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-rz7 Ağu~tos 1939 PAZA~ 

~. Te li~ 
':" - Battaraf ı 1 inci aahifede -

lan halinden başka hususi bir veha-
metin icabı değildir. ı 

Dünya vaziyetinin ağırlığı ve na
zikliği önünde mesuJ devlet ricali
nin iş başında bulunmnsı tabii görül-
mesindedir. • 

(ArfADOLU) 

Japonya, Rus - A 
dolayı Almany Y 

"~· 

- .. ,, ""' .. 4' ,. 

{SAHiFE 3)' ~; 

1 Düşündüklerim J ---------Bugün 

mısakı dan 
Orhan Rahmi GÖKÇE , 

• esto ettı t İstanbul, 26 (A.A) - Reisicum-ı 
liur İsm~t İnönü bu akşam saat 
18,30 da refakatlerinde başvekil ve 
hariciye vekilleri olduğu halde Sava
rona yatile Derinceye geçmişler ve o
radan husust trenle saat 23te Ankara 
ya müteveccihen hareket buyr:rmu~ 

N'Jrenberg kongresinde Japonyayı. temsi[ ·etmeğe giden Japon 

Bugün, cihan ve medeniyetin aa
bıraızlıkla ve heyecanla beklediği 
ıaatler ve dakikalarla doludur. Dün
kü radyo haberleri, muıtarip inaan
lıiın ruhunun üıtünde ümidler dolu 
rüzgarlar gibi eati. Eier bu haberle. 
ı·e ve Hitlerle Almanyaya inanabilae 
idik, bugün rahat rahat, yeni açıl. 
mıt ufuklara doğru bakarak tahmin
ler yürütebilirdik .• Fakat insanlık, 
inanmanın ve güvenmenin dayanıl
maz acılarını çok tattığı ve Münili 
biraıı diye içtiii neınenin bir entri
ka zehiri olduğunu anladıktan aon· 
ra, artık İnanmak kabiliyet ve teael
liaini de kaybetmittir. 

lardır. ~..... ' ·· 
hey'eti aldığı emir .Üzerine yarı yoldan döndü 

Tokyo, 26 (Radyo) - japon mat- bul etmiş ve zun müddet .konuşmu- Rus - :Alman anlaşmasından dolayı Osuminin yollarını değiştirerek Mar-

~ 

lfilik. 
buatı, Rus - Alman muahedez;i aley- tur. Almanyayı protesto etmiştir. -:ilyaya çıkacaklarını ve oradan da 
hine şiddetli makaleler yazmakta ve Alakadar mehafil<le ::;öylendiğine Tokyo, 2G (Radyo l - Domei A-
Almanyaya hücum etmektedir. göre, japonya, Awupa işlerine ka- jansı, Nürenberg kongresine iı;;tirak 

Tokyo, 26 (Radyo) - İmparator, rışmaınağa karaı· vermi;;tir. etmek üzeı-e Almanyaya gitmekte o-

Alim etleri 
mekı~::.···f· 1 

incô ·ah:·d· - Bütün Polonya .ha 'r 
Londra, 26 (Radyo) - Hitlerin 1 · 

mesajını hamil olan lngilterenin Ber- l k l •t · 
lin sefiri Henders~n'.bugün öğledenJ l arı e meşg~'S 

I sonra buraya gelmıştır. U. 

bugün başvekil baron Hiranumayı kn Tokyo, 26 (Radyo) - japonya, lan general Teranchi ile Amiral ile 

zır.1 

ur 
Kabine içtimaında bulunan hari-

ciye nazın Lord Halifaks, Henderso- Bütün otomobiller ve atlar miisacl(S " ~ iilmis 
nun geldiğini haber alınca derhal baş _. .... ... ,. -

v~kaletten hariciye nezaretine git- ve ordu nakliyatına l"ahsı"s o _ u n.mus~ ur 
miştir. ' k b' b k ·ı h 11 1 .. d d'l . . K ,. Halk, lord Halifaksı yolda alkışla- Varşova, 26 (A.A.) - Bu~ün le~in y~ unu ı~ uç~ .. mı yon ta . er ve a; ar musa ere e ı mıştır. ı· 
mıştır. . bütün Polonya harp hazırlıklarıyle mın edılmcktedır . Butun otomobıl- 1 taat huaudlara sevkolunmaktadır. 

