleri için iki sınıf ihti~·at !erle iktifa etmiyecegw ini ve iugilteı·e .. tıı. Bu ış, sabahtan ak~ama kadaı Meteos Temel, Atıf Ödül, Refı Ba-

h.,, urıye ın !>ntan ve Türk v B l h d d b · ·· ·· t t'l · d · l • 1\ır l'k K k b 64 .. ıııi 'itek.im, erkanı harbiyei umu ' e u gar u u mn- su ay ve erlerin bir tal'm devresi nin sulhu sevmekle beraber her tilı- su.rm~ş, a ı saatın. e ~~nu a ı~~:ı.ş- .} ar, .;.H .• a ı ev e te Uncu madde 
~ j°e tarafından verilen emrin hata· kamları tarafından imz!llanmış bu- iç n silah altına çağrılmaqıdır. Bu ilı- lü ihtimallere karşı koymağa hazır tıı. Ka~·ar:rnm~.' mü<.ldeıumumılıgın mucıbınce, Yusuf Ziya, İsmail İsa, 
q)dl.tğ\ı, bllô.b.are t hakkuk t · unan zabıt varakası ile de tesbit tiyatlar, mensup oldukları fırkala- bulunduğunu da bildirmektedir. 60 sahıfelık nushasına karşı, 10 ::;a- Tahir Kevkeb, mtthendis Ne~et Kn-

"· a c: mı§. lunmuştur k 1 d o h'f d "b tt' D'" d'' •• hA "' ı;~ııh f · · k b"l · mı mıuta a arı ahılinde ekzer.ıii~- H [ ı e en ı .are ır or '•ncu sorgu a 1 d "k 1 k .. ~\l e, $.lr sızın mu a ı taarru Diğer taraftan vabancı bir aJ·an- ler t.·apmaktadır. 1V"' manevra arı k' . b U d ··t·b d sımın suç arın a şerı o ara görul-
t ll\4ıl~ daha büyük bir f ı~k tt J .J - ımı, ug n en ı ı aren mezun ur. .. 1 d' 
.,,. c a e er. *** L d 9 (R d ) H E . . _ b muş er ır . ... U\llnıu t ece >>> on ra, a yo - ava ne - sasen mezunıyetı agusto.sun aşın-

ı Mazuu~ u~~ne ı - s ' hAL• Viıı:as on Co·· c ı·ı zaretinin neşrettiği re mi bir tebli- da lıaşlıyacakken, Satie meselesi do- -:::;:+;.:-'t•l "'A c ra a)1n aıı.:ım ;;. .. "th" b" f 1 ·· ı b "k' . . M ., ~ k•ı• . ••ı-Lk kA h b. . be gore, mu ış ır ırtına \'e ynğ- ayı~ıy e unu gecı tırmıştır. Mezu. aarı e ı ı 
ıtı· ~ eme, er anı ar ıyeı umu . 

1~eu.i.n d'- · · l · d - mura rağmen dün gece saat 21 .30 nıyet müddeti içerisinde dördüncü 
~4 . ver ıgı emır (lrm ogru ve- ' d b 1 · · · ~ · . U A"' ı · V • [' • •ğri oldu-unu tetkik v hak ' a aş ıyan ve ~abalı ant üçe kadar sorgu ışlermı vekaleten yedıncı sor- rıasan ı ı uce ın 
~c ~- L g k.d d . ·ı.J~ m\~ . ~ devam eden hava nıanevraları, gö- gu hakimi Hüsnü görecektir. "rı 1 ..... e.., mev ı e egı ı.,ıır. nzıye a J 1 tef tişf eri 
U~aın şudur; ;n1 ~··: "3-1 mİJ etine b1 .. t-:ııb::.n rü meıniş derecede heyecanlı olmuş Bu me~elede, l\Iüddeiumumiliğin . . 
Şifnal h · k d " - Il eşre{ • tur. mütaleası ile orgu hakimliğinin ka- Edıme, (A.A) ~ Trakyadakı tef-

t~I (L) c?A es~ b~~ am g~n~ - v " • -1 1 ? Düşman vaziyetinde bulunan bin rarnamesi arasındaki baglıca fnrk. tişleı·i es.rıa~nda yan\nda müfettişlik 
~1tı~ü 'erhaknkıı adrkı~cı u:n~~ıye-- t g°1 m~S";l j a neaİyor. üçyüz bombardıman tayyaresi, ma- bir muhakemeden men isteğinin red mnar:f müşavir1 olduğu halde Mau-
tıı d cum n n n ı emrını dınle L d 9 (R d • ·r V k·1· H Al' ,,... l e 1;r.· 'b' b . . . on ra. a yo) - V'ston Çol'-ı verdiklerini, Almanyaııın korkusu nevraların devam ettiği beşbuçuk ıııa dedilmesi ve lıaşka.ca muhakemesi_ rı e ı ı asan ı -" uce e re!a.-
~t ~ı gı ı. u emrı tatb1k ederken 1 .fı 'k ·ıı k t t · 1 mi "f tt• ~ "~ife başında bulunurken dol çı: ·- ~e:' an . tine hitaben ne - varsa. bütün dev Jetlerin l)endisine at ı.nrfmda 160 defa hücum etmişleı· ne karar vePilenlerden bir kısmına a

1 
Ke ~ış o Da:ı .. ukm~ü Emdl.l. e ı ~d~e-

tı i~· . '.. .. • re.tıg.ı bır. me.saJda, Almayada ya!- gal'anti v ebilecckleriııi, Almaı\""R· ve her defasında şiddetli .rnrette mu- kararnamede temas ettirilen bazı rn azını ıu n ırneye on-
~~. 1ncı alay kumandanını oldur- b fl tl hıık "' "~t·· '9tür \ ' . t' b h . k 117 ır 1 erm "'·im olduğunu ve nm çenber içine nlındığ1 hakkındak' kabele görmüşlerdir. Dafi toplnr, maddelerin, müddeiumumi muavini mu~ ur. 

· azıye ın u sara a~ı ar Al ı t ı · '1 'f \ 7 k·ı· · H A • ltıd • . • .. .. ~ • ~~nya ı o · n yanın uluslar sosy~- iddialaıın vahi ulduğunu kayde.vlc- (Ta~·mis) nehı·ı· ı·le Sösen.:. ,.6 Kent Sabrinin imzasını taşıyan mütalea _ •• aarı e 1 ımız asan Ali 1: ü. 
a verccegınız hukmun ıtham- t ının bo b ı b J • •• • 1 t~"t.c:ıleri esna'" d A üf •. ı l"tıed J d"ld'W. • e$ m n anmasına .se eb·yet miştir. da goster1len maddelere uyıuıı ol ~ c:e ~ l~ .,..n a umumı m et-

"ltııa.a e ta ep e ı ıgı derecede ağır -=** ciYarında bombalar atan düşman ta tis Kazım Diriktel,l T:ralQ·ayı al;Jkıı 
)ı ~1 !azımdır. Aksi takdirde dava B raf tayyareleri üzerine kesif bir ateş mn~rn~, ara.da de~işik~ikler ~~lun - o;r eden birçok meşeleler etrafınd; 
~~tn-~ık eden makam, vereceğiniz -ÇJ• ka Danzİg Af· açmış ve onları defatla uzaklaştır~ ~a:sıdıı. ~~ ışte Muddeıumumılık Re ma!Umat almışlar ve ditim kursu 

~lı~ il tanımıyacak ve ba§ka bir mıştır. fı Bayaı: ıçın muhak~meden men ka - m~rkezi ile mıntaka dah'lindek'j ar-

:tıne teşkil etmek meccburiye- Lf.k ;en~ u ·g hudu tla· ma n ları Kırmızı taraf tayyareler, ailih fııb rarı ~s:emişt~. Sorgu hfikimliğiuce Q- t.eziyen kuyuları ile alakadar olarL 'c 
~~· lacaktır. rikaları ile Port Simota yaklaşmak nun ıçın ve:rılen karar, lüıumu mu· \e bu kusulann gerek açılmaları ela 
~~-:- Mahkeme~~z. fevkalade rznda tah.kimat - Baştarafı 1 inci sahifede - istemişlerse de püskürtülmüşlerdir. h~~eme kararıdır. Sonra müddeiumu ve gerek işletmelerindeki çahşmaı 
~l~ l~ dıvan~dır: Bu ıtıbarla verece- talimat almak suretiyle hareket et- Manevralar, bugün öğleden sonra mılık 339 uncu maddenin yalnız Yu- :r~ndan ve başarılarından dolayı kU· 
l.~dl\Clrarı hıç.h.ır kuvv .. et bozamaz. yapıyor tiğini kaydeyle.mektedir. suf Ziya Öni"le Tahir Kevkebe ve çü.k Türk ap'atkarl(lrmı takdir el•le. 
''I" f k 1 B ı· 9 (R ,.ı.. tekrar başlamıştır. ,.. 
~~ a aa ve ı ı-Mudahalemden Paris, 9 (Radyo) - Belçika hü~ er ın, a'-Vo) -Danzig Al- . Neşet Kasımgile tatbikini i~tediği mı~lli!rdir. 

~t.,,1 affımı rica ederim sayın reis! kumeti, Lüksenburg hududlarında manlarının şefi Foşter, Hitlerle ko- Havanın fırtınalı ve yağmurlu ol- halde, sorgu hakimliği bu maddeyi )taa:rif V~kiliıuiz ~·nıtrken dal· 
'~~~ tahrik eden makam, mah- tahkimat yapmağa müdafaa terti. nuştuktan sonra tayyare ile Danzigc ~a~ından, BSusen~ civaıına, ~.imal de- İsmail İsa Canfşle Sadun Galib Sav- geniş bir surette tetkikatta buhın .. 
ıt1nı'l:in muhakemeyi doğru rüi _ b _ ' . dönmüştür. nızıne ve urksıre olmak uzere üç cıya da teşmil etmiştir. Bu arada müd mak üzere ilk fırsatta tekrar Trakya. 
·~ ~.cdiğine k_ani oldug .. u takdirde atı. almaga karar vermış ve derhal F O · d . . .. tayyare düşnıUş ve dört tayyareci öl- deiumumilik Sadun aGlib Savc•nın ya geleceklerini bildirmişlerdir. 
·r o fanlıyete geçmiştir. orşter, anzıg e yarın ıçın bu· müştür M "t b k' t . . ·ı ..... 
~ ır harp dıvanını teşkil ederek yük b" 't' t t' · • u e a ı ıı.n arecı er, pa - sadece 240 ıncı maddeye göre muha- -**-: ................ ...-
l ~Yı ona gördürmek selahiye- L ır dmı ı;g(Ae~ıp) etmpektedir. raşiltle atıama~a muvaffak olmuş - kemes!ni istemişse de, sorgu hakim_ B J • 
rıa·~d' B 1 b L .d c .. on ra, . . . - ressAsso- }ardır. u g"'r a1ans1 t·· .. ır. C;>y e ir hadise, nadi- Ol orc cıatıonun dıplomatik muh .. d. . !iği 339 ıa beralıer 2os inci maddeyi ... c.. 
dc~tt.ılınüştür. Bununla beraber yor ki: orrm ı- . Dün geceki. mane\•ralarda bUyük de kararına katmıştır. Müddiumu - Bu'garistana Alman ve 
t~ıa olursa hayret etmemek Ja Çekos .'ovaklara ümit D . .. .. bır muvaffakıyet kaydedilmiştir. milik Denizbank müdür muavinl~rin . . . . 
~c· cccktir. . k adnzıb~. gukmrufk ihtilafının pek den Hamdi Emin Çapın 230 ltalyan askerlennın g.ttı• 
) ıe - (M . Ve CeS ... ?ret veren bir )a ın a ır on erans masasında b" k ·· d b . B H. l . . h uncu . • k 

d aznun generale hıta _ • görüşü} b"l -· .. 'dl . L .1 ~ aç gun en erı . ıt erın mısa- maddeden mu akemesini istediği ğ nı te z"p ediyQr 
ı '() ev~m ediniz! Fakat; şunu mesaj neşretti belirm· ~· ı eEc~gı bumı .. erık ondrada fırı olarak bulunduğu Betchstesga- halde. sorgu hfikimliği kendi:ıi hak- Sofva 9(A A) B 1 . 

~lh, . k' d h k 9 ış ır. ger u muza erelcr bas denden b b h t '1 b k d 240 . , . - u gar aJan:;ı, 
ı ll)C\ı.J eyım ı, avayı ta ri e- Londra, (A.A.) - B. Lloyde lıyabilirse gerginlik m .. h. .- .. .. .~ sa a ayyare ı e uraya ın n ıncı maddeye uygun iki birçok Alman \'e italynn asker \' • 
'l Ctl'l{ltnın, baı::ka bir mahkeme George, Çekoslovakyanın kurulu<>u- azalacak ~e gu"mru'·k 'hut'lı,?1f surette donmuştur. hareket bulunduğu kana, tin dedir. ameıe~inin BuJr,;'ar'stana gelmı'!'I ol~ 
" rtıe . 'h · ı· dah" ·f · 21 · · l 'il 

