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SULH MU, HARB MI?~, 
Brükselde bitaraflarca mühim bir konferans toplanıyor 

lngiltere ve Fransa, karar
larını almışlar, bekliyorlar 
Bir lngiltere-Polonya ve Fran~a-Polonya deklarasyonu 

bekleniyor. Totaliterlere karşı k~rulan cephe, en 
ufak bir çatlak arzetmemektedir 

daği haberi nesrediyor: 

1 
Hukuk~inasların fikrüıe göre fran

sız-Polonya muahedesi Loııdrada 

hazırlanmakta olan yeni diplomatik 

Saida ve ıolda Ticar et vek ili p aviyonlarda tetkikat yaparken or· t ada halk, Fu 11 

Fuar çok alaka görü 
lzmirde askeri müze kuru 

9 uncu İzmir enterna~yonal fuarı, bir saha üzerinde kurulmuş olması- lı atış poligon 
on binlerce halk tarafından akın a- na rağmen bilhası::a geceler: halkın ne riyaset ed 
kın ziyaret edilmektedir. ke~afeti göze çarpmaktadır. Gece- mmız ::Mareş 

Fuar 430 bin metre karelik geniş !eri fuarda mehtap alemleri, ziya lzmirde bir a 
Hangisini 
isti yor lar? ve~ika ile hemahenk bir hale getiril- ------------ oyunları çok parlak olmaktadır. için istanbul 

Pavyonlarla beraber hayvanat zı yerlede bul 
bahçesini de gezenler pek çok- }erden bir kı~ 
tur. İlk gece fuarda 17 küçük çocuk ne verilmesini 
kaybolmuş, fakat bulunarak fuar hınız, izmirlil~ 
bürosuna göttırülmilş, orada ail~leri- ricayı derhal i 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Salzbur g mülakatından beri tota

liter devletler iki cephede birden 
azami b:r f aaliyete seçtiler. Bir ta
t<aftan - daima kendilerini gizli tut· 
ırıak icap ederse inkar etmek kaydı 
ile - ikinci ve batta üçüncü eller i 
tavıit ederek yeni bir Münib konfe
r-anıı hazırlamaia çalıtıyorlar, diier 
taraftan aanki bu balonları uçuranlar 
kendileri deiilmiı l':bi Polonya hudu
dundak~ aıkeri hazırlıklannı azami 

l L.:!&:!- _ _ _ ..._. 

erıni de bu memlekete karıı ıimdiye 
kadar görülmemif bir şiddetle hücu· 
rna sevketmiı bulunuyorlar. Bu iki ta. 
r-afh faaliyette b :lha .. a tebarüz etti
?ilmiye layık ik j nokta vudır: Tota
literlerin Münib konferansı tabiri ile 
"••ıl olmak isted:kleri ıey bütün in· 
•anlığın anladığı manada hakkua da
lete nıüsten id bir sulh değil, de
ltıokraaileri Şarkta l'aranti verdikleri 
hiikunıetlerden ayırmak ve Avrupa· 
nırı ortaeında yalnız kalacak olan 
hu zayif lokmaları diledikleri gibi 
'htrnaktır, dikkat edilecek ikinci 
" 0 kta da Salzburıtan beri İtalyanın 

dyetinde haeıl olan tebeddüldür : 
l:>iine l'elinceye kadar İtalyan mat
buatı eık!den beri İtalya ile Polonya 
't'aaında mevcud olan dostluğu ihlal 
~trnemek için bu hükUnıeti mümkün 
~~duğu kadar darıltmaktan müctenip 

melidir. Bu sebepten a;·ni zamanda 
yapılacak ve ayni metinleri ihtiva e
decek bir İngiltere - Polonya ve bir 
F ransa - P olonya deklarasyonuna 
intizar olunabil'r. .Maamafih yeni 
deklarasyonlar olsun olma m ingil
terenin Polonyaya karşı olan vaziye
tinde hiçbir değişiklik rnevcud değil
dir. Ve Fransa, ingiltere, Polonya 
bloku totaliterlere karşı en ufak bir 
çatalk dahi arzetmernektedri. 

journa gazetes:nin Roma muhnbi-..:.---
Dün Roma mahfellerinde birçok 

sayialar deveran etti. Bu şayi:ı ar 
ve haberler Vatikanın ve Venedik 

ueıç.ka K.raıı ı..eopold ı-;arayının Danzig işinde uzlaştırıcı 

Paris, 21 (A.A.) - jour gazetesi bir müdahaleyj düşündüklerini is -
Londra muhabirinden aldığı uşağı- - Devamı 5 ine! sahifed'" -.......................................... ~-· 
Londradaki askeri hey' etimiz döndü 

Kayseri tayyare fabri
kamız genişletilecek 

lnpiltere, müttefiklerinin bütün 
milli müdafaa ihtiyaclarını • 

temin ediyor •r hattı hareket takip ediyor, Polon
)alıtara daitna it idal ile hareket e t-
~ler,~i, h atta Almanya ile esk i İstanbul, 21 (Telefonla) - İn- riya:;et:ndeki askeri heyet azasın-
'llOıt!uklarını iade edecek bir ıiya- giltere \'e Fransayla temaslarda dnn Kay eri tayyare fabrikası mü-
~t ·· 1 bulunan orgner al Kazım Orbavın - Devamı 4 üncü •ayfada -
" e rucu etme erini tavaiye etmekten .; 
•Ji kalmıyorlardı. ill••••lil.•.••••••İlllllİll•••••••m•mi•• .. lli 
Salzburg mülakatından sonra bu u •• B 

~eteler de liıanlar1nı deiiştirmiı zum ayr a mı 
1 an sazetelerinden hemen de 
-:ksız hir tiddetle Polonyaya hücu· 

baılamıf bulunuyorlar. 
8ütiin bu iki taraflı faaliyete mu

'-ı~·i olarak üçüncü bir nokta daha 
1fllf a ba,Iadı : 

&. f!~kaç günden beri mezun oldui u 
n edilip duran Macariatan hariciye 

~ır-a İatirahat &'ünlerini acayip bir 
İ) •hat ve mUtemadi bir aiyaıi f aa-

et içinde seç~;yo" sibidir. Kont 
....,- Devamı 3 ncü Sahifede -

Almanlarla 
ltalyanlar 

lfarp olsa da, 
Olmasa da; 

l'enileceklerdir ! 

Yazan: Ma~mud Esad 
(\- Bozkurt 

arınki sayımızda okuyunuz) 

Manisalıların üzüm ba )'raınında 
Ticaı·et Vekili de bulundu 

Manisa, 21 (Telefonla) - Mani
sa, emsalsiz bir gün daha yaşrıdı. 

İkinci üzüm bayramını coşkun teza
hürnila kutladı. Ticaret vekiliınizin 
de bayramda bulunması, neşeyı b'r 
kat dahP artt!!'dı. 

Daha sabahtan l.ayram şerefine 

şehir baştan başa donatılmıştı. Hal
kevi bahçesi, anlatılamıyacak kadar 
kalabalıktı. 

Bahçenin ortasında, üzüm yığın

larından l\lanisanm siper dağ·:, ::\I:ı

nisayı gösteren bir tablo, stadyum, 

halkevi, parti binaları, İsmet İnönü 

enstitüsü, hastahaneler, asfalt ~ol· 

lar. h'ep üzümle canlandırılmı~tı. 
Manisa bağcı ve köylülerinin ge -

tir d;kleri üzümlerden de bi~· sergi 
yapılmış, !nönünün bir büstü burası· 
nı ~üslern'şti. Üzüm sergisinin nrka
~mclıı, 933 yılından 938 yılına kadar 
Maniqa mmtakasının üzüm istilısa!a-

Geçen ıeneki bayramdan bir int iba 

tını gösterir grafikler bulunuyordu. / 
-Devamı 2 nciSabiEecla - ---' 

Türk-Romen 
iktısadi işleri 

B. Nicolas Manescu· 
nun beyanatı . .. 

Roma nya elçiliği iktııad mütaviri 

Fuar müna:;ebetiylc şehrimize gel
miş olan Romanya elçiliğ : iktı~ad 
müşaYiri B. N'. Mane,cu, gazetemize 

- Devamı 2 nci Sahifede -

i ncir piyasası y~
rın açı!ıyor 

Üzüm piyasası da 
daha ertesi g ün 

İncir piyasası yarın saat 10 da 

ne teslim edilmiştir. dir. Haber al 
:·. kültürpark iç 

Belediye fuar kom'tesi reisi Dr. kurulacak ve 
Behçet Uz geçenlerde 1zmiri şeref- şa ettirilecekti 
lendirmiş olan ve kültürparkta kapa- - Devamı 

- - - - -=** 
eki tacirlerle 

konuşacaktı 

borsa salonunda açılacaktır. Senenin 

ilk incir mahsulü, ayın 22 inci günü 

Nazilliden marşandizle !zmire gön
derilecektir. Tren, a-eçeceği bütün 

Yukarıda T icaret Vek :li aıaiıda Sovyet Rusya ve 
Fuar gazinosunda 

Dün saat onda izmir ilzüm ve incir 1 riyaset edecekti. 
ihracatçılarının ticaret ve sanayi o- den evvel hafif b 
dası salonunda yapacakları toplan- miş, bu toplantıy 

- Devamı 8 inci aahif·~ ıfe - tıya ticaret vekilimiz B. Cezmi Erçin -Devamı 4 r , ________________ ...;... ____________ ...... ...-;.__..;....._,~ 

1 iki Büyük Tefrika 
Tarihte ltatyan entrikdları 

ve Türkler 

Atilla Roma ka
pılarında 

Arkadaşımız M. 
nefis bir es 

Hz.Muham 
lslô:m ta 

1 

Anadola, Bugün Mühim iki Esere Baş] 

Bu tefrikala[ 
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- Ba,tarafı 1 inci. sahifede -

• ı· l$~hf~- -D~lhıüBö halb~ıru~ırn 1 
biı· miisameı;e ·verildi. G enÇler, (Fer- ., __ -"!'İ~:...-ı:.....:..--~-...,-:..._._ı:..,_.;.. ___ ııı\ı. ______ ._~-----~----.:..--• 
manlı Deli U.azretleri) i>iyes:ni mu- - J :l 
~::~~ı~',~et1e1~ınsil ettile.r. Çeri< alkış- nru mey va. ihratal- ncir nakliyatı ca-

.... ,., 

U -.. B J·-· .. ---·-; __ _ 
_zum.. ayramı . Şarpi yarışları 

Teşvik musabakaiarı 
yapıldı 

Manisamn üzüm çelengi rif esi hazırlandı 
** 

Pazar günü Karşıyakada 
yelken teşvik müsabakaları 
mıştır. Neticeler şunlardır: 

Yüleler arasında: 

bölge 
yapıl· Sabahtan yola çıkan köylüler, 

hagctlar, süslü arabalariyle, zeybek 
ve milli kıyafetleriyle kadın erkek 
:\Iani<1aya akmağa başlamışlardı. 

Üzüm bayramında, bölge parti 
ınüfetti::: istanbul mebusu Galip Bah
tiyar, izmir mebusu Rahmi Göken, 
Maniı::a mebusları Faik Kurdoğlu, 

çılar birliği Türk-Romen ik- Müstahsıl icin kolay· , 
iısadi işleri Yeni bir niz0;mname hazrrladı. 

lıklar gösteriliyor 
Doğansporun 2 numaralı Yulesi 

Mehmedin idaresiyle birinci ve Af ta
yın Niyazinin idaresinde bulunan 3 

İncir nakliyatına mahsus fevkala- numaralı yulesi ikinci gelmiştı"r. 
şu izahatı vermiştir: -

Osman. Asım ';r'limer, Hüsnü Yaman, _Romanya kraliyetinin Türkiye Eazz kayıt'arl deg"' İslirdi de t~ri_fe, ~ünakalat Vek~letinden . 
Yaşar ve bir çok davetliler bulunu- nezclindeki sefareti Ekonomi konse- · ~ şehrımız Tıcaret ve Sanayı odasına Şirpıler arasında: 
yc.r!ardı. Mani a ve nahiyelerden de ye ·i ve ~zmir enternasyonal fuarın _ 1İzmir kuru me~·va ihracatçılar bir-ı taciri faydalandıracak neşriyatta :gelmiştir. Birinci Kazım Salam ur, ıikinci 
yuzJerce k şi gelmişti. da Romanya milli pavyonu hükumet Hğj için yeni b t' nizamname hazır- bulunmak, rekolte!eri ilan etmek, ih- Bu tarifede incir nakliyatı için Kaptan, üçüncü Azmi Zallak, dör-

Mera:-ime saat l4,.::l0 d& ba~landı. ikomiseri sıfatiyle, izmir enternasyo- lanmıştır. Bu nizamnamede bi~li~!n I racatçılar arasında yak~~.lığı, .müş- ço.k ~olaylı~ ve tenzilat kabul edil- düncü Kenan Öney, beşinci Hasan. 
Önde iba)rakJarla bır grup, arkada nai fuarında bugün temsil etmekle unvan, merkez ve maksadı, bırlıge terek ve muntazam mesa.~ı temm et- mıştır. Vekaletten Odaya gelen ta- Yarışları Doktor Hüseyin Hulki, 
bando. ellerinde 1Parti bayıl'aklar.ı bu- mübahi oldttkum, Romanya milli e- nza olma Ye azalıktan çılrnuı, tard mek, bunlnnlan en mühimi de satış mımı yazıyoruz: Refik ve Niyazi motörle takip ederek 
lunan şehirli ve iköylüler, misafırler, koııomi rnazm ekselans mühendis ve cezai hiikümler, umumi Q1eyet top siyasetiyle meşgul olmak, alivre ve 25 Ağustostan 1 S 1 ci teşrin 939 idare etmişlerdir. Yarışlar ve bilhas
val Faik Türel ve bayrama gelen İon Bujounun selamlarını getirmek- lantısı hakkında şu hükümler var • diğer şekillerde yapılacak satışlara tarihine kadar Söke, Tire ve Ödemiş sa şarpi yarışları çok heyecanlı ve 
halk çocuk bahçesine gittilel'. Bura- le b ht", dır: bir ahenk vermektir. Birlik, mevsim şubeleri dahil olduğu halde Sarayköy alakalı olmuştur. 
d n ı..,,ndo 1·sıı"kla~ ı marı:nnı çaldL Mü a ı' arım. Birl'ğin maksad ve gauesi, kuru faal:yeti, başlangıcından sonuna ka- - İzmir kısmındaki ı"stasyonlardan 00000---
.. ıu.. ~ • Ayni zamanda bu muazzam eko- J 

teakıben vali !Faik Türel Atatürk nomi tezahüratına gerek ekonomi ~eyvadihracı iş1 inin tekam~~· 1 
iç~nı dr müna3~p görecteğ1i z~ı:ıanlard~ İzmire O. 0./95 No. lu tenzilli ~a1ri- Tirede ÜC katil 

büstüne üzümden ~apılmış bir çele~k konseyesi ve gerek hükumet komise- ıcap e en esas arın ve te ır erın a ıvre ve pıyasa sa ış arı ıçın asgarı fesine tevfikan nakledilecek incır er ' 
koydu. ~bedi .Şefı~. ~atıra~ın.a hur· ıti sıfatiyle iştirak edebilmiş olmak- araştırılması ve tatbikinin temini, hadleri tespit edecek, birlik azasın- için aşağıdaki fevkalade şartların ka- yakalandı 
met~n bır dakıka sukut ed!ldı. tan şahsen duyduğum zevki de bil- kuru meyva mahsullerinin cins ,.e dan hiç biri bu hadlerden dün satış bul ve tatbikine karar verilmiştir. T k b ·· '"k K d 

Alay, buradan hareketle şehir için dı'rmek ı"ster.ı·m. miktar ifbariyJe istih.,al saha:.-ıında .,,.apmak salahivetini haiz olmıya- 1 - İncirlerin vagonlara tahmili: k""ır~. ~zasındın huyu eme.r de-r· ·· - · t db · ı · 1 J w 1 . l h . l -.ı re oyu cıvarın a arman yerın e 
de bir dolaşma :raptı ve halkevine Bu pek mu"hı'm ekonomı·k tezahu··- uzum gorecegı e ır enn a ınması- kt B' ı·-· b" if 1 d mah ncır erin ma reç ıstasyon arınaa va- k Ih" b" b k la k t' ,ı h . . . . ca ır. ır ıgm ır vaz es e - a ıne ır ıça sap ma sure ıyıe 
tlöndil. ratın kadrosu içinde, buna iştirak na çalışmak, ma sullerımızın ıç ve ı .. . . . A d . d" gonlara tahmil isi miktarı ne olursa '"ld'" "") .. l Al" -ı H"" . 

dış piyasalarda sürümünü arttırmak I sulun malıyetını asgarı ha de ın ır- olsun mürsilleri~e bırakılmıştır. Bu-
5
° ur~ .mukş ~lal n. ı ogl u uhsk~}k"m 

eden her memleket milli ekonomisi- b . . ,. .. t k m k · . 1 kt . eyregın atı erı, yapı an ta ı at 
Vekil geliyor: n.·n muhtelif şubelerı"nde huzurlu bır· ve u tıcaretın umumı ve muş ere 1 e ıçın ça ışma ır. nunla beraber ~tiyenlenn mallan, t" . d d k 1 · · · k - · ·-· h . . . .. ne ıcesın e mey ana çı arı mış ve 

Saat 17 ,30 da ticaret vekili Cezmi hava içinde ve verimli çalışmaların menfaatler.nı temıne ve orumaga Bırlıgın kararlarına aykırı aı e- ahkamına tevfikan ve tarıfesıne go- kal t 
Erçinin bayramımıza geldiği ha~eri neticesi olarak tahakkuk ettirilmiş gayret et~e~ .. iç ve dış piyasalarda I ket edenlerle bursada ve piyasada :e ücret ahnı:,ıak şar~i!le vagonlara ya K:~rr:ı;i~r.ayni köyle küçük Ke
şehirde yayıldı. v

0
ali, kuman kan terakkileri, ve ekonomik münaseba- mahsullerımızın alım ve satımında müteamil usullere ve cari ahlak ve .ıdarecc dlc i'.'ukl:nebılır. .. l . merdere köyünde oturan ve bir ka· 

tümgeneral Tevfik ne, parti baş a. tın artbrılması imkanlarının ihzar ve tespit ve sfandaril ve temizlik ile haysiyete muhalif ve buna mümasil 2 - . ncırlerın kabulu: ncırler dm meselesinden Hüseyine öteden
nı, halkevi ba~kanı, belediye reısı teminini araştır,makla mükelleftir. aml>alij giui mü~tehliklerin azami hareketlerde bulunanlar tard ceza- ~ahre~ ıstas?'onlarında veznen ka- beri iğbirar besliyen Ahmed oğlu 
vekili Sabuncubeli dağı eteklerinde bul cdılecektır Ekonomik faaliyetlerin muhtelif ırağhetini celbe matuf faydalı bula- siyle cezalandırılacaktır. Tard, iki . · d Hasan Kıvrak ile Mehmed oğlu Ali 
karşıladılar. Beraberce Manisaya şubelerine ait istihsalat ve karşılıklı cağı çarelerin icra tarzlarını araştır-' ~ekildir: -~ncak :stasyonlann takdir e ~- Akbıyık ve Hasan oğlu Durmuş Ak-
geldiler. mübadele tahakkukatında, Türkiye mak, memleket rekoltesiyle dünya l - Muvakkat tard, cegı fevkalade zamanlarda; vezın yıldız oldukları anlasılmış suçlula·" 

'l'ı'caret vekiil, şehre girerken res- sebebı"yle vakı"t kaybetmemek ı"çı"n ~ ' ve Romanya, bu enternasvonal fuar ve rak'p memleketler rekolteleri ma- 2 - Daimi tard. Adi" ·ı · t' mAı selıımı ı"fa eden bir müfreze aske. J • il d - d d - ·· · ıyeye ven mış ır. 
el münasebetiyle ticaret alemine bu lümatını en doğru \'e seri bir suret- Birliğin bir umumi katibi buluna- rna arını ogru an ogruya gosterı- 000001----

ri otomo~ilden inere~ sellad~ladı. sahadaki kabiliyetlerini gösterebil- te toplamak, memleket ve dünya pi- caktır. Umumi heyet toplantısı sene- lecek vagonlara yüklemek istiyecek 
Sonra dogruca halkevıne ge ı. . 1 kl ift'h d b'l' 1 . , .. h ·ı .. de bı"r defa ~·apılacaktır. :ı:;..e.,kala .. de mürsillerin bu arzuları da kabul edi .. . . . . mış o ma a ı ar e e • ır er. yasasıy1e ayrı nyrı musta sı ve mus- w :,[' • 

Saat :.6•3? da uzümt s~krg1 ;s1ının a- Yeni Türk devletinin kuruluşun - tehlik piyasalar ve memleketlerin toplantılar da yapılabil:r. lecektir. Bu takdirde nakliye evrakı 
Alm;ın vapuru 
ı, urtarı1a Gl:l dı çılma tore~ı. ya~ıldı ... stil da. marşı dan bugüne kadar Romanya devleti- kuru meyvalarımızı alakadar eden 1 Bu nizamname, toplanacak umu- ve ücret mürsillerin beyan edeceği 

halkın da ıştırakıyle soy en ı. .k . 1 · ~ h t t ı t d t · a·ı sıklet üzerinetanzim ve hesap edile-. . .. . . . nin Türkiye nezdinde iktısıad mümes- ticari, mali ve ekonomı vazıyet erı mı eye op an ısın a ensıp e ı · II lı 1 gta ı·manımıza g"l'rken 
Val Fak Turel sergıyı kısa bır cektı'r. (Bu suretle kabul edilen mer- nm t r n ı ~ 1 

1 ı . . M sili olmam dolayısiyle sıfatı memu- hakkında en sıhhatli ma!Umat top- dikten ve üzerinde lazımgelen tadil- k~ f - d ç ıt t 1 ·· .. 
lltukla ararak vekılı seHl.mlad1 a sulelerı"n nakı'l esnasında yanılan or ez agzın a .nma ı uz ası onun 

n " · - riyetle aranızda bulunmakla mi.işer- ı k · ·t t' fkl .... faydalı ler vapıldıktan sonra tasdik edilmek -nisalılarm duyduklatı sevinci anla~ ama ve ıs a ıs 1 ere g~ı e · ·· · k'll 
1 

t" .. d ·1 k kontrol vezinleri neticesinde sıkletle ele karaya oturduğunu haber verdi-
. . A refim, ve bu vesile ile asil ve çalış- bulacag-ı raırnrları tanzmı ederek a- nzere ve ı er ıeye ıne gon erı ece ~r· · A' b d l s ı b a 

t V Manısanın ıktısadı durumuna rı"nde fark go··ru""lu"'rse farka ait nakil gımız ıman an ıra ı a z urg v -1• e . • kan Türk milletinin dahi şeflerinin Iakadarlara göndermek, müstahsili, ve ondan sonra mer·yete girecektir. h~ 1 - k rt ı K 
da temas ederek son senelerde mkışa iicreti ayrıca alındıktan başka işlet~ punt, a a . u . arı amamıştır. . ur-

idaresi altında memleketin yeniden ** . . f'k - tarma arnelın~sme başlanmak üzere 
fı izah etti Manisa mıntakasmm . 1 d .. .1 · t k · B me nızamnamesıne tev ı an mersu~ . · . 

. · . . ımarı yo un a gosterı en azım era - • 'J • r ,l_ ı ~ l b. · 
1
· b (S) 

1
. d tal .1. l" vapurdakı 2500 ton çımentoyla bele-

933 senesınde kuru 1izüm rekoltes1 kilerin bizzat şahidi olmakla müfte- Bıra geıı ı, raRal ecen er ıyesı ge- e aşına ıra a ceza lSI 1 a- . . .. .. . 
22,365 ton iken, 9~8 de .50.162_ ton~ ihirim. Ve 'bu suretledir iki, 15 sene - } d. k .. -· .. ?.:tm gelmektedir ... Mal sahiplerinin bu dıye_Ye aıd. otob.~1sh :e trambuslerbın, 

ıır · b 1 tı ne ı:J"e tO""UOll :-. .. d - 1 b e hail ~e verme goturı:ıten şatıarıı o... 
çıktı~n~: ıt anısanın .. a~ ıca se~·e qenberj ' :fiomanya devletinin Tt.ffki-' O Z v ' 11

• • 1 1. ·ı yuz e.n :.arara ~ıız~~~a arı ve u v - saıtıınrn.srnn ı:nrşıanırtıştır. -ranııye 
olan uzum, hububat, tutun ve mıyan ye nezdindeki sefareti iktısad konse- . ., b zinlerın ıcabet~ırdıgı mulamd~lmleler se: ~meliyesi lıugün netic~lendirilebilirse 
kökü.ihraca.tından.vilay.ete·-·he.r .y. ıl yı· sıfatımla, bu'"tu"n ga'-'retı"mı" memle- eyanatı bebiyle idarenın meşgu e ı emesı . . . 4-

- J E f Jb · • . . .. .11 . b kl 1 · d - vapur, kendı vesaıt;yle kurtulma -•· 
29 mılyon lıra temın edildıgını soy- ketlerimiz arasındaki ticari temas SQS l te zr ~er ıçın mursı erı_n . U sı 7t erıl ogru) şebbüsüne girişecektir. 
ledi: Ve kurd~~ayı k:s.ti. . . ve mübadelelerin inkişaf ve terakki- la·zı~Jı~ beyan etmelerı bılhassa rıca o unur. ,««O<'•>~--

T ar t Vek 11 Serglyl teşhır edı u 11 Halk'"t ı· . -.. !e U · U ~ı" bir 3 - Boş incir çuvallarının nakli: 
ı ıc e ı • • sine hasrederek bu son 15 sene iç:n- Ç ı. k f 

len üzümleri ve grafikleri dik~atl.e de iktısadi sah~<la tahakkuk etmiş Birafiatiucuzlatıldığıiçinhmir- tot fantı y..,pıfac·-:ık Münhasıran Alsancaktan gönde- OCU!'l arrp_arı 
tetkik ederek dolaştı. Memnunıyeti: olan münasebatın cümlesine şahsen de bira istih1akı artmıştır. Fakat bu- rilecek boş incir çuvalları i istisnaen Buca civarında zayif ve çelimsil 
ni beyan etti. Müteakıben halkevı bağlı bulunuyorum diyebilmek sala- na mukabil inhisarlar idaresi, lzmir Beden terb'yesi genel direktörü posla trenlerine takılacak omnibü.<ı 1-00 çocuk Jçin kurulan kampta b~ 
J>ahçesinde oturdu. Bu arada halke- !hiyetini bana bahşetmektedir. piyasasına kafi miktarda bira yetiş- general Cemil Taner Anadolu ajan- vagonlariyle ve süratle sevk.edilecek lunan çocukların tertip ettiği müıw 
vi mandolin kolunun kızlan, ve ko· Her iki tarafın hüsnüniyetine rağ- tirememekted.ir. Haber aldığımıza ::ıının bir muhabirine şu beyanatta tir. mere çok güzel ve eğlenceli elmuŞ' 
ro heyeti, üzerlerinde üzilın resimle- k·t k"t .. k'"ll 1 k göre dün IAnkaradan şehrimize 60 bulunmuştu.r: . . . 4 - incir çuvallarının markaları: tur. Müsamerede kampı mürakabe ,ilt 

. . men va ı va ı muş u er e arşı- t ı. 1 d i f 11 · Il · ri bulunan basmalı entarılerıyle man ' kasa ve ayrıca 25 şer kiloluk 30 va- - « zmıre LJe e ıye re s:nın uar Muhtelif mesu ere aıt çuva arın vazifedar olan sıhhat .müdür veki11 

dolin çaldılar, üzüm şarkısını, Mani- !aşmış olması nncak dünya iktısadi ril bira gelmiştir. Bu miktar, bilhassa i~in _dave_ti ü_zer ne geldim. F~:ır ve- nakil esna~ında birbirine karışması- Dr. Muhlis ve talebe velilerinden pe~ 
sa türküsünü söylediler, çok alkış- buhranına atfedilmek Hizımdır. Her fuar münasebetiyle iki üç saat zar- sıle:!ıyle ı_~mırde yapılacak gureş ve na ve bu yüzclen nakil süratini azal- çoğu bulunnıuştur. Kamp, ayın jS 
landılar. halde yukarıda bahsettiğim hüsnü- fında tamamen tükenecek ve istiven- f~.tbol -~ıusabakalarrnı da bu ~rada tacak :htiiafların doğmasına yer ver ünde kapanacaktır. 