Lord Halifaks, "' Berlinden gelen meşguldür. Seferber edilen kuvvet-1 , _ 

Hendersonla bir müddet konuştuk
tan sonra kendisiyle birlikte başve
kalete gitmiş ve Henderson, dört sa-

at izahat vermiştir. 
l Kabine azasından bazıları komite 
halinde bu gece toplanmıştır. Komi
te, Hitlerin mesajına verilecek ceva-1 

Almanyada hum ,;ı z bir 
faaliyet var 

bı tanzim edecek ve yarın toplana
cak kabine heyeti umumiyesine tev
di edecektir. 

Cevap kabinece tasdik olunduk
tan sonra, Hitlere götürmek üzere 

Hava seferleri vapan tayyarelerin Alman
ya üzerinden geçmesi yasak edilmişti'r 

Hendersona verilecektir. 
Almanyada yolcu tayyarelerinin 

serrUsef erleri yasak edildiğinden, 
llendersonun Berline avdeti tayyare 
ile olmıyacaktır 

~ n ........ ~o cn ... d;yo) - ?.lu:>.::ıolini, 
bugiln Hitlerle telefonda uzun mild

det konu§muştur. Saat 18 de Venedik 

1 
sarayına gelen Almanyanın bura se
firi Von Makenzen, Mussoliniye Hit
lerin bir mesajını getirmiştir. 

Berlin, 26 (A.A) - Hava neza
retince bugün neşrolunan bir emirna
me ile Alman toprakları üzerinde Al
man askeri ve hükümet miiesflc~atına 
aid tayyarelerin memleket içinde 
hava ~eferleri yapan Alman tayya-

Çin maslahat-
•• 

guzarı 

Miussolini, Hitlerin me..sajına ya- Matbuat mümessille· 
rım saat sonra İtalyanın Berlin sefiri d • 
Atoliko vasıtasiyle cevap vermiş ve rine C ~Y Z İyaf eti V ?T l 
biraz sonra Hitlerin ikinci bir mesa- lsta~bul, 26 (Telefonla) - Çin 
jını almıştır. maslahatgüzarı, bugün matbuat er-

Alfıkadar mehafil, bu mesajlara kanına bir çay ziyafeti vermiştir. 
lıUyük ehemmiyet atfeylemektedir. 

Londra, 26 (Radyo) - Fransız se-

firi Korben, hariciye nezaretine gel
llliş ve lord Ha lif aks tarafından ka
bul olunmuştur. 

Diğer taraftan Amerika sefiri de 

l:lalifaksla konuşmuştur. 

Üniversitede dersler 
Tesrinevelde bas!ı· .. ~ 

y:ıcak 
İstanbul. 26 (Telefonla) - Üni

versitede talebe kaydına 1 S eylulde 
başlanacaktır. Bütün fakültelerin ik-

Mu•• badil Rumlar mal imtihanları ey1a1 sonunda başlı~ 
yacaktır. 

iz mir fuarına gelme· Tedrisata birinciteşrin sonların-
• • da başlanabileceği anlaşılmaktadır. 

ferine müsaade edıldı Önümüzdeki sene fakültelerde hiç 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Lo· bir profesörlük boş kalmıyacaktır. 

~an muahedesi hükümlerine göre 
~fürkiyeden mübadil olarak ayrılıp 
Yunanistana gitmiş Rumların, İzmir 
sergisi münasebetiyle İzmir ve lstan
bul da dahil olduğu halde bütün Tür 
kiye şehirlerine gelebilecekleri Ati
lla Türk sefareti tarafından Yunanis
tan hükumetine bildirilmiştir. 

Ekserisi Yunanistanda ticaretle 
\.ığraşan ve Türkiye pazarları ile mah 
8Ulatını iyi tanıyan Rumların bu su
tetle lzmir sergisine gelebilmeleri iki 
ltıeınleket iktısadi münasebetlerinin 
~abii inkişafını kolaylaştıracak bir 
'ı&teket olacaktır. 