1 ı n ının va- Resme b'ld' 'ld''" · ·· o·- · t ft · ·" 'I f~~ sı ı tıma ı ı, vazı emı- nun ıncı yı dönümü münasebe- him bir tarzda ilerleme . t hl'k . . n ı ırı ıgıne gore per· ıgeı ara an, l\lalık Ke,·k~ble A - duğu hakkında Bulgnristnndan alın-
l. akte.n bizi alıkoyamıyacak- tiyle. İngiliz gazetelerinde çıkan bir önüne geçilebilecekt' sı ~kıl esı'·nın şembe akşamı Danzigde Langen- tıf Ödül ve l\Ieteos Temelin hnreket mış g:bi valıancı matbuatta çıkan ha
~~~n mektupla Çekoslovaklara hitaben uygun bir hal tnrzı mı~. k·· ı!~ ı;e markda PolonyaT\m tehdidlerini pro- leri, Refi Bayar dn dtıhi1 olmak (lze- berleri k.ntıi surette yalanlnmağ{l c-
~ ~en Qe~P~al -. Vazif~niz, it- ümid ve ce.saret veren bir mesaj gön- mekt .. dir. um un gozu - te"to makamında biiyük bir halk too '.e·. 205 inci. ma~deye uyar harekete liihiyettardır. Hiçbir Alman ve ttal-

rnuçıbınce sıze verılen da- dermektedır. Danzig 9 (A ,.. ) B F Jant•cıı yapılacak ve B. Forster bt• ~tırak m{lhıyet nde ı:ıayılmış, buna •an a keri vevnrut amelesi Bulanr' 
• · ~. - orster toplantıda n t k ·· l' k · ö 64 .. · · · • 8 

• · · u u soy ıyece tır. Z r~ uncü maddenın deliileti ttına gelmiş değildir. 
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- GUneş mi çarpm1ş? 

tANADOCJ; 10 Ağustos 1939 Pertembe 

Dişçide 
Dişini çektirdi. Istırap çektiği aşi

kardı, fakat gülüyordu. Dişçi bile 
şaştı: 

- Pek sevindiniz. Bu diş size çok 
ağrı çektirdi galiba? 

- Evet amma sevincim bu dişten 
kurtuldum için değil.. 

- Ya neden? 
- Çok acıdı da ... 
- Allah Allah! Bunun sevınmek· 

le alakası? 
- Kayınvaldem d~arda bekliyor. 
- Gene anlamadım! 
- Kayınvaldemin dört dişi çeki-

lecek de .. 

-=*=-
Aşk mektubu 

Küçük çocuk kendisine kapıyı 
açan ihtiyar kadına sordu: 

- Koca karı siz misiniz?. 
Kadın çocuğu azarladı: 
- Evladım, o nasıl söz? Terbiye

li bir insan kendinden büyüğüne ko
ca karı der mi?. 

Çocuk izahat verdi: 

~~ .:~~~·:·~··· r:~,,,.////~~~-·~IA ~,,,JVJ»~ 
Olga Çekova ile makiyaj 

odasında görüştüm 
Güzel, yumuk 

rerken, 

Berlin, (Hususi) - Friedrichsst-ı 
ra:;se nın üzerinde toplanmış Berlin 
tiya lrolarından birinde, bir artist • 
locası: 

Ufak, sade fakat zevk ile döşen -
miş ve tanzim edilmiş bir loca. Her 
tarafta muhtelif çiçekler, kırmızı ve 
donuk renkli güller, akisler saçan 
büyük aynalar. Şurada, burada geli
şi gilzel yerleştirilmiş, bir kaç zarü 
biblo. 

ellerile saçınx ta~ar, rujunu sÜ· 
bana hayatını anlattı 

Yazan: Nevin E. Gün 

- Hayır. Boks şampiyonunun ni şanlısını kabinenin budak deliğiııden 

- Kabahat bende değil ki! Şu 
mektubu bana on kuruşla h!1 .. aber 
bir adam verdi ve bu evi Q;Östere
rek: cOraya götür~ dedi. «Faka t dik 
kat et. Kapıyı koca karı a~arsa ona 
verme> diye tenbih etti .. Ben de ko· 
ca karıyı tanımadığım için s:ze ver 
dim. 

Olga Çekova sahneye çıkmak için 
hazırlanıyor; her vak itki gibi sade 
\"e mlitcbes~im. Arkadaşlarının cbi
zim> Olga ded .kleri dilber Ye sevim
li artist makiyajında hazır bulunmak 
lığımıı mii~aade etti. Bu nadir fırsat
tan ist;racıe ederek karilerim için ba
zı malumat toplamağa mu\·affak ol
dum ve bunları olduğu gibi yazıyo

seyrederken boksör çarpmış! - Fransız karikatürü -
-----ccc***>>>-----

Ka baha t !Çocuktan al hab('ri ru.n: 

- Karım sık sık kafamda süpür
geyi kırar, sonra da ckabahat senin> 
der. 

- Kabahat sizin mO 
- Karıma göre kafam çok sert.. 

Süpürgeler o yüzden kırılıyormuş. 

oo=---

Erkek - Kumarda kazanacağım 
para ile istediğin bileziği alacağım. 
Sana vadediyorum. 

Kadın - Kaybedeceğin para ile 
bana şimdi bir yüzük al daha iyi! 

- Fransız karikatürü 

---cccoo:t••---

Komşular 
Kadın pencereden baktı: 

- Acaba komşular bizim konuş
tuklarımızı duyarlar mı} 

Kocası cevap verdi: 
- Muhakkak duyarlar. 
- Nereden anlıyorsun} 
- Dikkat ettim: Kavga ettiğimiz 

zaman pencereleri açıyorlar. Sen 
şarkı aöylemeğe başladığın zaman 
da hemen kapatıyorlar. 

----** 

Yaş 

Sütçü, sattığı süte su katmak su· 
çuyla mahkemeye verilmişti. Ken
disini şöyle müdafaa etti: 

- O gün süte su katılmı~tı amma 
bunda benim kabahetim ve fona bir 
maksadım yok. Bu işi ben yapma -
dım. 

- Kim yaptı? 
- Küçük oğ!umla kızım. Onlor 

da çocuktur, mesul edilemezler. 
Mahkeme, iki çocuğu celbetti. 

Hakim bunlardan büyüğüne sordu: 
- Anlat bakalım oğlum. Süte su 

karıştırmışsın öyle mi~ 
- Evet .. 
- ı 1için yaptın bu işi? 
- Oynuyorduk efendim. Karde· 

şimle ben babam ve annem ~ibi süt· 
çü olmuştuk. Onları taklit ettik. 

-=*=-

o 

- Demek o güzel işini ter kettin? 
-Evet. 

o 

} ı 1 

-Sokakta kadınlarla ahbab ol. Kaynana mak için şemsiye ikram etmekten 
Genç kız arkadaşına haber ver· başka çare bulamadı. 

di: 
- Mehmedin benimle evlenme-

1 ğe karar verdiğini anlıyorum. 

o = ---

Kadın 
- Nereden anlıyorsun? 
- Son günlerde annemden 

h' -Kocamın bana karşı olan sevgi-
ıç si günden güne azalıyor. 

hoşlanmamağa başladı. 
o= ---

- Nereden anladın? 
- Evlendiğimizin ilk günlerin • 

de bana cbenim genç karıcığım> der 
di. Şimdiyse sadece ckarıcığtm-. di-
yor. 

- Bu sana o!:m sevgis;nin aza!
r!ığına değil, senin yaş!cındığına de· 
!alet eder. 

- Bana olan sevgisi azalmAmış 
olsaydı, yaşlandığımı fark edebilir 
miydi? 

---000---
U Lun si.irer 

Olga Çekova Alman sinema ale ~ 
min in biiyiik ve muavffak olmuş ar
tistle t·inclen b r idir. Bütün dünya si
nemaları bu sevimli yıldızın güzel 
ve manidar profillerini aksettirmiş · 
lPrdir. Ilir çok takdirkarları artistin 
tatlı fakat muammalı gözlerini, her 
kes~ bilfüstisııa teshir eden tebe~sü
münü ve zarafetini daima hatırlar· 
lar. Artistin kariyeri hakikaten bir 
harikadır. Sessiz sinemada kendini 
tanıtmıcı olan bu yıldızın şöhreti ses
li sinemada günrlen güne artmıştır. 

- cHakiki bir komediyenler aile
ııünc ntensubum. Ecdadım çann sarn

yındn ~öhret kazanmış artis lerdir. 
Küçük yaşımdan it•bnren oabam 
beni sahne hayatı için hazırlamı.ş -
tır. 

** 

Olııa Çekovanın aon resimlerinden 
Tnnınmış bir artist olmak için her bi yumuşak ve elektrik lambasının 

fedakarlığı göze almış ve benim ar- et ·n ıı "'R_S;tığı ~ıklarla mııht""llf .,.0 ,,11 

!erde algalanan saçlarını tarayofo 
du. 

gul olmuştur.> - cNe vakittenbcri sahnede rol 
Bunları söylerken c:\liranclolina-, - Devamı 8 inci sabif ede -

rolünü yaratan gilzel artist, ipek gi- ------------- --

Güstav Fröhlih v ~ lstanbul 
kında ihtisaslarınızı lütfen söyler mi
siniz? 

J - İstanbulda ikametimin taffsilS-
tını en ufak noktalarına kadar ha .. ''I b ı A k 1 d v tırlıyorum. İstiklal meydanında btl-stan u aşı o ugum y.ük bir sinarnada güzide bir halk• 

' hıtabede bulundum. Fransızca ve AJ .. 

k d d ' manr.a konustum. Ve bir Türk ar .. 

sarışın a ın lr • t'.st ar~adaşım Türkçeye tercüme e!: 
. ı tı. Valı locasında hazırdı. Herkes bı 

ze karşı çok nüvazişkar davranı .. 

A lman artisti diyor ki: ''En büyük yor~~· seyahat yeni Türkiyenin kı98 
l b d b • k bir zamanda vücude getirmiş oldıJ-

0 T Z Um, stan U t a zr aş • mace- ğu eserleri görmek ve takdir etıne1' 

k fırsatını da bana verdi. 

ra film i çevirme tir.,) lstanbulu sevdiğimin sebebi bii~ 
Berlin, (Hususi) - T obisin ar- hiitiin başkadır. Henüz küçük yaşıl11 .. 

tistleriyle hasbihal etmek üzere stüd. da iken, resimli mecmualardan b:..~-
yoya gittim. Dilber Macar yıldızı de, çok güzel. insanı derhal tt"shı~ 
Kathe de ı 'agy, Attila Hörbiger, Ha. eden, bakışları yakan bir kadın resf1'1 
raldPaulsen orada idiler. Kathe de ııörmüştüm. Bu resmin altında ~ıJ 
Nagy bana elini uzattı, tebessüm etti cümle yazılı idi: 
ve böylece mülakattan kaçtı. Attila «Şarkın tebessümü> 

1
. 

Bir gece evvel beraber gezmegve H .. b" · · l'V ld" H O d b b k d h ya Y or ıger, ışıtmemez ıge ge ı. a- gün en eri u a ının a 
Banka veznedarı (hmuzlara) - gittikleri arkadaşını sabahleyin yold" rald Paulsene gelince, onu rahatsiz . nin aşıkı oldum. ti 

Bir dakika baylar. Şimdi zengin ol- görünce sordu: . •v• . . . etmek istemedim. Çünkü büyük bir ilk askımı bana bu kadının ha>'8 

- Kadın on altı, erkekse otuz ikA bunuz. Paralarınızı bize bırakıp - E:e ~eç gıttıgm ıçın karın hır tiyatronun müdürü olalıdanberi ten- ilhatn etti ve benim için şark, lstarY 
yaşında imi:2 .. Aradaki fark fazla de neden bir cari hesap açtırmıyorsu. şey dedı mı? zilatlı bilet isterler diye gazeteciler· bul bu kadın idi. 
ğil mi~ nuz. Arkadaşı: le temastan kaçıyor. Çok şükür Güs- Evet, İstanbul, ilk görünüşte in~: 

_Fazla olmaz olur mu"\ Tam bı'r - İngiliz karikatiirü - - Aman birader, dedi, şimdi on- F "'hl" h d ·d· K "fl" ·· ·· h d b d ulrn-' tav ro ıc ora a ı ı. eyı ı gozu· nı tes ir e ~n. c:ızi esine oY.. I LJ 

mı.slı" fark var. Kadın kırkyaQınagel- ** lan anlatmağa ve tekrarlamagwa vak- k"' T· l k t' · d .. w b' k d ·b"d' B uıe ... -;: uyor ve ıro ce e ının sarı ug - sarışın ır .a ın gı ı ır. u i l' ile 
diği zaman adamcağız yüz elü yaşı· s O Il baha ( tim yok, işe geç kalırım. melerini sayıyordu. Güstav F röhlich dının tatlı ve silinmiyen haya 1 

nı bulacak.. ** geniş alınlı, yüzünün hatları munta- senelerce yaşadım. 
.,,'Y- -... 000 

r • , .. 
~ 

I> 

ti .. 
... 
~ 

4 l ~ 

.ıCılavuz - Biraz sonra Himalaya 
silsilelerini bütün güzelliğile seyrede
bileceksiniz. Yalnız karınız bayan 
önUmilzden cekilirı:t: .• 

Kadın kızdı: 
- Yani ne demek istiyorsunuz? 

Ben yalan mı söyliyeceğim size? Ha
yatımda ancak yirmi dokuz ilk ba
har gördüm diyorum size .. 

Erkek cevap verdi: 
- Olabilir efendim. Fakat gör -

düğünüz sonbaharları hiç hesapla -
madınız mı? 

ooooa 

Dedikodu 

__ zam, çok açık ve parlak gözlü sarı- Şehrin eteklerini okşıyan 1i:•~,,: 
~ sın ve güzel bir delikanlıdır. maranın mavi sularını, ufuk r ~ 

.;::::;;-·~ . Yanına yaklaştım ve dedim ki : tutuşturan kızıl gruplarını unutJll 
- Bay F röhlich size yeni filmini- imkanı yoktur. fii .. 

zin hoşunuza gidip gitmediğini, Kat- Ne vakit sarışın bir kadınını 
11 

, 

he de Nagy ile ilk defa film çevirdi- Güatav h ususi otomobilini kendi sunkar bakışları karşısında bı.ıh~urıe 
ğinizdendolayı memnun olup olma- tamir eder sam, lstanbula, boğazın iki 58 dide 
dığınızı soracak değilim. miştiniz. azametle uzanmış sarkın bu na·çifl' 

Sizden bundan bir kaç sene evvel - lstanbulda hatırlıyorum . Bu he incisini hatırlarım. işte bunufl 
1
arle 

J ~ , ziyaret etmiş olduğunuz fstanbul nim çok dikkate şayan ve ho~ bir dir ki, Istanbulu daima tah
999 

t,,, . ...-c.;;} ' hakkındaki ihtisaslarınızı öğr"!n - seyahat oldu. cBoğaz şarkısı Ja ve hayran} !da anarım. JdEl bit 
,. c: t:;::::)~. mek istiyeceğim. Chanson du Bosphore> filmini çev; En büyük arzum, lstanb0 

. eıı 
_ Bayan Fatma pek mi geveze - Elbetteki hatırlarsınız, bundan ye- riyorduk. Ve ben bahriyi" z biti o a~k ve macera filmi çevirnıek~~~ti~i 

dir? - Bu kunduraları muhakkak be- di sene evvel Ceza Von Bolvav ve lünü yapıyordum. lcıtanbulun hemen1 filmde sanatımın bütün kı.ı •111 1'1• 

- Aman efendim geveze de !\ÖZ ğeneceksiniz efendim. Bunlardan Jarmila Novtoni ilP. şark ekspresin- her tarafında film çevirdik ve Boğaz "'arft>dece;J:im. Sizi t<'rrtin ed~f' ;s o' 
mü! Geçen gün plft.jda dönerken alan müşterilerimiz asla ikinci bir den inmiştiniz. Sizi istasyonda kar · da Türk arkadaşlar refakatinde n~~e bu filim s;rndiyc k--dar c;evr0ı,. 
dikkat etmediniz mi, dili a-ilneş1 en ç:ft almıyorlar.. . • . .. . ı ş~~amı!; ve o.~e!inize kadar götürmü~- ve zevk il.e dolu gezintiler yaptık. lnn filmlerin en güzeli olacE. ()3" 
J.-ınk::·:n:zı o:n'l··~•ı,•. - lngıl. :: .. rnrıkatui il - tum. ilk mulakatınızı da bana ver- - Yedı sene sonra İstanbul hak- N. 
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Seyahat notları :23 
tSAHfft: 7, 

Trakya 
Arıcılık kongresi 

açıldı Manisa mualliıiılerinin 
Hatay dönüşü 

On beş günlük seyahatten sonra Mani. 
saya dönünce, hepimiz çocuklar 

gibi sevinmiştik 

1 imar pldnı tatbik edilince Ay
dın şehri çok değişecektir 

Edirne, 9 (A.A.) -Trakya Ari. 
cılık kongresi Halkevi salonunda 
Edirne meb'uslarından Faik Kaltak· 
kıranın başkanlığında açılmıştır. 
Bölge vilayetlerinden arıcılık müte· 
hassısı 30 delege ile Macaristanda 
kurs gören muallimlerin iştirak ettik. 
İeri bu toplantıda Trakya arıcılık it
leri hakkında okunan rapor tasvib 
ve murahhasların bu mevzuda ileri 

~ 
w 

Bu plana 
nası da 

göre yeni bir cezaevi yapılacak, istasyon bi
şimdiki hastan~ civarında inşa edilec k ·r 

sürdükleri dilekler ve zorluk çeken 
arıcılara resimsiz şeker verilmesi, 
arıcılık tahsili için bir kaç gencin 1 ... 
viçrcye gönderilmesi tasvip edilmit· 
tir. Kongre gene bu toplantısında 

Aydın, (liuırnı:i) - Aydın _şehri

nin imar µlfrnınııı tatbiki hu.::.usunda 
düşundüklerini öğrenmek istediğim 

\ rılim z Bay Sabri \'it ak bmta şu be
yaııutı liıtf ettilC"r: 

- Şehrin ımar proje i. para işıdir. 
Bugün belediyeye gitf m. Belediye 

işlt>ri üzerinde bclcu.~ e rei:.i ile gö
rüştüm. Bdediye bütçesinin \'nrirlat 
\'P ~arfiyat kı.sınılarını bil'!ikte tetkik 