Ticaret vekilimiz saat yirmiye ka.. nı"yetı·n rnı"sa.•ı·, ~e aramızdaki rok sa- l · k b' b 1 k. ı gorecegım. Fakat asıl bu vesıleden memek irin incir çuvallarının mun- **••,.---
' ,, :t er gene ıçece ıra u amıyaca ar- . . . . 1 d ::r --ece 

dar burada kaldılar. tzmirde işleri l d 1 h" l "d . . b . t' ıstıfade ederek ızm re ge mem en t:ızam surette markalanmış olmast Z ITAO A m:si dostluk h::ı.va~ı son zaman arın ır n ı~ar ar ı aresının u vazı ye ı k d . . .1 ~ t . f h .. 1 AB 
bulunduğ~nda.n ga~~en~a~tiy: işti - ihidisatı He gelıiş .mikyasta tecelli et- eh~mmiyetle nazarı dikkate alarak ma :;a ' ızmır vı aye ıs şare eye- lazımdır. Uzerine yazı yazı m~· 
rak edemweceklerını bıldırdıler ve db' l 1 · tiyle birl:.kte lzmir geııç.liğinin beden mümkün olmıyan kıl cuvalların mar ••••••••••11!111 

• . 1 k•·~d te ır a ması zamanı ge mıs ve geç- . ..k il f' . . , -1 ~ k 
saat 20,15 de otomobiliyle izmire av- ımış u unma ""' ır. k d" • terbyesı mu e e ıyetını ne şe;ıc ve kalan avrı bir bez üzerine yazılma Şakadan sonra.. 1 

V ıh ı h ··kA ti · · · ·· t me te ır. t t" t l -ı hak · k · l b" G · b l "'0 ' det ettiler. e ası , u ume enmızın gos er 
00000 

er ıp e yapması uygun o acag < - ve çuvallar dikilme suretıy e tes ıt Evvelki gece azı . u va:ı.·01, 
dikleri karşılıklı gayretler neticesi kında müdavelei erkar etmek, ayrıi edilmiş olmalıdır. Markası bu suret- Sağlık yurdu karşısında bır vak .a · 

· Bayram devam ediyor: olarak Tiirkiyenin Romanyaya olan Vet e~iner tavin/e1·i zamanda beden terbiyesi kanunu ve le muntazam olmıyan çuvallar red- muştur. Şoför Hilmi adında biri, sar: 
, Üzüm bayramı devam ediyor. Şe- 'ihracat kıtlığını, filatürlerimizde İzmir veteriner· müdürlüğü mer - beden 'terbi.~esi n~zamnam~si hak- dedilecektir. · . hoş· olarak arkadaşlariyle şakala~i 
hir bu gece ayaktadır. Halkevi bah· kez hayvan ~ağlık memuru B. Faik kında. heyetı tenv_ır etme_k.~tır. 5 - incirler yalnız Alsancak a ken kavga çıkmı~, bıçakla Ahfll 

Türle pamuğu istihlak etmek sureti 1 h t l k d :ı- e 
çesinde bağcılara yüz kişilik bir zi- Lurüm, İsmail Hakkı Ünver, vetet;- stışarelk ~yde ıy e mAuzb~ ereü en taşınacaktır: İncir nakliyat m

1 
evsi- basından, Hikmeti göğsünden ı: 

vafet \•erildi. Davul sesleri. 1\f anisa ·ıe tadil ve t-elMi ettik, ve bunun me- ner müdürlüğü katibi Cavid ôzarns. sonra ha evın e umumı ır m sa- mi devam ettiai müddetçe zmire ~ . · d 1 5uçİ"' 
• k" 

1 
b k H k sud neticesi olarak 1938 senesinde h k 0 Alıyı de elın en yara amıştır. dağlarında a ıs er ıra ıyor. er es .. . . . ık . Torbalı 'ıhnvvan sağhk memuru :J.1us- habe ile kanun ve nizamname a - sevkedilecek incirler yalnız Alsan- b t t tulmustur 

il 
. Turkıyeden 2,5 mılyoıı hra ıynıe- • · · · d k d ı· d"l k ·· za 1 aca u - · e enıyor. tafa Altan, Bayındır hayvan sağlık kında izmir efkan umumıyesını e ca istasyonun a tes ım e ı me uze 

Misafirlerin şerefine verilen gar- tinde 2500 ton pamuk aldık. Bu mik- 1 ten•.;r edeceg-im. re kabul edilecektir. 111 -· v-'-'a t. memuru Mustafa Baydar, Kema pa- .. 'lK1 .-. 1., 

denparti de neşe i_çinde devam et - tar, kanunusani 938 den (Türk - Ro- şa sağlık memuru Halil Aykut, zira- Biliyorsunuz ki, beden terbiyesi 6 - Alsancakta depozito ile tes- Sahilpark gazinosunda MustB , 
mektedir. men ticaret mukaveles:nin imzası genel dire~törl.üğU sp.or _kurumu is- lim muameles.i: İstiyenlere··' bıraka- ve Hakkı, komı"syoncu Recebe hfl}ıı·J 

at vekaletince birer derece terfi et- _ ..ı;:.,. 
tarihidir) nisan 939 a kadar olan tihalesi degildır. Vaztfesı de yalnız cakları depozıtonun tekabul edece- karet etmişlerdir. Karşıyaka ~ ~1 

Hediye alanlar: devrede 3 milyon lira kıymetinde tirilerek maaşları yirm:şer" liraya ib-" spor musabakaları tertip etmek~ v. e ği miktardaki_ mal_lar.ın. ü.~ret ve mas- gazinosunila Çoban Kerim, Nıht' 
Uzüm sergisinde üzümlerini teş- l~- 1 t B '[;.aı"k Ü'••u"n Nu 11 t k d · ı b d -- 3000 tona baliğ olmuş bulunuyordu. ag o unmuş ur. · r ~ - kulüp ihtilaflarını ha e me egı - raflarının tedıyesı gı ı ıger muame- tahkir etmistir. 

hir edenle~· arasında tertip edilen mü Bilmukabele gene ayni devre zaır- sayb.in merkez hayvan saö.lık me- dir. iJ3u işler de vazifesinin bir kısmı- leleri bilahara ve fakat gene günde ~ 
sab.a.kay.ı jfü·ünün karariyle Sancaklı fında Romanyanın kimyevi müstah- mıırJuğuna tay.in edilmiştir. nı teşkil eder. yapılmak şartiyle derhal kaldırılma- Sarhosluk lıı' 
yüz köy kazandı. Bir kükürt tulum- d A 

1
_t 

1 
k "h """" "'\ Nizamname mucibince kanuna uy- sına müsaade edilecektir. Kültürpark civar~ınc1a sorhoŞ 

0 
.. 21-

L ld zar ve ma em mamu a o ara ı ra- r 1 · t k'l t 1 il hl t k " ıuası a ı. Eb d"' ş f• v l gun gençlik kulüp en eş ı e me!< ve Bu takdirde mürse ün· ey er, yo rak gürültü yapan Rifat lrnıt\ ' 
Göztaşı tulumbası alan Adil Oba eatı Türkiye pazarl\ltında odukça e 1 e \Il a • me:·cu~ ~ulüpleri. de ge.nçlik ~ulü.p- varakasının tesellü~e ait .~smını b1taca tutulmuştur. 

iköyil ikinci, bandırma takımı alan geniş bir istihlak temin etmiş oldu. kb ıerıne ntıbak ettırmektır. Bu ışe ılk edecekler ve bu ımza katı tesel-
Racıranmanlar kö ·ü takımı üçüncü Romanyanın ıizmi.r enternasyonal ~eSİfllO ma ereSİ evvela izmirden başlıyacağız. A.A. Iümü tazammun edecektir. Ve var- Döğüşmüşler .., 0~ı:ı 
geldiltt. :M.ük8.fatl~r. ıköy mümessil- fuarına iştiraki; Türkiyeye Roman- Eheili Şefimiz Atatürk' ün va- ı11111111sa sa her türlü itiraz ve ihti~azi ka~ıtlar Çorakkapıda Dibek sok~:t 1'1' 
lerine alkışlar arasında verildi. yanın sair mamulat ve sanayiini ta- lidesi Bn. Zübeyde'nin Karşıykada Ziyaretler bu esnada dermeyan edilecektır. Rifat oğlu Abdülkadir ve !(ara. defi 

nıtmak fırsatını, ve bugüne kadar :ıa zı Meryem, bir ev rnese!~sı:dir· 
Vekilin tetkileri: 
üızüm bayramı mfi.nasebetiyle şeh

rimize gelen ticaret vekili Cezmi Er
çin, burada iktısadi tetkiklerde de 
bulundu. Borsa ve ticaret odası he -
yetlerinin toplantılarına ıriyaset etti. 
Cziim mahsulünün bu seneki vaziye
ti hakkında izahat aldı. Manisa ta. 
cirlerin:n dilekierini dinliyerek not 
etti. 

Halkevinde müaamere: 
Bugün öileden sonra halkevinde 

Türki«eye ihraç ettig"imiz emtiadan Soğukkuyuda vücuda getirilen ltalyanın Ankara sefiri B. Otta- S , k T • k b" b. · · d··;;.rnuş 
.:J } Qn Qf 0 U Una gıre• kavga edere ır ırını Oe. 

başka sair ımamulatımızı da ithal park içindeki makberesi, çok güzel viyo de Peppo, talya sefareti mat- ~ 
imkanını tem1n edeceğini umuyoruz. hazırlanmıştır. buat ataşesi 8. Geotano Vareste ve cek ta/~b2 Esrar bulunrrıuf ddesir1d6 

işte bu düşünce iledir ki, Türkiye Makberenin üzerine on tonluk Ticaret a8tar~-B. rarironi_ dü~ b.e~ tzmiı' bölge san'at okuluna para- Alsancakta Bornova ~D rirıcle 
ve Romanya oarasmda ticari temas bı'r granit parçası konmuştur. Bu lediyede e e ıye uar omıtesı reısı t 1 . ek iç.in müracaat eden Mel,med og-lu Abidinio uı:e bıtflctl 
ve mübadelenin inkişaf ve terakki - - Dr Behçet Uzu ziyaret etmişlerdir. sız ya ı ı g.ırn~ . . •. b 1 ınuı.::. :ıa 

kayanın üzerinde -emaye harflerle · ** talebenin ımtıhanları, dün mektep santıgram esrar u un -
sini, ve izmir enternasyonal fuarına l k k k 1 B k ı kabartma o ara şu satır o unma - d. .. ı . salonunda yauı mıştır. u sene o ·u a alınmıştır. 
iştirakimizin bu inkişaf ve terakkide tadır: Bele 1y~ ış "'err girmek için müracaat edecek talebe _ .... 
milhim bir amil olmasını temenni e- 1 K k rJ1'lll r·,..· Ebedi Şef Atatürk'ün annesi Bn. Beled:ye reisi Dr. Behçet Uz dün miktarı fazladır. mtihan evrakı l\Ia- ız açı vl Muhf'r ,.rİ 
derım. R • 

1 
.
1
.v. "kt"•ad Zübeyde burada yatıyor. öğleden en·el şehrin muhterf yer- arif Vekaletine gönderilecek, muvaf. Kemerde Ya§ar og u da p..yşe. 

oman) a e çı ıgı ı .., j ~ b"d . d k' . lı d"l k kt ll D . k 1 5 va~ın t1f " . . A ı e cıvarın a ı tanzım ve, !erindeki beledh·e insaatını teftiş et- fak olanlar te~ it e ı ere me ep I gen, emır 1zı 1 .,0Jt11~ 
muşavırı · · l · k d b" · ·1 k · ~ - ~ b ld. ·1 kt" k l "·aka• .. Nicol&a Mawcu ırmu ış erı ya. ın a ıtırı ece tır. mişıir. müdürlliğüne i m ece ır. açırmış ve suçu J 
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I-/angisini 
istİyOTi.ar 

- Battarafı 1 nci Sahifede -
Cianonun vürudundan bir gün evve• 
line kadar Salzburgta istirahat eder-
ken birdenbire Petteye dönen ve 
hnlya 1 aric!ye nazırının Romaya 
e.vdetini müteakip tekrar Salzburga 
gelerek Fon Rlbentrop ile görüttük
tcrı sonra aureti mahauaada emrine 
\iPrilmiı br Alman tayyareaiyle Ro
rnaya t!tap eden bu zatın her iki ta
rafta yaptığı mahiyeti meçhul müla
katlardan bir telit havaaı intiıar edi. 
Yor gibidir. Hemen de bilhaaaa ihti
yar olunuyor vehmlni veren bu vu
~uhıuzluk endiıeli muhayyeleleri fa. 
raziyeden faraziyeye sevketmekte 
Macariatanın çelik ittifaka artık res
nıen girmesi iç.:n hariciye nazırının 
her iki tarafça da tazy!k edildiği 

aöylendiii gibi bu hükumetin bir Al
ınan istilası ile ortadan siliniverecegi 
r-ivayetleri de meydan almaktadır. 

Acaba maksadlar1 nedir? 
Muhakkak kt Avrupa ihtilafının 

ve bilhassa onun sembolü mahiyetin
de olan Danzig davaaınm en tehli
keli günlerindeyiz. 

Alman naayonal sosyalistleri ey
lulUn ilk günlerinde Nürembergte 
nıe§hur senelik kongreler::ni yapa
caklar. Anlatılan Führer bu kongre· 
Ye ne pahasına olursa olsun batında 
Danzige aid bir zafer eklili ile riya• 
•et etmek istiyor. Ancak batta bizzat 
8. Hitler •lmak üzere bütün Alman 
devlet adamları aylardan beri bu 
kongrenin b:r sulh kongresi olacaiını 
iltın etmiıler ve hatta kendisine sulh 
kongveai namını bile vermiılerdi. 
.<\imanlar son ıünlerde Danziıi ve 
hatta Polonyanın kömür madenlerini 
ele geçirmek için azami bir faaliyet 
IÖsterdiklerine, halbuki bu hususta 
en ufak b'r hareket veya bir emri
vaki teıebbüsü muhakkak olan umu
Jni bir harbi tevlid edeceğine göre B. 
liitler söe:leriyle Eüllerini naaıl telif 
edecek? 

(ANADOLU) (SAHİFE 5) 
-----------~----.;...._-----------;;;:::;;;::;m;;;:=:::;:;:==-= 

·~ ·a· ,.~·N· ~ı: ~·· H · A :ı ~B· .. · E . ~ L -.:::- ~ 
~ ;.... . . .'7 . .&l,_: ~- •' ~ ~ ~ ~ 

1 Dü ündüklerim 

Vaziyet gene 
Vahimleşiyor 

• • .. 1 ... f' ... ' - • 
,.,, .... ~ .... .. 

lngiliz kabinesi, bugün f evkaldde 
bir ictima ·akdedecektir 

Orlian Ralimi GÖKÇ!: 

Vaziyet, cene enditeli ve buhran 
bir devreye ~irdi. Berlin ve Roma b 
nu a-izlemenin faydaıızlıjını anla 
makta ve beri tarafta da ingilter 
ile Fransa mühim hadiselere taka 
düm eden zamanların azimki.r ha 
Jeti ruhiye ve hazırhiı içinde bulunı 
maktadırlar. 

' \ 

Avrupa ı·çin bugünlerde alınacak mühim kararlar, çok karlşık ve 
tehlikeli olan umumi vaziyeti aydınlatacaktır 

Londra, 21 (A.A.) - İı:ıgiliz ga
zeteleri, önümüzdeki g•lnl,.rde Av
rupa için mühim kararlar a'ınacağın 
dan emin bulunmakta Vr! bLlgünlerin 
vaziyeti aydınlatacağını d,. bildir -
mektedir. 

Gazeteler, B. Çemberla~tlin Lon -
draya. dönüşünli ehcmnıiyetJi hfr ha
dise olarak kaydeylem•·ktetlir. Bay 
Çcm bel'layn, salı günkü k~bine top~ 
lantısına, bu sabahtan itibar,•n hazır 

lanmak arzusundadır. Bu vaziyetle 
alakadar olarak, gazetelerin, daha 
dün Londrayı terkeden Lord Hali -
fak8ın }·eniden ve an~ızın Yorkshire
den Londraya gelmes;ni de ayrıca 

kaydetmektedir. 
Gazetelerin bildirdiğine göre, ya

rınki nazırlar meclisi toplantısına, 

ezcümle aşağıdaki nazırlar iştirak e
decektir: 

1\Ialiye nazırı Sir john Simon, da-

hiliye nazırı Sir Samuel Hoar, hava bul etmiştir. Lord HalüakR, öğle ıye
nazırı Sir Kingslay Vood, müstemle- meğini başvekille berl\ber yemiş ve 
kat nazırı B. :M:acdonald, amirallık üç buçuk saat süren içtimada, baş
birinci Lordu Lord Stanhope, müda- vekile uzak şark ve Danzig mesele
faa nazırı Lord. Chatfield, sıhhiye na 

Ecer, mihverin iki ucunda buluna 
diktatörler. 'n inaanlıiı ve medenyiet 
biraz dütüneceklerine, 

Eger, yeni bir kuvvet darbesi ve 

zırı B. Elliot, harbiye nazırı B. Ho-

re ~ Belisha, ticaret nazırı . Stanley. 
Londra, 21 (Radyo) - Başvekil 

Çemberlayn, bugün saat 11,30 da 
hariciye nazırı Lord Halüaksı ka· 

)eri etrafında izahat vermiştir. ya emrivakinin tiddetli bir mukabel41 
Başvekil Çemberlayn, öğleden son ile karıılanıp kendilerini kat'i b' 

ra maliye nazırı Sir Con Saymenle da ş~ki~de e~. korkunç bir felakete sü 1 
hiliye nazırı Sir Samuel HoHı kabul rüklıyecegıne onların akıllarının yat· 
ederek kendileriyle uzun müddet tığına, 
konuşmuştur. Eier, dünyamızda mantıkın, ak.._ 

lıselimin bir parçacık olsun hi.li. hi. 

Misafirperverliğimizi de Talebelerimiz dö- !~~:~;u~E·:::~T~~-=2~~2 
suiistim.ale başladılar 1 nüyorlar :~':-::.ki.ı;:~ı:::~::du:.u;~::~ 

. zunca bir harbin tevlid edebileceii 

iki Alman mühendisi, lstanbulda l Al d I k h ·ıd t k ~:~:e~;!i~2;:;~:e;ir,:~in t:;::1

: manya a yapı aCa ta Sl en ar 1 lazımdır. Evet, bUtün bunları biz 
bir y ahudiyi dövdüler h ı k b• •• ı·· de kabul ediyoruz. Fakat buna rai· 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Evvel-!bu iki Alman, Liraz sonra yahu()! ayır ge miy ece gi 1 gÖrU UyOr men hadiseler, hiç de böyle bir vazi-
ki gece saat ikiye doğru Beyoğlunda gencini tahkir maksadiyle bir takım İstanbul, 21 (Telefonla) - Bu zamanlardla bu müsaade, Register y.et~n icab~arına UY.mamakta ve bi-
. t'kl • 1 dd · d Y · · ·· 1 f t • b l l"r ve ba b hk k · 1 t ·1 k ·ı t d. · 1 · ·ı · 0 ilru·· 1e lakıs totalıter gurub kendi kütlesi ıs ı a ca esın e c enıspor:. gazı- soz er sar e mege aş amış .. - !!.a a i Avrupa ·onva~ıyone rem e mar ı e e ıye meSl' esı ı erı ., - .. .. . 
nosunda bir Alman - Yahudi kavga- zı garip işaretler de japmışlardır; Almanyadan 8 ki:;;ilik bir Türk talebe rek kaldırılmış ve muhtelif bahane- ustunde tam bır harb haletiruhiyesi 

1 · b t 1 k t o- J k b 1 1 e epe"ce mu··d 1 . t• 1 1 t 1 b . . , d"l . t• H .. hazırlamaktadır. Hem de, demokra· sı o muş, ışe za ı a e oymuş ur. g a , u muame e er " - grupu ge mış ır. er e a e emız ız aç e ı mış ır. av- . . 
- 1 · sılere cadarlık ve alçaklık izafe ede-

rendiğimize göre vaka şu suretle ce- det tahammül etmege ça ışmış, nı- Aldığımız maliimata göre, Alman- ta bazı Alman gümrilk memurları 
· h b"l k Al 1 da b rek, &'Üya ·.iktisadi ve siyasi bir rem· re yan etmıştir: ayet asa ı eşe re man ar n u lar, demir ve çelik f abrikalannda · · h k d · k d k ,. 

ışı a aret erecesıne a ar çı ar- berlemeye dütürUlmekte olduklarını 
Haliçte inşa edilmekte olan deniz- hareketlerinin sebebini sormuştur. çalışmak ilzere tahsile gönderilen 

altı gemilerinin mühendislerinden 2 

kişi gazinoda otururken içeriye ya-

Buna Alman grupundan Emil Di- bu talebelerimize karşı (Türk • İn- ını:ılardır. ve aç bırakılmak istendiklerini söy-
~int ~:umrukla mukabele etmiştir. giliz) ~nla~masından sonra çok so- Bir kısım pansiyoncu Almanlar ·ev- liye söyliye .... Çünkü umumi efkarı 
K b k b. b ~ ki" 1 · d tu Tü k t 1 b · hazırlamadan yapacakları bir ha -avga ça u ır oguşma şe ıne ğuk ve kaba muameleler yapmakla erın c o ran r a e eye, mısa-

nında iki kadın bulunan Yasef oğlu dökülmüş, gazino karmakarışık ol - kalmıyarak.bu gençleri fabrikalarına firlere karşı dünyanın her tarafında reket, onlar için daima bir takını 
jak adlı bir musevi genci girmiş ve muş, ancak zabıta memurlarının mü da sokm'~~mağa başlamışlardır. Bu gösterilmesi mutad olan nezaketi tehlikeler yaratmak istidadını muha· 
diğer bir masada yer almıştır. 

Bu museviyi yakından tanıyan Al
man mühendisleri, aldıkları emir Ü· 

zerine kendisiyle ahbaplığı bir müd-

1 l k 1 1 b ·ı · f faza edecektir. Gerek Alman, ae • daha esiy e avgacı ar ayrı a ı mış- vazi~·ette tatbikatsız tahsile devam- tamamiyle bertara ederek bir ta- • 
rekse İtalyan milletini evvela bu ef. tir. da hiçbir fayda kalmadığmdan artık kım hakaret kelimele i kullanmağa 

h aanelere, bu isnadlara inandırmak Bu vaka neticesinde epeycP. ırpa- bu talebelerin Almanyaya gönderil- başlamışlardır. 
1 1 ve her iki milletin ruh ve kafasında, 

lanmış ve yüzünden yara anmış o an me!lind'!n sarfınazar edilmesi çok Talebelerimiz, Berlin elçiliğimize 

Nüremberg kongrea:nin bir sulh 
kongresi olduğu hakkındaki kat'i 
lerninah mı inkar edecek, yoksa en 
'on olduğu zannedilen bu son gÜn· 
~n her aahadaki blöf tetebbüılerin-

-~-· ------·- " ~.._ ' -.:... '·---.:- ı..... .. J •• -••··--1 ... - T;t.,,._ı. 
cek?. 

ı:.-..ı ..... _..:t .. r.,,._...! .. n,..,.. ... ~ -lf•----:.-ı ... - .rııutı"("'="'TITQ"f'-rb-:'-, -...------~- -u .... eaat.a mecbur k11Jmı:ılardır. El
çilikte talebe toplanarak kendilerine 

bir aksülamel ve hiddet yaratarak 
ta selam bile vermekten çekiniyor
lar. 

İçkinin tesiriyle iyice neşeli olan 

hakkında tahkikata girişilmiştir. l\lu 
sevi gencini yaralıyan Alman sorgu 
altına alınmıştır. 

• İtte il<i aual ki bütün beıeriyet en
dııeli gözlerle bunların cevabını ka-

ranlık ufuklarda arayıp duruyor. d l 
Sulh cephesi devletlerine gelince, ,.,.,.,1• ,· e ey aAp 

~:::.. ~~~;:~=~::.~!:.:~ .::~~ı·;u~~; ı ı yen ç n s 
Ve tereddüde mahal bırakmıyacak c dd l / h / d 
t:~ilde tasrih ve ilin etmiı olan bu Q e er gö Q in e, eşya Ve 

Evveke talebemizin Almanyada 
Ratın aldıkları radyoların dışarıya 

çıkarılmasına izin veriliyordu. Son 
bir hadiseye meydan vermemeleri 
bildirilmiştir. 

Tehlikeli aylar 
Harp hazırlıkları ar~tı. Avrupa treni 

llkumetler bu gürültüler karfısın-
da kelimenin tam manasiyle soğuk- cesedlerle doludur sevkıyat yüzünden gecikti 
ltanlılıklarını mu haf aza etmektedir- 1 b 
ltr Al . . . . . Tokyo, 21 (Radyo} -Tiyen-Çin kikaya çoğalmıya başlamıştır. stan ul, 21 (Tel~fonla) - Bu sa. korku içinde bulundukları ve her an 

· manyanın terefı vesaıresı gıbı h d l k l b h A d h · · l l h k b ki · seylabı, tari inde l?imdiye kadar gö- Suların, üç ay an evve çe i mi- a vrupa an ıe rımıze ge en yo • arp çı maaını e edıkleri söyleni-
•on ırUnlerde ortaya atılan sözlerle rülmemiş derecede büyük hasarata yeceği söyleniyor. cuların anlattıklarına göre: yor. 
Otıları kat'i kararlarından döndür- sebeb olmuştur. Tokyo, 21 (Radyo} -Tiyen-Çin Almanlar, aiustos ve eylulü fela- Semplon ve konvansiyonel trenleri 
ttlefe imkan yoktur. İngiliz mıntakası, baştan başa su- de bugün dört yangın çıkmıttır. Sey- ket ayları addediyorlar. Bütün mer- bu sabah iki saat gecikmiılerdir. 

Avrupada ya tehdid, izafe vesaire lar altında kalmıştır. Göl halini alan labın devam ettiği bir anda çıkan bu kezi Avrupa harp korkuau içindedir. Bu teahhure, gene merkezi Avru-
~İbi cebir ve tiddete müstenid hare- caddeler, ev eşyası, hayvanat ve in- yan~ınlar, halkı paniğe sevketmiş- Yolcular ıerek Almanya ve ge. padaki askeri sevkiyat dolayıa:yle 
etlerle emrivakiler ihdasından vaz- san cesedleriyle dolmuştur. tir. Ümidsizlik büyüktür. Japon as- rek Macarist11;ndan geçerken bütün hatların metıul bulunması sebep ol. 

~eç.!Jec:k veyahut da ister istemez bir Seylap günden güne daha tehli- kerleri, suların yayılmasına mani ol- halkı telif •i~inde görmüılerdir. Bul- muıtur. 
~~rp patlıyacaktır. Bu nokta en uf ak keli olmağa ve sular, dakikadan da- mağa çalışmaktadır. ıarların da bupnlerde son derece 

~~h~~·;ıd:::a:.'!: •• '.i:.·;.k:::"ı.~::; Moskova müzakereleri Yeni Vapurlarımız 
1 ap etmek aylardan ber.i totali-

terJere .. aid bir iıtir. Askerler uzlaşınca diplomatlar tek Savaş ve Egemen bitti. lngiltereye 
c:I buıune kadar meyd&nı bot bul- b• J 
lı~Iarı için muvaffakıyetle tecrübe TQr konuşmalara baş/zyacaklardtr ·on Jr vapur JSffiar anıyor 

~t•kleri emrivak;lerin tekerrürü ha- İstanbul, 21 (Telefonla) - Deniz- Almanyaya ısmarlanan 5300 ton-
h~de bu hareketin ucunda korkunç Paris, 21 (Radyo) - Moskovadan Alakadar mehafilde söylendiğine yolları vapurlarına buz dolapları luk Savaş ve Egemen adlarındaki 

•t- ha h k · h kk · k.. haber veriliyor· göre, askeri müzakereler pek ya- k k rp, er esın a ına rıayet ar · onması karıirlaştmlmıştır. vapurların da inşaatı bitmek üzere· 
ı e.~narak teıebbüs olunacak bir mü- Rus - İngiliz ve Fransız a~keri he- kında muvaffakıyetle sona erecek ve İngiltereye ismarlanacak 11 vapu- dir. Bu vapurların kazanları yerle-
~ .. eı-enin ucunda da sulh vardır. yetleri, bugün de toplanmışlar ve u- müteakiben ~iyasi mCizakerelerde tek run şartna~esi ba~ılmış ve firmalara rint:! konmu~ ve ikmallerine az birşey 
t •tııis:ni istiyorlarsa intihap etmek zun müddet konuşmuşlardır. rar başlnacaktır. verilmiştir. kalmıştır. 
llte.Uterlerin elindedir. 

Hamdi Nüzhet ÇNÇAR 
-----ece***>>>-----....___ ____ * 

Yarım gün 
tedrisat 

8u sene yalnız Orta 
okullarda tatbik 

Japon 
kumandanları 

Dün toplanmışlar 
Şanghay, 21 (Radyo) - Amiral 

gemisinde toplanan japon kuman
danları, mühim müzakerelerde bulun 

olunacak muşlar ve imtiyazlı mıntakalarda 
l Anbr 21 (T l f l ) Ö" alınacak tedbirleri tetkik eylt•mişler-
~}' .. a, e e on a - g- d. 
""tte kadar tedrisat, bu sene yalnız ır. 

Ca avar ruhlu 
baba 

8 yaşındaki öz kızına 
tec ıvüz etti 

1;:.;tanbul, 21 (Telefonla) - Beşik

taşta Apturrahman isminde bir a
dam, kız! 8 yaşında Hayriyere teca
vüz etmiş ve kızcağızın feryadı O ze
rine yakalanarak adliyeye verilmi~ 

00 

Son [)akika: 

.Milli Şef 
yirİni dörtte lstanbula Gece saat 

avdet buyurdular 

bundan iatifado etmek lazımdır. 
İki diktatörün propaa-anda cihaz1 

bu mevtuu bir hayli iılemiıtir. Biz 
bu faaliyetin muvaffakıyet derec:eıf. 
ni hesaba katmıyacağız. Gerçi, hal
kın bu zoraki telakkilere kapılma~• 
sının hadiseler üzerindeki tesiri in. 
kar olunamazsa da harbin neticesi 
nihayet demokratların kuvveti ile 
garanti edilmİ§ bulunduğu için, biz o 

ikinci ami!e kıyroet vermiyoruz .. 
Hadiseleri tetkik edince görülU • 

yor ki, Almanya ve İtalya, yeni bir 

takım hadiseler örmekle metıuldür
ler. B!Jl'Ün için hiç bir sulh alameti 
mevcud deiildir. 

Sinir harbi, olanca fiddetiyle de-
vam etmekte ve Almanya, en 

tedbirleri almaktadır. Dikkati celbe
den noktalardan biri de, İngiltere 
ve Fransanın en küçük bir tereddUd, 

hatta onların bazı siyaai tezahürle. 
rine en kÜçük bir iltifat ve ali.ka bi. 
le a-östermeden, az.imkar, !İddetli 
davranmak, her türlü siyasi o~nu 
veya askeri harel<eti bozmak kararı 
nı vermiı olmalarıdır. 

İngiltere ve Franra bugün tot~li • 
terler için en tehlikeli tekillerini ' al
mıılardır. · Sulh olsun, .harb olsun, 
demokradlar cephesi artık yumuıak 
davranmak ' istememektedir. Pariı ve 
Londra, Berlin ve Romaya karıı is • 
tiskal dolu bir tavır takınmıılardır. 
Her sözlerinde bir ihtar parlamakta 
ve bu ihtar, ku.VVetini ıil~htan al -
maktad;r: Totaliterler araaındaki bir 
ümidsi:dik, bir yanlıt telikki, bir. cin 
net anı harbi pek i.la cetirebilir. 
Kimbilir, vaziyet böyle. devam eder· 
se, harbi bizzat. demokrasilerin açıp 
artık bu son haddine gelmiı buhranı 
kökünd~n · kaldır~ak istemeleri de 
hatıra gelebilir. . 

Çünkü bugünkü 'vaziyetin, müsbet 
ve menfi bir neticeye bailanmasın• 
dan batk~' hiç bir Çare kalmamıthr. 

!:}~ a l okullarda tatbik olunacaktır. -=*=--
tlatt~ er, sabah saat~ ~en 12 Y~ ... ka: Ciano Rom aya 
45 <l e~arn edecek bırı 1 O ve dıgerı 

tir. M l d d 
Apturrahman, sorgu hakimliğince anPVTa ar a or umuzun, mef TllZ bir fa ar· Orhan° Rahmi GÖKÇE 

~cak~~ka sürecek iki teneffüs yapı· dön d Ü 
~d 1' ed~isat, 25 Eylulden 25 mayısa Roma, 21 (Radyo) - Tiranaya 

Cdır. gitmiş olan İtalya Hariciye nazın 
~ti elecek sene derslere 1 Eylulden Kont Ciano, bugün buraya dönmüş-

qnacakt b .. ı~ l~ 

iS~ic~ap edildikten SOnra tevkif edil- ruzu • büy• ük muvaf fakıyet/A net• [o d• 
mıştır. ' ~ w ıce -n ı U d h b J İstanbul, ~1 (Telefonla) - Milli Milli Şef, manevralarda ordumu- Y urma a er er 

Telefon ve Radyo 
haberlerimizin 

- Devamı 5 nci Sahifede -

Şef, manevralar için Edirneyc gitmiş zun muvaffakıyetli harekatını nkşa- Varşova, 21 (A.A.) - Pat ajansı. 
o.la? ecnebi devletler ateşemiliter!e- ma kadar takip buyurmuşlardır. bazı Pol~ııyalı askerlerin kaçtıkla-
rını manevra sahasında kabul ettık- Ordunun mefruz bir taarruzu, bil- rını ve Almanyaya iltica eyledikleri. 
ten sonra hareket etmiş ve saat 24 yük bir muvaffakı~• tle net!celen- ni bilcl:ren şayinları knt'i ı;urette yn-
de İı:ıtanbulu ş~reflendirmiştir. miştir. }anlamaktadır. 

. ..ı 
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ı · t' F : Lond;·ada.<İ askeri v k 1 f 1 b ı Dünyanın en ~üvl gözlü kızı he_~:~~!.~1i~d~h~.~.d_ü ~ j 'tacir er e U· °Hugünkü p~~ra 
Londra ile Birminkam arasında her' helenm,recektir. Çünkü herkes şu dürü binbaşı Avni Ye tayyareci yüz- g konuşacakt 1639 

M. 
183 

Koa./1
2

0 
guıı b:r t en şler Ye l..ondranın en dakikada beni bir batk• yerde bil- başı Enver Akoğlu bu sabahki Semp un ır K 
~ uksek muhitinde: cdimyanın en gü mektedir. lon ekspresiyle şehrimize gelmişler- T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko-./ 
;..el göz)u kızı ct:re çağrılan l\Iis Car Genç kız ona korku ile bakıyordu. dir. - Baıtarafı t inci sah.üP.de - 1 edecek, istihsal ve ihracat işleri lize- K 
ris Mest.erficlcl haftada bir kere Bir- Bütiin vücudu dehşetle ürperiyordu. General Kazım Orbay ile heyetin tir. Toplantı buglin saat on bire bı- rinde gorüşmede bulunacaktır. Ala- T. A. !>. 31•70 M. 6465 Koa./ 
m nr.hamda C\ · obıı kardeşini Eiy.:ı. - Veriniz, dedi. Senedi imzahya- diğer azaları albay Baha Tuban, al- rakılmışhr. kadar nıahfellerde bu toplantı ve K 
rc•t etmek için bu trenle gider, ge - yım ... Fakat şunu da söylüyorum ki; bay Riza, bahriyeden binbaşı Ulusan Ticaret \'ekilimiz, öğleye kadar müzakerelere büyük ehemmiyet at-
lir. ilk istasyonda hadisenin nasıl geçti - Pariste kalmışlardır. misafir bulundukları 1zmirpalasta folunmaktadır. 