Belçika 
Kısmi sefe :ber!ik 

~lan etti 
Brüksel, 26 (Radyo) - Kral Le

opold, bugün kısmı seferberlik karar 
namesini imza etmiştir. 

Ba~vekil Piyerlo, kısmi sef erberli
ğin, sırf müdafaa maksadiyle alın -
mış bir tedbir olduğun'u matbuata 
söylemiştir. 

• 

Fu~r münasebeti le 

nciraltı 

releri müstesna olmak üzere hiçbir atların askeri makamatça müsaderesi 
tayyare uçamıracaktır. devam etmektedir. Gene ciheti aske

Berlin, 26 (A.A) - Alman de- riyenin emriyle benzin istasyonları 
miryolları askeri olmıyan trenlerin hususi otomol.ıillere artık benzin sat
sayısını asgari hadde indirmiştir. manıaktadır. Almanyadaki bütün 

Berlin, 26 (A A) - Otomobil ve benzin ı:::toklarına el koyulmuştur. 

ltalyafı vapurları 
Istanbu~dan yo . c:.ı ve m ıl almadan git. 

tiler, A~eş : nl·:ter de gitti 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Li- ler eşya almadan limandan ayrılıp 

manızdaki İtalyan vapurları, ahval gitmiştir. 
dolayısiyle bugün yolcularını almağı ı Akşam üzeri İtalya atcşemiliteri 
beklemeden hareket etmi~tir. Şilep· de buradan gitmiştir. 

Rus ordulari 
Uzak Şark~a g~niş faaliyet 

için hazır1anıyorJar 
Paris, 26 (Radyo) - Son gelen 

haberlere göre, 24 ağustostanberi 
Koanton havalisinde Rus orduları 
japonyaya taarruz etmiştir. japon· 
lar, topçu kuvvetleriyle mukabele 
etmektedirler. 

Japon matbuatı; Almanya ile an
laştıktan ~onra Rwı ordularının, 
Uzak Şarkta serbest kaldığını ve bun 
dan sonra geniş mikyasta harekata 
başlıyacağını yazıyor. 

Istanbuldaki 
şehri teri 

imanlar 
.. 
ıyor ar 

Ameri~an tebaasınada, b.:rer gaz 
maskesi edinme!eri tavsiye olundu 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bu sa
bahki jurnal Doryan gazetc'~inin 

yazdığına göre, Fon Papen ve refi
kası tarafından 27 ağu:itos pazar gü
nü Trabyadaki yazlık Alman sefareti 
bahçı>ginde bir yaz bayram ıyapıla-

kalacak mı? Zira, i.iç günden beri Al
inan tebaaları İstanbuldan ~yrılıyor
lar. Dün son Almanlar şehrimiz ban_ 
kala. da bulunan paralarını çekmiş 
bulunuyorlardı.> 

Şehrimizdeki Amerikalılara sefa-
c:ık \'e bu e:;nada sefir 'e refikas'ı r~tlerir.ı'n t~vaiyleri: 

şehrimizdeki Alman tebaalarını ka'- İstanbul Amerikan sefarethane:-i 
lıul edeceklerdir. 

i\.Ierasime başlanmadan evvel . ant 
on beşte eefarethane bahçesind ki 
Alman a::;kerlcri mezarlığı ziyaret 
edilecek ve ölülerin hatırası anılacak
tır. 

Plaj ve gazinosu sabah 
/ara kadar acıktır 

t 
l'ernizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en mütkülpe-

&entleri dahi tatmin edecek tekilde tmin olunmu§tur 

Bu haberi veren g<ızete, yazı~ııım 
sonuna ŞU satırları iJiiVP. etmektedir. 

cFakat acaba yarına kadar htan-
1 bulda Alman tebaasından kim..,clcr 

evvelki gün şehrimizde bulunan ve 
sayısı 200 il bulan Amerikan tebaa
larına b ızı tavsiyeleri havi birkaç 
sayfalık broşür dağıtmı~tır. Bu bro
şürde Amerikan tebnn mm birer gaz 
maskesi edinmeleri ve icabı takdirin
clü aileleriyle beraber Bebekte Ame
rikan kollejinde hazırlanaıı sığınak
lnrn gitmeleri tavsiye ed:lmistir. 