ettik, I'u sene içinde IJütçcde ~ehrin 
imarına tah.is edil n parallın pek 
cüz'ı oldugunu görcHım. 

Yeni planın tatbiki: 

.._,~..;. ... ~.::. Milli Şef İnönü ile Büyüklerimize 
tazim telgrafları çekilerek Trakya 
arıcılarının sonsuz saygı ve bağlılık· 
larmın bildirilmesi alkışlar arasında 
ittifakla kabul eylemiştir. 

Erzurum da 
İmar faaliyeti, şehi1 
elektriğe k-vuştu 
Erzurum, 9 (A.A.) - İnşaat ve 

. teei!':atı bir sene evvel imar birliği ta
rafından ihale edilen şehir elektrik 
merkt"zi dün gece vali Haşim İşcan 
tarafından işletmiye açılmış ve Er-

;t.ı;;•~~~''ir.!ili zurum elektriğe kavuşmmıtur. 
Eızurum, 9 (A.A.) -Şehrimiz

i!IJ!fi~~:J. de imar işleri geniş mikyasta devam 

Aydın milli mücadeleden tnmamıy 
le) ınmış bir halde çıkıı.ıı ve cumhu
dyet devrinde yeniden kurulan bir 
şehir olması hasebiyle sokakları, bu! 
varları, nz çok bir plana göre açıl -
mış \'C tanzim edilmiş olmakla bera
ber, şehrin asıl imar p!Unı geçen ~e
ne :;•aptırılmış ve bu sene içinde tal'
dik edilerek g~lmişt'r. 

Aydın Halkevinin Paıa yaylasına tertip ettiği bir gezide bulunanlar 
le ~zcriı~de belediye tetkikat yap· ı yanıbaşında ılıca denilen yerin asri 
maktadır· tesisat yapılarak bir yüzme hayuzu 

etmektedir. Yalnız Erzurum içinde 
imar işlerinde çalışan amele ve us· 
ta adedi halen üç bini geçmektedir. 
Çalışmalara geceleri de devam edil· 
nıektedir. 

Manisa mualllmlerinin gezi !erinden iki İntiba 

Mani~aya dönüş: ısında tren yollandı. 
Tren hattının iki tarafında bir sürü Trenim iz bağlardan meydana gc-

lıarmanlar ... Biz bu harmanları, bu len halıyı yara yara ilerlemekte de -
bol başak yığınlarını başka yerlerde vam ediyor. Salihli maarif memu~.u 
RÖrcmemi§tik. Manisanın bereketli Raif öğretmen Melek, Nazmiye, 0-
toprağı kendini göstermİ§ti. mer, Talat ta hepimizle vedalaştı. 

Yavaş yavaş yeşillik her tarafı Onları da Salihli de bıraktık. 
bürüdü. Hepimiz cennet gibi bir yer Bağlar, arasında karpuz tarhları 
de yasadığımızı anlıyoruz. da belirmeğe ba~ladı. Yeşil kökenle-

Günlerden beri durgunlaşan ar- rin etrafında yuvar yuvar binlerce 
~da~lar, yeniden ne elendiler, coş- karpuzun yattığını görüncce, çocuk
tular.. ların bilya oyunu hatırıma geldi. ln

Yollar açılacak: 
Bu plfına göre bugün mc\'cud mey 

dan ve caddelerde tadilat yapmak 
zarureti \'ardır. Bunun için de, bina
ların istimlaki suretiyle parkın da 
tadil ve tevsi edilerek modern bir 
şekle sokulma::ıı JfLzımgelecektir. 

Aydın istasyonundan çıkınca hüku
mete doğru uzanan bulvarı, halen 
Arnavut kaldırımı hal'ndedir. Şirin 

Aydının bu güzel bulvarını parktan 

lataayon binası: 
Yeni imar plfınmda Aydın istas -

yon binasının bugünkü hastahane ci
varına naklounarak Aydına layık 

milkcnımel ve modern bir istasyon 
b'nasmın yapılması, yurdun her ta
rafında yükselen medeniyet eserleri
le miJJetin minnet ve şükranını ka -
zannn münakale vekilimiz, Sayın Ali 
Çet:ııkayadtı.n rica edeceğiz. 

Yen1 cezaevi: 

itilıaren lıaşlı:ran s;teniş bir .meyda:n-
Artık geçtiğimiz yollarda karpuz san bu karpuzla burada çocuk gibi la beraber hUkümete kadar parkP. 

tarlaları, yeşil bağlar, şirin dereler, oynamalı .. Daha doğru, bu bostanda, döşemek suretiyle yapılması en baş. 
hoş tepeler, kadife yüzlü daQ-lar, em- yıldızları saya saya uyumalı, saba- lı düşüncelerimizdendir. Bu işle be
salsiz bir sinama dekoru teşkil edi- hın seher vaktinde kalkıp buz gibi. raber halen Aydının bulvarı üzerin
Yor. Hep pencerelerdeyiz .. Ve Ege- daha bıçağı değdirirken kütür kü- de haftada bir defa kurulmakta o
tıin iç açıcı manzaralarını seyreder- tür eden karpuzları burada yemeli... lan pazarı da yeni yaptırılacak hale 

Yenj ima~ planında cezaevının 

:verın·ıı defl tir J iği anla ı •or. Du 
hususta da umumı efkarı tenvır bu-
yurmanızı rica edeceğ"rn. 

kerı, gözlerimizin önünde bozkırlar Artık biz de hazırlanıyoruz. kaldırılmağa çok ehemmiyetli gör -
da beliriyor. Arkadaşlar hesap etmişler biletin mekteyiz. 

-Evet, yeni imar plftm bugün ya
pılmakta olan umumi cezaevmın 

mevkiini değiştirmiştir. Onun yerin
de kültür mahallesi olacağından ile
r'.de bu binanın tadilatla liseye kal
bedilmesi ve cezaevinin de imar pla~ 
nında gösterildiği üzere hükumet ci
varında eski rum mahallesine yapıl-

'ld'W · l d w d Halin mevkii imar planında gös-Yavaş yavao:: Alaşehire geli}·oruz. verı ıgı gün sayı ma ıgına göre a-
B ır terilmiştir. Orada bulunan bir kaç ar 
ağlar bollandı. İspanyollarda ucuz ha bir gün seyahat etmek hakkımız 

karpuzlar aldık. Biraz sonra içimiz- varmış. Ve Kasaba muallimleri yarın 
den K l 11 b d k 1 k sabah lzmire inip bu biletle gece dö-

u a ı ar ura a a aca .. kl · B h k · l' f F . . . nece ermı;;.. una er es nıyet ı a-
akat Alaşehıre gelmıştık... kat eminim ki, bu akşam rahat yatak 

. Burada bizi Alaşehir öğretmenle- lara uzandığımız zaman, mutlak sa
tı Ve müfettiş H5.mit Ökte karşıla- bah trenini kaçırırız. 
dılar. Sevinçli idiler.. Biz böyle konuşurken, Manisa 

Hele ispekter Hamit ne yapacağı- dağlariyle, bağlariyle görünmüştü. 
?lı §aşırdı. Boyuna bağırıyordu: Ve dağın eteğinde evler de belirmi~-

- Hoş geldiniz Hataylılar, ne içe- ti. 
teksiniz, Sarıkız maden suyu mu, istasyona girerken şarkı söylüyo-
a)'ran mı}, ruz. Bu sırada bizi karşılamağa gelen 
~ Kulalılar hepimizle vedalaştılar. arkadaşların başına güler yüzlü di-

.. u sırada Suad hoca heyecanından rt""ktörümüz Rauf inan, eşi ve ensti
~larnağa bir aile evinden ayrılıyor- tü müdiresi de var. Bize : 
d ll§ gibi hepimize sarılmağa başla- - Hos geldiniz Hatay yolcuları! 

1
• Diye bağırdılar. 

k i olda tanıdığımız bu emektar ~r- Aziz karilerim, mübahasemizi bu-
a a§, bize o kadar kaynaştı ki,. rada bitirirken bir noktaya işaret ede. 

~ le Alaşehirden geziye iştirak eden ceğim: 
0 

• Fakat Kulalıların yolu bura - Bütün gezdiğimiz yerlerde Mani-

Aydının umumi görünÜ§Ü 

sayı istimlak etmek suretiyle beledi- ması iktiza edecektir. Tabiatiyle ad
ye halin yerini hazırlıyacaktır. Bu- liye sarayı da planına tevfikan ora-

·d ·ht' • da vnpılacaktır. raya kurulacak hal, A) mm ı ı~ a- • 
il ıcaların ııli.hı: 

ciyle mütenas:p ve modern bir şekil-

de olacaktır. 

30 bin liralık İstikraz: 
Bu işler bilirsiniz para işidir. Be

lediyeler bankası istikraz müddetini 
on beş seneye iblağ etmiştir. Banka
dan yeniden 30 bin liralık bir istik
raz yaµınnk imkanı vardır. Bu mese-

tnıar işlerimiz arasında, şehrin 

Bayındırda esrar
engiz bir cinayet 

Cesedin yanında bil· 
tabanca bulundu 

Bayındırda Çayiçi mevkiindeki de
rede üz.erinde tnbaı1ca ve bıçak ya-

ve kavuşturan Ataya ve onun ya

nında çalışanlara, cumhuriyet idare-
. b .1 . "k 1 raları bulunan bir ceı:;ed bulunmu.,.. 

sınc u vesı e mınnet ve şu ıan arı- . . -
b. k d h ·ı d'k tu1 · Adlıye ve .zabıtaca mahallıd1.: 

mızı ır ere a a yenı e ı . 

M · · d b' . ··1 yapılan tetkikatta VÜ?. ustu dereyt: 
anısa ıstasyonun a ızı gu er 1 · · d 

d Maniıa muallimleri çubuk barajında.. .. . yatın an bu şahısta bıçak ve bır e 
~rı . .• .. •w. • • yuzlerıyle karşılı yan arkadaşlarımı- kurşun yarası görülmüş, ynpılan ta h-
l\. ula . A .. w sanın ta~ıı guzellıg~nı, belkı de .~u- zı ve kıymetli direktörümüzü gör - kikatta cesedin Bayındırın sokak ba-

tctrrıc lllaarıf memuru Kazım, og- raya ba~lı bulundugumuzdan gore· düğümüz zaman, sanki Manisadan şı me\·kiinde oturan 22 yaşında Meh
Şerı l n Cahit, Hüseyin, Suad, Halil medik. Üzüm yurdu Manisa bu se - yıllarca uzaklaşmış gibi sevindik; ço- med oğlu Mustafa Elbire aid olduğu 
~ D: Alaşehirli arkadaşların: yahattan sonra hepimizin gözünde cuklar gibi ~evindik. anlaşılmıştır. Cinayet. esraren~iz bir 
Scaı g.urlar olsun! büyümü~tü.. (Bitti) mah:yet arzetmckted r. Cesedın .vanı 

er, Ve mendil sallamaları ara- Ve hepimiz bu 2üzel yurdu veren Avni Altıner başında bir de tabanca bulunmuştı:r. 

yapılmak etrafı da gUzel bir park 

haline sokularak Aydınlıların ve ci- --------------
vnr halkının sıhhi i tiynçlarm:ı ce- lar varrlır. 

Aydında sıcaklar 34-38 dereceye 
çıktığı sırada, paşnyaylasında ce -
ketsiz gezmek rnümkiln olamaz. 

vap verecek şekle konulması dü~ü
nOlmekte ve bunun için sıhhi ye me

deni bir ihtiyaca cevap veren güzel 
Yaylanın bir çok noktalarından 

b r yeridir. Şehrin 20 kilometre me-
Aydın, Söke ovaları ve Ege denizi 

snfesindc ve 1200 metre irtifaındn görl!lilyor. Aydın halkı sıcak mev. 
olan bu mahalle kadar şehirden nçıl- s'mlerde Ödemişin Bozdağ yaylasi· 
mış bir yol vardır. Bu yol üzerinde le diğer bir takım yaylalara gitmek 
halen ıslahat yapılmakta, yol biraz zaruretini artık duymıyacaklardır 
daha genişletilmektedir. ~ı Paşa yaylasında önümüzdeki sene yı. 

Güzergah ?.eytin Ye çnm ai@sla _ pılmasını ta:savvur ettiğimiz bazı te 
rıyle muzeyyen orman ar jçerisinden slsat bütün bu lhtıy~~lnrı karşıııya. 
geçer. Yaylada bol \'e çok soğuk su- cak bir halde olacaktır. 

nş·ü·n·<dl·ii·n .. : .. ·~riUfrFi<di.aüii'! 
= ............................................................................................................... 1 

Bir dilencinin yazdığı eser nasıl 
kapış kapış satıldı 

1888 sene:5inde İngiltere btiyük bir endüstri buhranı geçirmektey -
di. Yollar, şehirden ~ehre iş bulmak için dolaşmakta olan bir yığın in· 
sanla doluydu. 

Faket IJunlnrın çoğunclr~n polis şilphe etmekteydi. Çünkü işsiz adam 
yeisle: herşey yapabilir . 

Bir gün böyle dolaşıııılardan birini bir polis durdurarak kendisin -
den kim olduğunu sordu Ye adam cevap verdi: 

- Taynside schrinde ctem:rcilik ederdim. Adım Artur Henderson ! 
Senelerce so~ra bu Artur Henderson İngilterenin hariciye nazın 

olmustur. 
Yaİnız harici~·e nazırı olmakla kalmamış, dünya işlerinde büyük bir 

nüfuz elde etmiş, :Milletler cemiyetinin en kuvvetli ve itibarlı elema

nı haline gelmiştir. 
Snçlnrı darmadağınık, !:ıy:ıfeti perişan görünen ne gibi bir meziyet 

tnşı<lığını keşfodebilmck gi.içHir. Belki hayatının pek erken safhaları.., 
da ikbalin en vüks<:k derecelerine kadnr çıkmış, ~onra dtişmUştür. 

Yahut ela h.enüz o mcvkie erme~iş bulunanlardandır. Kimbilir', 
kaç sene sonra belki ele tanmmıyacall bir hale girecek, maziyi gölge
de bırakacak mevkilere çıkacaktır. 

Gene ayni adamın, biı' cimri olması da muhtemeldir. Kazandığını 
yemez, saklar, kendisine kahreder .... O yüzden perişan kı~·afettedir. 
Belki de hayatında belli bnşlı hiçbir iş bulamamış olan bir bedbahttır. 
Yahut prof esyoncl bir d:lc>ııcidir, namuskar bir işe, öyle sefilfine sa. 
rünmeği terdh eder. 

Bunlardan birine misal olmak üzere V. H. Davi:; adında birinin ma 
cerasını anlatalım: 

Bu adam. sa<lcce lıir dilenci idi, Fakat kendine charika dilenci• 
aclı vermedi. Bu halindeyken bir kitap yazmağa başladı. Örümcekler 
kaplamı~ bir odanın içinde, ayağı kırık bir masa üzerinde dikkatle 
ehemmiyet!e ve hasasiyetıe yazdığı bu kitabı, devrin en meşhur edip. 
lerinden Dcrnar Şav'a gönd.-rdi. Bu kitap cHarika bir dilencinin ha .. 
yatı> neliyle neşroluudu. Kapış kapış satıldı. Davis bir şair olnrak da 
büyük bir şöhn•t yapmıştır. 

Gene böyle bir dilenci yolda giderken bir adamın otomobilinde sa. 
katlık arız olcluğuııu görerek ona yardıma gitmi~. adamcağız da hiz
metine mukabil kendisine iVi şilin vermiş ... D:lenci iki şilini alır almaz, 
cvvc~A• bir beygir iizeı"ne bah i müştereğe girişmiş, ondan ondörl :'ter• 
lin kazanını'· Diğer bir yn1ışrn bu miktar 172 sterline çıkmı~. Talih o 
kadar kendMnc: ynrdım cdi) ordu ki , akşam yarış meydanından çıkar 
ken kazandığı parnnın yelcü:rn 580 İngiliz lirasını bulmuştu. 

Bazı dilenciler, 1• ri.indük'eri gibi fakir değildirler. Son zamnnlnrda 
Londrn sokaklar ndnn b' ·indr saknt ve peri~an bir halde gördüğii bir 
dileı riye "-adaka \•eren bir polis hafiyesi, akşam üzeri ayni adama ga
yet lüks bir harda smokinle 1esadüf etmiştir. 

Tabii onun b•ı h:ılinP "ÖZ ynmu1rnnmış, dileııc:liği sanat ittihaz edi
,i \'e bilha..;.:;n hrılkı aldat.arık geçinme. i dolayisiylc hnklrpıdıı t ... ı,:ı..-

ta g!rişilmiştir 



~hli h:-yv::n [ergi.eri 
haz·r :ıkları 

Vilfıyet veteriner mildürlfiğt1. ey

lül ve birincite~rin aylarında vilih·e

timiz'.n muhtel f verlerinde kunııa

rak ehli hayvan ."erırileri içın hazır-! 
lık!ar yapmaktadır. İzm'f ehli hay

rnn seıgisi 3 eylfil Bucadaki hli hay-1 
\·an •ergi<i bina<ında kurulacaktı,-. 

Torbalıda 1 birinc'lef!·iııde, Tire

'' 8 ve Kuşada•ında 29 bir;nc.·te~ 

an ae•ı;is: 3 eyliil Bucadaki ehli hay 

' :ı .ergileri kurulacaktır. Vilayet 
.r· er müdü:ü B. Nazım Uygur, 

.gi lıazırlıklan için Torbalı, T re, 
lı< e'.'!"!·ş ve Bayındır kazalarında tet-

l. kier yapmış, dün akşam İzmire 
dönmüştür. 

SiNEMA 
- Batlarafı 6 mcı aahif•<!e -

ılmağa başladınız. 

Diye sordum. 
- «Ün beş yaşına geldikten son

ra büyük bir aktör tarafından idare 
edilen Movkova artist mektebine 
g rdim. Bu aktörü o kadar takdir e
diyordum ki, biraz sonra, zevcesi ol
dum. 

Çok geçmeden anne oldum. Bu
gün kızım yirmi yaşına basmıştır ve 
tanınmış bir sahne vazii ile evlenmiş 
tir. Otuz redi yaşında kendimi çok 