Hundan uç hafta evvel de gene bu ğini ve ıiınzamı ne gibi §erait altında Ancak iki hafta sonra memleketi- istirahat ettikten sonra öğle üzeri Sayın vekil, dün gece fuara gitmiş 
trenle kız kardeş ne gitti. attığımı polise bildireceğim. mize dönebilecf!kleri a'rliaŞllmıştır. refakatlerinde ticaret vekaleti dış ti- ve miıteaddid pavyonları ziyaret et-

0 gi.ın kompartımanda yalnız otu- - Fakat ben de o zaman: cHer Gelen haberlere iöre, ingilizler caret reisi vekili B. Cemal Ziya Ar- miştir. Ticaret vekilimiz, yarın Ege 
ruyor ve buyük bir memnuniyetle nişanlı kavga eder. Lady Misterfi - Tflrkiye de dahil olduğu halde, müt- dal ve vekalet hmms'i kalem müdürü vapuriyle istanbula hareket edec~k
ba ka b:r rnlcu kompartımana tıir - eld biz nişanlandıktan on saat son- tefiklerine çok geniş krediler açacak B. Fazıl Asal olduğu halde vilayette tir. 
nıeden en el ant· yelkovanının tre- l'a benim gibi parasız bi ırlordla ni- kara, deniz ve ıhava kuvvetlerine ait valiyi, kışlada müstahkem mevki 00000 

TORKIYE RADYO DIFOZYO 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

12.30 Program 
l2.35 Türk muzii:ri, :reni bestek"' 

ların yeni eserlerinden mü 

nin ka~.ıcağı dakikaya yaklaştığını şanJanmış olduğundan pişmanlık duy bütün malzeme ihtiyaçlarını temin komutanını, belediyede belediye ve K ı·f · d 
• eyrediyordu. du. Şimdi aramızdaki nişanı bozmak etmişlerdir. Yeni krediler de açıl- fuar komitesi reisi, parti merkez bi- a 1 Orill Ya a or• lS.OO 

rekkep proğrarn. 
1\fernleket saat ayan, aja 
ve meteoroloji haberleri. Art'· tren tam harekete geçmşiti istiyor.> Derim Ve herkes sizi men- rnak üzeredir. nasında parti müfettiş ve başkanını ] 

ki birden kapı a<;ıldı ve genç bir yol- faatperest bir kı~ olduğunuzu ötre- Heyetimizin gerek Londrada, ge- ziyaret etmiştir. man yangın arl 
cu içeri girdi ve karşısına geçti. Bu dnir . ..,Vde!khadsı1 1hakk1 ını~da .v~ha~~ımf ız ~e_k P~riste yaptığı temaslardan çok Öğle üzeri, şehrimizde !bulunmak- SAn _ Fransisko, 21 (A.A.) _ Ka-
yolcu yirm· dakika uslu, uslu otur - a ae ı o u ar o ur. asmın.z ewa ın- ıy, netıceler alınmıştır. ta olan Sovvet Rusya sefiri B Stren- J'f ·• ht ı·r t k ı d 

k d 
· · ·· ı d .. 1 . . · · ı ornı) a mu e ı mm a a arın a 

du. sonra birdenbire genç ızın gil- a ıyı ıroz er e soy enmez. Kayserı tayyare fabrikası daha zı- tiyef tarafından fuar gazinosunda.ııe k 1 t' . d 
• • • • • '6 çı an orman yangın arı ne ıcesın e 

zel gôzlerine bakarak cij'ara taba- . • • ):ade genışletile~ektir. İcap .eden ap- reflerine verilen ziyafette bulunmuş- takriben 600 kişi mekansız kalmış-
kasım burnuna kadar götürdil. Ertesı giln, klilpte Melton, arka - tidat malzeme lısanslan harıçten ~- tur Bu zfvafette vali B Etem Aykut tır p· "d 0 k b . . 

1
. . . . · ., · • . ınerı ge re.gon asa ası ta-

- Bir sıgara içmez misiniz? daşları ıle bır ıkte genç kızın aynı tırt lmek suretıyle bu müessesede belediye reisi Dr Behçet Uz parti · 1 h 1 t D ~ k 

13.15-141\Iüzik ( karışık proğra 

19.00 
19.05 
19.30 
20,15 
20.30 

Pl.) 
Proğrnm 

.Müzik (oda müziği - Pl.) 
Türk müziği: Fasıl heyeti 
Konuşma 

- Te~~kkilr ederim. gazeteye: cNiıanuı doğru olınad.ı.&'ı yapılan .tayyare in§&atı arttırılacak- bafkanı Atıf Jna~ Sovyet p~vyonu ~a:•~; bartp 
0 m~ş ~· d a~~~k 

- Mylady sıgara içmiyor mu? nı bildire• bir ilinuıı bulmak için tır. için tehrimize gel~iıı. olan Sovyet se hır a le u unahn Y z a~ ar ç ı 20.50 
b k t F 

. . ~ - aı-ap o muş ve asara ugramıştır. 
Belki bıraz şokola yer! a mış ı. akat h1ç bır şey bulama - Heyetimize ingiltere ve Fransada fareti erkanı ve gazeteciler bulun_ 

Memleket saat ayarı, aja 
Ye meteoroloji haberleri 
Türk müziği (Ankara ra 
yosu küme ses ve saz hey 
ti) Genç kızın: mıştı. bütün askeri müesseseler gösterilmiş muşlardır. Ziyafet çok samimi bir ha 

- Teşekkür ederim. Fakat ya - Carr:s Mensfield bu nifanı telttip ~e g(Srlşmeler son derece samimi bir va içinde geçmi§tir. 

00 

Yahudiler kon-
gresinde 

21.30 
21.45 
21.50 

Konuşma 

Neşeli plaklar - R. bancılardan bir ıey kabul etmek iti- eder bir ilin vermişti. ha\•a ~iıtde cereyan etmiştir. İngi- Vekil, saat on beşte ,·ali B. Etem 
yadında deflim! Heel daha etrtesi gün genç kızın lizler ve Fransızlar harp için tama- Aykut, dış ticaret dairesi reisi vekili 

Diye lfifı kı ·a kesmesi onun cesa- kendisini evine çağırtması ve yazı - miyle ha'Zırlanmışlardır. Bu iki dost Cemal Ziya Ardal ve vekalet hususi 
ret:ni kırmadı. hanesinde keadi!inf yalnız kabul et- ~·e m\lttefjk memleketin salahiyettar kalem mfidOril B. Fazıl A~al ile bir- Cenevre, 21 (A.A) - Sionist 23

·00 

_ lyi bir prensip, dedi. Çünkü in- mesi ona büsbütün gar!p ve düşilndü- mahfetleri harb'n çıkacağım muhak- likte otomobille Manisava gitmiş, 0 • kongresinde, selahiyetlerin tetkiki 
san J. minle seyahat ettiğini bilmez. ğilnün tamamiyle aksi olan bir hare- kak görüyor1ar. rada üzüm bayramı aç;lma merasi- komisyonunun verdiği raporun kra
sıgara ve yahud da zehirli şeker ve ket görilnmtiştU. Maamafih ingilizlere göre, Al- mine riyaset etmiştir. eti esnasında, müteaddit gruplar, Fi
şokola verebil;rim. Hem trenimiz bir 'Ctak odadan çıkar çıkmaz genç manlar 20 eylO.le kadar iharekete Gece şehrim'ze dönen ticaret ve- listinde bu kongreye delege gönder
dnha hiç bir yerde durmadan tam kız el.ndeki ufak ça~tadan bir t~ • geçmeğe cesaret edemedikleri tak- kili, dün akşam İzmripalas salonun- mek üzere yapılan seçimlerdeki ni
k ·k dakika gidecek, mesela bu kırk ban.ca _ç-ı~ararak delıkanlıya tlogru dirde bu sene harp çıkarmak teşeb- da Fransız sefiri M. Massigli tara_ zamsızlıkları protesto etmişlrdir. 

Müzik (b~r operanın takd 
mi - Halil Bedi Y6netken 
So najnns haberleri , zira 
esham ve tahvilat, kambi 

dakika içinde ben sizi bu kompartı· çevı"';'ıtti. bOsü suya düşmüş -0lacaktır. Tehli- ftndan şereflerine verilen ziyafette ooo 

man içinde öldürebilirim. Dehkanh:.. .. . k~~i durum daha bir ay sürecektir. bulunmu~tur. Işıklar köyü cinayeti 
Birdenbiı e elini cebine ıı.oktu ve - Çok gulunç bır şey ·yapıyor - D re .. taraftan Almanlarla harp yap- T' t kT . b 

genç kız., kendisine doğru çevrilmic sunuz, demişti. Benden öğrendiğiniz mıyacaklarını söyJemekte devam et- ıcare ,.e 1 ımız, ugün ticaret 0 - tahkikatı 
ir revolver görünce korku ile elin- hareketi, te1crarlıyorsunuz, Mylady. mekle beraber çok büyük bir asker! dasında üzilm ve incir ihracatçıları Bornovanın Işıklar köyünde Mus-

deki 'kitabı ... ·ere düsürdü. Delikanlı: Fakat siz herşeyi taklid ediyorsunuz.. haz1rlığa .girişmişlerdir. Askerlik nın yapacakları toplantıya riyaset f ., • ta anın ölümüyle neticelenen cina-

nukut borsası (fiat) 
28.20 Müzik (Cazband - Pi.) 
28.55-24Yarınki proğram. 

FUARDA 
İstanbul Belediyesi 

ŞEHJR TİYATROSU 
Saat 2J de 

lstanbulda 60 defa üstüste oy 
nan ve büyük muvaffakıyet kzan 
YANLIŞLIKLAR 

KOMEDYAS 
- İmdat çanı üç adım ileride du Fakat siz herşeyi taid.d edemiyor ... ımütehassısları, bu vaziyete .göre, AN AÜ Q LtJ 

Ç .. k" b · ı..ft b yet tahkikatına dün Birinci sorgu ha-
ruyor. 1ster3eniz onu çekiniz. Amma sunuz. un u emm tauuncam OŞ- harbi çekinilmesi imkansız telakki D k 

V i 
· d t ki kimliğinde devam edilmiştir. Okur- i kat : 

3 fud 

ıunu b ·liniz ki ona ilişmek için ilk a- tu. e e er ım a çanına ya aşay - ediyorlar. T.' C! __ • larımız, vak'ayı hatırlarlar. Bir gece .ayatro ıOJa'Iİ Saray1RU1 wkuın 
dım attığınız zaman öleceksiniz. Yok dınız b~ni rezil edebilirdiniz. Fakat .----ml!!!-ı.-c:.'"'l!.!'!"l.~a"!"b-, .. .,.b-ı'----. GONT.OK ~fYN~T r:~ıF.n h 1 M f k d N dadır 
der l crinizde rahat nhat oturup ta ıi~in ellniıdekt ~ t&baaca bana müt '.# ıt---------------11 sar oş o an usta a ve ar a aşı u- - • 
beni dinlerseaiz b&fllllZa hiç bir ıer hiş tehlikeli görünilyw. a. um.luua Cevad DaıXrlı Sahip •• Bqmabarriri reddin, köy kahvesinde Aliyi döğ- F eok ala" ka 
~elmiyecek. tHtUlll albaıM t»aaa aalll ~ •mk' 5 BAYDAR RtlŞTO' ÖKTEll müı ve kaçarken ar.kasını takip eıt- Uar ""J" 

Carris korku ile: vermek istiyoıımnuz, sevgilim.. lkinci Beyler.sokağı ~o. 65 Uwuı111J ~ •• _,. "'.,. mi,ler, MU9tafa, atkadaıı Nureddi~ .. •• 
_ Milcevheratımı mı istiyorau _ Genç kız da kalbiniu büti.in ıhidde1 Telefon 3QSS •dldt:rt nin attığı bir tabanca kurşunıyle l>o- goru Y UC 

nuz? Alınız, hepsini aknız .. Diye ba- ve iayaıwu bir: HAMDI NOZHET ÇANÇAR ğazından yaralıyarak ölmüştü. Müd- - Battarafı 1 inci sahifede -
i'ırdı. - Sevgilim!.. deiumumilik, hadise tahkikatına aid taki müzeler sitesi, yeni bir mftı 

_ Hayır, milcevheratınızla ala - Hitabının içine sığdırdı ve sözü oktor 1 I' A R E H A N E S t evrakı Sorgu hakimliğine tevdi et- daha kavuşacaktır. 
kam yok. Sizden başka birşey istiyo- ne şöyl edeva• etti: "'•mr'"r AJı.. lzw.if' '1-ind Bqlw ıoW miş, dün Işıklar köyünden 1 S ki§i- lstanbulda askeri müzedeki e 
ı um, ve ne istediğimi kısaea söyliyE - ..... BelH•le beraber gelecebi IJ5 ~r:: 1;::n':' -~=U nin ifadeei alınmıştır. ler, esash şekilde tasnif edilm 
ceaim, bu aiine kadar sizinle kim tT· niz. G:tllp IMmen evl~eğiz '" 0 • A:napacla tetkik •-hatinden Şehidlerin 'tlltun kadındu. • e l h f ~- TELEFON: !'1'7~. Poıtcı kuhuu:.ıo~ .. ._!111111111_111!!!1'11,,_ _______ ._1 dir. Orada bııılunan askerliie ait 
!cnmek istemia.ae onu redde ....... ;aainiı beş günlük bir ha ayı seya a ıne çı- N 

"'" .__,.. ı, .. ft.8.ıı. •• AhlAkmıtHD bOtün k6tll1ü. selmittir. Haatalartnı her sil• • ş . ki eaerlerle malzemeden, çoğu 

lacak ve izm1r belediyesine &"Ön 
lecektir. İzmir askeri müzesi, 
tahkem mevki komutanlığının nı 
kabe ve nezareti altında umu 
ist fadeıııine arzolunacaktır. Bu 
zede çalışacak memur ve m 
demlerin maaş ve lcretleri, be 
bütçesinden varileeektir. 

stz!n ytızUnlzden u kalıın genç ......-..- A .IS O :N Jı: f Jı: it A 1T1 r. Url emSJ 
ğüne rağmen ~u mecburi izdivaçtan muayenehanesinde kabal ede..-. Yıll•lt ı'°o, Altı •rl&lı aoo 

Lamborn ölüyonnuş. Sisin yüzünüz· dolayı benden 8ir aak iatemiyecek Güneren 
den Lord Bhatterton imtihanlanıı· kadar seciyeli bir centilmen oldutu- S .K...,,... 
\•erememiı. Si:ıi11 fbilnttzdeıı Kaııs- nııza ve bir centilmen katacatınıza, ı.ımero,ak Yabana 9Mlllebtler ~ •-* 
f'eld müstemlekeye •itınif.. bir centilmen gibi hareket Hetet ni- Kaylfl giyim e,yaM satı~lanna aboM ICİ't'ti 27 Undlr. 

Gene kız: ze itimadım var. Gelecek ayda bo - ba~lamıştır. tst~fade ediniz. GUnü v;eçmiş na.balar 25 Jcuıvttur 
- Böyle konuşmağa Dasıl cesaret Ş11nacatız! .-.. •• -· - - A.NADOW llAf'BAASJNDA 

ediyorsuDuz? -EvleMCek miyiz? -S.zi bu :ık~~·o çok mükedder gl· BA.Sll..JIJS'l'IR 
Di,. oıum ekQ!Hi kesti: - Evet! .. Btr t.alik, her uırıan bo rüyıuum . ..:.c<li. , ··~enizi yeri}la ~t: ır. 

Emrazı intaniye lla•aneai il 
bure.tuvar tefi 

Hastalarını Tilkilik Menzil So
kak 15 No. da kabul eder. 

TEL: 4057 
f'lıııııl .................... _ ... __ 

- Ben dinleyiniz. Sizinle nişan • tutmuş bir nlşena mUraeeahtlr. ~iz mek bir şey yapamaz mıyım?· 
)anmak hıtiyona. Benhnlı nif&Dlana de buna btltrtifti2 Mrtord..... Tab i Genç kız a-özlerini ona kaldırdı L 
eakmuz. talikta kabahat sizin üstünl&d• 9'a- \'e dara-ın bir sesle: • 

- Bu ruıunç bir ,ey, tabanca teh- - 8iz mi Ddfemi yerine a-etiı·ecek 1 m on 
didl altında fU dalikada bun• evet ca~.elikanlı neşeyle: '!Jir 'f'Y yapacaksınız? Diye sordu. 
deaem yalllll18dan ayrılır aynlmaz _ O pek tabii , •e•i. faut un•t· Delikt\nlı, bu aözlere ~akarken, 

Çiçeği 90 derece 
hemen sizi reddederim. mayınız ki ben çok fakir bir lordum. :L<>ndr.da karısına: cdlny,arıın en gil-

- Bunu yapabilirsiniz. Fakat, or- Siz çok zeDrin bit genç kaslnıe.. ıel gözlü kızı> ismini verenlerin pek 
tada 'biç bir teY değişmez. Çünkü e- Geav lnı.. tıa'f-h oici11ğttnu ~ir kere daha tasdik 

sasen ıu dr kikada biltüD Londra bi- - Bot aözlerle vakit geçirmiye - etti. . . . . . . 
zim nieanlanmış olduğumuzu bili- l~m. dedi. Jlardl piiniz, hi•~~flli - - s~n. iÇ•• hıf w şey yapamaz 
•or. Bakmaz mısınız -~ :-ı- Valizl"'"i.niai topla. mıyım"/ Dıye hayretle sordu. İste -
J • ae •- ver...... - .jı. ~ i ı • 1 ..ıı. y L _ Bu 46 nettir? a:- 1 ·ku. meuleeiııi aıı'lız, s z nıe ev enuım. arın ondra 

llJl ... - n evve nı IW& 

t>elikanlı gene kıza bir ıazete u- lıe.lledip JOla ~ajız. ya hareket ediyoruz. Orada da gene 
uttı. N"ııan iJlnlan ı~tnde bir de 111 :. arztı ettliiniz ıfbi cemen boıanaca. 
vardı : Erteli l&büı onların 1zclivaçlarmı ilz. 

Carriı Misterfield bildiren ll&n Londrada bil' bomba si- Genç kadın birdenbire allamaia 
Lord Georl'e :Melton bi patladı. baş!adı: 
Nlp.ıılandılar. Hele klüpte Lord Meltonun arka· - lşte, dedi. lıte. asıl benim ke • 

- Kibriniz yüzünden reddede11ek daşları arasındaki heyecan pek bil • derim •e w ya! .. AN.ımıda tekerrür 

S. FERİT 
ECZACIBAŞI 

Kolonyalanndan 
( Kilo Yalınız 3 O O Kuruş ) 

"" I 

be•baht ulmalanna sebebiyet verdi- yüktü. etmi~ olu teYleri ~Uk Wr cidcli -
~ arkadae1ıanmııı intikamını al- Fakat onlan eörüp te 1N izdivac rotiıe .. littı ettiniz. Onların deği~ • 
mak için ben buııu yaptım. Şimcli ıu bak.kında daha ful& ~t al•k •elinl istemiyorsunuz. Hayatımda 
elimdeki k.iiıda imza ediniz. Evet, istiyenler arzulara& MI olama'1 • b-.ılııt ndk karşıma sizin kadar 
eve~ aöıüyorsunuz, bu klğıtla, bu lar. Yeni evliler kimseye g'6riinme - soğuk, likayd bir erkek çıkmamlfb. 
ilbı vermemi kendiaizin .istemi§ ol- de nLondrayı terketmif]erdi. Saat ilerilemioti. Bardakilerin hep 
duğıınuzu tasdik ediyGrıunuz. Nafile Nlk&h kıyılır kıyılmaz, Paı-.iıe, o - si biraz sarhştular Bunun için kiıue 
teredtrot etmeyiaia. Elimdell kurtu· radan Be-.ya, Viyaaa,a, Berline .siyah frakh bir adama ge.aç bir ka
ıuı yektuır. Buau yapacaksınız, bu- gitmiolerdi. lılemlek~tlerine dönmek dını kollan arasına alıp, göz yaşlan 
nu yapınaesanız. lizi ijldlrtlrilm. Esa için yola çıkmab.a bir aeeı enel nı dadaklariyle öperek kurutmaia 

Kolonyalarında n 
sen öldilrdilğüm zaman arkadaelan H:ımburgda idiler. çabalayışına dikkat etmedi: 
.ım intikammı daha iyi almıe olaca- Son gece Lady Kelton operaya - Carris ben de bunu istiyordum. 
}ım yR ! sftaık illMdi. Loıd Meltola bilttlerl Buaan )ö7le oldutnnu bil!Jordum. 

(Kilo Yalınız 200 Karuş) 

Deoo: Şifa Eczanesi 
_ Bııma cesaret edemezaint... tedarik etti. Operaya aJttller. Sema Fakat seniR kibrinden korkuyor ve 
_ Nicin buna eesat.t ed-We _ da bir bara gidip danaettUer, ıam • a1kını bana kendilithıden hediye f;'_ •• J .J • s r:' •t Ec ı 

yim ... Ben delinin biriyim. Sonra da panya i,tner. İçilen pmpann ka- etmeni bekliyordum. Fuar muaaetınce • r erı zac 
bu cinayeti işlemeli aflnierdenbert dehleri çotaldıkça genç Ladynm ne Genç kadın yüzflnil onun g6kafln~ •ı'A 
duşündUfüınden, benden ffiphelenil- ıesi ekstliyot, mahzun ve m~k~der kapattı. Artık hıçkırmıyordu. Çıfan • l J " J ı o T • ~ fi' 
memesi için botun terti1?atımı aldım. bir tavır takınıyordu. ~eşe11~lıif o muzflhıin natme~rini dinlerken ken pavıyon QTf naa vuzae enM9'ı 
Bir aaat ıonra burada ıızin cesedini· b4a't açıt ve t."rizcli ki ııı~ayet disini dünyanın en mesut kadını ola- T 
s1 b\ıllduklan vakit k1mH baden tUP ıoııç aclanu rak lai•edlyordu. 



22 Ağustos 1939 SALI (ANADOLU) '(SAHiFE 3)' ' 

• - ? • 

l KUMANDAN, HAİNSİN!J 
Ramide bir kam· 

von devrildi 
Japonya tereddütte 

. 
Tertip eden: ANT SVOKU 180 Çeviren: Ki.ini ORAL Bir amele öldü, üç 

Müdafaa Vekili, hakimlere >·alvarıvor: Kahraman- yaralı var 
İstanbul, 21 (Telefonla~ - Diln 

!arın kahramanını (Vatan haini) diye mahkum Ramide Topçularda bir kişinin ölü-
mü, bir kişinin ağır ve iki kişinin de 

etmek gibi ağır bir günah işlemekten sakınınız! hafif yarainnmasiyle neticelenen bir 

Roma ve 
ittifak 

Yazan: 

Berlinde askeri 
akdedilecek mi? 

lir. 

Roland de Mares 

bir 

kamyon kazası olmuştur. 
Müddeiumumi - Verilen emri ifa zanması için fazlasiyle kafidir. Bina- bekliyor: B-'!l-selde rıkan Le Soır" 

Şoför Hamidin idaresinde bulunan ruK :ı-

İmapatorun irade 'ne her japon 
hürmet gösterir. bu anlaşmazlıkta da 
hakemliği o yapacaktır. General !ta· 
gakiyj, Hiranuma ıkal>ine 'nin şim -
diki şeklinde harbiye n€ZRretinde kal 
ması lüzumuna ikna etmek kabil ol· etınediğinden dolaya talihsiz 92 foci enaleyh, adilane kararınızı çekinme- cMasumsun ! Orfüınun başına git, 

0 
___ .. __ !_.ı_8 3597 sayılı kamyon toprak yüklü e~ 

alay kumandanını oldürmek mi ai- den veriniz ve onu, feJaket:ten kur- ve onu şimdiye kadar yaptığın gibi sun veya olmasın, ant.koınintern pak-
~ a b . f d f k t, Al k olarak ve içinde dört amele bulundu- - if k h .1. l 
ırnctı? tardığı Fransız or usunun aşına gem za er en za ere sev e . nın açı· ... Japonyanın ltalran _Alman ittifa- tın askeri bir itt a ·a ta vı ı nıese • 
' P k t b'" 1 lf d · · ı ·· • ·· k b k 1 k h mları gu halde Topçulardan geçerken yo- · b' t kl • ·1 rt d d .ıl üdafaa vekili - e · a ıı. arp ermız. ve gogsun a arı o ara ası , - 1 ... ı.. d ... kına iştiraki meselesi, Tokyoda va- sı ti ün çapraşı ıgı ı e o a a ura. 

e . d b d • 'ld' . t t k' ·r . d k .... k un sag tarafındaki ıuen ege devıril- .,~. Ş d' 'lk . h d 1 ıınasında mafevkin enmni inle mi- Zira onun yeri urası egı ır. na J.spa e ı, sana ı tıra e en uçu - . . 11 k .. him bir siyasi kriz doğurmak i tida- 'CRJ\.1:ı1r. im ı 1 mu~a e c o unaıı 
ten bir askerin cezası ölümdür. Sayın hakimler general (L) yi hu- ler gibi vatanına ihanet etmedik! ;ışdtı~" ~meHlelerden B a kı ıodlmı..üş, dını göstermektedir. Japon impara- nokta, bu meselenin milsbet veya 

' F · k d h O 1 .. l k' İft" d 1 t• · e rı agu·, asan \"e a}·ram a ~·a- fi b" k"ld h ıı· · kk .ılüddelumumi - akat; 92 mci zurunuza sev e en itti amnameye n ara sov e ı: ıra, a a e ın zı- r·r torlugu.. nun dahıTı •·e harı'cı" 81·vasetı' _ men ı ır şe ı e a mm mu va a-
k 

· d d . k - ı surette yaralanmış.lardır. Yaralı- • ., 
•!ay kumandanı, erkanıhar:yciumu. dayanarak hüküm verecek olursanız, )'ası arşı~ın a aıma ararmaga 1 • ni kendi bi1dikleri gibi idare etmek ten geciktiğidir. 
ltıiyenin verdiği emrJ ifa etmek husu- Fransız tarı'nde görülmemiş adli mahkumdur!> tr lur~a hastahahnef~fıne t~~ldırılmf.~ş ve herşeyi şiddetli bir emperyalizme Berlin ve Romadn ittifakın 'bir kaç 
•unda israr ederken o iecı: ilkibete Maznun general - (Müdafaa ve- Har ır'. azayı en .a ~ a a. an şo or t~bı' tutmak ı'ddı'asında bulunan as- haftaya kadar yapılacağı kanaati bir hata işlemiş olacaksınız.Böyle bir amd olmu h b '"'rınde ~ 
~iradı ya! kiline hitaben) şu anda sarf ettiğiniz ı ş ve ıç ır ~... n ya- k vardır. Fakat diğer hükumet mer • 

- hatadan sakınınız, ve :kahramanların .. 
1 1 

t d f 
1 

k t ralanmamıştır. Kendisi, yakalanarak eri şeflerin besledikleri bu temayill-
Madafaa Yekili - Bu mesele, lil- soz ere va ana ne erece ena ı e - h . :!erin japon mesul mahfillerinde ne kezleri japonyanın totaliter devlet-

tuınu kadar teşrih edildi. kahramanı (vatan haini) diye mah- tiğinzi tasavvur edemezsiniz! (Tit- ta kıkata başlanmıştır. gibi bir mukavemetle karşılaştığı dil J~rle. bu k~a·d~r esaslı taahhüt1er; ~-
Miiddeiumumt -- Hata general kOm etmek gibi ağır bir günah işle- reyerek ve ağlıyarak) ben sizden mil- 0000 

b şünülürse, buna hayret etmemek i _ rışm1yecegım ve bu hu:ıu~ta katı bır 
(l.( nindir. Zira; .emri altında bulu- meyiniz! Adalet, general (L) hak- dafaa talep etmiyorum! Sulh mu harp mı cap eder. Aylardan beri bazı gene - tavır ta'kmmadan önce, İngiltere ile 
lian kıtaat ikumandanlarına evvela kında dudaklarınızdan şu cümleleri - Devam edecek - '. . . raller antlkomintern paktın, totali. yap.ıl~akta ota~ m?zake~el~rin. neii-
b~klnıharbiyei umumiy~nin hilcum ece***>» - Battarah 1 rıncı aahıfede-: ter devletlerle kat'i bir ittifak haline cesını ve Amerık.a ıle yem bır ticaret 
akkındaki emrini bildirmi~ \'e son- l •ı • Jı ~at etmek Ye yahud düşündilklerıne sokulmasını derpiş ediyorlar ve Ber- muahedesi akdetmenin ne dereceye 
~a da, bunun tamamen aksi olan \•e mandırmak hedefini gütmekteydi. lin ve Roma ile mutabakat halinde kadar kabil <>lduğunu öğrenmek is-
kendisin~ce ve~l~n ricat kumanda- ngı ı Z- ap on On altıncı P;e, söylendiğine göre dün hariciye nazırı B. Aritanın siva et'~ tiyeceğini sanmağa mütemayildir . 
tını tamım etmıştır. Castelgondolfoya ismi zikredilmiyen ne karşı manevralar çcvirer;k 

8 
·~ _ !er. 

rok müh. b' K d' 1 • ' J 
l(Qdafaa vekili - Yüksek mahke- j .. .. .. b• d , . .. k bu .ım ır ar ına çagırmış ve ponyanın demokrat devletlel'e kar.şı B ·· •• kdere \.-o' Un. 

ttıed.e ph'd sıfatiyle dinlenen ge- aponya, UÇURCU lr eVtehn ffiUZa e• ~ardınalı hemen derhal Varşova- açıktan .açığa hasmane bir tavır t.a- UYU J - ·ı 
6~1'1 (L) nin yaveri de teyid etti ki; • • 1 • • • ya .} ollamıştır. kınmasını temine çalışıyorlar. Bu ha d b• , 
~~bcia.layikumandam,gener.al (L) relere IŞtıra 1k etmes·n_ l kabul etm1yor Ordre gazetesinde Terkinaks di- ı1:eket,japonyanın,SovyetRusynaley a ]f çarp1Ş0la 
n yor ki: 

L ~ınr.ine sarahatle isyan etmiş ve ,. . . . k 'd' B .. k .k hinde olan. Jı .. er hnngı.· bır.· d. e\'letc 'tti- Motosı.kletlz- b:•r ge."c 
q Tok\'O 2!1. (A A) 11ngılız Ja me ·te ı ı. una gore, e onomı me- Bazı J .. 1 k a· ı _ a , illt•. generalin gösterdiği; sabıı· ve ·• ' . · k;- d h .. k: ; emare ere gore papa ı ıp 0 fak -etmesı !uzumu ılen sürülerek ya , 
.aharnnıülden istifade ederek, ona pon görüşmelerı ha :ndak,. ut ubml·~· selelerin de müzakereye konmasına mas:si bazı bitaraf devletlerl uzlaş- pılmaktadır. Zira japon a keri mnh- ağı .. vara/andı 
'ahı h k .. _ b 1 k ,_ d .1 . .matbuat bürosu, aşagı a ı e · ıgı mani hiç bir hal mevcud değildir. Bu tırıcı rol oynamağa teşvik etmekte- f'JI . . f k . k 

• Y a areı.ı,.ç u unaca ,.ı{a arı erı k · halde, müzakerenin hattı hareketin- d' \ 1 ermın i rıne göre, az veya ço lstanbul 21 (Telefonla) - Dün 
tıthıı;.,.. B 'tib 1 d k' 92 . . neşretme ·tedır: ır. .,. e papalığa. göre bu işi en iyi k b' At•d b. R . h b' • 
-~Lir. u :ı ara ır ı. ıncı .. k 1 . • ·ıt . d b' .b •.. t t t dl uza ır a ı e ır us - Japon ar ı, k .. . t 16 d ş· r B" "k 

aıay 'k d ik r . butü Tokyo muza ere erı, ~ngı erenın e ırı ırını u mıyan eza ar var- ynpabllecek zat Belçika kralı ilçün- . t' b k a şam uzerı saa a ı§ ı - uyu -
~ana .~man( a.~ın~ı~~~~en~ bT . n taleb' üzerine açılmıştır. japonya, dır. cü Leopoldur. Fakat Belçika kralı- ıç ına 1 ıim &nsız bir keyfiyettir. dere ~·olunda bir motosiklet ile bir 
~U husı+ e h~51116 ha . 1 

1 
e e 11 1dırız. bu müzakereleri, T:iençin işinin esna- Jnponyanın dokuz devlet muahe- mn lbu işe başlıyacağını sanmıyoruz. İngiltere Framanı? Avrupada kur otomobil çarpısmışlardır. 