l>iin ele Amerikan sefareti, hnrp 

siyasi vaziyetin aydmlamasını bekle

mek lizere isviç eye gideceklerini bil

diriyor. 

l~ürk - Alman 
1'icaret an/asması .. 

tadil edildi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Tat

Totaliter cephe, ıiyaset sahasında 
yalanın rekorlarını kırmış ve kendi
si hakkında en küçük bir itimad ve 
emniyet bealemek imkanı bırakma
mı,tır. Binaenaleyh, dünkü haberle
rin yarı in,irah ve ümid dolu çehre· 
sine bakmadan, biz bugünün muhte
mel tezahürlerini beklemeliyiz. Hem 
de ıoğukkanlılıkla ve heyecan l'e· 
çirmeden .. 

bikatından çok fena neticeler alınan Hitler, buaün kendi malikineain· 
ve Ameri!<a ile olan ticaretimizin ta- d d h d w k d" t k .. en ve a a oıırusu en ı man ı 
mamen durmasına sebeb olan T urk- d' t" d "k" t• kt• 

l 
. . . ve ıraye ın en 1 1 4ey ae ırece ır. 

A man tıcaret anlaşması tadıl edıl- y b b h d d b" Ih . . a om a, ya u a ır au çe· 
mıştır. 1 . lengi .. 

An aşma ınteşarjabl şekline so- Hitler, birinciıini ele alırsa, malı. 
kulrnuştur. Buna göre, her iki taraf volacaktır, bu muhakkak!. Fakat 
mukabil tarafın takasları ile başka pefi sıra milyonlarca inıanı da bu· 
memleketlerden mal mübayea edebi- aun" ku·· h t k ·• • · h 1 d • 

• e arp e nıaının azır a ıııı 

leceklerdir. Bu suretle bızden mal uçurumlar ·· ük' ı· kt' B h . . .. . .. a aur ıyece ır. u arı 

alama~ıkları ıçın ! urkıyeye mal g~n bin sonunda aai kalanlar Avrupaya 
deremıycn ~merıka~ılar ya~ında bıl- baktıkları ~n, hayretten tatıracak, 
hassa sanayı mamulatı sevkıne başlı- ıatıraptan tat keailecek ve Hitlerin 
yacaklardır. Bilhassa uzun zaman- ruhunu her halde hürmetle anmıya. 
danberi memleketimize gelmiyen caklardır. 
Amerikan malı otomobil ve radyola- Hitler aulh çelenaini uzatıraa, yal
rı piyasada bulunmak kabil olacak- nız inaanlıim takdiri deiil, ayni za· 
tır. manda kendi milletinin ıempatiıini 

Mısır h f • kazanacaktır. ÇünkU kim ne derae eye l deain, diktatör Hitler, Alman mille-

Bu gün Ankaraya gi· tini tem•il etmiyor ve edemiyecek-
• tir de.. Oıtelik, kendi dalalet ve 

dıyor hiuinin sevki ile harbin ayaklarının 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Mı- altına fırlatıraa, Alman tarihi onu 

sır askeri heyeti, yarın Ankaraya ha- katiyen affetmiyecektir. 
reket edecektir. Sulhun büyük kıymeti, harbe yak-

Dahı1iye Vekili 
Bugün Ankaraya 

gidiyor 
İstanbul, 26 (Tele fonla) - Da

hiliye Vekili B. Faik Öztrak, yarın 
Ankara ya gidecektir. 

Satie davası dün 
Je devam etti 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Sa

tie davası, bu gün nöbetçi Asliye ce
zada devam etmıştır. Bu cel~ede 
Hamdi, Emin, İsmail ve lsa dinlen
mıştir. 

Mahkeme; sabık Denizbank u 
mum müdürü Ziya Önişin kefaletle 
tahliyesi ~akkındaki talebini red<let
ti~ini tefhim etmiştir. 

Muhokeme 19 eylule kalmış-
tır. 

iki otobüs çarpıştı 
Kazado on . . . 