ihtiyarlamış hissed:yorum.> 

Olga Çekova şüphesiz biraz izam 
ediyordu. Otuz yedi yaşında ol
makla beraber, hiç de yaşlı görün -
müyordu. Hi~ bir kadın bu sevimli 
artist kadar saf ve samimi olmamış
tır. 

Şimdi artistin sahneye atıldığı ilk 
zamanlara dönüyorum. 

- cBolşevik ihU!ii.li ailem için fe
laket olmuştur. Fena günler durma
dan biribirini takip etmiştir. 1924 
tar.hlerine doğru Berlinin buyük ti
yatrolarından birine sahneye çık

mak imkanını buldum. Muvaffakı

yet çok ıreeikmedi. Sesli ve sessiz 
filmlerde bir çok roller aldım ve hep
sinde muvaffak oldum. Şöhretim ırit
tikçe artfı.• 

- cMadam ! Tiyatroda ve sinema 
da bir çok roller aldınız, fakat han
his 'ni daha fazla tercih ediyorsunuz. 

- cSize tereddüd etmeden cevap 
verebilirim: Tiyatroyu. Çünkü sine
mada bir çok defa oynamasını bil -
mek lüzumsuzdur. Fakat tiyatroda 
rolünü tamamiyle bilmek benimse -
mek ve ey! oynamak zaruridir. Sine
ma çok yorar, biraz nankördür .• 

(ANADOLlJ) ıU Ağustos 1939 Perşembe 

Yol Mektu11lrzr, 
• 

Yu anistanda üzüm ve 
gaz araştırmaları inanır mı? 

Mussolini, Allaha inanır mı, inan
maz mı? 

•ı=========-==-================a;ı 
YAZAN: M. SIFIR 

Vahidettin ile Mediha sultan 
Bir Mısır~ının söyledikleri ve Yunanis· 

Moasolininin Allahı var mıdır, yok 
mudur? 

Bu suallerin pisikologlar için ol
dukça alakalı bir mevzu letkil ede

arasında bir konusma , 

tan buğday siyaseti :-ıin neticeleri - 7 -
ceklerine ben de inanırım. Fakat ben Vahidettin, hemşiresinin bu acı 1334 yılı temmuzunun sekizinci 
daha 1:leriye giderek, Mussolininin ihbarı ve atap şeklindeki ihtarı kar- ve çok sıcak ve boğcu bir günü idi. 
Allaha inanmadığına, tövbe, sümme şısında cidden titremişti . Fakat, sü- Ortaköy tepesindeki saadethanesi -
hi.'8, Allahlık iddiasında bulundu- kunet ve itidalini muhafaza etmiş, nin boğaza nazır salonlarından bi -
ğuna kailim. Duçe, yalnız küçük dağ zihnini tırmalamaktan bir an hali kal rinde, damadı hazreti şehriyari ve 
ları yarattıiını sanmıyor. O, büyük mıyan bu gibi şayialardan mütevellit başkumandan vekili Enver paşa, mi
dağlar halk edebileceğini de um- endişesini hemşiresinden gizlemiş- safiri sadrazam Talat paşa ile, sedef 
maktadır. Kafatası, eararengiz ve ti. işlemeli ve çok değerli arabesk bir 
antika bir ıeydir. insanı, Allah da - Bu gibi ihtimalleri düşünerek masanın iki yanında karşılıklı ve çap.. 
yapar, melek de, feytan da, zebani demişti, hatır ve mizacınızı rencide raz bir şekilde duran, üzerinde kıy
de. etmeyiniz hemşirem. Müsterih olma- metli valide şalı kaplı kuştüyü min -

Mehmed Aldemir 
( lzmir mebusu 

Muaaolini, eski Romayı yaratmak nız için mahrem olarak söylüyorum derli, sedefli koltuklara gömülmüş
istiyor. Ruhu, buna çoktan &'ebe ol- ki, bütün bunlara karşı icabında ha- !erdi. 
muıtur ve telkih auret"yle de, bu fi- rekete geçebilecek elemanlar karni- Günün bahtiyar sanılan, herkesin 
kirden bütün İtalyan milletinin &'•be len hazırlanmıştır. hırs ve hasetlerini Üzerlerine çekip 

Atinadan bir l'Örünüı 
olmaamı istemektedir. Bazı ileri ıre- Mediha Sultanın yüzü gülmüş, toplıyan bu iki devletlisi, çok elem~ 
len faıistlerde &'ebelik ali.meli ııörü- ~önlü ferahlanmıştı. Kardeşinin bu ve kederli bir tavırla derdleşiyorlar
lüyoraa da asıl italyan milletinin san- korkunç şayialara karşı gerçekten !ardı. Talat paşa bitkin ve bezgin bir 
cılanma tlo:ıahürleri tamamen korku- ve evvelden tedbir aldığını sanını§ hastanın iniltilerine benziyen hafif 
ya müsten.'ttir, nefret ve dit l'•cırtı- ve bu asılsız teminata inanıp kalmış- bir sesle, harbin aldığı son vaziyet -
11 ile doludur. Muaaolini, eski Roma- tı. Biraz da muhtelif mevzular üze- !erden acı acı şikayet ediyordu. Söy
yı nereden doğuracak?. lıte beni de rinde gezindikten ve cülus hediyesi lüyor, söylüyordu. Ara sıra ıusuyor 
dütündüren mesele?. Bana öyle ıre· olarak takdim edeceği kızdan da mü- ve sessiz ve hareketsiz bir halde ba
liyor ki, Ete kemiğinden baıka tec- <>alega ve sitayişle bahsettikten son- şı önünde ve çok düşünceli bir va
rübe ed'.lmiı bir doium yeri yoktur. ra: ziyette sözlerini dinliyen Enver pa
Maamafih, İtalyan başvek"Ii, kafata- - T ıbiidir ki, şah kardeşim, de- şanın yüzüne, sanki bir teselli umar 
sının içinde de doğurabilir ve eslt" tişti, devlet işlerinde enişteniz Ferid gibi, hüzün ve ümit sızan gözlerini 
Romayı, İtalyan çizmesinin içind• pndenizle isti'!Rre tınezzülünde bu- dikiyor, yutkuna yutkuna bakıyor, 
rahat rahat büyütebilir.. Nevzad;. nacaksınız. Ne de olsa, vüzera ve bakıyordu. Bell<i, günün derdi, onun 
Roma müzelerinde ziyaretle omuzu ıcal ile devlet muamelatı hakkında yaralı yüreğini çok yakıyordu. 

Atina - Dedeağaçtan Selaniğe 

kadar olan sahada başında fes veya 
abani sank ta ıyan bazı tipler karşı 
nıza çıkar .. Ekserisi yaşlı olan bu gi
bilerin oralarda hi.li ıreriliği telkin 
eden bazı muzır unsurların tesirle
rinden kurtulamadıklarını göster
mektedir. Yunanistanda yaşayan 

Türklerin genç kısmı hep şapkalıdır 
ve inkılabımızı anlamış ve ben:mse
mişlerdir. 

Atinaya ve oradan Patrasa kadar 
ııeçtiğim, dolaştıfım yerlerde çol: 
mazbut ve muntazam köyler g •r
dUm Evler tuğladan Ye kir !mitten 
ya~:ıılrJıış. Köylü atla, e~eKI<' harman 
yapmıyor. Teşekkül den şirketJor 

veya ferdler birer l:ıarıııaıı maldnes. 
tcdar:k ederek köy k,:_1· oc '.•~ıyorlar 
:<Jk cüz'i b"r ~yn!.ot mı:kab;Jiıııl• 

köylünün hububatın' bıçerek el;N· 
t~slim ediyorlar. ll!et:ık<a< hJkume
ti hc•riçten buğday a lır.amak için e· 
liutlen geleni yapmn',(tun ger 1 Uur
nın)·or. Bu memleke~•.! bu~dayın yüz
de r.o si hariçten :<~l 1·el:tedir ~:::J 

yılında AvusturalJ·adan 146121, Ro
manyadan 103613 ve Türkiyeden ise 
7498 ton buğday ithal edilmiştir. Si
yasi münasebetlerimiz bakımından 

Yunanlılar Türkiyeye daima cem:ıe 
yapmak istiyorlarsa da ölçüsüz fiat 
farklarından dolayı Yunanistanla 
ticaretimiz her gün biraz daha a
zalmakta ve bu piyasa elimizden 
kaybolmaktadır. 

Şimdilik hayvan ihracatında Ro -

hamidin menfi zamanlarını geçirdi
ği Alatini köşkü şimdi memleket has 
tahanesid:r. 

Selaniğe gelince Ik uğradığım yer 
bize bir vatan ve onun kadar kıy

metli bugilnk~ Büyük Şefi kazandı
ran Atatürkün doğdoğu eve uğra -
mak oldu. Az:z hatırası gönlümüz
den asla si!inm;yen eşsiz kahrama -
nımızııı doğduğu odaya girerken he
yecanımı zaptedemedim, gözlerim 
yaşarıiı. Kulaklarımda anasının se· 
,j çınladı, gözlerim:n önünde onun 
sallanan beşiğ; can.landı. na bir nazarlık asmağı ben de vade rslanımın tenevvür buyurulmasına Enver paşa, o herkese nasip olmı-

Al atilrk !~. Sen; bizim kadar, biz
den olnııyan nı.lletler de seviyor 
l!ükiimctirniz tarafından bu ev ta
mir edilmektedir. Yanında yeni ve 
~1izel lıir konsoloıhanemiz yapılmış

derim.. izmet eder değil mi? Bu şerefi on yan tevekküllü itidali ve hiç sarsıl _ 
H"tlere gelince, Fransızlar onda 'an esirgemiyeceii;inize emin olmak -nıyan metinliği ile, harbin o günkü 

evlenemem'f, bekar kalmış bir er '- beraber bir defa hatırlatmak iste· •·aziyeti Ve zuhur etmesi hatıra ge-

keiiin dünyayı görüş tarzını buluyor- Fm. 
1
"n ihtimalleri hakkında, Almanlar-

tır .. 
lar .. Şüphesiz ki, aile yuvası kurama 

At:nadan Korent yarımadasına mı§, karısının tefkat dolu sesini, ai:: 

geçtim. İngiltereye senede GO b'n l·okan bebeğinin küç .. cük ellerini a 

ton küçük siyah üzüm gönderen bu ça aça gülüşünü, b'raz daha büyü 
mıntakada epeyce çekirdeksiz bağ- ğünün gGneşl.,r~ baka baka fark' 
ları da vardır ve mütemadiyen yen &iiyleyiş:ni ve oynayııını, bir aile aof 
bai ye 'ştirllmektcdir, YaQ;muılurır, "-~ 

ı :ı·.-.ıının zevki · tatamamıt olan inaan 
meı-simsfz yağmasına rağmen bağ-
cılar geçen yıl:...i rekolteyi bulacak- cemiyete karı• derin bir li.kaydi . 

!arını söylemektedirler. fır. 

Yunancada bir ıöz vardır: 

Vahidettin gülerek: dan aldığı haberleri, vaadleri bireı 
- Elbette, dedi. Kendisinden hem l:ıirer ve tatlı bir sesle sayıp döküyor

'p azıımi sm~·•e istifade edPceğiM du. Ve nihayet: 
ı, ,ıf Ahmerl Riza beyle eskisi gihi - Gerçi, diyordu, bugünkü vazi 
-el'l.rı iyi mi?. v"t pek te şayanı memnuniyet de . 

- Eskisinden Jaha iyi şevket - "·ildir. Fakat, talii harptir bu. B-.ıs;rün 
m. Hatta, geçenlerde de bizde idi. lüşürdürdüğü ıı:ibi, yarın da "üldür

... _ntl.etmekf\n kard~ ln:zın veharnet .-neoi. lbtlmo.li yuk. de~İl, halta pt:k 

•sbeden hnstalığından bahs~dilir - ~oktur. Muhtelif cephelerde biribiri
cr-n eni•tel!izle bir hayli derdleştiler. n~ takip edecek bir kaç zafer emin ol 
T~beddülü •altanat vukuunda yapıl- kı paşam, derhal vaziyeti ıslah eder. 

?•ı icap eden işler hakkında söyleş .. Tamamiyle lehimize cereyanlar hu
ler. Hatta kabineler teşkil ve ma· sule getirir. Çok umarım ki, bu saa-

getiriyor. Şehirier ve sayfiyeler sonra lan!» eyin erkanını bile tayin ettiler. -Jetli günler pek o kadar uzak değil, 
kendi kendine te!tis ediyor. 3 yıl ev- Evli bir adam, içinde aile saadet ve - Mabeyin erkanını mı~ ~ilakis pek yakındır. Çünkü dü~man-

Bu n'emlekette her yere asfalt yol 
uzatılmıştır. Hükumet evvela yolu cDoktor kimdir, illeti çekmif o 

vel hareketten yıkılan Korent şehrı zevkin i, batkalarını dütünmek ve - Evet şevketlim. Ahmed Rizıı 'arımızın umumi vaziyeti de çok sar-
•evmek it"yadını tatmıt bir insan de- nluı uz baş mebevinciliğe Lütfi s!lmıştır. Temin edilecek bir iki mu-

bugün yepyeni bir çehre ile asfalt ff k k mektir. ':mavi ·e baş katipliğinize de Refik a a. ıyet arşısında, derhal miitte-
caddeleriyle Korent körfezinin ke- Fakat bekar bir adam: .ey kullarınızı.. fiklerimizin tekliflerine baş eğecek_ Beklediğiniz ini satisfaksiyonları 

verme:ı.. Fakat, tiyatroda vaziyet ay
ni değildir. Sahnede ben daima sev- manya ve Yuıroslavya ile kuvvetle 

narında yükselmiştir. !erine hükmolunabilir. Bence, bu 
K l k . - Adam sende, b'r ba§ıma değil V ah;<letıin kanepesinden silkine-• 

ana ın şar i şımal's:ne düşen ve :lerece bedbiniye kapılacak kadn 
diğim halkın karşısındayım. Bu be- karşılaşmıyorsak da ileride bu saha
nim için en büyük bir ze\'k ve muvaf- da da müşkülata düşmemiz muh -
fakıyet &milidir. Halkın takdirine temeldir. 
mazhar olmak blr artist için en bü
yük ve unutulmaz bir mükafattır.> 

Olga Çekova bunları söyleı·ken ha
fıf tebessüm ediyor ve güzel, ve me
haretli elelriyle kaşlarım tanzim e
diyordu. Dudaklarına sürdüğü koyu 
kırmızı. simasına daha başka bir ca
zibe ve renk vermişti. 

Oda hizmetçisi iskemlenin Uzeri -
ne mavi renkte ve ııayet güzel bir el
b'se koymuştu. Artist sahneye çık

mak için bunu ııiyecekti. 
Güzel artist bir çok defa oynadığı 

ve muvaffakıyet kazandığı Paristen 
bana uzun uzadıya bahsetti. İstan bu 
la da iki defa gelmiş, fakat çok az 
kalmış. Pürüssüz bir Fransızca söy
lüyor. Ekseriya zevcinin bulunduğu 
Brüksele gidiyor ve ailesini çok sev
diğini ilave ediyordu: 

- cBen kızımın saadeti için yaşa
yan bir anayım. Kızımın bana rak:p 
olduğunu bildiğim halde, hiç bir za
man ona karşı hissetiğim muhabbet 
ve şefkat değişmemiştir ve değişme
sine de ihtimal yoktur.• 

Kızımı hakikaten çok severim.• 
Fakat birden b're locanın kapısı 

a~ıldı ve yeni bir film,, •Öldüren ar
zu• baş rolünü oynayan Olıra Çeko
vayı sahneye çağırdılar. Güzel artist 
tebessümle elimi sıktı ve hafif adım
larla locasından uzaklaştı. 

Nevin Emrullah Gün 

•---Operatör--
Cevclet Mastaf a 
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Yunan ° ıtanda saz araıtırmaları: 
Gaz bulurlar ümidiyle bir çok yer

lerde Yunan milli bankası hesabına 
Amerikalı Rum Vilyam Helmis is
minde bir:si her yerde sondajlar yap 
maktadır. Şahsi serveti yüz milyon 
dolar olduğu söylenen bu zat Türki
yede de gaz aramak için hükllmeti
mize mürııcat etmiştir. 

Selanik 'fuarı: 
Selanik fuarında henüz bir hazır

lık görülmüyor. Pavyonlar harap 
bir halde durmaktadırlar, Bozulmı
yan yalnız Arnavutluk pavyonudur. 
Arnavutlar şahsen bunu yaşatmak 

niyetindedirler. Hükilmet yeni b'r 
saha istimlak ederek Selanik pana
yırını genişletmeye karar vermiştir. 
Yunani•tanın iç şehirlerinde İzmir 
fuarı hakkında halkın bir şey bilme
diğini gördilm. İzmir - Pire seferleri
ni yapan Yunan vapurunun çalışma
ması yilzünden fna.rımıza gelecek 
kafilenin bu işten vazgeçmek üzere 
olduğunu işittim. Aramızdaki kuv
vetli do tluğa rağmen her nedense 
Yunan hükumeti halkın fuarımızı zi
yaretine zorluk değilse bile kolaylık 
göstermiyor. 

Biraz imkan verilse, yilzlerce Yu
nanlı İzmiri ve Türkiyeyi ziyarete 
can atacaktır. 

S&liinik yeni ve ııüzel bir şehir ol
muştur. Rıhtım Kilçük Karaburuna 
kadar uzatılmaktadır. Büyük Kara
burunda bir pllij yapılmıştır. Seli. -
nik halkı vapurlarla buraya akın e
diyor. 

- 33 yıllık saltanatının her ııünü
nü Osmanlı devletinin bünyesine b'.
rer ka~ V~llfllkla ıreçinıı Aptill· t...; . . 

Lutrak. dE ·ı ı- ., d - miyim, varsın, dünya harap olsun! •k fırladı. M mnun bir tavırla , ade-
nı en P aJ aı-ına a uır- vazi.vette bir tehlike yoktur. Bı"r a•-

d ~ Diyebair. Bilmem, Hitler bu'Ou h k b • 