~~ susta ıç ş p enız o mama ı r. . . . . k ld 1 dukları .sulh cephesme uzak şarkta A d •1- Y. . . . d b' 
-vaY'ed 

92 
• • 

1 
k d öld"' sındakı meseleler hakkında ıngılız desine karşı daha ço evve en a - Zira ne Paris ne de Londra bu bahis- . n on og u .anı ısmın e ır 

~U • :ıncı a Y uman anı u- .. . . • . . . . mış olduğu hattı hareket maltlmdur. tc en ufak bir teklifte dahi bulun ~ hatrı sayılır bır mukabele olmak ü- . b' d'". 62 al t 'k 1nıeıni~ olsaydı, bütün cephe isyan hukOmetının anla) ış z .hmyetını na- .. .. d zere, Roma ve Berlin japonyanın bu lgenı:t 8
1~. ~~kdıeredgı nudm~r 1•1m~ 

0rk81 
-

~de k d'kk t 1 k k b 1 t · t' Eğer ingiliz hükumeti, üçuncu ev- mıyncaktır. • h k t' . t . t k . t . 1 e , uyu en ogru ı ene en , ce ti. Bu noktayı nazarı diklkate zarı ı a e a ara a u e mış ır. k are e mı esrı e me ıs emış er \•e D be d . da ı._ f 
•ldılc Jetlerin müdahalesini mucip olma Petit Pariziyen diyor ki: . l . . er n avarın ıK.a.rşa tara tan ge-

tan .sonra .general (L) nin, 92 fogilterenin :müzakere etmek tekli- . t• d . . h'.k(ı t' K harbıye nazırı general tag,akınm l Ce d .d . d k. 1 660 c· nıye ın e ısc, Japonya u me ı, uvvetlcri tamamiyle müdrik olan . . . . en va m ı aresın e ·ı " nu-
~/ ~lay !kumandanını öldürmekle va fi, Londranm Çinde ja'J)onyanm ns- buna kar§ı ancak, böyle bir teşebbü- ingiltere ve Fransa kararlarını iyi :ahs.ınd~ <lakl.ıu dıttıfnkb rolıtılkadsını maralı hususi otomob'ile karsılaşrnıs 
~ ~ni }".aptığma hükmetmek gnyet ker1 ekonomik ve si.vasi ihti.vaçhırı- sil katı.yen kabul edemı· ... ·eceO.ini ka- l b l d ervıç e ece a amı u muş ar ır. k " · la b k- I 
tı•tu 1 0 b' . . 1 ., .. a mış u un ukları için çok sakindir. ş· d'k' rtl lt d bö 1 b' 't;... ve .pe · anı surette o n u nrşı aş-
~ o ur. , ır asının cezasını ver- a·kk t t tt - nu göster ti 'kt'f d G k .ım ı ı şa ar a ın a Y e ır 'l d 'ki f el .. l . . k 
~ten başka bf~şey yapmamışbr. nı nazarı ı a e u ugu - yı a ı . a e ere. ere "ingiltere gerek F.ransa .!lulhu tifak, fnen, Sovyet Rusyadan ziyade ma ~ ıı tara a surat erıT' ·ese-
~Q" hadisenin ihukuk-1 manzarasını 00 fedakarlıklar bahasına satın alma- lngiltereye tevcih edilmiş olacaktır. memışler .ve çarpışmı,Şlardır. . 
(~ce tesbit ettikten sonra, ittiharn H l ? ğı üçün~ü devletlerden istememeğe General ltagaki japonyanın Roma ve • Motosıklet yol .~en~rmdakı ~ n· 
~enin casus!~k faslına geliyorum: ., T "U.. _J ~ u ,,,, a~lı .... • azmetmış bulunuyorlar. Sonuna ka- ıBerlin bfö•ük elçilerinin de ~·ardımı dege yuvarlanmış uzermde buluıuıı - LJ~~- a~ ~ ~ _. ..... ----~<1 . .ilıu•-l--0.ol..'.hllHo ... : .. ; ""'-•aJel ....... ~~·- fPf!t ~..,;.., <tafıaldcuk c1:t.frmen·n Yani ba§lndan ve .JcoJundan ağır su 

<lar if1!ci safhalar gösteren bu faslı u k ş 1 • h ·ı"' f A h"' d• lar art~k aynı ellerde değıldır. sırası geldiğini sanmıştır. Foknt bu rette yaralanmıştır. , 
:ezn iki tekrar teşrihe lüzum \'ar za arK 1 tı a ının vrupa a ı- .. ~.arıs.'. :.1 (Radyo) - Çar,Şamba işin göründüğünden çok daha fazla Yaralı. hastahaneye Kaldırılmıs, 
i~ Yakalanarak mahkemeye ge_ 

1 
• • . d .. f" d v "'(d• gunu Burukselde toplanacak olan güç olduğu meydana çıkmış ve harbi- knza tahkıkatma el konuimuştur. 

l'd ~asuı kadının '\"erdiği ifade se erıne ınzımamı tesa u l egı ır Baltık devletleri Har.ic.iye n~~ırları, ye mızırı, başvekil ile kabinenin di- Harici ·e 
t
en de anlaşıldı ki, ittihamname- . . . . ~ . .. sulhun kurtarılması ıçm muşterek ığer azalarının ümid edilm!\•en muka 
anzim d 1 1 (L) Parıs,, 21 (A.A.) - JOUr - Echo de edılecektır. l,;zak şarktakı vekayun bir tavassutta bulu ki d . 1 k · 

0 1 }' k .
1
. • 

~r. e en er, g-enera ye Paris gazetesinin Londra muhabiri vehametini gizlemek beyhudedir. Baltık devletle ~a~ .a~ ır. ~·em~~:y elt darşıblaşmıkş~l B. rdHu~un .ye l lmlZ 
;ı tı ~ok insafsızca davranmışlardır. yazıyor: .Bu vakalann .Avrupa buhranına ıin- I B l 'k k n

1 
Larıcıyled' nazı~- azyı ·ı a ın a aşve ı aron ıra-

)of •damlar için da.ha ağır sözler .. . . arının, e çı a ra ı eopo un rı- numayı Almanya ve ltalva ile yapı- Jst b id A k . 
•(~tnıeJc ı'stemed;n-ı'mden, ("ld·"n- cTokyo muzakerelermın ıakamete zimam etmesi şüpheı;iz bir tesadüf yaseti altınd t l ht l 1 k ·t 'f k .. ..- an U an T! ara 

-o "' " ~ 'b' b' f k? a op anması mu eme - ara ı tı a ı gorU~mek uzere beş na 
t t') demekle iktifa ediyorum. Fa- ~grarnası ne gı ı ır ne ıce verece · eseri de~ildir. Esasen geçen hafta dir. zırlar komite.sini toplantıya çağırmı- J ya Jöndü 
sayın müddeiumumt, siz de gör- Japhod~dy'a. Han~kongut' ablukka ~;mBek Londraya gelen d :,plomatik rapor - .. ~iyast me~afil, bu konferansa ya icbar etnıe-k suı·etiyle elde ettiği 1stanbu1, ı~ (Telefonla) _ Ha-

l lt \•e ~ ...... ı· ft' · · 1 te 1 mı yer ne ge ırece mı· u buyuk eh t tf t kt d' 'Ik ff k' · d k ) '"'""" ım ıe ınız n, .gener~ı takdir<le ingilterc ne yapacak? Bü- !arda Alman - :italyan - japon siya. .. emmıye a e me e ır. ı muva a ıyet ş m i endisinin a- .rfoiye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu bu 
~ ' bu :me elede de muhtcşC!ln ıtnr l k b. . .. . setinde tam bir teşriki mesai ve in- Bruksel, 21 (Radyo) - Oslo leyhne dönecek gibi görünmekte- aksam A.nkaraya hareket etmiştir 
4t~ hakJı kb. tün bu sun !er a ınenın salı gunü muahedesini imzalamış olan Baltık dir. 

3
- .. .. .. .. r f · 

~(ldd . ÇJ • Yapacağı içtimada dikkatle tetkik sicam görüldüğü kaydedilmekte idi. d .~• ı . H . . l uncu u mumı muı f? • 
e.umumi - lstintakı ya- • evıet erı arıcıye nazır arı, çarşam~ Hülasa ,cıurası muhakkakt.Jr ki ge · 

"-tı ece***»> b b , "' ~ n kabahati yoktur. Onlar, ge- 8 gün~ urada toplanacaklardır. neral 1tagaki ilk .anda beş nazırlar liş /stanbuf da 
~t~ (L) nin vatan hainj olduğu kn- ltalya Almanya .. Danımarka, 1sveç ve Norveç Ha- :komite in~n ekseriyetini kendi radi- f b ı 21 (Tel f ı ) - B' 

cı ın· • :rıcıye nazırları yarm geleceklerdir. stan u , e ona ır 
~ ı edinerek, derhal harekete H 1 d F kal formülüne işt'rak ettirmeğe mu- .. dd he · raha h l 3 
. 
iılel'in tesiri altında kalmıslar- o an a ve inlandiya Hariciye na- mu etten rı tsız u unan . lJ·t' 't /yan Se rl•T .. • kabul ft • zırları da davet edilmişlerdir. Konfe- vaffak olnmamışbr. Söylendiğine üncü umumi müfettiş Tahsin Uzer 

\fud fl{ _er' ıı a -r 1 lRl e l .ransta, Avrupanın umumi vaziyeti göre genernl . !tagakinin .. politikası b~n Tan vapuru ile Trabzondan 
ıı. af aa \•ekili - Sayın müdde1- Jı / fi• d tedkik olunacak ve bir harbin ö .. yalnız başvekılın ve harıcıye nazırı seh . . 

1 
. . T h . U 

ti~l'tı1 1. 1 Noktai nazarımı teyid et- fa UQRfn men ·z 1CeVap Oer l•g.,l• nune d ··ı l' b'lh b h · rımıze ge mıştir. a sın zer 
"'il~ T geçilmesi için müşterek bir teşebbüs mn egı' ma ıye \•c. ı assa a rıye T- d . . . b d n Avru a 
1.. 1 görmekle vicdani bir haz duy l k nazırının muhalefetıyle de karcnla~ e avı ıçın ura a P ya gı-'lta.}' l • • , yapı aca tır. c "'. ' ~- d k · 'lt ızn General (L) yi bu dere- ya an fmlŞ • maktadır. Askeri şeflerle donanma- ece tır. 

r itham d 1 ··k k oo= fl • d k k AdJ• ~ti . e en er, onun ) u. se ıoerıı·n 21 (A.A.) - D. N. B. a -ı Hitlere Salzburg .. iJ 1 . d Kız k nın şe en arasın a i ananevi re a- 1ye 
( erınden V"' nef"ı' feragatınden . v ' . . . - . . gor şme erJn e açırmıs' bet ,· .. pon polı't'ka"ındn d · ı. 
'cie ~t . 

1 
'd· F k t F Jansı, ;B. Hıtle.rm ıtalyaıun Berlın bahıs mev~uu olan meselelere itni- # • ' ..... 

1 
" • aıma ue -

\~d rm.: er ır .. •a a • . ~ansız büyük elçisi . Attolicoyu kabul et- yanın verdiği menfi cevabı tevdi ev- Ödemişte Datbey :köyünde Salih saba kntılmış icabeden bir amildir. Terfi listesi tasdike 
.. '~ : y~k~~~ rüt'bellsa~l·~rtı olakn miş olduğunu ve B. Attoaicenun B. lediğini rnlanlamaktadır. • kızı 15 yaşında Şükriyeyi kaçıran Bu da, deniz kuvvetlerinin impara - "kliran • 
"~ ' a uu nıesu erı"' :me *** Konyalı Mustafa oğlu Hüseyin za- torluk emniyetinin hakiki siperini te_ş f elf z 
ta ~lldi ini feda etmek ist~mesine uc >n bıtaca tutulmuştur. kil etmesinden Ye deniz erkunıharbi İstanbul, 21 (Telefonla) - Üç 
~~d~ edlmemelidir. Deniz ticaret filo- Alman gazeteleri -=*=- yesinin, japon emperyalizmini des - yüz kişilik adli~·e terfi Ustesi yüksek 

't:un g--eneral - Mahkeme rei- ~ • _ .. .. Güvercin alacaklar .:eklemek üzere teşebbüs 'Olunacak tasdike iktiran eylemşitir. Terfi e -
'ıı hatta batan hakimlerin, muzun ta sfıyesı Ateş puskuruyor1ar hareketlerde ekseriya kat'i maniyett denlern çoğu, stajlarını bitiren hu-
~:rdusunun başında_bulu~an- • • !Paris, 21 (Radyo) - ıAlman gaze- _:ugoslavyadan bir firma odaya haiz olmasından ileri gelmektedir. l}ruk mezunlarıdır. 
' ı~aa bu derece agır ~özler Eskı gemıf er kadro teleri, Danzig meselesinden bahisle muracaatla havada takla atıp akro- General ttegakinin bu ilk muvftf- G ·· b J f I · ı t f 
ı..,;:•ze ~asıl müsaade ettikle- h . .. U •t k yazdıkları uzun ımakaleleı·de, Dan- bail~-~·a.pa~ ~üvercin satın almak is- fakiyetsizlikten sonra mücadeleden 0 eıS aa ıyeı e. 
''~r:t e?ıy?1:1m. .... . arıcı e l ece zigin Almanyaya aid oalduğunu ve tedıgın~ lbıldırz:niştir. Bu gUvercinler, vaz geçeceği kat'i değild~r. Bazı ha- Paris, 21 (Radyo) _ Almanya 
lııJa a Hkılı - Kasdettıgınız btnnbul, 21 (tfelcfonla) - Dev- Polonva ... ·a cesaret vermekte devam {lzmirlı) adı ıle anılmakta ımiş. berlere göre general ~gtifa ederek p nd G"bels ·11..1 k 

r ""'üft · ı k 1 ,_ • ., ' . ropaga a nazıra o ; n os ·ova 
'ti~~· erı o m~ zi !etine Kat- let denizyolları idaresi bugünkil eden İngiltere ile Fransanın, dünya o= bir !kabine .buhranına sebebıyet \'er- .. . . 

S •Qır. Ba vazıyet karşısında .. · d · O k . .r B mek ıniyetindedir. Şimdiki dahili ve .muzakerelerı hakkında hır takı~ 
1~ 8'ygı gö termek mümkün de- m.evcut vapurları uzenn e. ınce tet- sulhuna. hizmet etmediklerini kay- O lor .c..saf angi harici şartlar içinde, böyle !b"r lbuhra- propagan~alar ya?ma~ta ve b? mu-
\~ ~Unlar; hakikat hali sövleye- kıkler yapmakt.adır. Tetkıkler so - detmekte ve şiddetli birli.san kullan İzmir ihükOmet tabibı J>r. Esad nın halli çok nazik bir me eledir. zak~reJerin.' euretdcatiyede akını ka-
d !!le\?kiine duşmtis 'bulu~duk- nunda fazla eski olan ve ıbugün vari- makatdırlar. Bangi terfian Kars vilayeti sıhhat ve Tıoı..-..oda ırıkacak :bir :kabine buhr.anı lacagını, b. ır harp olursa R. usya_n·ın· 
\:!\, isnad yolunu ~utacak ka- da tından ziyade masrafa ihtiyaç gös- Eski ra mlar! içtimai 'muavenet müdürlüğüne ta~·in işg;: alti:da bulunan Çindeki '\".azi- ~emokrasılere y,ardım ıetmıyece,ğını 
~~Ulıntışlerdir. Şeref ve haysi- teren vapurlar kadro .harici çıkarıla- );" olunmuştur. .;ret iizerinde ciddi akisler uyandıı':a ~ ışea eylemektedir. 
l'ınşrnanı olan bu adamlar, kur- caktır. Bu vapurların çoğu bugün Londra, 21 (Radyo) - Deyli Tel- *** bılir ıı;e askeri efler, ed'ndikleri :is- Vnn Papen Berf inden 
t'ttı ın bu derece nefsi feragati 'Marmara, Bartın ve )Iersin hattında graf gazetesi; Almanyanın. Çekos- Ruzvelt yen; Jskoç· tikli! itiy.adiyle , 'politika hasında ı · 
l'ıtı.esi YilzUnden muvaffak ola- işliyen vapurlardır. Fakat kadro ha- lovakyada ~e\·irdiği dolabı Polonya- ıı da başka ahvalde gösterdiklerj en - ge ıyor 
l'tı: kani bulunuyorlar. Fakat. rici edilmesi kararlaşan vapurlar da çeviremiyeceğini yazmaktadır. _] •• ..:) •• r:etle har:ekete geçmekten geri kal - İstanbul, 21 (T~1efon1a) - Al-

L.tın ~a.de edilm!ye-eektir. birdenbire .işletmeden uzaklaştırıla- Va Ya •O 0 n U U mırabilirJeı·. [)ığer taraftan, .aslcerı manyanın Ankara büyük elçisi Fon 
·°'li~ ak~ınler! Vereceğiniz karal' -cak değ ldır. Almanyaya ısmarla- Cumhuı-i.yet gibi büyük ve diğerlerj- Nevyork. 21 (A.A.) -TetT.e- ~ eflerle siyasi aiılerin nufuzlannı Papen tayyar:e ile Berline gitmişti. 
\ ıı ~d~Jfine olmalıdır ki, Fran- nan ·ve yakında ingiltereye yaptırı- ne nisbetle oldukça .reni vapurları- uve sahilleri açıklarında bir gezinti muhakkak urette telif etmek icabet Sefaretten aldığım malUmata gö-
~ ,;unın, hakimlerinden ze1:1re lacak olan y<?ni vapurlarımız geldik- mız bir müddet daha işlemede kul- yapan Ruzvelt, bugiln sis yilzilnden t'ği rada Hiranuma -kabinesinin ne r:e, elçi, vefat eden \'alitıesinin .cenu-

\~, .l>he edilemireceğ'ine bir ke- çe eskiler sıra ile kadrodan çıkal'ıla- Jamlacaklaı·dır. lngilterede inşa e- tayyare ile cTuscn1osa> kravi\dril- ıgibi çiük er 'ç. nde t ekkül eti:'•· ze er.a mfode 'bulunmak ma'ksadile 
ltı '~ansın! caklardır. Yalnız bugün Karadeniz dilecek büyilk vnpurlarJmız geldik- ne tesli~ edilmeyen gazete ve rnek - hatırlanır a, · dilci hükümet:n dev- bu seyahati yapmıştır. 

Ilı,~ ilklrnlerl !Elinizdeki delil- hattında ç.alışrnakta olan izmir, An-\ ten Eonra Cumhur•yet ,,apuru da kad tuplarını almak Uzere Halifaks - Ye-ı rilmesinin -.•ahim ihtilatlara yol a- Çarşamba ıgtinü ıgcne ta•yare ile 
llun ıeneralin beraet ka- ikara, Karadeniz, Güneysu, Aksu, ro harici edilecektir, 1 nl 1.skoç~aya "avdet etmi~tir. çacaj'ından haklı olarak korkula'M- h•11"'v~ n.:.... .. ,. .. ırt·-
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• ~ _ ... !~!.!~~!'. .. !!~):~.?. .. ~~~!.!.~~.!~:.~ ... Y.!:. .. I~.ı:~!~!........ • " ~;/J.~9' , 
ATILLA ROM~J~APILARINDA u~~ık~©ıırlkt©ı ha~oırDolk 

.... ___ Tef. No. 1 Yazan: RızaÇavdarlıı ___ , 

Ati ilanın ordusu, Romaya bir hile- Singapurdaki üssü bahri 
kô:rlığın hıncını almağa geliyordu süratle takviye ediliyor 

Muzaffer orduların kumandanı Roma önlerinde şöyle ha· . 
ğırmıştt. Gögün buyruğunu şimdi yerine getirdim 

Attilfı. muzaffer ordularile Rom~- defaki kardeşlerinin akibetine uğra-ı Avr~panın i~ine sokmuşlardı. . 
nın kapılarına dayandığı zaman, eh- mışlardı. Turkler nıhayet Romalıların hıya-

Depolar kömür, petrol 
doludur 

harp malz~meleri , 
yiyecek stokları ile 

ni semaya kaldırmış: İpekler alınmış, kendileri de odun. netini, Hünlerin büyüklerine bildir- İngiltere bir umumi harbe sürük-
- Göğün buyruğunu şimdi yerine rliye yakılmıştı. diler. Hün ordusu hem Türk tacirini lendiği takdirde uzak şarktaki mü::1-

getirdim. Buyruğu ile buraya gönde- Bütün bu tehlikelere rağmen son de- tevsi etmek, ve hem de hilekar müş- tem lekelerini ve menfaatlerini ne 
ı·en sema bizi utandırmıyacııktıı. rece ilerliycn Türk sanayii de mah- terilerini tedip ile onları namuslu- dereceye kadar müdafaa edebile-

Demişti. reçlere muhtaçtı. Her ne bahasına luğa alıştırmak için yola çıktı. cek? 
Attila bu sözü, gelişi güzel, csöz olur;:;a olsun, ülkede bir yığın halin- İşte Attila bu gaye ile hareket et- İşte son aylar zarfında b'r çok ke-

söyledb dedirtmek için ortaya atma- de toplanan malları ihraç etmek la- mişti. Yanlarında kadınların bulun- reler mevzuubah.:ıolan bir mesle de 
mı~tır. Bunun bir sebebi vardır ki, zımdı. Bunun için de ya namuslu müş duğunu görenler, onu vatan arayan budur. Buna en iyi cevap, hfıdiı;ele-
saiki doğrudan doğruya kin ve inti- teriler bulmak, yahut ta hilekar müş- göçebeler zannetmişlerdi. ri teşrih etmektir. 
kamdır. terilerj yola getirmek icap ediyordu. Halbuki Türkler, harbe daima ka- İngiltere imparatorluğunun mü -

d l b b l · d ld ~ h ld dafaa tert :batı hakkında ihtisas sİı-Attilanın ordusunn, rntar.. arı.yan Hile ile alınan ipeklerin derdiyle m arı era er erın e o ugu a e 
bir ~öbeçe gibi tavsif etmek hiç te yanan ihtiyarlar meclisi, hemen her giderlerdi. Onların kadınları da mu- bibi olan meşhur muharrirlerinden 
do&'ru olamaz. Buna Edmon dö ~Io- şehirde toplanmış. Romanın btı a~ı-. haripti. Kocaınnın yanında kadın da .Mr. Donald Kov im ~uale müsbet ve-
lelı (1) de Pek l• • .,1

• dı'kka•. etmiş, tam k 1 d d k 1 ç sikalarla ispat eden b'r makalesin -• - rı sahtekarlığına bir nihayet verme I oku atar, onun yanın a o a ı ı . 
teşkı·ıa·ta ~.ahı'p bu .sahaııe ordu:ıun, , h d de şöyle cevap vermektedır: - _ istemişlerd. Yakında olsalar, ,rn ra- sallar ı. k k 
Serserı· bir göçebe alavı olamıyaca- . 1 t 1• k. h·ı 1 .. 1 ld t Şimdiye kadar İngiltere uza · ~ar 

.ı man Türk onu bir yumruğıy e ezer, At i a; Tür lı ı e erı ı e a n an ve Pas'fikteki müdafaa tertibatını r 
ğını kaydetmi~tir . tedip ederdi. Nitekim buna teve~- sahtekarlara kar~ı açtığı bu seferi 

Bı·r defa Attı·ıa·, cennet gib; toprak- k f ) 1 k .. ihmal etmiş bulunuyordu. Singapur sül eden Çin, birçok acı derslerle ak- (mu addes bir se er o ma uzere k t 
la rdan kalkarak buralanı gelmiştir. üssünü inşa etti, fakat askeri m·vc -

lını başına toplıyabilmiş, ipek inhi:;ıa- telakki etmişti. 1• 1 • ı· d h 
Ba~·kal go··ıu" \'e cı···aı·ının f..,oiçı·eden t' . ı yer eştirmed , bir harp ha ın e e-

J • J\ rını Türklere vermek mecburiyetinde Asırlardanberi Türk ticare ının t• k d k 
daha mükemmel olmadığını kim id- hırsızı, hilekar bir halktan intikam ye 1 umumiye hak ·ında icap c ece . 
dia edebilir? Bu altın yuı~ ı;arkE.'n kalmlışlta11.bukı·, Roma. Türk div. arı için almak, (sema\.·ı) memnun etmek ola- olan Stratejik planın tamamını ev -

velden hazırlamadı. ikinci bir vurt aramağa :ıe lüzum d" "bü d b' e de caktı 
\·ardı? O halde Attilanın Romn kapı- unyanın o r ucun a ır Y r - . L'mumi harp zamanında İngiltere 

mekti. Maahaza Türkler, hudularım Ordu. işte bu mukaddes vazifeyi japonya ile ittifakı sayesinde uzak ,. 
!arına dayanması sebepsiz değildı. bu zamanlarda bı'le hemen hemen ifa i"in ~·ola çıktı. Sonu var ı · • , 

')' .ı şarktaki menfat erıni müdafaa et - , 
Ve bu ordu oraya bir hınç almak için oo mek mecburiyetinde kalmıyordu. ~ 

ve 

gelmişti. Attilanın göğe haml~l~d~na Mu•• thı• Ş b • • t Bugün artık bu anlaşma mevcud Bir İngiliz Dritnavtu nun topları .. 
etme~i bunun e nbariz bir de 

1 ı ır. ır cın·aye değildir. cak şekilde teşkil olunmuştur. Tari- fazalarına ve Hindistandan celbolU .. 
Türklerle Romalılar arasındaki Fakat imparatorluğ1J müdafaa ko- hinde, bugün her zamankinden da- nacak kuvvetler vasıtasiyle Singa .. 

münasebet çok eıskidir. Ve lıu geçen misyonu uzak şarktaki bir harp teh- ha kuvvetli olan İngiltere imparator- purun takviyesini ve ingiltere ve frhıı 
zaman arasında Türk her zaman me- luğu donanması yeniden iki cephede sanm Siama .müştereken garanti ver· 
deni, cesur, civanmerd doğru görün- Alkolik bir baha; kızını, karISIDI düşmana karşı koyabilecektir. melerine de karar verilmiştir. Singıı• 
maş, Roma da aksine olarnk vahşet- Bu şeklide zırhlılar ile takviye e- pur konferansında ittihaz edilmiş o· 
ten, hiyanetten hileden ba~kn birşey VUTdU Ve eVİDİ de yaktı dilmiş olan Singapur, biltün Pasifiğe lan kararların ehemmiyetlerini tııic· 
göstermemiştir. hükmedebilecektir. Şunu da unu tma clir etmemek mümkün değildir. 

Bu ırk, daha vahşi bir sürii hnlin- Fransada müthiş bir cinayet ol - itham ederdi.. . ıınahchr ki inJffü~re jtırlı aulaıuın deı- 31uxnvurun ouıunan oır ounaı:ıl 
de Ege sahillerine indiği zaman, ilk muş, aJkoJik bir koca, karısını ve ye- Lui Oiri karısı gilli kızına da çok: ğılmış olan yetmiş parçadan müte- rimden öğrendiğime göre, bu usd1 

işi, Egede kurulan muhteşem Türk tişmiş kızını öldürmüştür. fena muamele etmek te idi .. Fakat şekkil bir şark donanmasına da sa- külliyetli miktarda harp malzeme" 
medeniyetini yok etmek olmuştur. (2) Eski bir marangoz olan Lui Olri genç kız facia gününün gnttikçe yak hiptir. Etoku yığılmış bulunmaktadır. J{~ 

Orta Asya Türkleri ile Romalılar iki senedenberi işsiz olarak küçücük !aşmakta olduğunu hissetmiş gibi Bu donanma, 20.5 luk toplarla mü mür ve petrol stokları artırrılmıştıt• 
arasındaki ilk münasebet milattan villasında yaşamakta ve her dakika annesini müdafaa için villadan ay- cehhez altı kruvazör, 15,5 luk top- Üstle ayni zamanda tayyare ihtiyıat' 
evvel Sezar ile Antuvan zamanında içmektedir. Lui O lri kızına fevkala- rılmıyordu. !arla mücehhez sekiz kruvazör, on !arı da bulunmaktadır. 
başlar. de düskün ve harekatından memnun Fakat genç kız geçenlerde bir pla- altı torpito muhribi, on beş denizaltı İngiltere kuvvetleri başkumand' 

Bu zamanlarda Romada t~fes'liih olma!~ ki, villasına da Su7an Villası ja giderek bir kaç gün istirahat et- gemisi ve diğer küçük gemilerden nı «uzak şarktaki ingiliz - Frans1 

etmiş bir ahlak, halkt::ın saraya, sa- ismini koymuştur. Fakat Suzan vil- meğe karar vermiş ve villadan ayrı- müteşekkildir. Bunların hemen hep- stratejisinin her türlü tehlikeye 1<11 
ravdan halka durmadan gidip geli- lası geçen akşamki cinayetle bir ce- lacağı sıralarda facia nihayet patlak si de son model harp gemileridir. şı koyac::ık vaziyette olduğunu ~· 
yo.r, kendine layık bir imparator, im- hennem haline gelmiştir. vermiştir. . Fakat ingiltere imparatorlğu sev- mamen emin bulunmaktadır. 

1 
paratora layık bir halk yaratıyordu. Esasen bir kaç zamandanberi a l- Suzanın villadan ayrılmağa hazır- külceyşini idare edenler yalnızca :Avusturalya ve Yeni eZHlnddll~~ 
Sefahat son dereceyi bulmuştu. Sa- kolik Lui Olri bazı sebeplerle ve ya- lanırken, o civardan geçenler derhal harp gem'lerine itimat ederek bağ- mütehassıslar bu itimadı paylaşıt11~, 
ravı süse kadınlan ve erkekleri gi- hud da sırf içkinin tesiri ile ailesine polise telefon ederek S uzan villası- . . .. tadırlar. Avu~turalyalı bahriye :rıl 

· 1 1 b ü l l d ld b.ld. . lanmıyorlar.. Pasıfıkte dost mutte- h 1 d 1'f" t H kt 13~ \"inmeğe muhtaçtı. şte on arın n s s kızmış olacak ki, her önüne ge ene: nın ateş er için e o uğunu ı ırmış Bir İngiliz h arp gemis,· te assıs arın an 1• ıs er e or · 
• k fikler ile işbirliği yapmağa teşebbüs • . . d .. 1 1 1 ·t661 
ihiyacını, sanayi noktasından ço - Bu villa ne Suzana, ne de an- tir . likesini önlemek için icap eden ted- . -rnter ıtıma mı şu cum e er e ı 

l 1 k E k - D h 1 - 1 . f · 1 etmış buulnuyorlar. t 't' yiiksek bir mertebeye vası o muş nesinekalmıyaca . vi ya acagım, er a çagrı an ıt aıye gurup arı birleri yakın zamanda aldı. Hiç bir .. e mşı ır: ,, 
Olan Orta As'-'a temin ediyordu. Türk ' her ı'kı·s·ını' de vuracag-ım, sonra da ve İşe vaziyet eden polis, eve girme- Bu munasebetle yakın zamanda cBundan bir iki sene evvel }.,·ıt, 

.ı - noksanı bulunmıyan bu tedbirler in- 'k" "h ' k f ı t ~t 
ıpekleri bu tefessüh etmiş saltanatın kendi işimi tamamlıyacag-ım. ğe muvaffak oldukları zaman ilk 1 ı mu ım . ?n er~ns A yapı mış ır. turalyayı tehdid eden tehlikeler 

- gilterenin askeri faaliyetini inkişaf Bunlardan hırı venı elanddrı yapıl dejenere insanlarını süslemek iç!n ha Derneğe başlamıştır. A lkoliklerde kattaki bir oda harabesinde Suzan . · . ' - tık mevcud değildir.> 
/1 

raretle aranıyordu. . umumiyetle raslanan bu şekil ifade- ile annesinin yanm ış ve feci bir şekil ettrimekte ağır olduğunu her ne ka- mış ve .hır ~arp halınde Avus~u~al~a Ayni zamanda bir çok ingiliz J1ln
1
, 

k 1 b 1 h k dar gösteriyorsa da ayni zamand::ı ve yenı Zelandanın kuvvetlerını miiş temlekeler· ve protektoralar mU~ Antuvan, Türklerden ipe a a ı - ler Lui O lrinin ağzında acaba a i- almıs olan delik deşik cesetle riyle t k rf t l · k ı 
mek için, Türklerle bir ittifak akdet- kat m i ifade ediyordu? karş;laı:ı.mı <>lardır. muhtemel bir düşman kendisini tah~ ere gayeye sa e me erme arar faa kuvvetlerini arttırmışlardır . ....ıO 

,. . verilmiştir. Yakında ecnebi pasifik- M 1 h"kA t· · 'lt ·e , .. mişti. (3) Filhakika alkolik kocanın böyle Birinci katta yatak odasında L ui rik ettiği takdirde de müthiş hır şe- . .. . . . . . a ezya u ume ı ıngı ere) eŞ 
T kl k 1 k . _ d . tekı ı?.trateJının ıdaresını temın mak~ . 

1 
. . b' .