üc llısı - .. 
}'('lralandı 

İstanbul 26 (Telefonla) - Dün 
ar.t 10 da I' 'vükçekmecc ile Küçük 

çekmece ara .dn jki otobüs biribi
riyle çarpışmışlnrdır. Arabalardan 
biri Silin·eden l stanbula gelmekte 
olan şoför Yusufun idare-;indeki 17 
numaralı otoblis, diğeri de Büyiik
çekmece belcıdiyesine kayıtlı bir yol
cu kamyonudur. 

İki otobüs yokuşlu bir Rahatla bi
ribirleriyle ani k:ırşıla~mışlnr ve kam 
yonun otobüs ile diğer b!r arabanın 
arasından geçmek istemesi ile şiddet 
le çarpmışlardır. 

Otobüslerde bulunan yolculardan 
1:1 kişi yaralnnını~tır. 

Bunlardan y:ıraları ağır olan üçli 
Cerrahpaşaya diğerleri de Büyük 
çekmece dispan~erine yatınlmışlar
dır. 

Cerrnhrıaşaya yatırılanlar l\f uzaf
fer. Lfıtfi ve Davut isimlerindedir. 

Hadise tahkikntma başlanmıştır. 
--~~~~~~~~~~~~-. 

başladığı takdirde Tilrkh·e ile Ame
rika nrn ında yolların abloka edil

laştığımız ıu dakikaların içinde ya-
ııyor. 

Harbe kartı duyulan umumi nef
ret de, hiç bir zaman bu dakikada 
ki kadar derin ve fUurlu olmamıttır. 
Bütün bunlara rağmen Hitler aulhü 
tercih etmezse, o takdirde ıulh cep
heıi, maddi ve manevi bütün kudreti 
ile, teıis edilmek iatenen vahıet ve 
hegemonyayı ezmeğe kalkacaktır. 

Hak iddiası, cinayet ve gaddarlık 

safhasına kadar götürüldüğü aün, 
harp, zaruri bir hadiıe ve hatta orta
ya atılması lazımaelen bir vazife o
lur .. 
Almanyanın istediklerinden bazı

ları, sulhperver bir zihniyetle mU. • 
kemmelen tahakkuk ettirilebilir. Fa
kat bu istekl,.r, tabii ve makul had
leri aşarak ba~kalarının teref ve hak
larını ezmek, kendisini hakim kıl

mak aevdasma kadar ileri giderıe, 
bunu kabul edecek, Alman eaaret ve 
ceberutuna boyun eiecek millet yok. 
tur ve kalmamııtır. 

Dünyamız, bugün işte böyle, yani 
sulh veya harp olarak, iki yoldan bi
rine girecektir. 

Bu yolların batında Hitler duru-
yor. 

Hitler kim: 
Alman nealinden bir adam .. 
Fakat öyle bir adam ki, timdi Hin-

distanda bir ibadethanenin çatısı al
tında Allahına tapınan Mecusi, Ma
dagukarda bir ağaç dibinde çoluk 
çocuğu ile mesud uyuyan bedevi yer
li, Kanadada piposunu tüttürerek 
çah,an amele, Parisin Apat barla
rında ıarkı ıöyliyen fantöz, Buda-

peştede sokakta burnunu karıttıra 
karıttıra oynayan fakir çocuk, kaval 
çalan Bulgar çobanı, Londradaki si
lah fabrikatörü hulasa herkea, bila
kaydü ıart herkes timdi bu tek ada
mın, kan, milliyet, hıra ve · her ba
kımdan katiyyen alakadar olmadığı 
bu bir kişinin keyfine tabidir. 

Bu, müdhit bir hakikattir sanı-
rım .. 

Bekliyelim bakalım, 
lacak? .. 

11 

Tayin 

bugün ne o-

mesi muhtemel olduğundan Türkiye- İzmir vilayeti mücadele tekıii yeni 
de oturan Amerikan tebaa. mm Tür- Ragıp Tuncer a lmakta olduğu 20 lira 
kiycıyi tcrkedcbilmek için lazım ge-ı maaş ve kadro:;iyle çekirge durumu 
lt:n hazırlıkları simd'den ) apmalnrı. önemli bulunan Çine kaza~ı milcn
nı tavı:;iv<' etmi,.t:ı. dele teknb,·enliğine tayin edilmiştir. 
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Aziz dost 
Vaz1y~tin anhtarı 