ra ım . .,imali tamamen kapalı \'e 1 ay ırır gi i: !<er gözü ile ben, hiç d• bö"yle tehlı'''e 

k 1 
aöyliyebilecek mi? Fakat Muaaolini - - ~ 

ço sıcak o an bu yerde adeta ye- - Çok iyi hatırlattınız ve bundan <ı:rirmüyorum inanınız bana. 
nin müstakbel ve muhayyel evladına 

ni bir şehir kurulmuştur. Ilık suların ,ahsedişinize çok memnun oldum. Talat paşa, Enver paşanın ku\•-cRoma imparatorluğuna» t'mdiden -
kaynadığı kayaların etrafına mer - .emşirem, dedi. Dündenberi müna· 'letli bir imanla yaptıg"ını bı"ldı·g·ı· bu hepimiz birer hed;ye hazırlıyabili -
mer sütunlarına dayanan kubbeler ip bir baş mabeyinci bulamıyor, bi- 1aadli telkinleri karşısında, hakiki 
çevirmişler. Bir çok kabartma ve çi- riz. Balon, düdük, alt mutarnbası, bi- R f k d ı 1 . . h d 

bat sarmısak biraz kalın boncuk ve- •İm e i i tayin etmeyi üşünüyor- :anaat erıni ız ar a ısrar etmiyordu. 
ni taklidi resimlerle bu hamamların " h · :!um. Aferin Ahmed Riza beye. Çok • vıu atabının sözlerine inanma. ve 
içi süslenm"ştir. Su, çakıl taşı dökül- saıre.. çlrıDIK yerinde bir tayin ve tevcihte bulun· idden teselli bulmuş gibi görÜnü-
müş havuzun içine alınmış; mermer --------------·ılmuş. Hakikaten Viyana ve Alman· ''ordu. Fakat sikayet mevzuunu de· 
oluklardan denize dökülüyor. Halk Uvı.(vi va seyahatlerinde kendisiyle pek ya- ~iştiriyordu. Bu defa da Kafkasya-
burıılardan şaşa! gibi su alıp içmek-• kından temas etmiş, refakatinder 1an hı:ıhsediyor, gerçekten sızlanı • 
tedir. Buraları gayet temiz ve kon- Eakteryolo; •idden memnun olmuştum. Hatta vordu. Ve: 
forludur. Aynca banyo yer!eri de A K [ T 1 d k • e-na onay daha evve kar eşim cennetme anır - Gene çok fena haberler aldım 
yapmışlar ve burasını gözü çekecek b b ·ı· · d b J d Bulatıcı. ııalırın hastalıklu aş ma eyincı ığın e u un uğu sı '3atumdan, diyordu . Verdı'g"ı"mı"z ka· 
bir hale getirmişler. Atinadan oto- mlltelıasıa rada, bana kar.şı_izhar_ı. hürm_et _ve s.a. rarlar hila' fına olarak, Sancaktar bey 
ray, tren ve otobüs sizi iki saatte ge- k k d M 

(Verem Ve Sa.re ) da at neza etını e gostermıştı. u- .1 . d Şakir d Ah d 
tirir. Vesait ücreti 60 kuruştur. Bu- 1 t kk" . h . . B h ar esın en paşa za e me 

eşe ırım emşırem sıze.. unu a-
rada en liiks bir otelde banyo, yatak Bumahane poliA brakolu y.- tırlatmakla beni büyük bir düşünce· bey, Gürcistanda bir müslüman cum 
\"e yemek 3 liradır. amda 74T den kurtardınız. huriyeti teşkil etmek, Batum ve ha· 

Gördüğilm birçok fesli Mıııırlı- Telefon: 4115 Fakat.. Mediha Sultan, Vahidet- valisini bu hükümete ilhak eyleme! 
!arla konuştum ve Tilrkiyeye niçin ı---------------1•~ L f S kk d ıtelnıediklerini öğrenmek istedim. Si- tinin üt i imavi bey ha ın a aöy- için faaliyette bulunuyormuş. Mü9'" 
zin memleketiniz pahalıdır. Dediler !ediği takdirkar sözlerden ve izha• lüman Gürcü eşraf ve as.ilzadelerin-

lliç de öyle değil. Beş yıl evvel gör Eleksir Şahdp e:ti~i teveccühten mem~un olm~ış den bir hayli de taraftar bulmuşken-
dilğüm Yunanistandaki ucuzluk ile ıı;ıbı kızardı, sıkıldı. Çekıngen hır ta- dine .. Bu teşebbüse aleyhtar olan· 

bugünkü Yunanistanda bulduğum Basur memelerini gi- vırla: lar da kayınbiraderi Arslan beye teh-
pahalılık her halde cTürkiyede ha- - Bilmem ki, ıevketlim, dedi. did ettiriyormuş. Arslan, şimdi.. 
yat zordur. dedirtemez. derir, Kuvveti, Erkek· Ferid kulunuz Lütfi Simavi beyi pek Enver paşa, bu haberden canı sı-
Şöyle böyle İzmir ucuz ıehri- liti. İftihayı arttırır. layik görmedi bu ıerefli hizmete o kılmış gibi alnını kırıştırdı. Ve sinirli 

mizdir. Söz aramızda istanbulda gün. itiraz etti. bir tavırla muhatabının sözünü ke 
Parkotelin gazinosunda cbir patlı- dır. Buraya derhal asfalt bir yol ya- -Ahmed Riza da muhakkak mü- serek: 
can, pliv, bir şeftali, armud, erik ve pılmaktadır. dafaa etti değil mi, Lütfi Simaviyi?. - Kuzum paşam, dedi. Kirndet 
bir bardak ayran• alan üç kişinin ye Bugün 4 Ağustos. Günlerdenberi - Evet arslanım. aldınız bu haberleri?. 
meği sekiz lira tutarsa seyyahların Yunanlıların tesidi heyecanla bek- - Ahmed Rizanın noktai nazarı - Batuma gönderdiğim bir me • 
bizim memlekete pek uğramamaları- !edikleri gün. Kraldan ziyade Met ak doğrudur. Bilirim, bizim Feridle Lüt- murdan. 
nın sebebini daha iyi bilmiş oluruz sasın adını işitirsiniz. fi Simavi arasında evvelce bir hadi- - Doğru mu acaba? .1 
Atina aiaçsız ve çıplak bir şehirdir Şimdi sabahtır. Sindagma meyda- se geçmiıti. Her halde onun tesiri ile- - Elbette doğru. Bana bunları bı • 
Şehrin üstünde gece g!lndilz beyaz nına bakan oteı:min altından binler- dir itirazı.. Lütfi Simavi beyin sahip diren zat, Aslan ile Öziirgette uzı:ı" 
bir gelin duvağı gibi eski tariht 2500 ce genç, asker ve mektepli geçerek olduğu bir çok meziyetlerind n ha~- uzadıya görüşmüş. Sakir paşa za

1 
e 

y11 evvelki hayatı canlandıran Akro- stadyuma doğru gidiyorlar. ka bilhassa, ittihatçılara karşı muğ- Ahmed beyin yanınd~ bir kaç gün:: 
pol:n etrafında Amerikalılar geniş Ben de çalı~kan ticaret ateşemiz 1-ıer ve muhalif bulunması benim için :ılıY"•· Bütün bu faaliyetlerin bı?' 
hafriyat yapıyorlar. Yüzlerce ev yı- Mitatla beraber gitmeğe hazırlanı- nucibi 'stif~d~cir. K~rarımı verdim. zat şahidi olmu• .. 
kılı)'or. Büyilk bir saha içinde sayı- yorum. Akşam Yuıroslavyaya ıreçe- l_ütfi Simavi beyi baş mabeyinci ya- - Df'vP"'I e<lel'."k -
ıız uki eııerler meydana çıkmakta - ceğim. >acağım kendime.. (Yeni Sabahtan) 
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Atin ada bir cinayet 

Bir deli, kilisede pa
pazı öldürdü 

Heyecanlı bir kaza 
Bir kamyon, köprüye 

takılı kaldr 

[(anlarla s1çlarını ıs latıp taradı. Katil, 
Ezrailin kendisine bu vazifeyi 

verdiğini söylüyordu 

Dün kum almak üzere İzmirden 
Bornovanın Kavaklıdere köyüne git
mekte olan İzmir belediyesinde 284 
numarada kayıtlı şoför Rahmi Çelik 

idares:ndeki kamyon heyecanlı bir 

kazaya uğramıştır. 
Kamyon, lzmire 8 kilometre 

uzakta !~ıklar köyü mıntakası dahi
linde ııafıava aid Yeni köprüniin iize. 
rinden gec:~rkPn ~ol taraftaki muhn-

• 

-.. faza demirleı ine çarparak 9 metre 
derinlikteki köprüden aşağı düşmii. •• 

· \'e kamyonun, arka sağ te,kerliği ki\p
rh.~e a:-1ılı yaziyette, ön kısmı topra
ğa gömiili.i halde kalmı:;.tır. Kamyon
da şoförden başka kim:-;c bulunmn
dığınclnn nüfusça zayiRl olmaman1 ı<ı- ı 

tır. Knza Şoför Rahmi Çt'lif~in kaıı1-
\'0nu. ar!<asındnn gelen ,.c adı lıilııı
~iyen . içerisinde yolcu hulunaıı h"r 
taksin-! ,. 0 1 \'<>rmek için ıliı eksiyonu 
~ola .kır~a:-;ııı<laıı olmu~tur. Ş0t'Or 
kuı-tulmuştur. 

dığını gördü. Tehlikeye girmiş olan 
bu şehrin çocuklarını_ ~uh~fa~a .. ve 
emniyet altına a lmak ıçın ~ozonun: 
de tutubn tedbirlerin hepsı de s<ıthı 
bir mahivette idi. İlk tedbir olarak 
düşünüle.n şey 6 ile 14 yaş arasında 

Hind taassubu 

Hintlilerin korkunç di
i yinleri 

A 

nı 

lngi:izler mani olamıyorlar. Kendi
lerini kurban edenlP.r bile bulunuyor 

Katil ve papaz olan çocukların hocaları ile birlikte 
Atina - !\foranın Patros vilayeti- re girmiştir. Onu gören papazlarda sınıf sınıf şehri terk etmeleri oldu. Çiviler üstünde oturmu§ hir Hind fakiri 

~)e merbut Erimonso köyünde Ajiyo ~deli oğlan gelmiş> diyerek gülüm- Bu tedbir alınırken, çocukları yalnız Almanya ile ingiltere ara::;ında yolcular onlnrn yiyecek \'e içecek ve 
0
ndon kilisesinde feci bir cinayet semişlerdir. tayyare tehlikesinden uzaklaştırmak başgösteren mü temlekeler mesele- rirler. 

01nıuş kilisenin baş papazı ilç taban- i\leryenı ananın heykeli önünde <leğil, ayni zamanda onlara tahsille- ~i, lng;ltere devletinj haklı bir suret- Her yerde hürmet ve hayranlık u
~a .~erınisi \'e on beş bıçak yarasiy- durarak i::;tanoz çıkarmağa başla - rine devam etmek imkanı bulunacağı te düşündurmektedir. İngiltereye yandıran hacı kafilelerinden bnzıla
ke ~ldürülmüştor. Bu feci cinayet mıştır. düsünüldü. Fakat Lu sistem, vadet- nazaran, onun nıüstemlekelerden rı ömürlerinin sonlarına kadar keıı
b esıf bir servi ormanının ortasında O sırada kilisenin baş papazı da tiğini yerine getiremedi. Zira bocala beklediği şey, bizzat müstemleke dilerine kafi gelecek miktarda iane 
ıluııan kifücnin nvlu~unda ifa edil- gelmiş ve delinin biribiri üze.l'ine is- rın fevkalade kabiliyetli kimseler ol- halkının medeıı:yet ve refaha kavuş- de toplıyabilirler. 

ttıiş ve civar köyler katil yaknlanın- tavrozları çıkardığını görünce eler- malarını istilzam ediyordu. Baıılan- masıdır. l\Iaamafih uzun süren meşakkatli 
~aya kadar oldukça korku geçirmiş- hal ayrılmış ve kili:senin bahçegine g!çta yapılan tahliyede, çocukbrı ai- Me~eHi, son ~amanlarda İngiltere seferlerde, en pis ,.e bulaşıcı hasta-
<!rclir. çıkmıştır. Biraz sonra Marka da ki- le yuvC\larına tevzi etmek meselesi Hiııdistandaki dini taassuba ve ora- lıklar hacıları sarsmaya başlar. Bu 

•n Rhatil l\Iarko yakalandıktan sonra liseden çıkmış ve bahçeden geçer - güçlük doğurmadı. Ancak harp uza- daki ibadet şekillerinin insan şahsı- hastalıklar onlar için bir bela değil, 
t u nrrirlere bcyannatta bulunmak- ken baş papazın, dıkça çocukları kabul edip onların ııa Ifiyık gördüğU eza \7C cefaya dair bilakis hak uğrunda ezeli saadettir. 

1an imtina etmiş. Ancak jandarma- - Gününüz hayırlı olsun Mrko ! bakımlarını Üzerlerine almış olan ai- çok ciddi tedbirler almnyağa l..ıaşla- Hindli zahidi er. ölenleri, mera imle 
arıa cinayet hakkında yaptığı mü- Demes:ne mukabil tabancasını çek lelere bu vazi) et ağır bir yük oldu. mıştır. mabede kadar yanlarında götürür-
~~kaşada cmuhacirleri imha etmek miş ve baş papaza üç kurşun sıkmış- Bu böyle olmakla beraber, bir ta· Hind linin :~llaha kendi kendini ler, ya da yolun bir kıyısına gömer -tn Allahtan emir aldığını> sBylemiş tır. Atılan mermilerin ilçü de hedefi raftan çocukların ekseriya di3iplin - kurban etmesi, sivri çivilerle mücch- ler. 
ır. bulmuş ise de baş papaz devrilme- den anlamamalatı büyük bir derd hez olan sandukaların üzerinde yıl-

* r:tıİlk tahkikat cinayetin ou su- mf' iş billilkil's hayatını kurtarmak için kaynağı olurken, diğer taraftan bu larca ~tu.~·ladr.~~- .. hköttürlükml kalkmaııdı: 
e ika edildiğini iÖStermşitir: ırar yo arını tutmuştur. Fakat ka- . • . . . . •Jc... e ı o urucu as a ı · nra en ı snyesinrle, son nylar znrlman hncce 

01 
l<atil l\Iarko baş papaz fyoskimi ti!, papazı takip etmiş elindeki tn- gı~ı aılelerm -~~~ı._ı.kları ıstısmar e1ttı arzusıyı tuıuıam~ nn kın rntimc-ı:r gen11ıcr~rasııüTh nıç -orr-ou aşıcı 

HUkümetin aldığı sıhhi tertibat 

h dUrmek planını cinayetten çok da- bancanın mermilerini kamilen ilze- len sık sık goruluyordu. l'ahmaııına kavuşması, dünyadan her hastalık çıkmamıştır. 
a evvel hazırlamıştı. Bundan 15 gün rine boşaltmış sonra yerde serilen Bu vaziyet teker teker olmak ü - ~uAretle el Ve etek _çeker~k aç. ve _bi- Bilhassa Ganj nehrinin mukaddes 

~vveı köyde cBen kilisenin baş pa- papazın üzerine eğilerek, zavallının zere ikinci bir tehlikeyi zarurt kıldı ılaç sefaletle vakıt geçırme::.ı Hmd sularmda yıkanan binlerce hacı. ev-

oazını öldürmeği aklıma koydum. ki, grup halinde yapılan tahliyeden .ıalkını günden güne el'itip tüketmek velce oldug~ u gibi karmakarışık "e 
nu 1 vücudüne bıçağını 15 defa batırmış, h h 1 t r . 

~· 1 n a beraber Sotiriyi cehennem~ hem daha güç hem de da a pa a ıye eye ı. pis bir şekilde değil, tam bir intizam 
t o lıyacar.ım· dı.'-'e so-yleyı·p durmucı. cesedini param parça yapmıştır. mal oldu. Hind zahidlerinin Allah:, hakika-

ti ' " '6 ve temizlikle dini vnzifelerini ifa et-ıır. Marko papazın vücudünün feci su Bundan sarfınaar, bir defa tahli- ten müminlerinden bu kadar kor- mişlerclir. 
~:Bazan da eben rüyamda Ezraili rette parçaladıktan sonra bıçağıyl~ Ab' 1 1 kl kunç fedakarlık mı istemektedir'! 

gcırd~ yeye ta ı tutu muş o an çocu arı . . . . k Kızılhaça mensup doktorlar, has-hu unı. Beni baş papazla beraber kamını açmış ve karnından avuçla . . . .. .. .. . hl' .
1 

. Hıclayete kavu~mak ıçın çıçe · has 
"d~Un nıuhncirleri öldürmeğe teşvik aldığı kanlarla saçlarını ıslatarak ıkıncı, hatta uçuncu hır ta ıye 1 e u · ta lığına tutulm.ık ve Lu suretle yl.z- talrnkıcılar, devletin resmi teşekkül-
" ı~or.> taranıağa başlamıştır. zakl~ra sevk et:rıek icap etti. Zira de yi.lz Allahııı huzuruna ulaşmak leri her yıl Lu kafilelerin sıhhi \ ' C 

l:>edi- · d d ı t Facia şahidlerinin verdikleri ifade em~ıyet~e o~duAg~ sa~~lan Y~~~er, .as· temayülü, Hindli tarikatçılar arasın. ahlaki durumlariyle yakından ala -
c· gı e uyu muş ur. · k ıyetın anı degışmesı uzerıne d t L'. b. ~ <l • kadar olmaktadırlar. l'ı) ınayet günü alessabah köyden ay ye göre l\Iarko baş papazııı kafasını erı vaz a a ıı ır a ettır. 

ıe;~ken yolda tesadüf ettiği köylü- da kestikten sonra uzun saçkmndan birdenbire tayyare hücumlarına ma- Onlar, çiçek hn,;talığına, 
~1 ın suallerine karşı cElim ve bıça- yukarı kaldırmış, bir kahkaha ~a- ruz kaldı. - Bütün hastalıkların en mukad-