1 
n l> 

Cesur, namuslu ilr er, arşı.a- düşünmesini doğru gösterece se - Olrı' yarı yanmış bir şekilde yatagı-_ kıl de seri ve müessir oldugunu a ıs- d. 
1 

b' .. d f k . t dafaa ihtıyaç arı ıçın ır mı yo 
k - sa ıy e ır mu a aa omısyonu e~ 

rındakini de kendileri gibi zannettı - bepler de yok değildi. Lui O lri mut- nın üzerine uzanmış olarak bulun- bat ediyor. kil olunacaktır. yüz bin ingiliz Irası vermştir. ıılC' 
leri için sözlerine inanmışlar. Kara- tasıl içiyor ve içtikçe de şuurunu mu stur Singapur, dünyanın en büyük ve İkinci konferans Singapurda olmuş Yerli şefler kendilerne yapıl~d , 
denize indirdkkleri mallarını, T~.rk kaybederek türlü zorluklar yapıyor Ya~ılan tahkika t ve te tkikat, al- en müe~sir bahri müstahkem mevki- tur. ta olan muameleye karşı kardı İıe' 
gemil.erine .yükliyerek. ~omaya ~)on- ve içki masrafı ~ı ~emin için karısı ve kolik babanın kızını ve karısını öl- idir. Fakat faaliyetini daha müessir Uzah şarktaki Fransız kuvvetleri na:;lık göstererek ingiltereye JJ1tlred' 
dermı§lerdı. Fakat ne gıden gemı er, kızından para ı stıyordu . .. .. . . bir şekle sokabilmesi için harp gemi- mümessilleri ve ingiliz erkanıharbi- me ve mali cihetten yardımda te 
ııe de ipeklerin paraları gelmyordu. Lui O lrinin kızı yirmi yedi yaşın- durdukten sonra evı ateşlemış oldu- lerine ihtiyacı vardır. yesi bu konferansta hazır bulunmuş- dild etmişlerdir. rıcıııO 

t a lyanlar, el çabukluğu marifet da ve fevkalade güzel, esm er bir kız- ğunu meydan~ ~~~~uş~r. l Filhakika şimdiye kadar Avrupa }ardır. l\IalOm olduğu üzere bir harp Bütiin mü:;temlekelerde g~0n1'' 
hilnerivle gemileri ve ipekler i deve dır. Bir kauçuk fabrikasında çalış- kEsasendLubı l rınmb .. a~~ko ba~ının sularında tamam bir hakimiyet tesis halinde Fransa ve ingiltere malzeme kıtnları teşkil olunmuştur. ·rı W 

· · . k d B b · t d ·-· b aya ucun a u unan uyu ır ta- d ·ıt s· b" ilk d f . . .. uz bl c' vapmışlar, yutuvermışlerdı. ma ta ı r. a asının ıs e ıgı u para- . . etme en ingı ere ıngapura uy ve efratlarını müştereken hareket et- Kong mil a ansı ıçın uç Y tellil 
• Bah~edilen bu ilk muahede bu şe- yı her zaman ki gibi içkiye sarfedece- ban~ d~. bunu tdıd etm~ktedı}' k harp gemilerini göndermekte tered- tirecek ve biribirlerine mütekabilen giliz lirası ~arfetmektedir. :rı~!ltefl1ıır 
kilde kendi kendine feshedilmiş, ğini bildiği için teklifleri daima red- .. er uç ceset e otopsı .Ya~ı m~ düt ediyordu: Donanma iki cepheyi yardım edeceklerdir. Singapur hah- sıslar bir harp halinde bu ~ilS iltflfc 
TUr kler karşılarındaki müşerilerine detmektedir. Karısı ise, evde işleriy- uzere .morg~ kaldırılmış, ıtfa ıyenın de mükemmelen tutabilecek bir va- ri üssü Fransız kuvvetlerine açık bu- kenin her türlü taarruza ıllifl.fl et' 
ııe dalavereci olduklarını anlıyarak le meşgul olmaktadır. . gayretıyle vılla ta~amen ~andıktan ziyette değildi. Fakat son zamanlar lunacak, ingiliz gemlieri Hindi Çini- mukavemet edebileceğini teJJll , 
bir daha mal vermemişlerdi. Bu çiftin geçimsizliklerı bütün son;a yangının ~e~.ış~~mesın: m~h~l I da gayetle seri bir silahlanma saye- deki üslerden istifade edeceklerdir. mektedirler. tıılci '' ' 

Ellerindeki ipekleri, Çine, Hindis- m ahallede meşhur olmuş idi. Kom- verılmeden ateşın onune geçılmıştır. sinde ingiltere donanmasının kuvve- Bundan maada Çn denizindeki İşte ingilterenin uzak şa~~de iııll 
t ana bilhassa trana satıyorlard~. Ro- şuları geçimsizlikleri hakkında şun- - Doktor 

1 

ti fevkalade tezayüt etti. .. · . nakliyat gemilerinin ingilz - Fran- ziyeti ~~lasa olarak bu şekı 
ma, ipek ile sü·lenebilmek ~ın bu ~rı anlatmak~dı~ar : . .. c h•t T Bu!ene ~e ~nfiada dort gemı ol- sm:z~k~u~v~v:e:tl~e~ry~l~e~m;lı:·ş~t:e;re~k:e~n~m~u~h=a~- ~o~l~u:n~a:b~ıl~ır~.~~~~~~~~~~ı 
Türk sanayi mahsulünü !randan al- - Bunlar senelerdenberı boyle a ] UDer mak uzere mgıltere donanmasına da • 
mak mecburiyetinde kalmıştı. geçinemezler .. G enç kıza hiç bir ku- Sinir hasta/ık/arz ha iki yüz gemi iltihak edecek ve 
Dördünccı asrın başlangıcında ise, sur a tfedilemez .. Zavallı müteaddid söylendiğine göre bir müstacel mü- M O C E l l j T 

Roma orta Asya Türklerini bir daha kereler nişanlandı . Fakat Olri a ilesi- mutehasSIS! dahale karşısı~da kalındığı zaman • . 
kandırmağa muvaffak olmuşu. Kaf- nin cehennemi bir hayat tem in e tti- .. muazzam denız kuvvetleri kolayca A ı • R E • 
kas limanlarından yükletilen on iki ğini gören gençlerin h epsi b irer birer Her gun saat 3 den sonra Şa.?1lı uzak ş.ark.a ~~nder~le.bilecek. . l ız a ve f m 
büyük gemi ipekle dolu olduğu hal- ondan uzaklaştılar. 1 sokak No. 19 da hasta kabulune Gemılerın ısımlerını, ne de mık -
de Romaya gönderildi. L ui O lrinin karısı da müdhiş içer başlamıştır. tarlarını evvelden bilmek mümkün Her türlü cilt 2ilzel, aailam olarak ve aan'at icapların• 

'Fakat calışmış kudurmuştan beter ve bundan sonra kavgalar dövüşme- Tel: 3559 d?ğildir~ Ancak .şunu .~ayde~_:.biliri~ 1ıöre ya!)ılır. 
dir:t fehvasınca, bu gemiler de, ilk ler, feryatlar bahçel~re kadar taşar. kı, resmı m~hafılde soylendı~ı~e ~?-

Bir gün kadın rakı ş ışes ini kocasının re, bu gemıler uzak şarktakı ıngılız 
:, (1) Lea route•. kafasına vurmuş ve gözleri yanan K•• ı·· -, menfaatlerini müdafaa edebilecek 

(2) Cruaaet: Leı premierea ciliaa- koca bir müddet hastahanede yatma- OY U eşyası - ve ica~ı halinde taarruza geçebile-
tion il. ğa mecbur kalmıı idi.. Karısı kocası- · p ~- cek mıktnrda olacaklardır. Siparit ü zerine lül<a Albümler yapılır. 

I • 1 d ı · f 1 f k k Süm~bank yulı mallu a . -· ı ı Bu ihtiv~donanma Atiantik ve lı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~;~-~s~ü~r~A~tt~ır~-~~-' (3) Lea r elat:on coınmercıa u es nı a;ıı~a a7. a para sar etme . ra ı . · ' Müessesenin siarı ~aii am ık, Sliize. i •· 
'd 1 . k b. d t • b 1 kla rında ucuz fıatle satılmaktadır. Akdenizdeki muvazeneyi bozmıya-Romaine avac L' Aıie occı en ta •· ıçme ve ır e me rcsı u unm a -

Dosyalorı 
Bonkalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve ktadır. 
Ancak Mücellit A LI RIZA müessesesinde yapılma 
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Ziraat Bolu' da Vekili 
ve Ziraat erbabı ile 
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Ketencilik islah 
olunacak 

Ziraat Vekcil~ti 
tecrübe tarlası 

etti 

bir 
tesis Orta tedrisat program

ları hakkında 
Vekil, San'at 

görüşmelerde b lu U Of İzmit, 21 (A,A) - Kocaeli keten. u n y ---------11ciliğini inkişaf ve ıslah ettirmek üze-' Bolu, 21 (A.A.) - Düzce ve civa- ""'11"" ' ' . -. re Ziraat Vekaletince alınan tedbir-
~' 

Edebiyatcılar ve terbiye 
Yazan: Rahmi Balaban 
-2-

rındaki tetkikatından dönerek cu - r 
martesi günü buraya gelmiş olan zi-
raat vekili Muhlis Erkmen, dün Mu
durnu ve Güynükde tetkikatta bulun 
mak üzere Boludan ayrılmış ve me
rasimle uğurlanmıştır. 

Ziraat veki\;miz, cumartesi günü 
- 2 - Klasik tedrisat bu mu~ Bu iş yal- halkevinde Bolunun her sınıf sanat 

Pek mükemmel edebiyat tarihleri nız filologlara, tarihçilere, tenkitçi- ve ziraat erbabı ile bir görüşmede 
1 

t 

' 
1 

!er cümlesinden olarak Kandıranın 
Gaipler köyünde bir keten U!crübe 
tarlası tesis edilmiştir. Burada Ada
pazarı tohum ıslah istasyonu tarafın. 
dan yerli ve yabancı muhtelif keten 
tohumları üzerinde yetiştirme ve ıs
lah tecrübeleri yapılacaktır. 

Atyarııları 

Yarım ve haliskan Arap atları ara
sıııcla Kocaeli idarei hususiyesi tara;yazıldı. Fakat bunlar, ellerine verdi- !ere, erodilere havale etmek, bu bulunmuş Ye dileklerini dinlemiştir. j 

iimiz 15. y;ı.şlarındaki çocukların yaş dersi öldürmek demektir. . Bu görüşme esnasında zıraat ve or t 
aeviyelerinin pek üstünde.. Esas Geçen asrın başlarında liselerdekı man işleri üzerinde bilhassa durul-

·;ı•:;)/'$fu'.,jııi,';\1~ fından tertip edilmiş olan at koşuları 

mevzu; iaim, hadise, tarih, biyolog- ed®iyatın gayesi: Hatip, avukat, muştur. 
rafi, rakkam, ilah yığınları arasında mebus yetiştirmek şeklinde idi. Bu Vekil Mudurnuda: 
kaybolup gitmiş.. gün rüzgar döndü: Tiyatroculuk ve ' Mudurnu, 21 (A.A.) - Ziraat ve.-

Edebiyat tedrisatında iki metod romancılık moda .. Fransız liselerin- ki i Muhlis Erkmen yanında Bolu 
vadır: de edebiyatı iriceliyen bir ecnebi, bu- mebusları olduğu halde dün buraya 

1) Terbiyevi olan felsefi ve ah- ralarda sade romancı, dramcı, veya gelmiş ve bir müddet kaldıktan son- y k 
1 laki metod, dram tenkitçisi yetiştirmek için ede- Ziraat e ili B. Muhlis Erkmen 

2) Sadece malumat vermeği ga- biyat okutulduğuna hükmedecektir. ra Göynüke geçm·ştir. babı ile temaslarda bulunmuş ve bun 
~ b h ·ı · · d Ziraat vekilimiz buracln bulunduk !arın dilek ve ihtiyaçlarını dinle • ye edinen tarihi ve tenkidi metod. Esasen ede iyat tari çı erımız e 

Birhıci edebiyatta; umumi fikir- bu yolun yanlış olduğunu söylemek- !arı esnada zirai ve küçük sanat er- miştir. 
ler, evrensel ihtiraslar, kahramanane tedirler .. {Rene Doumic) parlame~- «•***u•-----
bllyük işler arar ki bunlar insanlığın to anketine verdiği cevapta: cE.debı- Ga/ı"p Bah!iyar Manisada otobüs 
bütün devirlerinde az çok başka baş- yat yerine, edebiyat tarihi ikame e- - $eferleri 

dün yapılmıştır. Yarışa iştirak eden 
12 atın dokuzu, vilayetimiz dahilin
deki damızlık kısraklardan yetişti
rilmiş bulunuyordu. 

Neticede: 1400 metrelik tay koşu
sunu Ahmed Keselinin Nebile isimli 
tayı, 1,45 dakikada birinci, H!lse-
yiıı Kulelinin Neraklisi ikinci, 

2,200 metrelik Halkevi koşusun
da Rasim l\feralın cey'iinı 2,50 daki
kada birinci, İbrahim Özkanın Sevi-
mi ikinci, 

3,000 metrelik Kocaeli koşusunda 
Ahmed Kesebirin Ejderi 3,45 daki
kada birinci, Hasan Alparslanın Kur kabir tarzda olmak üzere, destani ve dildi. Öyle ki, mesela {Roşfoko)nun Eğitmenlerle bir gö· 

lirik şiirlerde, trajedide, komedide, Maksimlerir\ ne olduğu bilinmiyor ' 
hitabette bulunur. Esasen klasik o- da müteakip tabıları arasında fark rüşmede bulundu Manisa, 21 (Telefonla) - Beledi- nazı ikinci olmuşlardır. 

lan bu metod, evrensel olanı ayırır biliniyor. Artık edebiyat dersi, ken- Manisa, 21 (Telefonla) - Burada 
yenin mübayaa ettiği bir otobüs :lfa

nisaya getirldi. Otobüs bugünden iti-

--------------bar en dış mahalle ile istasyon ara-
sında muntazam seferlere başladı. Ve gençliğin his ve fikirlerine evren- di mihverinden çıkarak; edebi ilim- bulunan bölgPmiz parti müfettişi ls-

•el şeyler aşılar. Ahlakın pek mü - ler, tarihi ilimler dersi oldu. tan bul mebusu Galip Bahtiyar, bu- 1 I' 3 Le S\ [ 1) a S\ ta !S\ 1 
kemmel bir yardımcısıdır. Bu itibar• Sadece hafızaya yükletilmiş olan Nazilli, 21 (Hust1'i) - Nazilli gün köy eğitmenleriyle Halkevi bah- C::) (Öl lf' ;;;;o~ ı::ı OY~~~ 
la terbiyevidir. Bir müddettenberi bu nevi tedrisatın ne gibi fikri neti- Basma kombinası memurlarından bir çesinde bir görüşme yapmıştır. Mü- 1----------------.:.---·-----
bu metod terk edilerek yerine tarih celer verdiğini Paris edebiyat fakül- kafile civardaki Karaca•u harabele- fetlişimiz, eğitmenlerin faaliyetler; Kadı daktilo n.ic. in tercih ediliyor 
ve erodison metodu alındı. Tarihi tesinin ba.~_alora Ü~e.rine olan rapor- rine kadar giderek bir gezinti yap. hakkında sorular sormuş \'e cumhu-
rnetod, evrensel yerine, hususiyi a- !arından ogrenebılırız .. Bu raporl~r- mışlardır. Resimlerimizde, bu geziye riyet hükümetinin kendilerinden bek iş sahipleri niçin kadıu daktiloyu tercih ediyorlar? 
hr, (Rasin) in niçin {Korney) olma da: cFransız~a kompoz~syonları'. gıt- iştirak edenlerden iki kafile görülü- lediklerini anlatmış, köylerde mu- Bir Amerikan ticaret ünivresitesinin yaptığı tetkike göre, iş sa· 
Yıp ta (Rasin) olduğunu gösterme- tikçe daha zıyade edebıyat ve tıyat- yor. vaffakıyetler temenni etmiştir hiplerinin yüzde elli ikisi kadın daktilo tercih ediyor. Yüzde yirmi biri 
ie çalışır. Mütekaddima havali, deh- ro tarihine ait kuru hafıza ~ompo- =** bilakis erkek daktilo tercih ediyorlar. Geri kalanlar da hiç bir tercih 
ıı, muhiti tesiri altında (Rasin) in zisiyonları olmaktadır. Hepsı o ka- lk 

4 
• gözetmiyorlar. ·, 

:Uiedis~ nasıl meydana g.elmiş oldu: d~r b.irbi~ini~ ayni ki, ekseriya ta~- Zo n gu lda k LJa ev l n l n Kadın daktilo kullananların ekserisi bu tarcihlerinin sebebini şöyle 
gunu ınceler, Bu takdırde edebı nıf bıle ımkansız oluyor. Artık hır fl ı izah ediyorlar. 
etüdün gayesi şu oluyor: talebenin imtihanı geçip geçmiyece- • Kadınlar daha ur.saldır ve söylenenleri derhal yapmak ve bu su-

! 
ki Şar~t de~i;nce ·~ser imkin~:;·~;'. ~~~~~ı:e~i~de-;,-hÜ~d~~~r.1::J;_ al e gez l n cı le r l ~il~~r. eJ! ostofm k ı~·,.,,.ıer. fer keklerde bunu bulmak kabil i:le-

aun. Bu metodla insan, teferrüata, nılıyor. Erkek daktilo tercih edenler de kadınların sebatsız olduğunu, iki 
hususiyata boğulur. Bu nevi edebi- Bunun ancak bir suretle önüne de bir iş değiştirdiklerini, evlenip çıktıklarını söylüyorlar. Halbuki er· 
Yat; mütecessisler, mütehassıslar ve geçilebilir: Edebiyat tarihi dersini }"üz kişilik kafile Devr eğe ka- kek daktilolar, evlenseler bile, gene işlerine devam ediyorlar. 

' edebi tenkitciler edebiyatıdır. Tama- kaldırmak. Edebiyat muallimi, prog- A · t tk"k ·· k d d k ·ı k il ] k 1 • 

h ynı e ı e gore, a ın a tı o u anan arın e serisi esmer erı 
rnen faydasız şeyler olmakla beraber ramdaki klasik müellifleri okutup dar bir se ya at yapf l tercih etmektedir. Fakat, bu şahsen esmer sevdikleri için değil, bila· 

' talebeye bazı şeyler öğretir. Fakat edebiyat için zaruri olan malumatı kis asıl sarı•ınları sevdikleri ;çindir. Zira, iş saatlarında ciddi olmak is-' b b Id h k P k ·ı· 1 Devrek, 21 (A.A.) - Başta vali ve valimiz herkesin hatırını sormu~ 
unun ter iyevi o uğuna iç ani açar. e a a o ur. tiyen Amerikalı kendisini en az meşgul edebilecek bir tip kadın ara-de• ·ı· Ahl"k" · I b k d b Haıı·t Akooy viliivet ııarti reisi oldu- ve Devreğin umumi ihtiyaçları etra-gı 1m. a ı netıce er a ımın an, en ° ' makta, iş eaatlarından sonra sarışın kadınlarla buluşmaktadır. 

ı Hakikat ve fikir yönünden fakir biliyorum ki, edebiyatta ve edebi ğu halde Zonguldak halkevinin yüz fında alakadarlardan icap eden iza- B k 
olan bu tarz tedrisatta, hiç olmazsa müelliflerde dağınık surette ahlak kişilik aile grubu saat 12 de Devre- hatı almıştır. anyO ha kında yen i bir keşif 

1 derin bir güzellik endişesi var mı? da va.rdır. Fakat şunu unutmamalı- ğe gelmiş ve Devrekliler tarafından Saat 13 de hep bir arada bahçede D k 
1 

d 
\ "' hak k ilk k k f d k b 1 d ki d - k içten tezahüratla karşılanmışlardır. öğle yemeği yenilmiş ve bu arada o tor ar eniz banyosunun faydasını söyliye söyliye bitireme-
1 "-Sasen i i güze i ; yü se i - ır ı, un ar a çocu ar, agını dilerdi. Şimdi de galiba aksini iddia edecekler. 

ki 1 d d h 1 d d 1 h b ··t k" hl"k Millet bahçesinde her ;ki halkevli 
1 
D.evrek halkevi reisi heyecanlı bir ı r er en, erin is er en, erin i im ve atta azan mu emer ız a a • ı .<\merikalı bir kadın doktorun yaptığı keşif bu merkezdedir. 

ve ahla"ktan ayrı deg"ı"ldı"r ya, .. Hayır sızlık ta buluyorlar. kardeşler biribirleriyle karşılamışlar hıtabede bulunmuş ve buna Zongu - M H l 
· is Agnes e mer ismindeki bu kadın doktor Cincinatideki yük-o endı"şe de yok .. Bu metoda go··re, Edebiyatçıların, şairlerin, müver- dak halkevi reisi bir karşılık vermış- k k 1 bel 

se me tep ta e eri üzerinde tecrübeler yapıyor. Her gün talebenin traı"edı'nı·n, komedı"nı·n, lı"rı'zmı·n men- rı"hlerin, hatta ahlakçıların eserlerin- Tekı'rdağ'da tir. Yemekten sonra parti halkevi, .. k b 
ı ı ıımnasti ten sonra anyo yaptığı suları topluyor. Sonra bu suyu kim-

teleri izah edilsin kafi .. Söylenir, tas- de ne kadar çok yanlış fikirler, so- --=. belediye ziyaret edilmiş ve memle- yevi bir muayeneden geçiriyor. O zaman su da bir yağ mevcud oldu-
~if edil!r, tari? r~~amları,. za~~m fizmler, batılalar, kötü hisler var. Bu yı , bu., day bol ket gezilerek bütün Devreklilerle ko- ğunu görüyor. Suyu tahlil ederek bu yağı çıkarıyor ve Iaboratuvarda-
e rnekan tesbıt edılır. Edebı cograf- Ruh ve kalbi bozacak ne kadar çok · g nuşulmuş ve halkevliler bazı etüd - ki farelere yediriyor. O zaman farelerde, D vitamininin noksanlığın· 

b~ ve topoğrafya yapılır. Fakat ede- sahifeler var .. Zannediyor musunuz Yunan'.starıa sarda'ya !er yapmışlardır. dan ileri p-elen kemik hastalığının geçtiğini görüyor ve şu neticeye va-
:~tın esası olan; psikoloji, filozofi, ki, Molyer, Rasin, Roşfoko, Volter, satı'ıyor Zonguldah halkevinin bu kardeş rıyor: 
b. lak, din meçhul kalır. Talebeler, Dı"dero ı"lah tamamen ahlakidirler?. halkevini ziyareti, Devrekliler üze insan, banyo yaparak, vücudünden bir miktar vitamin kaybet· 

ı kı Tekirdağ, 21 (A.A.) - Bu yıl Te- kt d. O · · d k A H ] b lh f k r ta m sathi şeyleri ezberlerler. (Bossoe) bile her zaman iyi bir ter- rinde çok sevimli akisler uyandır- me e ır. nun ıçın o tor gnes emer i assa zayı imselere 
~a Siyitinoel hayatı yaşamak zev- biyeci mi? {Bossoe), {zenginin ölü- kirdağında buğday ve keten tohumu mıştır. Bu münasebetle, Devrek genç deniz banyosunun veya sık sık yıkanmanın sırrı olacağını söylüyor. 
"1n.i ve zaruri olan şeyi tadamazlar. mü) hakkındaki eserinde: cZengin bereketli olmuştur. Kuşyemi zeriyat !eriyle Zonguldak halkevi gençleri Ve bu hakikatin eski Romalılar tarafından bilindiğini ilave ediyor. 
("' d Ali h 1 sahası geçen yıla kıyasen yüzde elli Hakikaten eski Romalılar yıkandıktan sonra vücudlarına yag" sü-<:.rodı") lerı·n ı'thal ettig"ı" her edebi ölürken ıstırap için e a aya varı- arasında bı"r futbol maçı yapılmıştır 1 d k b 
~ateryal, edebiyattan ahlak espirisi- yordu. Fakat sıhhatli zamanında zen nisbetinde az olduğundan bu yıl kuş · rer er i i, u suretle banyoda kaybolan yağı telafi etmek isterlerdi. 

b~ süzüp çıkarıyor. Talebeden yalnız ginin kalbi o ka~ar sert idi ki, bun- yemi rekoltesi yüz bin çuvaldır. Ge- rasında bir blok yapılması düşünül- Dil baska ne ye yarar? 
1 .ır şey isteniliyor: imtihanda bir dil- dan Allahın kalb1 de sertleşerek dua çen seneden müdevver otuz bin çu- mektedir. • 
ı Iiigat olmak. Talebe, imtihandan ve niyazlarını kabul etmedi. Artık va! stokla beraber halen Tekirdağın- Fransanın Bretonya havalisi köylüleri arasında tuhaf bir adet 

t d Şarköy kazasının bu seneki tütün d 0
1\ra bunları unutacak .. Pek iyi ya- ona merhamet eden yok ... > er. da yu"z otuz bin çuval kuşyemi var- var ır. 

"· k k · d d h mahsulü yüz elli bin kilodur. Müref- Bı· · · ·· ·· b" kaçtı mı hem ha k b" · k d"li ""~Ca .• Ve öyle unutacak ki, onu bir Tanrıyı, ötü z.e. ngın e. n a a ser.t -~ rının gozune ır şey , en ş a ırıne oşar ve ı 
h dır. Hariç piyasalarda kuşyen.inin t l l ·ı · ·· d b k a. asla okumıyacak.. kalpli yapan bu soz, hakıkaten terbı- 'e önlerinde tu u an ko yoz ve sar- ı e gozun en u çöpü veya tozu çı armasını rica eder. 
On beş yaşındaki çocuklara, Fran yevi midir? iyi fiatle satışını temin maksadiyle delya balıklarının kilosu yedi buçuk Şüphesiz, bu, pekte sıhhi bir usul değildir. Fakat göze kaçan bir 

'(1~ rnuharrirlerini tanıtırken mesela Paskalı? ~panse) !eri, d~rinlik ve Tekirdağındaki ihracatçı tacirler a- kuruştan Yunanistana satılmıştır. şeyi çıkarmak için müessir bir çaredir. Çünkü dil, yumuşak olduğu 
~olyer) in iki (Bejark) ile müna- abes, ateşlı ıman ve gayrı mestur için gözü acıtmaz. Sonra ıslak olduğu için tozu, yapışarak alır. 