- Baıtarafı 1 inci sahifede -
birlere tevessül ettikten sonra en son 
sözlerini de söylem:ş bulunmaktadır
lar. 'Artık onlar için vaziyeti aoğuk-

c'M uhterom do tum, yik görmüyor un. kanlılıkla, aükiınetle takip etmekten 

1 ~©>ır~a ... Pöya~a 1 1 RAD 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASl Bugünkü p:ogram 

1639 M. 183 Koa./120 Vw r z I\1 ı R A N K AR A Kw. 
T. A. Q. 19.74 M. 15195 Koa./20 

Size böyle hitap ed şim belki ga. Diye bağırdım. ve karıı tarafın vereceği sulh veya 310 ç. Esnaf ban. 10 11 Sterlin 5 93 
rip görunccektir. Beni tanımıyorsu- Bana ne cevup verd.ğini tahmin harp kararını beklemekten başka 222 ç. İzzi Ve Ali G. F. 9 ıı 25 Dolar 141 19 Kw. 
zııu. 1 mu O.} le em yine tanımazsı.. edersiniz? yapacak bir tey kalmamııtar. 217 ç. R. Franko ıı 1 ı F. J:irangı 3 3575 ~. A. P. 

3ı.7o M. 
64

65 Koı./20 
mz. Ben, hu uısi kütibeniz Perihanın c- Git, dedi, hemen şimdi, çocu· Milletlerarası vaziyet akıbeti ta- 206 ç. n. s. Salazraki 8 15 Liret 6 9775 Kw. 
kocıı ıyım. Şa ırdınıı değ!l mi? Her ğunu al da git. Seni bir daha görmez mamiyle meçhul bir dönüm noktası- 190 ç. ş. Remzi 8 155 İsviçre F. 29 875 TVRKİYE RADYO DIFOZYON 
halde kat b niz"n <'Vli olduğundan sem memnun olacağım. Bana ne fay na gelmiş bulunmaktadır. Totali- 99 ç. A. M. Ataman 11 16 Ji'lol'in 71 6625 POSTALARI 
bile h& eriniz ~okLU. Karım, işinden dan var? terler eğer hiç bir zaman inanmadı- 91 ç. M. H. Nazlı 10 15 BeJga 22 6325 TÜRKİYE RADYOSU 

Çıkarılmak orku ile benim!e evlen- Ben derhal yumuşadım. Karım mu larsa bugün artık kani olmuşlardır 68 İ T T F · · 8 14 Drahmi ı 0825 ANKARA RADYOSU ç. . . . . ıncır ş. Ö ı 
"ğ~ni , e bir çonur~u oldu;,.unu mü· hakkak ki asabi bir buhranın tesiri ki geçen eeneki Münih günlerinin 20 S A ç A ·k' 13 25 Leva ı 56 ğ e neıriyatı: 

e e ede ki ye ~uyurm:mıcıtı. O- altında ne söylediğ nin farkında de- panik dakikaları bir daha avdet et- ç. · · ve · · ı ız. 14 50 Çekoslovak kr. 4 3425 12.30 Program 
ııunla amirni) et niz artığından beri ğildi. cOh sevgilim, nele.r söylüyor- memek üzere tarihe mal olmuştur. ---- Peçeta 14 035 12.35 Türk muziği {eski eserler .. 
belki bu ırra vakıf ınız. Görüyor- sun 1> diye inledim. Perihan ağla- Demokrasiler zorbalığı icap ederse 1423 Yekun Zloti 23 72 den seçilmiş parçalar) 
. unuz ya ben de bir şeyler duydum. mağa başladı: çok kanla bir harp içinde bile ve fa- 6852 Dünkü yekun Pengü 24 455 Okuyanlar ve çalanlar Anka-
Me c'ctlcn haberim var. c- Benim kusuruma bakma, di- kat mutlaka boğacaklardır. Diplo- ____ ra radyosu küme heyeti) 