trı ttı hazreti Ezrailin ve Meryem ana- \'Urmuş. Ondan sonra kafayı yere fır Bu sefer çocukların hava bomba~- desi, en ulvisi derler. Çünkü ç:çek 
lı~Zın emfrlerini infaza memurdur. !atmış gene istavroz çıkarmış ve dımanlarına alıştırılmaları ve kendı- hastalığı, derhal in::.anı semavata çı-
~a aını onlardan alıyorum. Ben ne kaçm~ğa başlamıştır. lerinin alıştıkları muhitlerde bırakıl- karır ve Allaha kanışturur. 
lı'a~abilirim.> Cevabım vermiştir. Katil :Marko yakalandıktan sonra malan düşünüldü. 
se tt cinayet ika edebileceğini kim- Patros müddeiumumiliğine teslim e- • . ~ncak bir ?0 k .şehir le kasaba de~ Puride yapılan Rnt bayramların-

ı> ıth.nıin etmemistir. dilmicı ve tahkikattan sonra ki.irek gıştırmek netıcesınde spanyol ço - d .·· 1 h"d t b' h . 
"\. • "' kl b .... k b. k d u a ) uz erce za ı , am ır uşu ı-atıl Marko bu zihniyetle kilise- hapishanelerine sevkedilmiştir. cu arı!'lın uyu ır ısını yur un . . 

yuvasını kaybetti.. Bunların çoğu, çınde mukaddes bır arabanın teker-** artık anne ve babalarının nerede ol- ]ekleri altına kendilerini atarlar. Bu 

arp Vukuunda Çocuk• duklarını bilmediği gibi, bir çok an- araba, muazzam bir gerdunedir. 
ne ve babalar evlatlarının nerede ve Ayinlerde ölümü tam bir süktlnla 
ne halde kaldıklarını bilmiyorlar. karşılamayanlara ve ondan korkan-

ı k H alen, bir harp takdirinde çocuk- !ara iyi nazarla bakılmaz. Allaha 
arın orunması ların emniyeti me~elesi ile en esaslı ka"uşmak, cesaret, irade, ve hik-

l bir surette meşgul olan memleket metle mümkündür. 
N Zür her Sa vtun a' tan 1 İngilteredir. Bu maksatla, memleket, İngiliz polisinin şiddetle takip et-

i oy e ~ biri tehlikeli, b~~i bita~af' ~iri de em- tiği bu merasimlerde ölüm vuku bu -
Sh h b• • b b niyetli olmak uzere uç bolgeye ay· lur bulmaz, derhal şeyhler ayağa t'anya ar ının anasız, a asız, yu- rılmıştır. kalkarlar ve zabıta şeflerine, 

b k \J J Resmt plana göre tehlikeli bölge· - Arkadaşımız bir kaza netice -
Va SIZ Jra ftgJ ya VrU ar de bulunan bütün çocuklar ve bu sinde ölmüştür. Onun ibadetle nlfı-

Kali alihesine insan kurban edil
mesini, İngiliz kanunları şiddetle or-
tadan kaldırmıştır. Bunun yerine vü
cudüıı bıçakla, yahud kızdırılmış de-
mirlcrle yakılması baki kalmıştır ki, 
onun da yakın bir zamanda ortadan 
kaldırılacağı üınid edilmektedir. 

İğneli sandukaların üstıinde aç a
çına ömrünü tiiketenler, zehirli ak
repler yiyerek derhal ölenler ve ya • 
taklarına saplndıklaıı ateşli şişler)~ 

necata ereceklerini tahayyill edenler 
bugün Hiııdistanda tahminden dnha 
fazladır. 

Hind dini haddi zatinde en yük -
:sek felsefi akideleri sıncsinde topla
mıştır. Ancak, nazariyattan kurtula
rak kanlı bir tatb:ke yol açan ve ha
kiki akidelerden ayrılan Hind tari
katlarının kökten ıslahı ingiliz şef
lerinin en kafi arzuları meyanında
dır. 

()~!?ıo de Almanyada 1.500,000 ların ne suretle muhafaza edilebile- çocukl~rla birlikte lohusa ve me - kası .Yoktur. 
l'f~ it~ ;e 800 bin malul çocuk vardı.! cekleri meselesi günün davası hali- medekı yav~ular: .. buradan alınıp, Derler. .. . Sinir hastalıkları mütehassısı 
1 rp a.fetı' · .. F 'l" t · Id kısmen emnıyetlı bölgede bulunan Fazla coşkunluk gosteren zahıdle k 

*** 
eri d nı goren ransız vı aye - nı a ı. k . . . . . Od tor 
t .. ı_n e ayn' ld k b d H ki h A b. 'f köylere kısmen de çocu kolonıle - rı polıs tevkıf ederken de aynı fer-
L~ tı.ıhan ıt ydı ~ gerd~l ~ enekn gbe-ı·r arpet, çocu ara ususı ır ı ına rine ye;lestirilecektir. yadlar kopar: [smaı·ızı·ya Tregul fl"J e avı e ı emıyece ·· ·ı · · · · kA I ştır • 

... de bul . . gosterı mesı ıçın ım an ar ara - Daha şimdiden bu gibi çocuk ko· - Onun bu coşkunluğu dini sebep-
~ildi. Unan 50 bın çocuk tesbıt mak, umumun tasa ve kaygusunu lonilerinin kurulmasına başlanmıştır. ten değildir. Kendisi ötedenberi böy. Memleket haatahaneai Emrazı 
t·· Cihan h b' . . l b" teşkil etmektedir. Bu bakımdan, her Bu koloniler, evvela bir tatil kampı le biçimsizlikler yapard~. akliye ve eaki asabiye mütehaaaııı 
ijtı l'Q ar ıne gırmış 0 an u - şeyden evvel tayyare hücumlarına olarak tecrübe edileceklerdir. Yapıl· * Dr. lamail Ziya Tregul İkincibey-
qetı ernleketlerde, çocuklar vaktin- hedef olmak gibi büyük bir tehlike makta olan resmt neşriyat ile de ço· Puriye, Benares'e, Allahaba'da sokağında 25 Numaralı hususi mua-
lqlqtevvel rnektebinden alınarak, tar karşısında bulun~n şehirler ve kasa- cukla:-ın nasıl muhafaza ve emniyet hacce giden hacılar, yollarda ~üril • . yenehaneainde. haııtalarını muaye· 

(SAHiFE 9) 

s 
Sporcuların istifa, 
nakil, tescil vesair 

işleri 
Beden terb:yesi genel direktörlü

ğü iki sene müddetle, tecrübe mahi
yetinde olmak Üztre bilumum ııpor
cuların, tescilleri, nakilleri ve yalnız 
futbola şamil olmak üzere futbolcu
ların müsabakalara ittirAk muamele
leri için y~n1 esaslar tespit etmiştir. 
Bölgelere f·amim edilmek üzere olem 
bu hükümleri ehemmiyetine binaen 
olduğu gibi naklediyoru?.: 

Kuliiplere yeniden gİrenl~r: 
En·efr~ hiç bir .ırnlube tescii!eri 

ynpılmaıııı~ azaların tescil mu.m;clc
leri i.ıölgeierce ve genel direktöı·'Gk
':C ~imdlyc kadaı· olduğu gibi Ecııc
n iıı ht ı· ayında yapılaca ":tır. 

Hük(,met tarafıııdan kapatıl&ti \'C~ 
ya fut 1lol şubesinin faaliyetim re' -
men ~ndl eden kulüplerin aza!n•'lnn 
da <'V J<.•lce hiç bıı- kulülı0 to,,,~ji'eri 
yapılmnm1ş ..:ılaıılar hakkındaı.i hü . 
kumll'r tutbik edilecekt:ı·. 

Kulüp ve bölge değiştirenler: 
Kuli!p ve bölge değiştirenlı:n.· i~ln 

her .ıaki!dc resmi miisabaka) a jşti1 

rak :çin lisan::; müsaade i almak şnrt. 
tır. 

Ewci<;E' verilmiş olan lisan rnUsR· 
adcsi yrtlnız o zamanda aznnm mii~ 
:;eccd b:ılunduğu kulübün mlısaLR-

kal:ırıııa girmek için muteber oi2cai<
lır. P.aşka kulüp ve bölgeler içir. hı\k 
mü olnııyacaktır. Kulüp ve bölge d~
ğiştiren azalar usulü dairesinde isti
fa ve istifaların kulübünce ve bölge
since usulü dahillnde kabul ve tas
dikinden sonra yeni intisap edecek
leri kulüplerde hu~usi spor faaliyet-
1erine iştirak edebileceklerdir. 

Yalnız bu azaların genel direktör
lükçe nakil ve lisans müsaadesi mu
ameleleri yalnız ağuosto.s ayı zarfın
dn '\'np.ılacnk \'e ey!OI ayında bölge
sine tebliğ edilecektir, 

Resmi müsabakalara İ§tİrak eden
ler: 

Bölgelerce ve futbol federasyonun 
en tertip olunan müsabakalar resmt 
olarak kabul edilmiştir. 

Kulüpler bu müsabakalara tescfl
leri yapılmış ve lisans almış, azalan 
ara ından seçecekleri müsabıklnrı 

göslel'en ve en geç 15 Ağustos tari
hine kadar bölgeye teslim edilecek 
olan mühürlü ve kulüp reisi ile umu
mi kaptanların müşterek imzasını 

taşıyan bir liste vermek suretiyle iş
tirak edebileceklerdir. 

.:vıuayyen zamanda bu listeyi ver
miyen kulüpler o sene için resmi fut
bol müsabakalarına iştirak ettiril -
miyecekleri gibi, ne suretle olursa ol
::.un bu ı;steyc ismi ynzılmıyan mu -
sabıklar o enenin müsabakalarına 

gircmiyeceklerdir. 

Bölge birincilik müsabakalarına 
iştirak etmemiş bulunan futbolcula
rın o devrenin grup \ e Türkiye birin

ciliklerine de ve bu gibi mütemmim 
mahiyetteki mü abakalnra girıneğe 

de hakları ol mı) acnktır. Listelerin 
bolgelere tesliminden sonra bir sene 
müduetle bu listelere yeniden hiçbir 
futbolcunun iLmi ilave cdilemiyecek
tir. 

Umum müdürlük bunun için böl -
gelere matbu üç renkli listeler gön
derecektir. Bunlar yazı makinesi ile 
doldurulacaktır. 

Listeler 15 Ağustostan 30 Ağust~ 
sa kadnr bölgelerce tetkik ve tasdik 
olunacak Ye en geç bir eylülde genel 
direktörlüğe gbnderilmiş buluna
caktır. Merkezue 15 eylUle kadar tet 
kikatını bitirerek listeler 30 Ağus
tosta bölgelere iade edilecektir. 

ı 939 yılı için bu mühlet kulüpler 
için 30 ağustos, bölgeler için de 15 
eylUl tarih:ne kadar uzatılmıştır. 

~ta~ .. '-'eya endüstriye sevk edilir. balardaki çocukları korumak ilk plan altına alınması lazım geldiği hususun nerek ve günde dört. yUz metreden ne ve tedavi eyler. 
~tici.ık~ 191 7 de lngilterede 700 bin da yer almış bulunuyor. da aile mütemadiyen tenvir edilmek- f~zla mesa:e katetmıyerek hedefle- ,

1
..,______ Diier hükümler: 

~tı b·· '! ba§ı edildi. Harbe girmiş o- Hususiyeti olan bu sahada İspan- tedir. rıne varmaga çalışırlar. D_o_kt_or______ Futbol takımlarının birinci, ikinci 
~~ \lt~n rnemleketlerde çocukların yada elde edilen tecrübeler, bir çok Fransa da buna benzer tedbirleri Bazı müminler. boylu boyuna scc.- M ŞEVKl U UR ve üçfü1cil~ünün kadrolun nyrı ayrı 
tı!N!~~. ısti}larn eden surları korkunç bakımdan öğretici bir mahiyeti haiz- göz önündl'! tutmuştur. Fakat nufu· deye kapana kapana . seyahatlerine · ll cetvellerde gösterilecektir. Müsaba-

·~,, l.ı b ll' Dahili baatahklar mliteh uuı 13 tıldu. dir. su çok kesif olan Belçika, bir harp devam ederler. Ekserıyetle yıllarca l:alarda üst takım kndrosunun fut -
~İt k lıRUn Avrupa yeniden bütün İspanyadaki sivil harp, birdenbire halinde topraklarının bir kısmını su devnm eden bu seferleı de, Hindliler, lkinc~ ~:r~~ ~~ka3;~0• 82 bo!cuları alt takımda oynntılmıyacıık 
t~t~~~~}'~ kaplıyac~k olan bir harp patla~ıştır. ~ir milvoı: nu~u~u .?lan altt~da ~ır~kacak olan ~ollanda ile i~ce ~ir ku~ak ~U~te ~n olmnk. tize- Hastalarını Sabah an itibaren•• tır. Alt takım kadrolarından iist ta-
~\t~\t i ~ın tehdidi karşısında bulun- Madrıd şehrı, sabahleyın gozunu aç. lavıçre gıbı memleketlerın bu bakım- ı e çıııl çıp ı aktıılar. Uğradıkln~ ı şe~ Vf>rr ,t,. •,; k"b•ıl ve muııvcne <'d~r. kımlnrn oyuncu nlınabilecektir. 

Çın bir harp takdirinde r.rı,.uk- t•"ı ?•m•n hir harp sahası halini al- dan vaziyetleri gü~leşmektedir. 1 lirler, yahud yolda rastgeldıklcrı ______________ _., - Devamı 10 nuncu ıahifcde -
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Sahife: 10 <ANADOLU) 

illi piyango SPOR 
- Baştarafı 9 ncu Sahifede -
Iıistelerde adları yazılacak olan 

d l l futbolcuların o sene için yeniden sıh-
İy an gO mü ür üğü, muame atı hi muayenelerinin yaptırılmış ve mu 

Yeni teskilata devretmeg., e basladı ~~:~~: nde:~~ı:r~~~:r!~ü;~~~etiş:~.:ıa~,1~ , , . 

M ır eri heyeti 
Yakında şehrimize gelec~k ve asber-i usulle· 

rimiz etrc.f,nda tethikat yapacaktır 
Kahire, 9 (A.A) - Ana<lolu ajan- Prens İsmail Davut, mühentlis bin-

1 O Ağustos 1939 Perşembe 

Zayi Pasaport 
İki sene evvel Bandırma yolu ile 

1 tan bula giderken .} oldn pasapor
tumu kaybettim. MezkUr pasaportun 
hükmü oJmadığını ilan ederim. 

Ardaı n otelinde m~safireten 

mukim Pirz.erinl Ba~ ram oğlu 
Mehmed Demir 

Tayyare piyango müdüriyeti Piyango ikramiyeleri, .eskisi gibi t~sdık edilmiş olması lazııngelecok- sınm hususi muhabiri bild ; ı·iyor: başısı İbrahim Sadelmısri, nakliye 

muamelatının yeni teşkil edilen Mil-1 hiçbir vergiye. ve. kesintiye tabi ~l- tır. Ordu teşkilatımız ve askeri usul- önyüzba~ısı Haseneyn Lütfi, makine Z 
Ji piyango idaresine devri için, yapı- maksızın, tevzı edılecck ve biletlerm !erimiz etral'ında tetkikatta bulun - .. \, lb h' ı .. b a vi 

Y 'd k ı·· 1 t ·ı ı·ı · - . . yuzlTaşısı ra ım, evazım yuz aşı-
lan hazırlıklar tamamlanmıştır. De- ihtiva ettiği ikrnmiye, merkez. ban- enı en ·u up erce escı ec ı mış mak uzerc yakmda Tiirkıyeyi zıyaret . .. . . k b' 

k olan azalar müsal>aka listelerine ela- edecek olan Mısır asker' he\· etı• J<a- sı Dıyak .Muhelhel. 1935 senesı Dınar ılıca me ·te ın-vir muamelesine başlanmak üzere, kası mcr ez ve şubeleri tarafından · ı ~ h d · · 
11 te rinievvclde yapılacak o1an al- derhal öelenecektir. )lilli piyaııga hil oldukları takelirde listenin kulü- hire topçu kumandanı Tü~general Heyete sivil olarak da harbi.re ne- ~en ald.~~~ ~e a e~namemı za?'~ ~t-
tıncı keşide beklenmektedir. müdürlüğü tarafından çıkarılacak be verildiği tariht.en itibaren o ~e - HUsnii Elzeydi paşanın riyasetinde zaret: biidce kalemi müdürü Osman tı~. ~.enıs~nı a1acagımdan eskısının 

Mülga piyango müdürlüğü, 0 ta- b!letıer, önümilzdeki ikinciteşrin nyı nenin resmi müsubaknlanna iştirak aşağıdaki zevattan mürekkeptir: •revfik ile ticaret vezareti memur- hukmu Y? tur. . 
935 rihe kadar mevcud kadrosiyle vazi~ başında atışa arzedilecektir. edebilecekJerdir. Albay l\f u tafa Essadık (harbiye )arından Ahmed Selim refakat et - ,,. Dın:!~~:::~~~e:~ 

fesine devam edecektir. Altı aydanberi, İstanbul tayy:ıre mektelıi müeli.irü) , Suvari binbaşısı mekteclir. 
6 

K I D • 
· · latif alar: 4 ema inçeı 9 lkincikanun 926 da neşr..!di!en pıyango müdOrıyeti muameJiıtını te~- 00 

bir kanunla tesis edilmiş olan Piyan- kik etmekte olan !aliye müfettişleri, Bir azanın kulübünden istifası ha-
go müdüriyeti, 15 ikincikanun 'J26 tetkiklerini b'tirerek ~aporl~nnı alit- linele ayni bölge dahilindeki veya baş 
da bilfiil işe ba lamış bulunduğun~ kadar makam~ vermışlerd r. . ka bölgelerdeki bir kulübe nakledi· ı 

• 
ıg ter aı 

• göre, J 3 sene 9 aydanberi vazife gör- :ap~lnn. t~tışler, tayyaı e pıynngo le bilmesi için ayrıldığı kulüpten her 
mekte idi. Yılbaşı keşideleri de d<ı· m_üda.n.yetmı~ hesaplan~da en ufnk türlü zimmetten beri olduğunu gös.-