~betlerinden bahsile bunlardan ikin sofizm, yeise düşüren tezadlar, bed- Bu köylüler, gözlerine konacak ilaçlarda da ayni şekilde dilden 
tı,•i ile evlenmezden' önce birincisi- binlik, sepitikliklerle dolu olup bun- ı • y •• M t ;stif~de ederler: De'12~k .k~ •. dil, ekseriya olduğu gibi sade baıkasına 
~~~ a§ıkı olduğunu, ikincisi kendisini lar çocuklar için ahlaksızlaştırıcılık Z fil) r U fl en SU C a J Eenaııkı yapmaga degıl, ıyılık yapmağa ela yararmış. 
trıl\cinin hemşiresi gibi gösteriyor- tohumlarıdır. Bilhassa içinde hazan l "'k dı/arl h / d ? 
~da kızı olması da muhtemel oldu· pek iyi, hazan tamamen yanlış fi- T. A. Sirketinin halkapınar kumaş fabrikas ı a ır . . nızı esap a ınız mı 
~~tıu uzun uzadıya söylemekte ne kirler olan eserlerden henüz filozofi Tarafından mevıim clolayiıiyle yeni çıkardığı kumaılar Gevezeler ıçın: 
~ i bir terbiyevi tesir olabilir. yapmamış olan gençlere mahsus bir - Amma çok lakırdı söylüyor ha 1 deriz. 
ııı lan jak Rusonun aşklarından, seçme yapabilmek için filozof, hem S A G l A M Z A R J F Fakat, bu «çok> lakırdının miktarını tam olarak tayin edebilir 
q adam (Werens) ve madam {Hou- kuvvetli bir filozof olmak gerektir. miyiz? 
Y~tot) ile münasebetlerinden on beş On beş yaşındaki çocuklar, edebi- v E u c U z o u R Hakikaten bir İnsanın konuşması vasati olarak dakikada kaç ke-

l 
ıqi.şındaki çocuklara bahsetmenin ne yat diye, zina hikayelerine, sanki limedir?? 
al\aaı vardır. küçük çapta (Sarcıyc) Lemaitrs, Fo Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edin Konuşurken kullandığımız kelimeler pek zannettiğimiz kadar 

n~.~Ben)i?i tahlil edeceğim, . diye gue~s .olacaklar~ış ~i~.i. '."tolyerin, • T 1 ş y E R L E R ı• çok değildir. Yani ayni kelimeleri tekrar eder dururuz. 
1~ tıe) nınaşklarıve (ŞatoBrıyan) Rasının, Volterın bıj.un tıyatroları- • • s A ... Yapılan bir hesaba göre, ne çok hızlı, ne çok yavaş olmamak ü-
' (E:nitim) hisleri üstünde durma- nı incelemeğe dalmamalıdır. Tale- , . d d 186 · d zere insan dakiakda 150 kelime söylermiş. Çabuk çabuk konuşanlar ''ltı 1 B ·rınci kor on a numara a d k 
l)t , 5 Yaşındaki çocuklar için kıy· beye, trajedi ve komediyi anlatmak a aded yüz yetmiş beşe çı. ıyor. 

~tı nedir? için eski programda olduğu gibi Cid, ŞARK HALI T. A. Ş Ayni istatistiğe göre erkekler aralarında en fuzla işten, kadınlar 
Yok Bu nevi edebiyat dersleri, ders mi Horacı, Cinna, Polyetcte, Ester, At- - :la erkekle_rden bahsederlermiş. Soı:ıra erkekler de spor ve eğlence, ka-
'tıl •;ı (kur yapmak kılavuzu "~u) halie, Britanmicuy, Misantrape ta - dınlarda .. ıb·s<" bahisleri geliyor. Üçüncü mevzu erkekl,.rrl,. cli<;,.T .-r-

8.§ılarnıyor - Devamı 8 inci sahifede - keklere, karl:nlar d:ı di er kadınlara ait bahislerdir 
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SPOR 
- Türkiyenin muvaffak~-

ÇİMDİKLER 
Bir' Bulgar gazetes: r AR IHİ R o MAN~~~!!!!!!!!!!!!!~~

1 1 
1 ·KANLI ÇÖL Antrenör iki müşahede 

Vapurdayız. Hem de şu büyük va- 1 • • 1 Ahmed İhsan 
pur1arda ... Yerler bo§. Bir genç kız yet erını an atıyor Beden terbiyesi umum müdürlüiü 
oturuyor. bir ımekteb talebesi geldi, memlekette sporu bütün vatandaıla· 

Nakleden: 

-10-
sahipsiz, homboı yerlere bile bak - ra ıamil bir hale getirmek için bir-

F akat beceriksiz ve cahil memu-ı reddinin kabilesi -de en mühim düş- madan o genç kızın oturduğu kane - T •• k• . • f ki d b •• •• k çok tedbirler almaktadır. Gayeye va 
run zalim idaresinden müşteki olanımanından kurtulacaktı. penin biraz ilerisine, hem de vapuru ur ıye, son ıttı a arın a uyu nl olabilmek için yapılması icap eden 
halk, fstanbul hediyeleri ve hazine Kuyucu Murad paşa Şamda, Ce~ teraine alarak yerleıti. Saçlar ber - b f k o kadar çeıhli iıler vardır ki .ı bun. 
aidatı gönderirken uzun uzadıya bir beli Lübnanda olduğu gibi tasavvu- mutad hiryantinli ... Yakalar açık, İr Şefe azan ffilŞİlr ları tahakkuk ettirmek, zaman, maa 
şikayelname de göndermekten ,geri run fevkınd fevkalade bir merasim- kollar sıvalı.. raf ve çok emeğe mütevakkıftır. 
k , " B .k... d ıı k ı d f k b Bulgarca «Mir» gazetesinden: Fakat son yıllar zarfında Ankara ·a matJı. u şı ayetname e. me - e arşı an ı. a at u merasim siya- Yanımdaki dostum, hafifce fısıl- istediğimiz kıymetle sporcu yet:,. 

ı f d b d·ı .. d d B c:Balkan ve Balkanlar harici po1i- durmadan ve yorulmadan kendi hak mur a; tara ın an gas e ı en serve- sı propagan a merasimi eğildi. i- dadı: tirmek , her ıeyden evvel malzeme 
· b. ı· · d f J .. k. h .. ı k tika> başlıklı "'azısmCla Balkanlarda lı itirazlarını serdediyord.u. Nihayet tın U7un ır ıstesı 'Var ı. l a ıs ususı o ara Şama gelen ve - Şimdi baıhyor' J meselesidir. Spor, .abada ve salon• 

Bununla beraber iş görebilecek Osmanlı devletinin en sadık bir si- Dedi. Göz ucu lie bakıyordum. Bi- m~nfaatl.e~i çarpışan bü~k de~l~t- haklı isteklerini tahakkuk ettirmeğe da yapılabileceğine ve sporu da bıı 
ve Osmanlı devletini harekete geti- ması olan Şeyh Forayihin samimi te- zim delikanlı saç.larına bir kaç par· lerm t~sıı;ıy~e Balkan m_~H~tl:rının mU\:af fok oldu. rada çalıııp inkiıaf edebileceğin~ 
ıecek olan Cebeli Lübnanlılar lstan- zahüratiyle tertip edilmişti. Devle- mak darbesi iliıtirdi. Panta~onunu ~u.htelıf ıstıka~etler?e yurudukle.: . Bız Bu.lgarlar . karış~k meselde: göre ite evvela bu cepheden baıla. 
bula oldukça kesret1i bir meblağ gön- tin büyük ve fakat cahil askerini rüt- dizlerinden çekerek ayak ayak üstü- rı.~ı; bunun mutea?~ıd. sebepler yu· :ın bu şekıkle ha~lıne.~aıma sem~tı mak lazım geldiği bir hakikattir. 
c!ermişJerdi. Fakat ayni zamanda yer besine layik bir azametle karşılan - ne attı. Sonra, bumunu ve alnını oğuf zunden ~u~u}e ~el~ıgını, bazı ~alkan ıle baktık. Ve daıma oy~e .~ka_;~gız. Bu mevzu üzer.inde fula tevakkuf 
li hükumet aieybinde baş kaldırma-ı mışb. turuyor g=bi yaptı. Gözlerine, bu el devl~t.le~ınm bu~k d:v:Ietlerın ga- 1919 ?~n. so~.ra ke.ndı. ı~tıklalı v._e etmek, aözü uzatmaktan baıka bir. 
ğa ba_şlamışlardı. lbrahim paşanın Kuyucu Murad paşa Şama vardı- hareketinin ve parmakların arasın. ran~ısını kabul ettıkle~ını, buna mu- v~h~etı ıçın Turk rnılletının yaptıgı ıeye yaramaz. . 
müfarekatından sonra bu keşmeke~-,~t günün akşamı devlet namına bir dan manalar vererek aenç kıza dik • kabıl bazılarının da bı.~araf ~ald~kla- büyuk. ve .kahramar:ıc.a sav~şları .na- Gençliğe apor sah .. anda rehber o-
lere me'-·dan verenleri ke~fetmek ve ız.'ıy f t · b · f Şe h katle bakmağa ba~ladı: rını yazdıktan sonra şoyle dıyor · sıl derın hır sempatı ıle takıp ettıy • lacak antrenörleri hazırlarken iki e-

J a e vermış ve u zıya ete y T·· k" d b"" ··k d I ti ] ek b ·· d T"" k · · · 
'-Yni .zamanda tecziye etmek istiuen ~"'rab" d d ~ -.J•} • t• s· w Genç kız görmemiıti - 1 ur ıye e uyu eve ere s ugun e ur sıyasetının arzet- aa• u""zerinde tevakkuf etmek icap 

J ı·v- ı e ave~ eaı mış ı. ır tuzaga • · i "f k akd · b' 
İstanbul derhal harekete geleli. cfüşecc w ini aklı b·ı t' . Bizim delikanlı, faaliyete geçti. tti a :tmış ve muazza~. ı.r tiği muvaffakıyetleri ayni sempati ediyor; memleket dahilinde yetİ§tİr• 

Ve. Çebeli Lübnan havalisindeki ll g h . t• 1 efe ~~ıyen ~- eli , ayağı, baıı, omuzları mütema • cep~eyc ~agla?rnıştır. Fakat •. Turk~- ile kar§ılamaktayız. c:eiimiz •por muallimleri, yabanq 
Oamanlı askerlerini tefticı etmek va ı şey zıya ete usu en ıştırak ettı. diyen oynıyordu. Ökıürüyor cebin • yenın bu ıştekı muvaffakıyetı kendı- At t•• k"" d" tl' h lefl . baş memleketlerden aetireceğimiz an• 

~ V f k k d . ' · · · b'" ··k b" f d ç·· a ur un ıraye ı a erı • • 
makaadiyle ordu kumandanlarından e a at yeme ortasın a paşanın den kağıdlar çıkarıyor, okuyor, gü. 81 ıçın uyu ır şere arze er. un- k l k l h k l ki trenörler. Umumi müdürlük yerli 

ı_~ • • • .J .ı.· d b" .:ı_ 1 kü· T"' k" h""k.. t•. b · ti a arına arşı yapı an a sızı arı • fevkalade selahiyetle Murad paşa uır ışaretı,y,ıe ıuır en ıre "';'aKa andı. lüyordu. • ~r ıye u ume 1 u sıyase e . . . . . apor hocaları yetiıtirmek üzere bir 
gönderildi. Paşanın: .. .. Doıtum tekrar fıaıldadı: San~agın ~~a ':atana ilhakını temin ıt.~raf etr~eden. ke~dı hakları~~ ıl~~ı kur• açnut bulunmaktadır. Bu kur.u 

Murad pa~ çok geçmeden Os- .- Ö~durun f - Pitkin ve utanmaz. e~ı§ ve ~~l~ıkle ~rış muahede1e- surselerdı, ~.ar~.P hır tezad~ d~şmu.ş bitirenler muhtelif ıpor ıühelerinde, 
manh P.a,şalarına has olan büyük bir Emrı y~ldırım düşer gibi ortalığa Sonra acı acı içini çekt!; rının tadılı ış~nde hır ~dı~ d~ha. at· o~urlar~.ı. B~~u~ h~rpt~ T~rkıye bı· :ıençlere rehber olacaklardır. Daha 
tantana ile E.sseyy'it limanına vardı. korkunç bır sükuta gömdü. - Mektebli de.. mıştır. Sancagı ve Surıyeyı ~ur~ıy~- zım muttefı~~m~zdı;. şım~ı dAe dos- aonra yüksek beden terbiyesi mek. 
Esaeyyit limanı felaketten sonra he- Şeyh sebebini sormağa bile vakit Genç kız, bu soytarı aııkın de - den ayıran (~.e~~) m~ahedesı Turlcı- tum~ızdur. Turkıy~nm cografı duru- tebi de açılacak, buradan daha ,.a. 
nüz eaki faaliyetini bulmağa başla- bulmadan öldürtilmüştü. Fahreddi- vamlı ıırna§ıklıkluı~~ ancak ~ir d~- yeye k~r~ı buyuk bır. hak .. sızlı~ ve mu ıs .. e yarın da bıze ~o~.t kalmasını lahiyetli muallimler yetişecektir, 
mıctı nin pla .. nla ~ .... k . k"l fa baktı. Vay sen mısın bakan!.. Bı - adaietsızhkten başka bır mana ıfade zarurı kılmaktadır. Buyuk harp bu- Burada yetiştireceğimiz spor mu-

"' . rına en vuyu manı teş ı · d · · 1 
Murad paşanıh muvasalatında ter- eden Şeyh Fora artık tarihe karış- z~mki canla~d:. ~afifce yer değiıtir- etmıyor u. nu ıspat etmı~ bu unuyor. alt=mlerinin. haricinde~ . Avrupadan 

tip edilen istikbal merasimi hayalin t ~ h dd. h k" d dı, Artık Jıızı hıç kate almıyordu. ** veya Amerıkadan gteırılecek antre· 
fevkinde idi. Siyaseti en mühim si- m~ş.lı. abere kın! are Nat.ınk~ tadma· Şahsiyet"miz, dikkatimiz, tecessüıü- D e • ı A hl nörler vardır ki, bunların üzerinde 

mıj eser st a mıştı. ı ıte ım ev- .. 1 1 " d ... k anzıg Si a a or k · k lah ıo\arak kabul eden ikinci Fahred- lete sadık olan Şe hin ortadan kalk- muz ne o urs.a? ıun, o en ııını a· nıy ç~k hassa da~.aııma ı~ap etme te -
din istikbale gidenlerin başında idi. · .Y pıp salıvermıştı. clır. Futbol, gure§J aletızm, ıu ıpor-
V k1a k ak masıyle Fahreddın derhal harekete Vapurdan indik Genç kız Göz- ları ve ıair sporlarda Türk "gençliği 

e pabşand~n tayad lrı~a b apadnard gelmiş ve Cebeli Lübnan - Şam itti- tepe 'tramvayına bi.~di. O da bi~ may- ne hocalık edecek olan bu yabancı 
arzı u u ıye e en erın aşın a a f k ba S • .ıı.. 5 h 1 ·· · · Tı k l l .,. -b I d a ını şta .e)'u .a ap o mak uzere mun gİbı sıçradı. Bız durmuş, bakı- oıncu uvvet er gece erı antrenörlerde aramaga mecbur ol-
genlek.0 . ufuahnuyddor. UM. d süratle imzalamı§tı. Bu muvaffakı- yorduk, genç kız, birdenbire :ndi ve I"' duğumuz batlıca vasıf, evvela öğre· 

mcı re ın ura P8§anın k 1 F h .. ,. • b l d O d . "' ' . • k"ld b'l k .. 
1
.. .. l k . . 

1
.. l . yetten uvvet a an ·a reddin siyasi yurumege aşa ı. a peşısıra ~n- teceklcri sporu en ıyı ,şe ı e ı me • 

gon unu ama ıçın azım ge en sı- d · ] . ~ k 1 ,_~ k k d k d•l kt d• b'ld•w• · .. w - kt . b .. ""k b• h l k il d propagan asını eVVC a Şlmaıe doğru arapa asa yaxı&§lr en genç iZ Ur sev e ı me e ır sonra da l tg•nı oeretmege mu e 
yN·~sektı. uyu ır mh.~ ~~et e u .. ha~ ~: çevirmiQ Antakya ile muhaberat- du. Biz de çok yanında idik. Bir ses dir olmak. 

ıte ım paşanın usnu teveccu unu ı1• '" .ıı d k M 1 k 1• • b .k d htelı"f . .. baQlamıQ · d B h uuy u : eme e ımıze, u a ar mu 
kazandıktan sonra etraftakı cluşman >1 )I• aynı zaman a eyrut a- . . • .. • 

1 h k 
ı· · d b ] b f A - Pis, rezil! .. , ıporlar- ıçın harıçten muteaddıt an· 

lan a ey ine de undak sokmağa va ısın e u unan ve unu uzu n- Ben bile kıpkırmızı kesilmiıtim. Hitler Praga çizmelerle gitti. Dan. trenörler celbedilmiştir. Fakat bunla· 
başladı. Maksadı Murad paşanın ga· takya~a kada~ dayanan Şe~h ibni lpinı ikırdı. Alelacele, taıı yemit bir rın içinde muvaffak olan ve bize 
zabını uyandırmak ve zahmet çekme Seyf ıle de muzakerata gırismiıti. köpek korkaklıiı ve telaıı ile kaç- zı .. ge terlı.kle gı· recek f d t · den ancak ik1 üç tane· 
d Cebel. L'"b .. b L-1~ M . r .l- IRa ·1 • • ay • emın e en ı u nanı o mu rem OCJ.ö· eraın ımanmUCJn ~y.rul ı~erısme ınaia b& tadı.. •ini söıterebtliriz. ı 4 olimpiyadı· 
dan kurtamaktı. . kadar uzanan bütün saliiller, IBrahirn Dostum; Haft ık r .·m. zetesin ·n Dan Bunların içinde zırhlı otomobil kı - na milli futbol taknnnnızı hHırla· 

Bu Murad paşa Osmanlı tarihinde paşa ile teşriki mesai eden ve baba- - Mükemmel -dedi- fakat acaba zig muhnbiri bildiriyor: talan, tayyareler dnfi topları da var- mak üzere lnglltereden getirilen Han 
~Kuyucu Murad paşa> namiyle ma- sının imhasiyte beraber Cebeli Lüb- bu ders~ olıun ezberliycbilecek mi? Serbest mıntakada silah altında bu dır. Bunlar, sahilde evvelce Prusya terin kıymeti hatırası hala l>ütün 
ruftur. O zaman paşayı bütün Asya h ib. t• beb' t lunan askerler.n miktarı bundan üçl tarafından yapılmış olan beton i.stih- fulbolculanmı:tm kalbinde yaşamak• 
ha ha rd. l\l .1 h nanın ara ıye ıne se ıye veren h ft ·· · · b tl k f ı t k. ı ı k · · • · ştan şa tanıyo u. n umaı ey e b h" f lt ."1 ·a· Gece yansına doğru ... Fuardan çık a a once ıne nıs e e pe az a ar am ara yer1eştirilme te<lir. tadır. işinin eMi olan ve tar·f ettığı 

K 
... T"b. d uşey ınnu uzua maaı ı. m a•w.ld" B .. b d t .. . b' :ı;. « U)'UC~> ısm~nı ı rız e yre~s __.. Devam edecek _ tım, gidiyorum. Yollar karanlık.. ış egı ır. ugun ura a mevcu . . • • . . Jıer türlü hareketı ız:tat yapma .. • 

Hamza ıle yaptıgı ve kazandıgı bu- Önümde, biri kız, diğeri erkek iki ki- askerlerin snyı:sı 12.000 tahmin olu- Hıtler Danzıge terlıkle gıd~cek! muktedir bulunan Hanter, fult,olu • 
yük muharebede kazanmışb. Nite- ti aidiyorlar. Hem de yalpalıya yal. nabilri. Büyük çaptaki toplardan Geçen Hkbaharda, Hmeı-in , ya - muzda bir dönüm noktası olmuf, ,e-
kim Acem sipahilaerini takip eder- Jncİr pİyasaSI palaya.. rnada buraya getirilen silahların ikın dostlarından birine, Prnğ üzeri- tiştirdiği futbotcular, senelerce tti1' 
ken hayvaniyle beraber çukura düş- Kız ıöylüyor: miktarı pek fazla değildir. ıne yürürken çizmelerini giydiğini . yıldız gibi parlamı§lardır. Hanter , 
müş ve bu sebepten dolayı kendisine yarJD 3ÇlIJyOf -Baıım serıem oldu ıaraptan; Danzigde seferberlik üç şekilde halbuki Danz"ge terlikle gideceğini futbolu nazari olduğu kadar ameli 
«Kuyucu:. ismi verilmişti. Bu hadi- - Beni de gözlerin aarhot etti.. yapılmıştır: l) Pol:s kuvveti arttır.ıl- söylediği rivayet edilir. Bir ~ok anek olarak da çok iyi biliyordu. 1"alebe· 
seden sonra ihtiyar paşa yaptığı ve - Baıtarafı 1 inci .. hifede - - Bırak gevezeliği .• Babama ne mış; 2 > S. S. ve S. A. kuvvetleri ge- dotlar gibi bu !-ıözlerin de ne derece- sine göıterd:ii her türlü teknik ha• 
muvaffakıyetle neticelendirdiği bü- . ı b 

1 
uiyeceg·im •=mdi? tirilmiş; 3) Danzig askerlerine Rayb '-"e kadar me"suk oldug·ru malu~m ol- reketleri !bizzat yapıyor, tabirim•• 

.. · 1stnsyonlardan ıınzır u unan malı " b"tl · · k d . d r . J • • • ~ d 
tun muharebelerde çadırının etrafın- 1 1 kt" Ş h . . -Bir yalan bul da kandır heri- za ı erının uman a:sın a ta ım ~ e ki b rufıyle dalı akvalane uyuyor u. . k l . . a arak ge ece ır. e rımızde bulu- t b: , ·· t ·1 w b .,1 t mama a erabeı·, Lehistanla çıkan .. , L km ~-•~· ı. da büyü çukur ar açtırmağı ıtıyad . . . . . er .) e go erı mege a .. anmış ır. Bugun futboıu vıra ı§ eDLı yı 

. . . .. . . nan Tıcaret Vekıhmız B. Cezmı Er- fi!.. B ··,.grubun b"r t k d h ı· nnlaQmnzlık"-- Alman taktJ·g-ı·nı· a-os k · h ı b. ı ,.J edınmıştı. Ve duşman cesedlermı hu . . . . u u.., 1 e or u a ıne ge- v "'"' D - dızlarımız :pe ıyı attl" ıya r er "" 

k l . . d çnm pıyasanın açılışı ıçın yapılacak - Bilmez•İn ne inadcı domuz- tirilip ten<ıik ed lmesi de o kadar ko- termesi fübar"vle ı-ok manalıdır. A- H te · ktaya konulan top111 çu ur ar ıç.ıne atıyor u. t 1 t . . k . h . - · • . J ır an r, aynı no 
Murad Paşa Cebeli Lübnanda bu- ~p an ıya ıştıra etmesı mu temel- dur. lay bırşey olmasa gerektir. Danzıg yakları ucuna basarak yürü)Ten ım- kalenin ayni yerinden arka arka>4 

lunduğu müddetçe }kinci Fahreddin dır. . .. _ - Etek gibi deaene... kuvvetleri arasında uzunca bir miid- ler, Dnnzig yolunu tutmuştur. bir çok defalar İçer atını§ ve top_. 
büyük bir faaliyet gösterdi. Her gün Üzüm pıyasası da obur ~n ~aat - Ondan da baak1n.. det jııtiznmsızlık hüküm sürmüştür. Ancak, bu sefer vaziyet bam baş- icabedince o tarz& vunılabüecei--' 

. ·-. l"kJ d"w. .. 11 de borsada açılacaktır. Şımdı İz- Bu kuvvetlerin tevhit ve tensik! fı'lı"yAtla aöatermi•tİ. 
tertıp ettıgı ıen ı er, ver ıgı mu • . . OO k . Zavallı babayı görür gibi oldum. . k d F Al l B h • ..,. 
k il f 

. f 1 b. 'b" . . k" d" ma- pıyasasında 2 O çuval adar ü- işi sekız hnftadanberi burada bulun a ır. ransa, ıman ar o emya ~ Hanter, .-dece nazaryetçı bir • .-
e e zıva et er ırı ırını ta ıp e ı- il d B ı k d Evlad yetiıtirmiş. Gece vakti, tere- va girdikten sonra Daladi"'e"·e veri- . • t· - _ . . • z m var ır. orsa açı ıncaya a ar makta olan general Edbarda tedvi o ~ J J trenör olsaydı, der.Ierı de nazarı1• 

yordu. Bu eglencelerın ve şenhklerm piyasada 4000 "IH'al üzüm toplana- fi sokak1arda ıatılıyor ve, kendi•i- luntılltı;ıtur. len selilhiyet neticesinde nhnan ted· · til--s :.- tan ileri geçemez, kendisinden ıı 
içinde Nasibenin parmağı mütemadi- cağı tahmin ediliyor. ne tevcihatta kızı ile aııkı rekor kırı Bu iş bittikten sonra buradaki kuv birler dolayisiyle hazırol vaziyet:nde de imkanı da bu kadar ıümullü ol• 
yen oynuyordu. Dün İngiliz piyasasında bazı fir- yorlar. vetlerin daimi kumandası meselesi beklemekte; fogiltere, gerek ;teçhi-

l t k d h b 
mazdı. 

1
_. 

Gü~ellikte biribirine rekabet e- ma ann teklifi üzerine alivre bir mik Bir aralık durdular. Gölceler biri- ortaya çıkacaktır. Her ne kadar ken za mı gere onanma~ını ar e ama Nitekim, Hanterden sonra mest' 
den dilber !tuzların rakısları ve şarkı- tar incir sabşı yapılmışbr. Yarın in- birine yaklafh. Galiba öpüıtüler ..... disinin bu kumandayı ele alıp alını- de bir hale sokmuş bulunmaktadır. ketimize gelen müteadClicl futbc>I ~ 
ları davetlilerin hayretini mucip olu- cir piyasasının iki fiat ilzerinden açı- - Seni zavallı bir babanın eıek - yacağını söylemek için vakit pek er- Önüne geçileceğe benzemiyen müs- trenörlerinin hiç bir:•i, Hanterin .--, 
yordu. Fakat ihtiyar paşa oralı bile lacağı söylenmektedir. ten daha bayağı bedbaht kızı! ken ise de general Bodenşatzın eon takbel .kuvvet ve kudret ölçfişmesin- terdiii muvaffakiyeti elde edelll• 
ol d M fh d t Diye mırıldandım ve ıokajı sap - z:yareti bu mesele ile ilgili olmak ih- de ' Almanya da, bir harb takdirin - -i,, sönüp aitm;•lerdir. . . .-al_ 

muyor u. aama ı yanın a 0 u- Ü o k t O r de ilk anların muhatarasını hesaba .... .. ..... • .. -
ran Fahreddin münasip lisanla yavaş tım. timali vardır. Futbolda böyle oldutu gıb• .~. 
yavaş işini yürütüyor, cazibedar ha- B. Behçet U % Bu askerlerin bilahare piyade, sü- katmak mecburiyetinde kalacak ve rette de ayni tekil tecelli et111•--. 
k la . le "h . k d Ç Q C U K ÇiMDiK vari ve topçu olmak üzere Uç sınıfa hasım tarafın, Hk darbenin tesirine Gür•• ... :leriJnizi yetiJtirmek için )t• ..J 
ış ray 1 tiyar pa.ıayı an ınyor, kapılarak mukavemet etmek i,.in ce- -rT P-''" 
- Şeyh Faroyı"h -n ve •eref pe- ayrılmaları muhtemeldir. .., · t•ndan ilL defa ol--k ır-· )/ HaıtalakJan mütehaHıu Sinir haıtalıkları mütebaaıuı t• · k b t · w · · ao'" z önilı carıa "' & ... • JllJ" findedir. Kendini daima yüksekten Danzig serbest mıntakası bugün, sare mı ay e mıyecegını • buraya celbettiiimiz vak!t, _ ... ,_ .. 

1 Hastalarını 11,30 dan bire kadar Doktor h kk k ık" b" .. 1 1 ı. de tuta<:aktır. · _.-ı.:ı· 11..-tutwyOI' ve ·oittikçe kuvvet eniyor. mu a A ı, ır askerı işi& a ı-ın- ketimizdeki alaturkacı pc,....••• •'' 
• Beyler sokagwında Ahenk matbaası Noy z··hrer Saytun,, ı --9 

Bugün O·-anlı devletı"ne muti ve { ·ız· T } dadır. Fakat henüz bu işgal, siyasi e u • ı k 1 d On~~ 
..... ysı.nınrln kabul eder. smaı ıya regu kıyamet .e~ ~~·t ~ ı. .. ~ 

riayetkar görünen bu zat yarın, dev- bir mana iktisap etmemişt:r. diuı fU idı: Turkıye bır auret ·~ 
lctimizin "---na L,~yu""k bir bela kesi- Polonya hükfimetinin neşrettiği leketidir. Türk pehli•anın ~"ö .-

war ou Memleket baatabaANi Emrazı EJ k • Ş h lecektir. Mes'eleler gazete Polska Danzigde bulunan po- e sır a ap dün ..... tutmuıtur. Bqtin _IJ alCliye •e Nki aabiye mütebauıa 1 1 
• L 11•..,....-

Tarzında söylenı'vordu. lis ve S. S. kuvvetlerinin askeri bir kette namdar bir çok pe... .r-• 
J Dr. lamail Ziya Tregul lkincibey- o__ [ " 

Dilber ıkızlar, güzel et hareketleri - Bqla.-..fı 7 aci S.hifecle - mahiyet almakta olduğunu bildirmiş ~ar meme erini gı·· vardır. Bu pehlivanlar vark-: -~~ 
.okafmda 25 Numaralı huıuai mua. h •etırırr-

ve lastik gibi kıvrak vücudlariyle şar mamen kafidir. Phedrei', Bayazıt'ı, yenehaneainde ha.talarmı lallllye- tir. derı·r, Ku.••velı·, Er'Lek· 9ncı ınemlekettea oca . yetifl"' 
kı söyliyerek raksederlerken paşa bü ~ortufa"ı eonra okur veya görür. Topçular Hamburg ve Stettinden "" R doö-ru aeıa.ıir. Eger ye~ ıl...ot ne ve tedavi eyler. • , __ ., •••r 
yük bir tuzak ıhazırlıyan d~likanlı• Eğer (pür} edebiyatçıların elin• g-emilerle gönderilmekte Ve bunlar I liiti, iştihayı arttırır, gençlere süref öiretmek ~ •)"i ,,.. 
nın sözlerine kanarak kararını veri- de kalırsa F ransada edebiyat dersi, geceleyin karaya çıkmaktadırlar. .. 1cendikri l.u iti, herk-eo" 

yor ve devletin_ en eadık bir kulu 0 • gençliği ahlaksızlaı~ıran. bir §ey o -ı Baktro olo -ı lf ,,_ _,, ZMitM W&:<Hlil ~ ~blUrler. ııaJJ• ,aı-

!:;e~~ü:::a::t~~~~:s~::~uis:da;. ~~~~~~~:~~~~;~~~~ .:z::~ ;~~~ zu·. htu•. YErgg• iı· ft n 1 A: HM m ii."'iN?P i WZca<· 'A iü 1 m:.::.~~dia:.:: ~~- ~:::.;'. 
mı öldürmeğe karar vermekle büyük r:ekayı abdallaştırtnak ve hafızayı 1 rfi'I " Ttırkiyede dünyanın en ıı• 1 

.. ~~· 
bir hata işliyordu. Kuyucu Murad doldurmakla kalıyor. Her türlü, idrar, balgam, kan M k. Tam·ırhanes1· va.nları ~tipnifti; tıaleP de1'eırd49 r 
pasa F...sseyyit şehrinden aüratle ay- Alim edebiyat profesörleri, kuv-~ ve ıaire tahlilleri yapılır. a l ne gUre§Çilel" vardı. Hal bu ıue~·r getl'· 

rıldı. ihtiyar pasa Sama doğru gidi- vetli bir filozofi kültürü almadıkça. işi gününde teslim etmeği prensip edinen ve bu- k~ Mac~~jatandandı·:~:::t ;.,İ~;! 
yordu. Orada Cebeli Lübnan ah?li- edebiyat tedrisatmı bir ahlaklılık a-, Müracaat yeri: ~~~~ ~c uz.~ır. va~·ğ·.,in ne lr~ .. J• 
sinin en korkunc ve e? ~üyük dü~- mili ya,pa~ı~ncaklardır; ki buna nel tk:nci beyler sokak lfo. 25 nunla iftihar eden bir müessesed=r yuzunu ve .gureı te 

1 
ele o) 

· l S h F h t h k d .J _ ht T / f 3869 K d · 1 T ... ·ülcseldi0 ini bilenlerce rn,:• ..ıe ,,... manı o an ey orayı ı va an aı- a ar aa ı ıyaç var... P, p O": ~estane pazarı emırci er 67 • 69 elefon: 8998 ' '" -ahue" 
ni diye öldürecek, bu ıurt-tle Fah .. JAlf. FO\iilld. it Balaban -Devamı ıo uncu ::. 



1939 :SALI (ANADOLU) (SJıHIFE 9) -... 
1 TARİHTEN YAPRAKLAR 

1 
' İSLAM TARİHİ - .. 

rlZ. MUHAMMEDl~~l!~~ 
Türk - Bulgar 
münasebetleri 

Bir Bulgar gazttte· 
sine göre vaziyet 

.__ _____ * * * 
Meşhur şe~siyeler 

DÜNKÜ KISMIN HÜLASASI ye olur ki, Kur'ana dahi geçmiştir. bistan sekenesi, büyük bir açlığın teh Bulgar hilkQmetinin organı olan 
Dnes gazetesinde (Bulgaristan ve ç·n ·m torların 4 H. d ultan Hicretten 2795 ıene önce •• Şimdi Ne bilsin ki; bir gün burada bir didine maruzdu. ı ı para ın , ın S • 

B Türkiye) başlığı altında şunlar ya -
Mekkenin bulunduğu yere yakın ve eytullah yükselecek ve Ceziretül- O sene topraklara yağmur düş- zıhyor. J 7 k } J 
kartı kartıya duran Keda ve H acun araptan başka, Hintten, Çinden, As- memiş, mahsul olmamıştı. Kabileler, Türk _ Bulgar münasebetlerinin arının at ı Şemsiye eri 
dailarmm ortaaında bir meşelikte yanın ortasından, Afrikanın uzak neleri var neleri yoksa, son damlası- fenalaştığı ve Trakyaya tahşid edi _ ---------------
ihtiyar peygamber 1brahirnle karısı sahralarından buraya kadar insanlar na kadar yemişler, fakat kıtlık dev- len Türk askerler:nin Bulgaristana B 

1 
"'''"·"'"' 

Hacer ve küçücük oi lu müstakbel koşacaktı) resini bir türlü atlatamamışlardı. müteveccih bulunduğu hakkında çı- İr mi yon fran k 
peygamber 1ımail oturuyorlar. Çocuğu lsmail; hala keçileriyle Büyük bir muhaceret başlamış- kan ve hatt~ ciddi bazı Avrupa ga-

Peygamber İbrahim onlara b ir meşguldü. Onları öpüyor okşuyor, tı. Arabistan sekenesi; yiyecek bul- zetelerinde yer bulan şayiaları ense- değerinde bir 
matariye ıu, biraz hurma, b iraz yi- hazan kuru bir tutam ot alarak ön- mak emeliyle koca kılanın bir tara- lahiyetli bir tarzda bertaraf eden U- • 
yecek, bir kaç keçi bırakıp gidiyor. lerine serpiyordu. fından öbür tarafına akıp duruyor- lustaki makaleyi derin bir memnuni- şe msı ye 
Hacer ailıyoı. Dağlar ıasızdll'. Ta • Hacer; analık sevgisinin büyük du. Bu büyük kıtlık, her tarafta ol- yetle okudu)<. Bu selahiyetdar Türk 
biat çok vahtidir. tezahürleri içinde oğlunu süzüyor - duğu gibi Mısırda da işitilmişti. gaz.etesi Trakyada ki askeri tahşida-

Kadın, peygamber kocasının ar- du. Nihayet Mısırda, Hazret lbrahi- tın münhasıran yapılacak olan ma-
kasından ağlıyarak bağırıyor: Ve bilmiyordu ki: min kabilesi efradı ile beraber kıtlık- nevralara ait olduğunu yazmakta ve 

- Ya İbrahim, bizi kime bırakı- Bu çocuk; bu küçük yavru birdi- tan hicret edenl.-r meyanında Mısıra 'filrkiyenin Bıılgaristana en "anıimi 
yorsun?. nin mübeşşiri olacaktır .. Ve bundan iltica ettiği duyulmuştu. ve barışsever hislerle bağlı bulundu-

0, parmağiyle gökleri gösteriyor: başka ... Bilmiyordu ki: Putperest Mısırda bu haber epey- ğunu kaydetmektedir. 
- Ben sizi Allaha emanet ettim Büyük, Peygamber (Hazreti Mu- ce dedikodu yaptı. Çünkü bu gelen Türkiye _ Bulgaristan münase _ 

;i Hacer! hammet) şimdi keçi yavrulariyle oy zat, laalettayin bir kabile reisi değil- betlerinin fenalaşması olmamasına 
Ve kaybolup gidiyor. nıyan bu güzel çocuğun neslinden bir peygamberdi ve, yeni bir din neş- rağmPn «Ulus• gazetesinin bu neş -

- 2 - gelecekti?. rediyordu .. O zamanki vicanl telak- r yatı, umumi Balkan atme>sferinin 
Artık akşam oluyordu. Güneş; Hacer, biraz yürüdü, yavrusunu kileri kamilen değiştiriyordu. aydınlanma"' bakımından biıyük bir • 

kızıl bir yuvarlak halinde ufukta al- kucakladı. Bağrına bastı.. Allah bilmiyen, peygamber tanı- önemi haizdir. Zira, ,\vrupauaki en
çalıyordu .. Gündüzün boğucu sı • (Mamafih Kur'andaki bu kayıt mıyan puta, yıldıza, Nil nehrinin su- dişeli durumun Balkanlar ilzerinde 
caklığı biraz daha dağılmıştı. doğrudan doğruya zemzem hakkın- larına, güneşe, hayvana, ağaca, ta- tesir yapmasına iml,ıin yoktur. 

Hacer, o geceyi, oğlu ile beraber da değildir .. Yalnız Hacerin, Safa, şa tapan, dinsiz, sürülerle insan kit- Başvekil Gospodin Köse lvanofıın 
vadinin bir kuytusunda geçirdi. Ve Merve dağları arasında bir serap pe- lesinin karşısında, yeni bir dinin te- geçenlerde Ankarayı z yareti, Türk
sık sık gözlerini yıldızlı semaya dike- şinde ve su aramak için yedi defa melini atmağa çalışıyordu. Bulgar münasebetlerinin ve dostlu -
rek Allahtan kendisine metanet ver- gidip geldiği mezkı'.irdur. Nitekim Fir'avın; hazret lbrahimin kabile- ğunun snmimi bir tezahilrü olmuştu. 
nu~oini yalvardı. Gece; tehlikesiz, hacılar; sevaba nail olmak üzere, bu si ile beraber Mısırda yerleşmesine Maruf Türk devlet rical; bu zi,·aret 
fakat dakikalar, endişe ve korku sa- hareketi (hac) sırasında tekrar eder- razı olmuştu. Bilhassa hazret lbrahi- dolayisiyle Bulgaristanın takib etti-
Çarak geçti. ler. min zevceleri Sarliyı da görünce, bu ği sulhcü pol.tikaya inanmış ve Bul-

ikinci, üçüncü günler de aynime- Hadiste ise, mübarek suyun haiz asi, şehvetperest, zalim hükümdarın gar hükumet reis'.yle birlikte iki kom 
lal içinde güzeran etti. olduğu şifakar evsaf ile zemzemin kalbinde fena bir arzu, haris bir e- şu memleketin samimi bir dostluk 

Tehlike artıyordu .. Matariyede su ayakta içileceği beyan edilmiştir. mel canlanmıştı. Bir gün hazret lb- havası içinde yaşadığını ve barışçı 
kalmamıştı. Gerçi biraz un, biraz da- Hazret peygamberin bu suretle sıh- rahimle görüştükten sonra Sarayı bir pol tika takip ederek umumi Bal
ha hurmaları vardı. Fakat susuz ne hl bazı fevait ile lazimei hürmeti te- hususi olarak nezdine davet etti. kan birliğiyle beraber yürüyeceğ:ni 
Yapabilirdi. işte oğlu da sıcaktan min ettiği anlaşılmaktadır.) Hazret İbrahim bir tecrübe için bu- beyan etmişlerdi. 
bunalmıştı. Sık sık anne&inin kuca- Hacer; büyük bir sevinç ve şük- na muvafakat etmişti. Bugün Awupanın arzettiği endi -
ğına atlıyarak su istiyordu. Fakat ran içinde idi .. Artık tamamen kana Fakat biraz sonra Sara gelip: şeli ve akibetı meçhul vaziyet karşı-
heyhatl.. Toprak sanki inadına ku- at etmişti ki, Cenabıhak, onu siya- - Ya lbrahim -demişti- Fir'avın sıııda Bulgaristan tam bir bitaraflık 
rumuş gibiydi .. Çocuğunu, ağaç dal- net ediyordu. Nitekiın, en korkunç denilen hain, bana tasallut etmek is- muhafaza etmekte ve komşulariyle 
lnrından kurduğu çardağın gölgesin- en tehlikeli bir dakikada rabbani tedi. olduğu gibi, büyUk devletlerle de 
de bırakarak, Safa dağının tepesine kudret ve azametini göstermişti. Bunun üzerine hazret lbrahim der dostça yaşamaktadır. 
kadar çıktı .. Bir su şırıltısı arıyordu. Yavrusu hazret lsmail de kendine hal ellerini kaldırarak Fir'avına bed- Ebedi Şef Atatilrkiln harici Türk 

Gayreti boşa gitti. Yorgun, yor- ~eliyor, anne~inin okşamalarına mu- dua ve lanet etmişti. siyaseti için vazett ği cyurtta sulh, 
gun vadiye indi. Fakat bulunduğu kabele ediyordu. Bu dua; Cenabahakkın nezdinde cihanda sulh• düsturu, bizim için de 
Yerden çardağı göremiyordu. Anne- Hacr.r, bu ıssız ınuhit içinde Ce- kabul edilmiş ve Fir'avının elleri, kol bir prensiptir. Bulgar harici siyaseti 
lik sefkatiyle gCTiye döndü. Bu se- nabıhakkın himayesinden emin o- ları, göğsü tutulmu adeta.kıwkw: c:ı .. M. Borisin ilham ettiği ve Başvekil 
1et-, !arak: çöcu~Onu, R:endısını ve yapa- bı r hale gelmişti. anki bir yıldırım CfOJC r :!e rvanorun tedvJı- eyledi· 

- A.llahım, biraz su, bir damla cağı işleri düşünmeğe fırsat bulmuş- vücudünün bir kısmını yakmıştı. ği bu büyü~ ~oldan ze'.Te kad~r inhi-
su 1. Büyüklüğüne sığındım l tu. Bu hadise sarayda cariyeler ara- raf ~tmemıştır ve et~ıyecek~ır. 

D . k M d - Ca d • hk' d k · A d ·· b 1 · 1 Bız burada 28 kanunsanıde Baş-ıyere erve agının yamaç- r aırını ta ım e ece tı. - sın a suyu u muş ve carıye er me· . • . .. l 
larına sarıldı. Koştu, çırpındı, etrafı 'llelika kabilesinin verdiP.i keçi oğ- yanında bulunanHacer tarafında da vekıl Gospodın Kose vanofun par-
dinl d' ı ki l b'' ·· · k · h l k 1 lamentoda vuku bulan beyanatı es -e ı: a arını ot atıp uyutece tı. ayret e arşı anmıştı. 

- Yok, yok, yok!.. Hele zevci gelirse!.. Zevcesinin Fir'avın nedamet etmis, bu fela- nasında Bulgar harici siyasetini çok 
S J k k - vazih bir surette ilan eden sözlerini 

.. .. usuz u tan cayır cayır yanara nail old ug· u bu nimetlerden mutlaka ketin başarmak cüretinde bulundu-
ol k k 1 k G tekrarlamak isteriz. up gitme ço feci o aca tı. eri- sevin ip şükredecekti. ğu teşebbüsün bir cezası oldug" unu 
Y d'· d Ça d Jd y dlükümet, herşeye rağmen, her 
be on Ü. r ağa ge i. avrusu; G ünler gelip geçiyordu. ve hazret fbrahimin bedduaşı ile bu hangi bir büyük devlete bağlanmak 
aygın, bitkin bir hale gelmiş; Bu ne macera idi). Hacer haya- hale geldig"ini anlamıştı. S - sızın müstakil bir siyaset takip etmek 
- u, su 1 tını ve başından geçen vakaları dü- - Eyvah .. Sarayı çağırtayım da te ısrar edecektir. 

d Diye inliyordu. Yavrunun du - şünerek hayret ediyordu. Şimdi Ke- af dileyeyim. O da zevcine söylesin Bu siyaset coğrafi ve lıeynelmi-
akları kurumuştu. Kendisinin de da dağının vadisinde eski günlerini ve benim için duasını istesin .. Belki ı 1 · · · h b' 1 ı k · tak r r·k · d H · ·• e vazıy,.tım!z a<a ıy e meme etı-

1 .a 1 u enıyor u. ançeresı, cıger şöylece hatırlıyordu: kurtulurum. mize kendi mukaderatıııın hakimi ol 
•rı buruşmuş, kısılmış gibiydi. Kendisi Mısırlı idi. Orada doğup Demiş ve hakikaten Sarayı çağır· 
f .M:erve ve Safa dağlarına yedi _de- büyümüştü. Nil nehri feyizli Mısır tarak özür dilemişti. masında başlıca yardım edecektir.• 

İşte her türlü tesirlere, temayül -da ın.ıp. çıktı. Son defa Merve dagın- toprakları ve Mısır hayatı tamamiyle Sara, bunun üzerine Fir"avına hi-
an ını~ordu. . . . . gözünün önünde idi. tapla: !ere, husumet ve avantiirlere yaban 
Kulagına, hafıf, ınce hır ses geldı. Artık büyüyüp serpilmişti .. Genç - Hakikaten vicdanında azap ve cı olan Bulgar harici siyaseti bundan 
Sanki bir su şırıltısı.. kızlık çağının en parlak, en revnaklı hicap duydun mu? Nedametin kalbi ibarettir. 

k Cenabı Hacer, ellerini semaya sırasında onu tutmuşlar; Mısırdaki miydi? 
aldırdı: Fir' avnın sarayına vermişlerdi. Diye sormuştu. 

yazısını veren A. ajansına ait tel -
Gazete, . Ulus> un bu husustaki 

- Ey güzel ve ruhu okşıyan Yakın uzak memleketlerden ge· - Evet! •e ı B d ed 1 • graf haberini birinci sahifesine ve 8 
•• ana yar ım eceksen ace e len sürülerle genç dilber kız ve ka- Cevabını alınca zevci hazret fb-

eı zı'r t k ··ı·· ' h 'd k 1 güzel L.·r çerçeve ı'çine yerleştirmiş-• a ar ı o uyoruz. dınların arasında o da hir cariye ol- ra ime gı ere söy emiş, o da ikinci 
Bu sırada yavrusu geriniyor, ök- muştu. bir dua ile kendisini bu felaketten tir. 

ÇeJe · ·ı • d'' k · · '------ -----d rı ı e, topragı overe tepınıyor- Hacer, sarayda kendisini çok sev- kurtarmıştı. Fir"avnın ellerinin koI-ı-
l' 

11
• Ciğerlerinin harareti son radde- dirmişti. Evvela güzeld i, ,sonra va- !arının iyileştiğini görünce hayret ve 

e gelmişti.. kur alicenap, faziletkar bir kadındı. memnuniyet içinde kalmıştı. Saraya 
le .Hacer, duasını bitirmişti ki, göz- Nihayet, Filistin ve Arabistan ci- bir cemile göst<"rmek istemis, hemen 

tı hayretle, sevinçle açıldı: hetlerinde müthiş bir kıtlığın baş cari veler arasından Haceri. seçerek, 
k Çocuğun tepindiği yerde evvela gösterdiği bir seneydi. Bütün Ara-1 Saraya: - Devam edecek -
~?az rutubet, sonra su görünmüştü. · <«***•u-----
h 11 su temiz berrak bir şekilde hafif 
afif kaynıyordu .. 

, Hacer bu harikulade hadise kar
ır'•ında; hayret dolu gözlerini sema
a kaldırdı: 

ı ' - Yarabbi 1.. Büyüksün, kadir-
ırı •• h d'' ''k d . • QQna am u şu ran e erım. 

ile ~~d.'.· lsmaili kucakladı.. Avucu 
Q Yuzune su serpti .. Ve sonra doya 
ı;Yıı. içirdi .. Artık çocuğunu kurtar
e~·~' .aıra kendine gelmişti. Menbaa 

Cenubi Afrikada Nazi
lerin faaliyeti 

Bu meyanda bir casus şebekesi 
kurulduğ~ bildiriliyor ~ dı, kana kana içti. 

1-t· akat su, gittikçe fazlalaşıyordu. Johennesburgdan İngilizce Ob- mes gazetesinin yazdığına göre ka
btkr, bu küçük kaynağın etrafını server gazetesine bildiriliyor: çak yoliyle sokulan silahlar yalnız 

t uın halkasiyle çevirdi. Cenubi Afrikada yapılmakta olan ufak ve kUçük çapta değil, ayni za -D ~em, Zem 1 Ya mübarek ( 1) nazi propagandası hakkında polis manda büyük çapta bulunan silah -
i~i edı. Runun üzerine su, o halka gayet sıkı tahkikat ve takibata giriş- !ardır. Hükümet de bunların bir müd 
r·tı1d,. Ve bulundug"u yerde durmag•a miş bulunmaktadır. 
"l dettenberi memlekete sokulmakta ol ' ıı.dı Zabıtanın bilhassa ehemmiyetle il li· . 
~len bu suya cZemzem> tesmi- zerinde durduiu mesele, bir takım 
-_ nazi ajanlan tarafından memlekete 

~ ( 1) Bu kelime Arapçaya eski Yu- gizliden gizliye bir takım silah ve 
~:ncadan geçmiştir. (Dı;r. iıı- ) "l'a- cephanenin sokulncuş olmasıdır. . 

•ına gelir. · Yohannesburırda çıkan Sunday Tı-

duğundan haberdar bulunmaktadır. 

Cenubi Afrikada geniş teşkilatlı 
bir nazi casus şebekesinin kurulmuş 
ol duğu bildirilmektedir. 

Cenubt Afrika Sunday Eksperes 

gazetesinin verdiği bi rhabere göre 
Sildet Almanlarının şefi olan Hen -
!aynin yakın mesai arkadaşlarından 
birisi olan doktor Lirav bu istihba -
rat ve casus şebekesinin başındadır. 
ı,phSbir gfnlayDön bm gfgfooooa 
Bu zat şimdi Vindhoek'de Alman 
konsolosu bulunmaktadır. 

Yeni teşebbüs çiftçjlere yardım 
etmek suretiyle Almanyadaki yeni 
rejime sempati toplamayı istihdaf 
eylemektedir. 

Bu suretle çiftlik mahsullerinin Ai 
manlara satılması ve mukabilinde 
Alman mamQlatının satın alınması 
temin edilnıek isteniyor. 

İçinde külliyetli miktarda sığır 
eti, peynir v etereyağı bulunan bu 
çiftlik mahsullerinin Almanyaya ih
racı işini büyük bir Alman firması -
nın ele almasına intizar olunmakta -
dır. 

Ayni firma, cenubi garbi Afrika -
siyle Almanya arasında ithalat ve 
ihracat kliring idaresi vazifesini de 
görecektir. 

Gene haber verildiğine göre Al • 
man hükümetinin yardımı ile Vind
hokede bir Alman bankası da açı -
lacaktır. 

,. • 
-

Vaktiyle bir dülgerin çekki gözlü,! sen karıcığım? 
solgun yonaklı, sık göğüslü bir Çinli Hayır, gene temin edilir ki Piyeğ-
karısı vardı. nini çıldırmış değildi. Çünkü o, hiç de 

Bir gün o, yabancı olan kocasiyle rağmurun altında ıslanmam,ıkta. e
yabancı ülkelerde yaşarken, ansızın !inde tuttuğu büyük ve süslü bir şem
hayat arkadaşının atölyeoine şu fer s'ye ile çıtır pıtır kaldırımların üze-
yadla girdi: rinde dolaşmakraydı. 

- Sevgili kocacığım! Görilyorum Yalnız güzel Çinlinin kocası değil , 
ki sen öyle güzel evler, öyle güzel kasabanın küçüklü büyüklü halkı da 
köşkler, öyle güzel saraylar yapİyor- Piyeğnininin harukulade çadırına 
•un ki bunlara baktıkça her an glığ- hayran kalmıştı. 
süm kabarıyor; içim içime sığmıyor; Bu ne biçim şeydi böyle! 