hil olduğu halde mülga piyano-o ınii- bır flışık dahı görülmemıştir. teren bir ilişik kağıdı alması ve bu~ 
dürlüg-Ü zaman:nda, 171 k~icil"'lik zı tedbirler dOşilnülmektedfr. nu bölgeye tasdik ettirmesi Uizımdır. 

Dün donanmanın ihtiyat filo- Devlet Hava 
lstüa knğıdı iki nüsha olacak ve bi-

bilet ~ıkarıl?1ıştır: Bu blletleı:e isabe~ ya) an d 1 r ri bölgeye diğeri kulübe taahhütlü 
eden ıkrarnıye mıktan tahmınen ellı kt 1 ·ı k · K 

1 1 
T 

sunu teft.:ş etti yolları 
Lonclra, g (A.A) - Dün akşam gemiler, gnnbotlar, ufak torpitoln!" J • ı·ı .. •J 

elli beş milyon lira arasındadır. Tay- Londra, 9 (A.A) - Romanya se- ~: upka ,,;1·e0rı eüce t.r.f du ükp.:rdı ı· 
. . •~ l 'Jk d f f' . B T·ıe ·1 f 'k b b h şıgi yo sa g n znr ın a agı mı yare pıyangosu püin an ı e a ola- ırı . ı a ı e re ı ası u sa a sa- ki d' ' b"" . 

Peı thden hareket eden kral bugi.ın topçekerJer bulunuyordu. Bunların zmır l ere mU} ~ 
saat 10 ela ihtiyat filoyu teftiş etmek arnsındn dört filotillaya taksim ~dil· Çoktanberi beklenilen lzmir 

rak Fransadan celbedilen bir 111:.ite- at 10 da Bukreşe hareket etmi•;ler- ;·.~rec~ er b1~· 
7
arsa olgeye ve ıs

has!ıs tarafından hazırlanmısh. Bu dir. Elçi bu seyahatinin Romanyıı.mn 1

1 
a ek eneh. ıldircceklerdir. Sebepsiz 

·· h 'Ik · l · ı: ı a··k şt b ".rifk kt' · · o ara te ır edilirse mastafi genel mute assıs, ı tertıp erın p an arını u re e yenj r ı~· raz a ı ıçm d' k .. 
1 

• . • 

üzere Veymotha gelmiştir. Kral bii- , mi$ 16 kruvazör, 36 distroyer, ve İstanbul doğru Hav Yolu 7 
yük halk kütlelerinin alkışları ara- mahalli filotillnya aid d'ğer 18 dist- Ağustos 1939 tarihinden itiba-
.sında baştan başa bayraklarla do- royer yer almış bulunuyordu. ren sefere başlıyacaktır. 

b. · · f ·· · ü k ı · · · ı · ·1 ıre tor Gge müracaat edeceklerdıl'. ızzat tanzım ctmış ve ve ah uzerı- m za ere ere gırışme ı mese .esı ı e nanmış sokklardan geçerek derhal En mütekamil ve en konförlü 
ne, bu vazife piyango müdürlüğü ta- nlakası olduğuna dair olan şayialan 
rafındnn deruhde edilmiştir. tekzip etmiştir. 

Piyango müdürlüğü merkez b.d. 
rosunda, 3; kadar memur vardır. 
Bunlar, 1 l teşrinievvele kadar, Tay. 
yare piyango müdürlüğü emrinde 
çalışacaklar ve bu tarihten sonra, Mil 
li piyango müdürlüğünün yeni teş 
kilatında yer alacaklardır. 

o 
Mcgo!İst:ın hu· 

dur1arındd 
Milli piyango müdürlüğünün Tokro, 8 (A.A) - Domei ajansı-

merkezi Ankarada bulunmaktadır. nın .::uançukov l\'Iogolistan hududun. 
lstanbulda Milli piyango işlerini tan-

dan aldığı bir habere göre , üç gün

Binclşaves mend·reğine gitmi~ ve IS tayyarelerle yapılacak bu sefer-
.Ayni bölge dahilinde bir .kulüpten orada amirallik birinci loı du Lord lerle, postanızı, kolilerinizi ter-

is~ifa edip a~·rıl~lıktan sonra. başka Stanhope tarafından karşılanmıştır. Kara, deniz ve hava cihan gönderiniz. Zaman ve pa-
b~~ kuHıbe gı:mıy.en nza. e kı kulü - Bu esnada filamalarını çekmiş bü- ra tasarrufu noktasından yolcu~ 
bune kaydetlılemıyecektır. tün harp gemileri kralı 21 ntım topla kuvvetleri manevra· luklarınızı bunlarla yapınız. 

M . • . • _ ·elfimlamıştıl'. Kral buradan Roynl [ k lzmir lstanbul sefer müdde•i 
• eşru bır mazeret dola): ısı.} le bol- Barg saltaıınt motörilne bine. c·k ar yapr..ca 1 aaat 50 d-kika ayni günde Is. 

ge değiştirenler eski bölgelerine dön Victoeria And Albcrt yatına çıkmı· Kahire, 9 (Radyo) - Mısır kara, b l . l . . . . 
dükler' takd' d esk' ku1u··p1 · · lj denı'z ve hn"a ku"vetlen·, bu a'-'ın ı~ tan u a l§ ennızı görür e evı· 

• 
1 ı ~· e, ı erme gı- \'e yatta am'ra!J ık yüksek konseyi ' ' J " nize avdet edebilirsiniz. 

rebıleceklerdır. Fak at bunlar da ku- azası ve manevraları refakatinde sey- inde manevralara başlı:racalc.lardır. , 
lüp \'e bölge değ:ştirenler hakkında- redecek olan Fransız bahrh.·esi v.c- :Manevralar iki gün devam edecek- Bilet ve tafsilat için ATA-
k - TÜRK caddesinde: i hükiimlere tabi olacaklardır. nelkurmay başkanı amiral Darlan tir. 

zim için bir şube açılıp oçılmıyacağı 
henüz belli değildir. Bu vazifenin 
Merkez Bankasının İstanbul şubesi· 
ne bağlı b:r teşekkül tarafından de
ruhte edilmesi de muhtemeldir. 

• " tarafından selamlanmıştır. 'T' b/ S b VV. F. Henry Van 
lük bir fasıladan sonta buir gölü cj,.. Resmı musabakalarda kuliipler Portlnnd dalga kıranmdan Poin- J TQ U gar Q 
varında Sovyet ve japon ta~·yareleri futbolcuların hüviyet cüzdanlarııu, tedliff tepelerine k:ıdar dört mil 20 bin /ta/yan daha Der Zee S/ Co .. 

Milli piyango müdüriyeti namı
na çıkarılacak yeni tertip biletlerin 

arasında müsademeler 5 nğuslosta 

tekrar başlamıştır. So\•yet tnyare fi

loları müken·er defnlar hududu geç-

mişlerdir. 
tab'ı için, Damga matbaasında im-
d'd h ı kl ha la - )lezkur harpte, bu sovyet tayyare 

ı en azır ı ara s nmı br. 
Tayyare piyango biletlerinin mem 

leket i en hilcra köşelerine kadar sa 
yılmasmda, 1 tanbuldaki bayi te ki -
lfltı, mühim bir rol oynamnktadıl'. İs 
tnnbulda büyi.ik küçük 550 kadar 

!erinden 7 4 ünün düşürüldüğü bildi
rilmoktcdir. lki japon tayynrcsi Us

üne avdet eblem~ir. 

Alman-Japon 

tasdikli listeleri hakeme ibraza mec- me~nfe uzunluğunda 14 hat üzerine 
bur tutulmuşlardır. dizilen harb gemilerin'n ve bilhaı:ısn gön :."'erilecek N. V 

Resmi mü abakalar esnasında ku- tayyare gemisinin muhteşem ~ekJ' Roma. 9 (Radyo) - Birinci teş. 
lüpler birleşirlerse iki takımın muh- beliriyor. En ~on sırada ise 9 den?znl- rinde Trablusgarbn yirmi bin İtalyan 
telitini çıkarmıyacakJar ve yalnız bir tı gemis· ile daha küçük miky3sta .. evkedilip i8 kan olunacaktır. 
liste muteber olacaktır. 

fzmir Müstahkem Mevki Sa tın Alma Komisyonundan: 

Seyahat acentesine müracaat 
ediniz Telef on: 2007 ve 2r.ı:>s 

Bölgeler, bütün yukarıdaki hüktim 
!eri tetkik ve kontrol ile mükellef~ 
tirler • .KulUplerce kay1tlnn 'SlUne - tık MUnaı<asa nın 

Teminatı Şeklı ihalenin tarih gün 
Lira Kr. Saatı 

Cinsi iktarı Umum Tahmin tutarı 
Kilo Lira r. 

vt 

bayi v rdır. Tayynre piyango mildüri Tı'caret mu"'.'ihed esi 

lerin bu muame eleri b ··ı e ve genel 
direktörlükten geçtikten sonra mu -
teber olacaktır. Tasdikten sonra bu 
aza hiç bir resmi müsabakaya gire· 
m"yecektir. Karar tasdik edilmez e 
futbolcu kulübünü değiştirebilecek 

ve hakkında kulüp değiştirenler 

hakkındaki hükümler tatbik edile-

Kuru soğan 57487 3449 22 259 / Açık eksiltme 14/8/ 939 Pazartesi 5, 
yeti tarafından .satışa arzedilen 320- ;l 

~50 b:n küsur ~ile~in yandan fazıa- 1 S Ag"' ustosta mer-
ı İstanbul bayılerı tarafından sa -

t. Imıştır. Milli piyango müdüriyeti, • t · e 

mevcut bayi teşkilatının takviyesine 1 Ve e gır l Y O r cektir. 
kareı· Yermiştir. l\Iali vaziyetleri mü Berlin, (A.A) - Temmuz 3onun-
sait olan kim-eler tarafından bı:ıyilik da parafe edilen Alman - japon ti- Hakemlerin vazifeleri: 
> apm k üzere vaki olacak müracaat 1 caret anlaşması 15 ağustosta mu vak- Hakemler müsabakaların başla-
lnr, memnuniyetle ·nbul edilecektir. katen meriyete girecektir. Anlaşma ma mdan evvel mllsabıklann sicil 

• emleketimizde tatbik edilen pi- ihtimal eyIU!de imzalanacak ve 19:1u durumlarını ve hüviyetlerini, musad-
)ırngo keşide tarzında, ort Avrupa teşıinievvelinden itibaren muteber dak listeleri çok dikkatle tetkik ede-
p"yango tarzı örnek olarak tutulmuş olacaktır. cekler sıhhi muayenelerin :ra ıh> 
tur. Fran ız mmf piyango-unda ol - jnponyadan getirilecek maUnnn yapıln;adığını, futbolcuların c:za;ı 
duğu gibi, keşidelerin kı n :fasıla - ~deli mark olarak, Yokoh~ma SpP-- olup olmadıklarını gözden geçirecek
lnı-la icrası hakkındaki dileklerin ye icic bankın Hambıgg f;IUbesınde :ıc;ı- !erdir. 
rine getirilmesi, münakale şartlan - Jacak husu.si hesaba yatırılack ve AJ. 
mızın mü aadesizliği yüzünden şim- manyanm japonyaya yapacağı ihra
dilik kabil ol mıyacaktır. cata aid bedeller'n dörtte üçil ser-

Sicil ve müsabaka talimatlariyle 
şimdiye kndar :apılan tamimlerin 
bütün hükümleri bu yeni emirle or
tadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

~ 

9 
Sabun 22500 7200 / 540 / Kapalı zarf 14/8/ 939 Pazartesi s. 

_.,/ 

t 1 
Makarna 316 l' 6322 20 475 '/ c < 14/ 8/939 Pazartesi s. 

_./ 

)J 
- Tümen Birliklerinin ihtiyacı için ayn ayrı şartnamelerde yukarıda alınacak miktarı umum tahrtıİ11 

tutarı muvakkat teminat ve münakasalann şekli ve ihalelerin tarih eün ve saatları yazılı (Üç) k~ 
lem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 

2 - Bu üç kaleme ait şartnameler her gün Bornovada askeri Satın Alma Komisyonunda görülür ~e 
okunur. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak Sabun Makarna için istekli ihale saatmdan bir saat eV'Vel teklif ve tt' 
minat mektuplarım makbuz karşılığı komisyona vermiş olmalıdırlar. 

4 - Bu münakasalara iştirak edeceklerin Ticaret Odalarında kayıtlı olduklarına dair vesika ibf~ 
etrncğe mecburdurlar. 

5 - İstekliler yukarıda her kalemin hiz.alarında gösterilen tarih, 
kat teminat ve teklif m~ktuplariyle birlikte Bornova Askeri 
ilan olunur. 28 5 1 O 13 

gün ve saatlarda bildirilen rnu"'f!~ 
Satın Alma Komisyonuna gelrne Ancak buna mukabil, bilet fiatle- be!';t döviz veya mark ile ödenecek vr 

rinin bir miktar indirilmesi imkan - diğer dörtte lıiri japonyanın hususi 
lnrı iizerinde tetkikler yapılmaktadır hesabına zimmet kaydolunacaktır. 

M:Jli piyango müdilrlüğü, tama- Bu anlaşmanın hilkilmleri Hbohnı- ~llllllltllll .. 1111111111 mmnn ... 111111111111 .. 1111111111 .. 111111111111 .. 11111111111· .. ıııııııııııı 
(2719) 

lllUlllllll 111111111111 
men ticari zihniyetle hareket edecek- ya ve :\1oravya hariç olmak Gzere 
tir. Satışları artırmak için mühim ba- bütün toprakları için meri olacaktıı·. 

Hidro Elektrik tesisatı 
Muğla belediye Teisliğinden: 
1 - Kapa!ı zar! usuliyle eksiltmeye konulan iş iki parçadan iba

rettir. 
A - Kanal, santral bina:.ı, tra~1sfor binaları. 
B - 300 KV A türboalternatör, cebri isale borusu on yedi bu
çuk kilometrelik yüksek voltluk ha1:n! hat ve ttansf ormat5r 
tesisatı şehir şebeke$i hariçtir. 

2 - İşin muhammen bedeli tes:satı 47619,27 lira iıışant 17344,53 

ljradır. 

3 - İstekliler tesisata ait enakı iki lira otuz sekiz klıruş mukabi
ı:nde beJediyeden alabilirler. İnşaat işi bedelsiz verilir. 

4 - Eksiltme: inşaat kısmının 15 Ağu tos 939 Salı 
Te i:sat kısmının 29 Ağustos 939 Salı günii saat 16 da 

belediye dniı esinde lıelecliye encümenince yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilern: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine göre inşa
,_t iç:n 1300,84 lira tesisat için 3571,45 liralık muvakkat te
mjnat. 
B - Kanunen tayin ettiği ,·esikalarla inşaat için mühendis 
veya fen memuru gösterme i lazımdır. Te isat içinde 50000 

liralık elektr'k işi yaptığına dair nafia \'ekaletinden müteah
hitlik vesikası göstermesi lazımdır. 

C - Teklif mektuplaı ı ihale gilnO saat 15 e kadar makbuz mukn
bilinde beledi~:ei r.e.:,liğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların teahhürle gelmesi nazarı itibara alınmıyacaktır. 

22 29 5 12 2611 

-
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• 
~A 1939 Motor ·ket 

Bozuk v~ fena döşemeli yollarda • • • 
B I A N K I Amortisörleri 

nin temin ettiği konforla hiç sarsılmadan ve süratle seyahat edebileceğiniz yegane rakipsiz motorsikletlerdir •. 

500 
SPOR 

''-------~----' 

• 
rı 

Sarsıntıyı tamamen yok eden Hidrolik amortisörler. İhtizazı yok eden elestiki direksiyon
1 

ayakla değişen 4 vites 
SPOR ve SEYAHAT modelleri 

~ tip üzerine 

Telgraf lzmir Avni telefon 3513 

Türkiye Umum acentesi 

Avni Nuri 
Meserretçioğlu 

~Rl!ilEllllllll lll f llllll!llSl'Wlf:lll lll ıı~ 

tı 

) 



1 O Ağustos 1939 Per4embe (ANADOLU) 
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iz mir- Defterdarlığından: 
. . ~ . 

' .. ' 't' ' ••.. 

GÖLCÜK OTELi 
E 

Gö!cük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konf O!" mev· 
cuddur. Yemekler VP. otel çoll ucuzdur 

1 : .. - . . ;·... . . .. , . . '' " . . 

1 
... llİll .................................... llllİlllll .... "' 

Sigara Tiryakilerjne Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

tr'IÜflekidirler. Doktorlar kendilerine her daiına sigarayı terk etmeyi 
tavai7e ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki D p 1 
Alman r. er 

'ın son 
icadı 

. Sıhhi aiız)ığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
tıteclik1eri miktarda tülün içebiErler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
>'edel.: kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
ı\rnonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde ıüzer, aiı.z, ciğer ve 
Yiirelc temi7 kabr. 

Fiati her verde 150 kunıstur. 
Toptan, pcralcende satış: Kemeraltı Karakol kar§ısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 
, ........................................ . 

BR f S TOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Ba her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteleiai 
·~ 