sevinçten çıldırasım geliyor. Nasıl olurdu da şemsiyenin altı.na 

- Teşekkür ederim karıcığım! girenler hiç ıslanmıyorlar; ve bütün 
- Teşekküre lüzum yok kocacı- gün yağmurun içinde rahat rahat ge. 

ğım. Sen ki b'zi fırtınalardan, kar- zebiliyorlardı? 

!ardan, soğuktan ve yağmurdan ko- Rivayet edildiğine göre, şemsiye -
ruyorsun ! Sen kj bizim başlarımızın nin Hk önce Avrupaya ve Afrikaya 
üzerine taçlar geydiriyorsun ; bun- yayılmasına sebep olan bu güzel 
!ar çok güzel, çok güzel amma si Çinli kadınıdır. 
zin bir fikriniz eksik kocacığım! 

Bir tarafım eksik mi karıcığım 1 
- Evet kocacığım! Bak şu tahta 

pencereden dışarıya! Yağmur bütiln 
iokakları silip süpürüyor. H 'ç kimse 
dışarıya çıkmıya cesaret edemiyor. 
Eger lıöyle bir havada sokağa git -
mek lazım gelse, sizin yaptığınız şu 
güzelim binaları yerinden kadırmak 
ve onları, bizi fırtınadan korumaları 
için, başlarımızın üzerinde beraber 
götilrmek mümkün olmıyor. 

Söylediğim gibi, s'zin sanatınızın 
da eksik bir tarafı var kocacığım! 

Güzel Çinlilinin ecnebi kocası, 

önündeki marangoz aletlerini gelişi 
güzelim b:naları yerinden kaldırmak 
oynatıp oynatmadığına emin olmak 
için dikkatle onun yüzüne bakmıya 
başladı. 

Hakikaten Çinli dilber, biraz ak -
lını oynatıyor gibimiydi? 

Koca, sert ve keskin bir hareketle 
karısının mini mini ellerinden tuttu; 
ve ona şöyle bağırdı: 

-- P yeğnini, çıldırıyor musun 
sen! Büyük büyük evleri nasıl baş
larımızın ilstünde taşıyacağız? Na
sıl, onların sayesinde yağmurlardan, 
fırtınalardan kurtulacağız! 

Kocasının bu ani akıbetini gören 
Piyeğnini, yavaşça atölyeden çıktı. 

Saman saplariyle örülü merdiven
lerden kuş gibi aşağıya indi. 

Ve biraz sonra, 
Koca•ının da hayret ve tetecssü

sünU çeken uzun bir illeti odadar. 
içeriye girdi. 

Bu ne idi? 
Dilber Piyeğn'ni, kocasına ne gös 

termek istiyordu!. 

Yağmur yaiarken: 
Sabahtanberi devam eden yağ -

mur, bir türlü ke~ilme•ini bilmiyor
du. Piyeğnini, elindeki alete dair 
kocasına bir kelime söylemeden a
tölyenin kapısını açtı , 

Ve narin omuzlarını gilçlükle ör
ten dekolte robunu düşünmeğe bile 
!Uzum göremeden, yağmur •ağnak
larının içlrıe atıldı. 

Muhakkak ki delirmişti bu kadın! 
Koca, avazı çıktığı kadar Piyeğni

nin arkasından bağırdı: 
- :Nereye karıcıij'ım ! Çıldırdın mı 

Atik devirde: 
Baştaki hikayenin sıhhat derece

si üzerin.de münakaşalar olmuştur. 
Mesela Mısırda Menbis ve Teb şehir
lerinin eski mezar taşlarına yapıl• 
resimler, kralları türlü türlü ~emsi· 
yelerle göstermektedirler. 

Milıiddan önce -Yunani•tanda ya
şayan meşhur Aristofan, (Kuşlar) ' 

adlı yazdığı bir komedide Promete
ye şu cümleleri .söyletir: 

-<Dostum, çabuk şu şemsiyeyi ge 
tir, ve beni onun altına sakla! Allah
lar beni görmesin! 

Şu hale nazaran, çok eski devirler 
de bile şemsiyenin mevcud bulundu. 
ğuna inanmak lazımdır. 

Gene Çin ve Hind tarihlerinde 
şem•iyenin yalnız yağmurdan korun 
mağa mahsu~ bir alet olmadığı; asa
letin, kuvvetin ve dini akidelerin tim 
sali bulunan şemsiyeye her yerde 
raibet gösterildiği sarahatla kayde. 
dilmektedir. 

l\Ieşhur bir Çin hükümdarı, dört 
katlı bir şemsiyeye malikiyetinden 
dolayı asaletini cihana ilan etmişti. 

Hind sultanlarından biri de, yedi 
katlı diğer bir şemsiyeye sahip oldu- • 
ğundan naşi kendisini en mesud bir 
hükümdar telakki ediyordu. 

Filhakika Çin ve Hind şairleri, 
kendi hakanlarına şu yolda medhi
yeler yazarlardı: 

(Beyaz filli kral ve yirmi dört şem
s'yeli efendi!) 

Kraliçe Viktorya, Kafr sultanı 

Mahmudu huzuruna kabul ettiği va
kit, kendisine bir milyon frank kıy
metinde çok nefis bir şemsiye hediye 
etmişti. 

On yed inci aaırda: 
Şemsiye, on yedinci asrın sonlarına 

doğru azar azar Avrupada umumi
ıeşmeğe haşladı. İlk şemsiyeler, çok 
büyüktü; ve onları ancak süvariler 
taşıyab:lirlerdi. Bazıları on yedinci 
asır şemsiyelerine, (çadır- ismini de 
vermişlerdir ki elan şemsiyeyi bu 
isimle tevs!m eden milletler vardır. 

Yirminci asır insanları, her halde 
güneşten hatta yağmurdan korkma
maktadır. 

-Devamı 10 uncu sahifede -



(SAHiFE 10) 

SPOR 
- Baştarafı 8 inci sahifede -

eğildi. Maamafih itirazları ayyuka 
çıkan alaturkacı pehlivanları filiyat 
la i•kat l•tmek lbım geliyordu. 

Peter, Türkiyeye reldikten sonra 
onu isterr.iyen, kend]erini ondan üs 
tim gören pehlivanlar davet edildi 
•e Pet.,rlP. birer güreı yapmağa da -
vct olundu. u, en kestirme bir ce -
vap olacaktır. Peterkin, bizim ala -
turkacılar•, ikiter, üçer dakikaoıı ye 
re aermeıi, bütün davayı eaaıından 
halletti. Ve Peter, meml.,ketimizdc 
kalılığt uzun seneler zarfında da 

' bize ıamp'yonluklar kazandıran gü-
r<.'f ytldızl ını yetittirdi. 

Burada hah etmek istediğimiz a -
ati eaele , getireceiimiz antrenör -
lcrin, aözünü dinletebilmeıi, otorite 
t ıi ıedebilmel ve nihayet bliditini 
Öğretebılmesi için tarif ettiği her ha
r.,keti, taleh..s.ind"n daha iy iyapabi
lec .. k kabiliyette bulunmaaı zaruri. 
dir. B;ı cihet, b"lhaaaa memleketimiz 
için lzemdir. 

İmıir levuun amirliği salın alma komi.yonundan: 

Miktarı Tutan 
Erzakın cinsi Kilo Lira Kuruş 

Sığır eti 105000 29400 00 
Koyun eti 105000 45150 00 
Keçi eti J 05000 25250 00 
Kuzu eti 6000 2700 00 
Ekmeklik un 

(ANADOLU) 

Muvakkat 
Teminat. 

Lira Kuruş 

2205 00 
3386 00 
1968 00 
202 50 

ihalenin 
Tarihi Günü Saati şekli 

7 /9/ 939 Perşembe 
7 / 9; 939 Perşembe 
7; 9; 939 Perşembe 
7; 9; 939 Perşembe 

15 . Zarf 
15 K. Zarf 
15 K. Zarf 
15 A. Ebilt. 

Birinci nevi 520000 67600 00 5070 00 8/ 9 939 Cuma 15 K. Zarf 
Nohut 30000 2700 00 202 5ü 8/ 9 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
Makarna 20000 4600 00 J.45 00 8 9 939 Cuma 15 A. Eksilt. 
İrmik 4000 920 00 !ı9 00 8 9 939 Cuma 15 A. Eksil t. 
Kuru fasulya 60000 %00 00 720 00 11 / 9 939 Pazartesi 15 K. Zarf 
Mercimek 1. nevi 10000 1400 00 105 00 1 1 / 9 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Patates 20000 1800 00 13 5 00 1 1 9 939 Pazartesi 1 5 A. Eksilt. 
Kuru soğan 20000 1600 00 120 00 1 l / 9 939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 
Sadeyağ• 20000 19000 00 1425 00 1219/ 939 Salı 15 K. Zarf 
Şehriye l. nevi 20000 5400 00 180 00 12 ı 9 939 Salı 15 A. Eksilt. 
Salça 3000 900 00 67 50 12 9 939 Salı 1 5 A. Eksilt. 
Kuru ot 36000 1080 00 81 00 12 9 939 Salı 15 A. Eksilt. 
Bulgur 55000 8250 00 . 618 75 13, 9 939 Çarşamba 15 K. Zarf 
Yulaf 48000 2400 00 1 80 00 13 9 939 Çarşama 15 A. Eksilt. 
Saman 28000 560 00 42 00 13, 91939 Çorşama 15 A. Eksilt. 
Pirinç 38000 10260 00 769 50 14 9 939 Perşembe 1 5 K. Zarf 
Beyaz peynir 5500 2035 00 152 63 1419 , 939 Perşembe 15 A. Eksilt. 
Zeytin taneıi 3000 720 00 54 00 1419 .1939 Perşembe 15 A. Ehilt 
Odun 1000000 7500 00 562 50 15 9 939 Cuma 15 K. Zarf 

22 Ağustos 1939 SALI 

C. Ziraat ban ası 
KURULUŞ TA R1Hl 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Turk lira&ı Şal>. 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Macariıtanın maruf güreıçilerin -
d n e müteaddid t•mpiyonluklar ka 
.zanmıı olan Karpatinin, cüret an .. 
trenô"u olarak memleketimize ceti
rileceiine dair bir haber 'tittik. Kar
pati, hakikaten çok teknik bir rü -
retçidir, elki çok yüksek bir antre
nör olab.Jir; fakat bize ıöre bir ho
ca olamaz. 

Kırmızı biber 700 280 00 21 00 15 / 9 939 Cuma 1 5 A. Eksilt. 
Sarmısak 700 48 00 6 30 15 '9 ı 939 Cuma 1 5 A. Eksilt. Para biriktirenlere 28800 Era ikramiye verecek 
Kuru üzüm l 0000 2400 00 180 00 15191939 Cuma 15 A. Eksilt. Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

f az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile a§ai°ıdaki 
y oaurt 34000 5100 00 382 50 18 19 1 939 Pazartesi 15 K. Zar plana göre ikramiye dağıWacaktır: 
Süt 5000 600 00 45 00 18/91939 Pazartesi 1 5 A. Eksilt. 4 Adet 1,000 Liralık 4 000 lı"ra 
Zeytinyağ• 1. nevi 3000 1290 00 96 7 5 18/9 /939 Pazartesi 15 A. Eksilt. 4 c 500 c ' 

Çünkü, bu prhlivan 66-72 kilo a
raı:nda b·r glir efçidir. Bilciıini an -
cak bu sikletler dahilindeki güretçi
lere :;tretebilir. 79 kilodan itibıuen 
karfısına geç cek pehlivanlara, fili 
şekilde ders vermeıine imkin yoktur. 
79, 87 kilolarla aiır sikletteki pehl'
vanlara göstereceği usuller, ıadece 
nazari olacak, fakat bu usuller hiç 
bir vakit ameliyat sahaaına intikal 
ederniyecektir. 

Toz ıeker 18000 5040 00 378 00 19/ 9i939 Salı 15 K. Zarf 4 c 250 c i:~~~ c 
Sirke 3000 21 O 00 15 75 19/ 9 / 939 Salı 15 A. Ek•ilt. 40 c 100 c 4,000 : 
Sabun 1. nevi 4000 1560 00 117 00 19/ 9/ 939 Salı · 15 A. Eksilt. 100 c 50 c 5,000 c 
Pirinç unu 600 162 00 12 15 19/ 9/ 939 Salı 15 A. E.k9ilt. 120 c 40 c 4,800 c 

Çay 100 400 00 30 00 20 19/ 939 Çarşamba 15 A. Eksilt. 160 c 20 c 3,200 c 
Kuru bamya 400 400 00 30 00 20 / 9/ 939 Çarşamba 15 A. Eksil:. DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan nşatı 
Kaysi 2300 1725 00 129 38 20 9/ 939 Çarşamba 15 A. Eksilt. düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f:ızlasiyle verilecektir. 
Kuru erik 2300 552 00 41 80 20 9/ 939 Çarş~mba 15 A. Ek3ilt. Kur'alar senede dört defa, 1 eylQJ, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha-

l - Bayram içteki jandarma birlikleri için yukarıda cins ve miktarları yazılı otuz yedi kalem erzak ziran tarihlerinde çekilecektir. 
hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlarda Bayramıç askeri satın alma komisyonunda ihaleleri yapıla- . .&\\I 
cakhr. ~ 

Bizim pisikolojimiz, bu fek"lde bir 
fey öğrC!.IMemize minidri. Kartımız 
daki hoca, goaterdiği oyunla sırtı -
mızı yere getirmedikçe, ne onun bir
~e) bildijine, ne d~ o uıulün muvaf
fak· yet temin ede bileceğine inanma -
vız. Türkiye için getirilecek güret an 
tr.,nörü ancak aiır s'klet bir pehli · 
van olmalıdır. Güretin bütün incelik 
!erin ibilP'l, bildii:ni tatb"k edebilen 
afır ıiklet bir hoca, kar41ıına alaca
Eı her aikletteki gürefçileri, İcabın
da mindere tere acıe cüreıi öiretir. 
Bu,.un akıine y:\pılacak b"r hareket, 
fuzuli bir çok muraftan ve beyhude 
emekten ileri geçemez. 

Tarilıt~n 
Y "praklar 
- Baıtarafı 9 ncu Sahife:l.e -
E•k den Pariste kira ile şemsiye 

,·eren dılKkılnlar çok mebzuldu. Ha
va f,ız'a gt:nrşl . yahud yağmurlu 
r ur c mnz kilııu· delikanlılar karar. 
maktan ve ıslanmaktan korktukları 
iç '1 derhal şem iyelerin ba91na ütü
: rek dilkk. nlarda ~m iye bırak-

mazları.ı. 

.ıaanıııfih, şem iye kiralamak ıl

detı Amerik:ıda elan mevcuddur. 

2 - Teminatları hizalarınd:ı yazılıdır. 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret Odasınd-' kayıtlı oldukla,ına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 s:ıyılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde 

yazılı vesikaları ile kapalı zarf için teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona veı-miş bulunacaklardır. Açtk eksiltme için ihaleden evvel komisyona müracat-
ları. 16 22 29 3 3009 

İzmir levazım amirlii<l satın e'ma komiıyonundan: 
- Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda garnizonları hizalarında yazıh pata-

t ,j r ka lı z e · • r i ' e satın almaca tır. 
2 - Patateslerin ihaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki satın alma 

komisyonunda yapılacaktır 
3 - istekliler ihale kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki ve şart namesinde yazılı vesikalariyle kapa

lı zarf için teminat ve tek-lif mektuplarını ihale saatından enaz bir saat evvel komisyona vermif 
bulunacaklardır. Açık eksiltme için de muayyen saattan evvel komisyona müracaatları. 

M. Bedeli Tutarı 
Garnizon Kilosu Kurut S Lira Kuruş ihale tarihi ihale günü ihale aaatı 

---
Canakkale 118000 7 
Ezine 69000 8 
Gelibolu 19000 7 
Çanakkalenin muvakkat teminatı 
Ezinenin c c 

Gelibdunun c c 

iye. bugün modanın bllkmü altın-1 
dadır Ilolivud yıldızlarından tutu-~ 

nuz da ufak ş~h "rlerin çıtı pıtı cad
delerinden bayanlar, roblariyle bir-

50 8850 ('0 4 ı 9 939 Pazartesi 1 1 Kapalı zarf 
00 5520 00 4 9 939 Pazartesi 1 7 Kapalı zarf 
50 1425 00 2/9 939 Cumartesi 1 1 Açık eksiltme 
663 lira 75 kuruştur. 

414 lira 
1 Ot lira 88 kuruştur. 

17 22 27 3012 

BRiSTOL 
hkte şemsiyelerinin uygun olmasına 

Şemaiye]e,.in nevileri: biiyük bir dikkat ve itina gö•termek- Be yof{lunda 
Hem baston hem şemsiye; hem ted ·rıer. 

şem r hem dilrbiln; hem tüfek henı Bay Çemberlaynin şemsiyesi artık 
~eın•lye, hem şemsiye hem yelpaze; 
bem siperisa ka hem şemsiye olan tarihe mal olmuştur. O da Gal pren-
bu mlltenev;i cesametteki ve eşkal- si gibi, şemsyiesini yanından hiç a · 
dekt güneş yahud yağmur koruyu- yırr.111mnktadır. 
culannı tnrfö sırasiyle müzelerde zi- Tayyareyle Miln'he hareket etmek 
yaret etmek mümkündür. üzere bulunan İngiliz başvekili, ev-

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

B. Omer L€itfi Bengü 

Şirketin 

iZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şir ~eti 
Merkez ve Fabrikası: lzmirde Hallcapınardair. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

~ ' Tütün kullananlar tülü.nün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 
miiJtekidirler. Doktorlar kendilerine her daiına sigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemelrtedirler. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Halbuki D p } 'ın son 

Alman r • er icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldtğuıda tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
iı•edikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derececinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her verde 150 kuruştur. 
Toptan, perakende satış: Kemeralb Karakol Dr§lll No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

inhisarlar Umum müdürlüğün
den: 

1830 tarihinde kral Louis FJippe- rak çantasından önce şemsiyesini ya. 
in 'emsiye, e ıltifat etmesi, saray ka- nında aramış ve ona sıkı sıkı sarıla
dınl.:ır>yıe erkeklerini ve Parisin ki- rak tayyareye binmişti. 
bar muh.tin bu yeni alete karşı çok Çemberlayn şems'yesini bir (uğur) dir 1 44: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendisin; şin Nevi 

ıevdirmi§tir ••• 

Muhammen B. % 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenil\ 
fazla cezbetti olarak yanında taşır. 

TürlJ tlirlll kalıplara giren şem- *** 
lzn-..ir Vi ayetin 1en: 
Mektu~uluk bürosunda münhal olan 14 lira asil maaşlı katipliğe 

müsabaka ile memur alınacaktır. 
Alınacak olan memur daha ziyade daktilo işlerine hasri mesai ede

cektir. l.Aakal orta mektep ve lise mezunu olanlarla halen diğer daire· 
krde müstahdem memurlardan istekli olanlar müsabakaya girecek
lerdir. 

Bu §eraiti haiz olanlardan seri ve düzgün daktilo yazanlar diğer 
sorgularda müsavi not alanlara tercih olunacaktır. imtihan 29/8)939 
~alı günü saat 14 de Vilayetde yapılacaktır. 

Arzu edenlerin müsbit evraklariyle mektupçuluga rica olunur. 
(3085) 

~~-------=----------------~ 
Camaltı Tuzlası müdürlüğün· 
• 

den: 
Tuz sıyırma işi l::ir Eylul tarihinde ba1lıvacaktır. 1§ kötürü olup 

gı:- miı senelerin yevmiye tutarı 150 · 225 kuruş arasındadır. h isti
r -ı·,in bu tarihten evvel Tuzlaya müracaatları. 

22 24 27 (3096) 

Otell .. rinde misafir kalanlar evler indeki rahatı bulurlar •• lıtanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar •• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmİ· 
yecek derecede ucumur. 

~· 111111111111:1111111Hııııııı1111111111111111ııııııı11111111111111111111111ım mımmı .. • 

·Taze, Temiz, Ucuz -
A 

L 

-

Diyarbkır başmüdür
lük binası inşaatı 

Lira Kr. 

34235 79 

Malatya başmüdürlük 32764 16 
binası inşaatı. 

2567 68 

2457 31 

~kli Saatı 

Kapalı z. 1; 

« « 16 

1 - Şartname, keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyar
bakır ve Malatyada yaptıracağı Başmüdürlük binabrı inşaatı kapalı 
zarf US'1liyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Her iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltm" 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 7 / IX/ 939 P~rşembe günü Kabatn ta Levazım ve 
mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Diyarbakır BaşmüdürH'k binası inşaatına ait şartname 171 
kuruş ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait sartnııme 164 lm
ruş mukabilinde her gün Levazım şubesi veznesinden ve lzmir, Anka· 
ra, Diyarbakır, Malatya Başmüdürlüklerinden alınab"lır. 

V - Münakasaya girecekler mıihürlü t.,klif mektuplarını kanuni 
vcsaikle % 7 ,5 güvenme parıısı makbuzu veya Banka telT'in'.lt m~'<tu-
bunu ve şartnamesinin (f) fıkra ında ılı vesaiki ihtiva edec ka· 
palı zarflarını ihale saatlerinden bir"r saat evveline kadar me r ko· 
misyon b:ışkanlığına makbuz muk.ıbıl nde vermeleri lazımdır. osta· 
da vuku l:ulacak gecikmeler kabul cdılmez. 

22 25 29 2 (6470/3068) 



22 Ağustos ı 939 SALı 

1 •.. ~:~·;~~; .. ·I·~~;;;·~·;:;;···A;;:;;;7x-;;;:··:;~'t~··; .. ·A·~~~·;~ .... ; ...... 
Komisyon·ı llcinlart : 

ilzrnir levazım amirliği satın alm& komisyonundan: 
Miistahkem me'\ ki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 

lere oO liradan başlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. İstekli olan
rın ~rthrı anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine mü
caatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 

lzmir levazım amirliği satm alına komisyonundan: 
1 - İki bin ton kadar buğday kırdmlacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 

mesi 29/8/ 939 Sah günü saat 15 de lstanbul Levazım Amir· 
liği Satınalma Komisvcnunda yapılacaktır. Hepsin;n tahmin 
bedeli 15568 lira 2 kuruştur. ilk teminatı ll671ira 60 kuruç
tur. Sartnnmesi komisyonda görülür. 

2 - Jstddilcrin kanuni vesikalen ile beraber teklif mektuplarını 
ihale saııtmdan bir 16aa1. evvel komisyona vermeleri 

12 17 22 26 (2943) 
lzmir len.7ım amirliği satm alma l•omisyonundan: 

f - 861300 kilo saman alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
4 9 939 pazartesi günü saat on beşte Tophanede lstanbul 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli i 7226 liradır. 
3 - ilk teminatı 1291 lira 95 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülür. 
5 - fstekliler kanuni vesikalariyJe· beiaber teklif mektupları~ıı 

ihale saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
l 7 22 27 31 30Jt 

lanir Leva~nm Amirliği Satın Alma Komisyonund2'ıı: 
1 - lstanbulda şerait ve kefİf cedveline göre planı mucibince ycp· 

tırılacak olan bir hangc:ıra ihale günü talibi çıkmadığından tek
rar kapah r.nrfla ıhe.lesi 29 / Ağustos/939 Salı günü saat 1 5 tc 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bede!i 25800 lira 47 kuru~tur. 
3 - İlk ıtcminah 193:i lirat1ır. 
4 - Şartnamesi keşif cedvc!i ve pl5nı inşaat _şubesince bedeli rrıtı· 

kabilinde verilebilir. 
5 - fsteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 2 ·~9(, 

sayılı kanunu-; maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale 
günü ıhale aatmdan Lir saat evveline kadar teklif mektupla· 
rını Fındıklıda Komuıanlık Satın alma Komisyonuna ver-
meleri. 12 17 22 26 (2944) 

Jlrnir Levazım Amirliği Satın Alına komisyonundan: 
1205820 kilo kuru otun pazarlıkla eksiltmesine talip çıkmadığın

n 25/ 8 / 939 Cuma günü saat 4 S/ 30 ~a Tophanede lstanbul Leva
ın Amirliği Satın alma komisyonunda tekrar pazarlığı yapılacaktır. 
hrnin bedeli 37380 lira 42 kuruş ilk teminatı 2803 lira 53 kuruştur. 
U kuru otun heyeti umumiyesi bir müteahhide ihale edileceği gibi 

lladolu ciheti ayn, ve Rumeli ciheti ayrı müteahhide ihale edilebilir. 
~namesi ıkomisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalıuiyle he-

r belli saatte komisyona gelmeleri. (3099) 

~ir Levazım Amirliği Satın Alına komisyonundan: 
.l. - Manisada bulunan Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 90000 

kilo sığır etinin 24/ 7 / 939 tarihinde kapalı zarfla yapılan mü
naknsnsında. lif dilenJi;\Lnahalı_ 2.Örüldüğünden mezkur 
et yenı en ape ı zarfla eksiltmeye Konmuştur. Ihales1 6/Ey-
lul/939 Cuma günü saat 11 dedir. 

2 - Hepsinin tutarı 20700 liradır. 1Ik teminatı 1552 lira 50 ku
ruştur. Şcµ-tnamesi parasız olarak komisyondan verilir. İstek
lilerin teminat makbuz ve mektuplariy1e 2490 sayılı kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ihale gürı\i ihale .saatından bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Manisa Tüm Satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 27 1 6 (3097) 

f"ir Levazım Amir~ Satın Alma komisyonundan: 
- 1stanbul Komutanlığına bağlı Birlikler hayvanatı için 1280 

2 
ton yulaf satın alınacaktır. 

3 
- lha1esi 11 / Eylul/939 Pazartesi günü saat l 5 de yapılacaktır. 

4 
- Muhammen tutarı 65280 liradır 

S - tik teminatı 45 t 4 füadır. 
(ı - Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 

- fsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale 
saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fmdık
lıda Komutanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 27 2 7 (3095~ 

A ir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
..._ lzmir Müstahkem Mevki Komutanlığınca göaterilecek yerde 

47246 lira 24 kuruş bedeli keşifli bir adet pavyon inşası 18/ 
Ağustos/939 Cuma günü s<ıat 16 da kapalı zarfla yapılan ek-

~ siltmesinde talip çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 
.._ İhalesi 25/ Ağustos/939 Cuma günü saat 15 de Kışlada lzmir 

ı l-evazım Amirliği Satın Atma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 ........ Teminatı muvakkata akçası 3543 lira 47 kuruştur. 
'- Şartname keşifnaıne ve projeleri her gün sabah saat sekizden 

on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar İzmir 
Müatahkcm Mevki inşaat Komisyonunda ve Ankara M. M. 

~ Vekaieti Emakin inşaat şubesinde görülebilir. 
........_ lttekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarma ve bu işi yapabile 

ceklerine dair :ihaleden evvel İzmir Nafia fen heyetinden ala· 
' teklan vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

......_ E::k.siltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun ıiki ve üçün· 
~Ü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir Müstah
kem Mevki Komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek em
niyetçe yaptınlmış tezkiye vesikaları ve teminatı muvakka-
talariyle birlikte :ihale <Saatından evvel Komisyona müracaat-
iarı. (3098 

Ya ASkeri Satın Alına Komisyonundan: 
' Ödemiıteki birlik hayvanlarının ihtiyacı olup bir ay zarfında 

Pn.arlık suretiyle satın alınmasına karar verilen ( 190} ton 
:Yulafın ikinci pazarlık gününde isteklisi çıkmadığından üçün
cü pazarlığı 24/ Ağustos/939 Perşembe günü saat 11 de ya-

i Pılacaktır. 
llumum tahmin tutarı ( 10450) lira olup ilk teminatı (784) 

a liradır. 
• ......_ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

' isteklilerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika 
......_ ibraz etmeleri mecburidir. 

late.k.lilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle birlikte 
Bornova Askeri Satın Alma Komisyonuna gelemeleri ilan 
olunur. (3092) 

(ANADOLU) 

lzmir vııayeti Defterdarlı
ğından: 

Adet Cinsi 

l Yazıhane 

1 Yazı masası 

l Kanepe 
2 lColtuk 
G Sandalye 
1 E tajer 
2 Şnpkalık 

l Duvar saati 
1 Elektrik te$i~ah 

1 Kutu J>iresesi 
20 Telaro namı diğeri kalıp 

1 Marka i~·in akş pirescsi 
1 Kutu basmağa mchsus banko 
1 l.'züm kükürt prova dolabı 
l Atatürklin fotogrnfı 
1 Tremüsyon 
1 A . .E. G. marka d:namo 
l Su depo:ıu 

3 Merdh·en 
ı Vantilatör 

12 Demir arrılıa 
l Sandık 

1 Sardinos marka kayışlariyle beraber üzilm temizleme 
makinesi 

1 Üzüm nrnkinı:si tekne ile beraber 
1 Üzüm kurutma fuıunu vantilatör ve A. E. G. marka dina- f 

rnosiyle birlikte 
1 Boya yeri rnylariyl~ beraber 

120 Telnro 
1 Elektrik d :namostl 
1 ratar 
ı Su pompa!':ı rliıuırno \'e borulariyle beraber 
ı Mektup ım'sesi 

2 Demir nraba 

193 
Sahibinin vergi borcundrn dolayı birinci kordon 74 sayılı bina dahi

linde mahcuz bulumı11 yukandr. cin~ ve adedi yazılı 193 parça üzüm 
temizleme makine a1:1t ··e edevatı 23-8-39 tarihinde saat 10 da aleni 
müznycdc ile ~ntılacağmda::ı taliplerin ayni gün Ye saatte mahalli 
mezkUre gelmeleri iliın olunur. 19-20-22- 3062 

1 LAN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma okulu biıinci sınıfına talebe 
a/znr}·or 

'f -- --nınn ve'jl-DTD~M-"Z-ofan ın a e as e sanatlıseaindeJCi ge

dikli usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydı kabul şartları : 
A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhati yerinde 

olmak. 
C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol

mak. 
D) i erki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) l 4-1 7 ya§ında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had

lerine uygun olmnk. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

-:loğduğu köy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı -
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar
dan tahsil için kaza ve şehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek 
fazla izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylul sonuna 
kadar kabul edilir. 

17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 10 12 15 17 3034 

Istanbu4 Defterdarlığından: 
7~9-939 tarihine ınli~ndif per~embe günü saat 15 de İstanbul defter

darlığındaki milli emlak miiaü~·lüğüııde müteşekkil eksiltme komisyo. 
nu odasında 58750 lira 26 kuruş elli sekiz bin yediyilz elli lira yirmi 
altı kuruş keşif bedelli mercan maliye şilbesi inşaatı kapalı zarf usulil 
ile açık cksiltmeğe koııulmu~tur. 

Mukavele eksiltml', bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartna
meleri proje keşif hüla$asiyle buna möteferriğ diğer evrak 293 kuruş 
bedel mukab:linde Hrilir. 

Muvakkat teminat dört bin yüz seksen sekiz Hradır . 
lsteklilerin teklif ır.ıcktublnrını ve en az kırk bin liralık bu işe benzer 

iş yaptığma dair idnreJerindC'n almış olduğu vesikalara istinaden İi<. 
tanbul vi!Ctyetinden eksiltme tarihinden itibaren sekiz giln evvel alınmı 
ehliyet ve 9S9 senesine a:d ticaret odası ve ikalnrını havi kapalı zarf
ları 7-9-939 perşembe günü saat 14 de kadar defterdarlık milli emlak 
nrüdUrlüğünde toplanan komisyon başkanlığına vermeleri ve saat 15 de 
.zaflar nçılırken hazır bulunmaları. 6223 2979 16-22- 26-1 

Lise ve Ortaokullar Satınalma 
komisyonundan; 
Kız Lisesi revirjnde yaptınlacak 962 :lira 2 kuruş keşif bedelli he

la ve camlı pasaj inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşifname, 
şartname ve inşaat yeri her gün okulda görülebilir. İlk teminat 76 lira 
16 kuruştur. isteklilerin ihale günü olan 29/Ağustos/1939 Sah günü 
saat l S te Hükumette Kültür Direktörlüğünde toplanacak olan ko
misyonumuza, teminat mak:buzlariyle birlikte, müracaatları ilan 
olunur. 12 17 22 27 (2949) 

1 

(SA!!f J:"F. 11) 

Ankara Yüksek Ziraat ensti
tüsü rektörlüğünden: 

8u yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner, 
Fakültesine k1z ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek parasız 
~~tılı, }:>~ralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
ıçm aşagıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve ol • 
.gunluk imtihanını vermiş bulunmak, (Turk liselerine muadilliği Ma· 
arif Vekaletince tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olu
nur.~ veya üniversite veya yüksek bir mektep mezunu bulunmak 
§arttır. 

il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin 
tahsillerine göre hangi sınıflara kabuJ edilecekleri hakkında rektörlük 
1-:arar verir. 

Hl - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 1 7 den aşağı ve 
25 den yukarı olamaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

iV - ParasıT. yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkla
rı hakkında tam teşekküllii bir hastane raporu lazımdır. Rapor nu -
munesi Enstitüden veya Ziraat , Orman, Veteriner müdürlüklerinden 
tedarik olunur. Bu nümuneden başka alınacak raporlar kabul edilmez. 

V - Enstitüye yazılan parasız yahh talebe iki ay içinde yeni
d~n sağlık ve sağlamlık muayenesinden geçirilerek, mesleklerinin is
tediği beden kabiliyetini göstermiyenlerİn enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Zraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde 
staj görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe, imtihana tabi 
tutulur. Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari dersiere devam ede
bilmesi için bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince 
t~lebe~~ otuz. lira aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte 
gosterılır. Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce temin edil
diği takdirde kendilerine bu otuz lira verilmez. 

Vll - Parasız yatılı talebeden, staj veya okuma devresi içinde 
her ne suretle o1ursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bıra
kanlardan veya cezaen ~ıkarılanlardan hükümetçe yapılan masraf
ları ödeyecekleri hakkında verilecek "numuneye göre noterlikten tas
dikli bir kefaletname alınır. 

VIII - Enstitüye girmek istiyenler, yukarıda yazılı sağlık rapo
rundan başka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdikli örnekle,rini 
ve nufus tezkerelerini, pol!s veya belediyelerden alacakları hüsnühal 
kağıdını, aşı ıaporunu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri ders
ler hakkındaki ehliyetnamelerini iliştirerek el yazılariyle yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlüğüne müracaat ederler. Talipler di
lekçelerinde hangi fakülteye kayıt olmak istediklerini bildirmelidir. 

XI - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yuka· 
rıki mnddede yazılı evrak ili~iğinde olmıyan dilekçeler muteber de
ğildir. 

X - Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede 
yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi de
receli ve fen kolundan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakültesi tahsil müddeti bu seneden itibaren ye
ni kabul edilecek talebeye şamil olmak üzere beş senedir. 

Xll - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidir. 
Xlll - Ba~ vurma zamanı l 5 ağustos 939 tarihinden eylulün 

otuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar ka-
bul edilmez. 22 31 1 O 19 28 2941 /3-705 

lstanbul belediyesinden; 
Cerrahpaşa hastanesi mutfak ve çamaşırlık binasının ikmali in

şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 28/ 8/ 939 pazartesi 
günü saat orı dörtte !stanbul brlediyesi daimi encümeninde yapıla -
caktır. Muhammen bedeli 25.972 lira 17 kuruş ve 'ilk teminatı ~947 
lira 92 kuru5tur. Şartname 130 kurq3 mukabilinde ~stanbul belediye
si fen işieri müdürlüğünden ailnabilir. Taliplerin 939 yılına ait T~caret 
odası ve ihnleden sekiz giin evvel İstanbul belediyesi fen işleri m\i -
dürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikası ve ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 numaralı kanuna göre hnzıdıya -
caklan kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar lstanbul bele
diyesi daimi encümenine vermeleri. 13 19 22 26 607 ~ /2926 

-Izmir Telefon müdürlügün. 
den: 

1 - idare ihtiyacı için satın alınacak cManesman~ tipinde çeliı 
borulu 76 aded direk açık eksiltmeye çıkarılmı tır. 

2 - Muhammer bedelı (3812) üç bin sekiz yüz on iki lira, mu
vakkat tenıinatı 285 lira 90 kuru~ olup eksiltmesi 9 / 10139 
tarihli pa.zaıtebi günü saat on beşte lzmir telefon müdürlüğü 
binasında müteşekkil satın alma komisyonunda yapıla
cakhr. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ve diğer kanun~ vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona 
mi.iracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnarr.eler her gi.in lzmir ve İstanbul telefon müdürlü~e· 
rinde parasız verilecektir. 22 6 21 7 3019 

1zmir Telefon müdürlüğün. 
den 
.f - idare ihtiracı içirı satın alınacak 4000 metre 50 devreli de

niz altı telefon kablosu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
karılmıstır. 

2 - Muha~men bede!i ( 16000) on altı bin lira, muvakkat te
minatı 1.200 !im ol':'p eksiltmesi 9/ 10/ 939 tarihli pazartesi 
güııii eaat on birde lzmir telefon müdürlüğü binasında mü
te~ekkil &atın nim~ komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lstekliler, muv<.ıkka• leminat makbuzu veya banka mektu
bu :le· diğer kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat ona kadar mezkur komisyon reisliğine vereceklerdir. 

4 - Şartnameler her gün dzmir ve Jstanbul telefon müdürlükie-
inde parasız verilecektir. 22 6 2 f 7 3020 

-M-, -. ~M:-V. hava müsteşarlığın-
dan: 

hmirdeki tayyare alayında istihdam edilmek üzere bir mimar 
alınacak ve bu mimara yeni barem hükümlerine göre ücret veriie -
cektir. 

T aiiplerin elleriı,deki diploma ve vesaikleriyle Ankarada M. M. 
V. Hava müsteşarlığı zat işleri şubesine ve lzmirde tayyare tugay ko
muta.nhğına 30 ağustos 9.39 1:tkşamına kadar müracaat etmelen lazım-
dır. 18 20 22 24 3831 /3016 
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/Jeuttche Lf'vante Li· 
' nie G. M. 11. H. 

-· Hamburg -~-. ,, 

Sper.co Vapur 
~ Acentası .. 

t ' • 

cTılly L. M. Russ> vap. 17 ağustos ADRIATICA. S. A. Dl "9" 
ta. bekleniyor, Roterdam, Bremen ve l.. ' . · • NA VIGAZIONE ·.:-

·~· ., ~ 
Hamburg limanları için mal alacak-
tır.. Lero motörü 21-8 de saat 8 de ge. 

m----Operatö .... .--.ı 

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

Memleket hastanesi liaştal:ıibl 
2 inci Beyler sokak turun karşısı 

No.25 

. . cThessalia> vapuru 28 ağustostan !erek 22-8 saat 17 de Pire, Korfo, ,_ _____ "°lll __ O(J ____ _ 

~ e~~lule kadar Rotterdam, Bremen Porto Edda, Birindizi, Valona, Draç, M. ŞEVKT UuUR 
\'e .Hamburg Iimanlar1 için mal ala- Gravoza, Spalato, Zara, Fiyunie, Tri-
t'akFır. reste, ve Venediğe hareket edecek- Dahili ha.talıklar mfiteha._ 

<Arcturu:;> vapuru 11 evh11den 17 tir. lküıci Beyler aokak No. 81 
eylule kadar Rotterclam, Bremen ve Citta Di Ra··: motnrü 24-8 de il"" ~ ~,. Tf"lefon JI\.., 3286 

Hastalarını Sl\bahtan itilaarea Ya 
Hamburg limanları için mal alacak- 8 de gelerek ayni min "1't 17 de ! . ' 
tır. . ''lnbul, Pire, Xapoli. U · •ilya, \'e 

• c.Relgrad• mot. 25 eylülden 2 Cenovaya hareket edecektir. 
jlkte~riı1e kadar Rotterdam, Bremen Zara motörü 24-8 de saat 12 te ge. 
Ye H..amburg limanları için yQk ala- lerek ayni gün saat 19 da Patmo, Le
(·aktır. ros, Kalimnos. i~tanköy ve Rodosa 

cI.e,·ante• Yapuru 9 ilktcşrinden hareket edecektir. 
15 ilk teşrine kadar Roterdam, Bre- Zara motörü 28-8 saat 8 de gele
men Vt! Hamburg limanları için yük rek 29-8 saat 17 de Pire, Korfo, Por-
;aıacaktır. to Edda, Ririndizi, Valon, Draç, 

.. Tahliye · ... .. _; ,~ avoza, Spalato, Zara, . Fiyume, 
'l'riyeste, ve Venediğe hareket ede-

cAchaıa> vap. 25 ağustosta bekle- cektir. 
~iyor, Hamburg Bremen ve Anvers. ltalia. S. A. Di Navigazione 
iten mal çıkaracak ve B:.:i·gaz Varna Vulcania motörü Triyesteden 14-
''l\·e Xö tence için mal alacaktır. 9-939 tarihinde hareket edip 28-9-

• · 939 tarihinde ~evyorkta bulunacak. 
Den Norake Middelhavalinje: tır. 

c Bosphorus> motörü 30 ai'ustos- Oceania rnotörü Triye~teden 7-9-
tan ı eyli\le kadar Diyep ve Norveç 939 tarihin.de hareketle 25-9-939 ta

"için mal alacaktır. (Bu va - rihinde Boenos Ayreste bulunacak -
pur Norv~ç limanları ic;in ancak ın tır. 
a}u~toıın kadar tahmil edecektir.) Royal Neerlandaia kumpanyaaı 

cBalki:ı~ motörü 25 eylfilden 28 ey- Pigmalion vapuru 21-8 tarihinde 
ltlle kadar Diyep, Dünkerk ve Nor- gelerek Rotterdam, Amsterdam, ve 
\'eç JimnnJarı için mal :ılacaktır. Hamburg limanları için yük alarak 

· cBosp}lorus> motörü 25 ilkteşrin- hareket edecektir. 
den 28 ilkte~rine kadar Diyep, Diin- Ulysse.;; vapuru 4-9 tarihinde gele
kerk ve Xorveç limanları için yük rek Roiterdam, Amsterdam, ve Ham-
alacaktır. burg limanları için yük alarak hare-

D. T. R. T. ket edecektir. 
cKassu mot. 17 ağustosa doğru Hermcs \'apuru 18-9 tarihinde ge-

l>ekleniyor, Tuna limanları için mal !erek Roterdam, Amsterdam. vP 

~ıacaktır. Hamburg limanları için yük alarak 
cSzeged> motöril ağustos sonları- hareket edecektir. 

ı ıa doiru bekleniyor, Tuna limanları SVENSKA ORİEN'T LİNİEN 
fçin mal alacaktır. Vikingland motörü 22-8 tarihinde 

cDunu motörU 7 eylüle doğru gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
bekleniyor. Tuna limanları için mnl Skandinavya limanları için yilk ala-
alacaktır. rak hareket edecektir. 

Bardalnnd motörü 31-8 tarihinde 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

Jece <1:ıhi kabul ve muayene eoder. 

Mevsimin en yenilih· 
ferini bayan kumaş
larının erkek kumaı· 
!arının en eyisini 

lbrahim Karakaş 
tan alınız. 

cDu:ı;-ostor• vapuru 2 eylftlde bek- Skandinavya limanları i~in yük ala- .... ... 

• 

,._"·Kö D.IK,:' 
- .... '!! • 

• - ~ ~ ~ • .. .-.. jp..v • 

~··e R'A u N pı> ·3 u N ı o R s·f of. 
tıı ~ ... 

, .... ~ A _atta·yeni başlayanlar· 
{ ,fP'i -

1 
• bile~çok' net·ve parlak 
l . 

resımler.; ç~K'ebillrler. , 

r~AKBUL BiR HEDİYE 

\ 

'8\25 
_lira 

"KODAK VERİKR"OM" ~filmi .ile/ ,. 

hiç bir poz zayi olmaz . , 
,; 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

C.utun K O O AK satıcılarından arayınız • 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

f{ODAK ~1rketl - Beyoilu, lstanbul 

.. 

Bakteryolog 
A. Kemal Tonay 

Izmir Lise ve Ortaokullar sa· 
tın alma komisyonundan: 

Bulatıcı. aal~ın hAstahklaı 

mateba.sıa 

( Verem ve saire ) 
Kızılçullu öğretmen okulu eğitmen kursu talebesi için 89 takım 

golf elbise yaptırılacaktır. B~hcr takımına 1 100 kuruş fiyat tahmin 
edilen b uelbiselerin tutarı 979 lira ve ilk teminatı 73 lira 43 kuruştur. 

&.mahane poli. karakolu ya- İhalesi 5 eylul 1939 salı gün\.\ saat on beşte yapılacaktır. Nümune ve 
•ında 7'7 şartnam~si her gün kültür clirektörlüğünde görülebilir. isteklilerin 

T <> 'cfnrı: 41 15 yukarıda yazılı gün ve saatta teminat makbuzları ile birlikte, kültür 
~~~~~--~~~~~~ direktöı-lüğünde · toplanacak olan komisyonumuza müracaatları ilan 