B. Omer L;jtfi Bengü 
A dir "14· Senelik tecrübeli idareaiyle bütlin mütlerilerine kendisini 
Ot • sevdimılıtir ••• 

~Ut"""rinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .. lıtanbulda 
li\iaa Ece •e Jzmirliler bu otellerde bulu urlar .. 

l'~~siyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmİ· 
~ecede ucuzdur. 

lınıir Telefon Müdürlüğün
den: 
I - İd~e ihtiyacı için aimacack çift kurşun kılıflı telefon kablo~ 
2 lan kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

- Muhammen bedeli (i500) yedi bin beş yüz lira, muvakkat 
teminat1 562,50 lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çarşamba 
günü saat on birde lzmir telefon müdürlüğü binasında mü -

j teşekkil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
- Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

knnuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün e'lat ona ka-
4' dar meikur komisy,.n reisliğine vereceklerdir. 

- Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğü ile lstanbul 
telefon müdürlüğ:i levazım amirliğ"nden pazasız verilecektiı. 

10 25 8 26 2838 

1~nıir Telefon müdürlüğün· 
den· 1 • 
.._ İdare ihtiyacı için alınacak 18 kalem muhtelif cins telefon 

~ kordonu açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
....._ Muhammen bedeli ( 1755) bin yedi yüz elli beş lira, muvak

knt teminatı ( 131 ,63) lira olup eksiltmesi 27 eylul 1939 çar
§amba günü saat on bqte İzmir telefon müdürlüğü binasın 

3 da mütetekkil sabn almn komisyonunda yapılacaktır. 
...... İstekl'ler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

kanuni \0 csaikle mczkfü· gün ve uatta komisyona müracaat 
i edeceklerdir. 

' Şartnameler her giın lzmir telefon müdürlüğü ile İstanbul 
t~lefon müdürlüğü levazım amirliğinden parasız verilecek-

'ır. 1 O 25 8 26 2858 

tnı Makas traversi alınacak 
~ vlet Demir yolları 8 inci işlet-

ı '~ komisyonundan: 
·~~er adedi 706 kuruş muhamm~n kıymetlı 400 ade<l Cam ma
~'. ~hl'~i id?l'~miz ihtiyacı için açık eksiltme usulü ile sa(ın alına· 
iııJ"Qq a esi ! 7. ~ · 'l > t. tarıt inde saat on bc1te- P. ... .;.mcak kı ışletme 
~ lfü k~rnisyonca yapılacaktır. Şekil ve şartnamesi işletme kale-
~ ~kl·iul~bilir. 

>len 1 erın 2 l 1,80 liralı~ muvakkat teminat makbuzunu hamilen 
Vale.itte komisyona gelmeleri lazımdır. • 4 1 O 2753 

~izmır Levazırn Amirliği .)att.ı Alına ~ 
i KomiJyon?J ilanları ~ 

İzmit levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
Muvakkat 

Keşif bedeli Teminat ihale günü saati 
Lira Kuruş Lira Kurut 
-- ---

Uşakta b~r paviyon 4234 r 6 l 3 l 76 6 l 22/8 939 11 
Uşakta iki hangar 60659 00 4232 9S 22 / 8/ 939 1 5 

J - Uşakta yaptırılacak bir paviyon ile iki top hangarının bede
li keşif, muvakkat teminatlarıy]e ihale gün ve saatlan yu
karıda yazılmıştır. Paviyonun fenni keşif ve projesi 213 ku
ruşla ve iki hangarın 303 kuruş mukabilinde Afyonda Kor 
inşaat şubesinden alınabilir. 

2 - Bir paviyon ve iki hangar inşaatı ile tediye şartları hakkın
da mufassal malumat edinmek istiyenJerle keşif ve şartna
meyi okumak ve projeleri görme istiyenler her gün mesai 
!aatlarında \'e isteklilerin de artırma eksiltme kanununun 
iki ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle teminatlı teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda askeri satın 
alma komisyonuna vermeleri. 5 1 O 1 S 20 2854 

Bornova tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Ödemi§teki birlikler ihtiyacı için 18 ton kesilmit sığır eti 

açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on birde ya· 

pılacaktır. 
3 - Umum tnhmin tutarı 4500 lira olup ilk teminatı 338 li • 

radır. 
4 - Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
5 - Ekailtmeaine İ§tirak edeceklerin Ticaret Odalarına kayıtlı 

olduklarına dair vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. 
6 isteklilerin yukarıda bildirilen gün ve ıaatta teminatları ile 

hirlikte lzmir Bornova askeri satın alma komisyonuna yet-
meleri ilin olunur. 5 1 O 15 20 2846 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Diyarbakır merkez birlikleri senelik ihtiyacı için 260000 ki

lo sığır veya k~çi eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltmesi 21 / 8/ 939 pazartesi günü saat onda Diyarbakır
da levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin bedeli 52,000 muvakkat teminatı 3,900 liradır. 
Keçi etinin bedeli 65,000 ve muvakkat teminatı 4875 li • 
radır. 

4 - Şartnamesi her gün iş zamanında komisyonda görülebilir. 
5 - T a1ip1erin teminatları ile teklif mektuplarını eksiltme saa

tından nihayet bir saat evveline kadar ve kanunun 32 inci 
rr.addesine uygun olarak komisyona teslim etmeleri ilan o-
lunur. 5 1 O 15 20 2763 

l:z:mir levazım amirliği satın alma komi•yonundan: 
1 - Milas KüHüf{ .Uudrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 

1,060,000 kilo odun kapnlı zarf usuliyle 21-8-939 günü saat 
15 te Milas askeri ~azinoda ihalesı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15900 lira muvakkat temin~t 1200 lira
dır. 

3 - İstekliler ismi g?çen zamanda bir saat evvel yani saat 14 te mal 
müclürlükleriııae yatıracakları muYakkat teminat mukabilin
de tJc-..c O</!taşt Tt!'l!fltelan fle birlfkte teıı:rır rrtektttplarmı ko-
misyona vermiş olacaklardır. 

4 - l\i!Ul~ KUIIUlC Bodrum gatn'zon odunları bir müteahhide verl
~lceği gibi 'Mitaı; Küllük birlikte l3odrum odunları da ayn bi
rer müteahhide tlıale edileb:lir. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler Milas ordu evindeki satın alma 
komisyonuna rr.iiracaatları. 1 4 10 15 2730 

İzmir Levazım Am~i Satın Alına Komisyonundan: 
1 - Diyarbakırdaki Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için (6S0.000) 

kilo Arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 28/ Ağsi939 Pazartesi günü saat 1 O da D iyarba

kırda Kor Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Arpanın muhammen bedeli (26.000) lira olup muvakkat 
teminatı ( 1950) liradır. 

4 - Şartnomesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Taliplerin teklif mektuplarını kanunur;l 32 inci maddesine 

uygun olarak eksiltme saatından nihayet bir saat evveline 
kadar koınisyona vermeleri ilan olunur. 1 O 15 20 25 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir Müstahkem Mevki Birliklerinin 50400 kilo sadeyağı 

ihtiyacı kapalı zcnfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 26, ğus!os 939 Cumartesi günü saat 12 de Kışla

da İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 4788) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası (3591) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir . 
6 - f stekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

iÖstermek mecburiyetindedirler . 
7 - Ekıiltmeye iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçürıc.iı maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 1 O 15 20 25 

İzmir Levaztm Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir l.evnzım Amirliği Birlikleri için pazarlık suretiyle 225 

:on buğday iiğüttiirülecektir. 
2 - ihalesi 11 / Ağusto~/939 Cuma günü saat on beşte Kışlada 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Teminatı muvakkata akçası 641 liradır. 
4 - Taliple! teminatJariyle birlikte ihale saatından evvel komis

yona müracatları. 

Lise ve ortaokullar satın alma 
ı komisyonundan: 

Karşıyaka Kı~ öğretmen okulunda yapılacak 833 lira 48 kuruş 
keşif bedelli bölme ve potrel inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif name ve şartname inşaat yeri her gün mezkur okulda görülebilir. 
ihalesi 2.5 Ağustos 939 tarihine rastlıyan Cuma günü !aat 15 de ya
pılacak olan bu işin ilk teminatı 52 lira 62 kuruştur. isteklilerin o gün 
hükumette Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuza 

- müracaatları ilan olunur. 1 O 15 20 24 (290$ 

Lira İsim Tasfiye vesikası No. 

2494 .rvta.zhar 6603 
2494 irfan ~604 

10000 5elahittin 6605 
10000 Süreyya 6606 
10000 Emine Refel 6607 
20000 Memduh 6608 

1000 Suphi 72T7 
1000 Suphi 7218 
500 Suphi 1219 
500 Suphi 1720 
500 Suphi 7221 
500 Suphi 7222 

1000 ikbal 7223 
500 ikbal 7224 
500 1kbal 7225 

1000 Azmi 7226 
1000 Azmi 7221 

500 Azmi 7228 
500 Azmi 7229 
500 Azmi 7230 
500 Azmi 7231 
500 Aslıdil 7234 

1000 As1ıdil 7235 
336 Aslı dil 7236 

66824 
Yanya mübadilerinden Ali Zot veresesine verjlip numaraJariyle 

veresenin isimleri yukarıda gösterilmiş olan 66824 liralık 24 adet 3 çer 
kuponlu tasf~ye vesikasının İptal edildiği ve ilan tarihinden sonra ya
pılmış olan cıro ve temdidlerin kabul edilmiyeceği Maliye Vekaletinin 
31 / 7 / 939 tarihli ve 32931 / 7 No. lu emri üzerine ilan oaunur. (2907) 

Ecnebi Memleketlere talebe 
gönderi)~or 

Maden tetkik ve arama enstitüsü 
genel Direktörlüğünden: 
1 - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsi1-

j~ buiu:ımak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se
çılecektır. 

2 --isteklilerin a~ağıdaki §artları haiz olması lazımdır. 
A. Türk olmak. 
B. Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette 

ve sıhhati tam olmak sıhhi muayene Ankarada yapıla
caktır. 

C. Laak.al Lise veya kollej mezunu olup olgunluk veaikaaım 
alm~~ bulunmak. 

D. Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır. 

a : Nazari h.,..D 
b: Ceoir 
c: Hendese 
d: Müsellesat 
e: Fizik 
f: Kimya 
g: Jeoloji 
ı: Ecnebi bir dil 

\ 
4 - Açılacak müsabakada üssu mizani kazanın,~ olmakla beraber 

~önderilecek talebe!erir. ihraz ettikleri derece itibariyle kazananların 
Ik 1 2 si arasında bulunmaları şarttır. 

Knzananlarm yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket müsa
ınbdaki derslerden ihmz edilen notlara göre tesbit edilecek ve alaka
~arlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri müsabakaya i~tirak 
_tmiş olmakia pe§inen J....nbul etmiş sayılacaklardır. 

5 - T nhsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin biT 
misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu hususta 
:nükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhüdname verecekler ve 
bunun içinde muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve müh-
et şunlardır. 

a: M. T. A ~nstitüsünc son müracaat tarihi 4 eylul 939 
b: Sıhhi muayeııe tarihi 6 eylul 939 
c: Müsabaka imtihanı 8 ve 9 eylul 939 
1 - Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanını hüsnühal varakasını mek· 

tep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların tasdikli bi
rer süretlerini 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihine 
kadar Ankarada M. T. A ensttüsü genel direktörlüğüne gönderme
leri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edihni1 olan günde öğleden ev
rel Bay Hasan apartmanındaki enstitü merkezinde bulunmaları ilan 
olunur. 10 17 2S (3604/ 2875) 

Naziıli beJedıyesınden: 
14-9-39 perşembe günü saat 16 da Nazilli belediye ihale encümenin 

ele eksiltme komisyonu odt4::;ında 42318 lira 84 kuruş bedeli keş!fli Na
fıa Vekaletince musaddak ::.'iazilli kasalıası elektrik şebeke ve trans. 
farmator ve tesi;;atı 24!>0 sayılı kanun hükümlerine g'öre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeğe konmuştuı·. Muvakkat teminat mikdarı 3173 lira 
91 kuruştur. 

Fenni şartnameleri proje keşif hüliisasiyle buna mü tef erri diğer 
evrak 6 lira mukabilinde Nazilli belediyesinden alınabilir. İsteklile
rin tAk.if ruektubları ve en az 30.000 liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dafr ne.fia idarelerinden nlmış olduğu vesika1ara i:;tinaden ihale tari
hinden 8 gi.in evvel alınmış ehliyet Ye 939 yılınn ait ticaret odası ve::ıi
kalarını havi zarflarını 14-9-!l39 perşembe günü saat 15 şe kadar Na
zilli belediye encümenine milrrıcant eylemeleri lazımdır. 

5~10--16~20 2834 

Devlet Limanları işletmesi 
Izmir şubesinden: 

Bahren =nuamele yap11'ak istiyen tüccarların vapurun vurudun
dan evvel mektupla idaremızi rnalumattar etmeleri aksi takdirde mua-
mele yapılanuyacağı ilan o.hınur. 9 1 O l 1 (2878) 
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Kur'alar: 1 Şubat,.1 M~rt, 2.6 Ağust~s, 1 Eriu [, 1 İkinci 
teşrın tarLhlerınde cekı .. ecektır . 
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-= Sahibinin Seıi ve Kolombiya plaklarında değerli bir ıöhr~r 
mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Seıi pl3 " 

- la~nda meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve 8~ 
ttJ!rn Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet M~a 

Mevsimin en yenilik· = feri lstanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekte şeref duyar. 
ferini ba an ku a - Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmıt oktJ 

----
'Y m Ş- yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava , nezih saz ve eğlene 

435 32000 - /arının erkek kumaş· = ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yegane aile gazinosu ola = = /arının en eyisini ı- müessesemizin en müşkiılpesend ehli zevki dahi tatmin eder. 
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