Jeniyor, Köstence, Galas ve Tuna li- rak hareket edecektir. 
1 

~f ıt c OJ k 
manian için mal alacaktır. Borselnnd motörO 13-9 tarihinde de beklenmekte 0 up • a ~k enov~. lVİer Ve ŞÜre ası 

gelerek Rotterdam, Hamburg ve ve :\1arsilya limanlarına y.u ve yo -

• olunur. 17 22 27 3 

c:Durostor~ vap, 30 eylülde bekle- Skandinavya ve Xorveç limanları j _ cu alarak h~areket;~~;:;~~LYA 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
niyor. mal alacaktır. çin yük alarak hareket edecektir. HOLLANDA A Tl 
JOHNSTON WARREN LİN'ES, Ltd. Sagoland motörü 28-9 tarihinde .HAT 

30 9 939 
t cEstrellano~ vapuru 27 ağustostıı 

clncemore> vap. 27 ağustasta Bur gelerek Rotterdam, Hamburg ve Springfonteın \:
1
'apuruy ~ ~ 

1 
.Ja- gelip <J eylüle kadar Londra ve IIull Temizlik işleri için alınacak 20 adet çöp kamyonu kapalı zarf 

lstanbul belediyesinden: 

K.. S ı· G 1 

1 

Sk a· ı· 1 . . .. k 1 rihintle A vu;;tura \' a v~ enı ,,e anua ~ . b 
gaz Varna ostence u ınn ve a as an ınavya ımnn arı ıçın yu n n- . : .. • 1 k h k t için yük alacaktır. ebiltmcsine konuluştur. ihale 28/ 8/ 939 pazartesi günü saat on eşte 
için hareket edecektir. rnk 11'-lreket ec.'eccktir. limıınl~rı ıçın yuk a ara are c e- · L!\'ERPOL HAJ'·rr fstanbul beledivesi daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen be· 

ZEGLUGA POLSKA KUMPAN'- dec~_ktır. . . . . _ 4'0po\'tt•» vapuru 30 ağu:;to~;a kn- del; 54 bin lira .Ye ilk teminatı 3950 liradır. Şartname 270 kuruş mu-
v la - h" k "hl . ] YASl llandııkı hareket tarıhlerı ıle nav l Gl k . . k b'l' d ı· b l b 1 d" . f . 1 . "d" l" ~ .. d 1 b'l' T apur nn are et t~rı erıy e . ~. 'kl'kl d d 1 dar l.i\·erpo ve a~ ovv ıçm yük a ı ın e st::m n e e ıyesı en ış erı mu ur ugun en a ına ı ır. a-
l la d k. d w• 'kl"kl d L t apuru 95 8 ta "h' d lunlardnkı degı111 ı er en o ayı 1· 1 • 939 1 . . d b 'b' . l l . . l 'kl !'L nav un r a ı egı§ı ı er en acen- evan v - · rı ın e ge- '. 

1
, . t k b 1 etmez :.lni'aktır. ıp.erın yı ına m~ tıcaret o ası ve u gı ı ış ere ıştıga ettı erıue 

te meı'ulivet kabul etmez. !erek Anver!';, Danzig, ve Gdynia li- ncentemız me~ru·ı'~te .. a .tkı. · 'ko · dair ihaleden 8 gün evvel fen isleri müdürlüğüne müracaatla alacak· 
Dah .f la f "l" ) 1 . . •ük alarak h k t d Daha hzla ta !'I a ıçın ı ınmcı r- t 1 hl ' . 'Ik ~ kb . k 1 ·1 2490 a az ta sı at a mak için man arı ıçın .} • are e e e. a FRETELLİ SPERCO vapur a- DEUTSCHE LEV A.N'TE - L N E lan e ıyet veıukaları ve ı temmat ma uz veya me tup ~rı ı e .. 

Birinci Kordonda 150 No. da W. F. cektir. dond . .. t dılme~i rica 0 _ cDelos> vapuru 23 ağustosta Ham numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ıhale gunii 
H V der Z l SERVİCE 'IARİTİ:\fE R0'4'AtN~ centesıne muracaa e - d" d k d 1 b 1 b 1 d' . d . ... .. . enry an ee vapur acenta ı- !• • ~u 1 bourge, Bremen ve Anversten gelip saat on or e a ar stan u e e ıyesı . aımı encumenıne verme-
iına müracaat cdilme•i rica olunur. KUMPANYASI iunur. 200- yük alacaktır. leri. 28 7 14 22 (5503/ 2648) 
. ~·-. ._ TELEFON: 200712008 Peleş vapuru 1-Ey!fıl-939 tarihin- Telefon - 2oo4 - <> 

•-------------------------• 1_11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 T. iS Bank~sı'nın ;; -~ANKARAPALAS 
. .. 
İ939 K. Tasarruf İkramiye Pldnı - Telef~~-; 3438 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 

---
--

••• 

ANKARA: 
PALAS'" 

lzmirin en ·moaern, . 
te~iz . ve en muntazatıı 
aile yuvasıdır. Konfor, t~ 
mizlik, istirahat, ucuzlu 
noktasından Ankara~"' 
lasın fevkınde otel yok"' 
tur. 

. 
Soğuk ve ııcak banyolu, kalirüferli, müteaddid fri§erli olduğu 

gibi, en nefis yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 
ve kıraethaneyi camidir 

... 