Ben, dcdikoduva kolay kolay ku· yordu, ben de genç bir kadınım. GO- matlarını en reybisi olan Fon Ri- 827r,: U kr. Ley O 
89 

idare eden Mesud Cemil. 
J " • ye un. n· ') 8 2 

Jak ı;. marn ama son günl.erde haki- zel şeyler giymek, iyi yerlerde gez- bentrop'un bile bu noktada artık ınar ... 9 5 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
kat gozlerirni knpayamıyacak kadar mek istemez miyim? Çok yorgunum. şüphesi kalmamış olmak lazımgelir. lncİr Yen 34 62 meteoroloji haberleri 
ortaya ç ... tı. harım da inkar etme.. Ağlamasına tahammül edemedim Berlindeki japon sefirinin dün Al- İsveç kr. 30 58 13.15 Müzik (küçük orkestra şef: 

515 ç. Albayrak 
den, cEvet, doğru, ne yapacaksan sustum. man devlet reisi nezdinde yaptığı Ruble 23 9025 Necip Aşkın) 456 ç. K. Taner 
~ ap~ dedi. Evvelce ey alan derdi, di- o gece hiç uyuyamadım. yatakta protesto teşebbüsleri japonyanm ar- 427 ç. j. Tarnnto ESHAM ve ·r AHV 1LA T 1 - Paul Lincke dans rnelo-

7 50 10 25 
10 13 50 

8 10 75 
ger kızların kı ·ançlıklnrı, beni ora- doğrulup Perihanın yüzüne bakıyor- tık kendisini Almanya ile bağlı te- disi 261 ç. l\I. Beşikçi A N K • R .a 
d 'l uıakin<.:tlrmak için uyduruyor- dum. Ne olmuştu karıma? Bu deği- lakki etmemekte olduğunu gör.ter- '' t~ 2 - Gerhard Vinkler Kema-

-s 260 ç. Ü. Tarım ş·r. 1938 d F 9 
(ar.> Diye beni ikna etmeğe çalışır- şikliğin sebebi neydi? mektedir. lı:panyadan henüz hiç bir yüz e 5 · ve ikramiyeli 1 nın şark şarkısı 

9 25 12 50 
8 50 12 

dı. Şimdi ben n-e ynpayım? Size rnek B.r cumartesi günü ben evde yal- ses gelmem:§tir, fakat iki buçuk se-
164 

ç. Ş. Rıza H. 1933 ikram:yeJi Ergani 19 3 - Amedei Saz çalan aşık 
188 ç, H. Uyar 

tubu bunun için yazdım. Kabahat nızdım. Telefon çaidı, tıir kadın se- ne komünizm o.leyhinde en kanlı bir Sivas • Erzurum hattı istikrazı 2. süitinden - Aşk rüyası 

8 10 
10 13 255 

sizde olmadığını biliyorum, böyle si: cPerihan nerede?> diye sordu. dahili harp yapmıı olan generaJ 175 ç. M. j. Taranto 19 80 4 - Kari Blume güneşte -
şe:'lcr bazan oluver:r Fakat ben pek - Arkadaşı Nermine davetli de· Frankonun bundan sonra memleketi / 107 ç. Ş. Remzi vals 

10 50 13 

9 17 

müşkül mevkideyim. Meselen"n na- dim. nin talihini Almanyaya bağlamayı 107 ç. Ahmet P. 5 - Paul Lincke Venus -
sıl başladığını tahmin ediyorum. Pe- - Hayır, orada değif, patroniJe nklmdan bil"' geçirmiyeceği şüphe- 92 ç. j, Kohen U O k t O r vals 

10 50 10 50 

rihan diğer yüzlerce daktilonun ara.- beraber .. Ben size acıdıgım için ha- sizdir. Kaldı ki İtalyanın bile henüz 58 ç. Esnaf ban. B. Bf'hcel Uz 6 - Bernhard Kutsch Çigan 
smdn ralıJ:ırkeıı, güzel altın sarları, ber veriyorum. Karımz .iz. aidatı- tereddlidlerini yenememekle oldu- Ö , fantezı'sı' 

9 75 10 625 

8 50 10 50 

ll' ,.. "Jf 58 ç. ztürk şir. Ç Ü C U K 
biçim:i vUcudu ile dikkatinize çarp- yor: F.unu gösteren alametler çoğalmağa 7 - Hanna Löhr hülyalı ge 

T l f k d L 1 M' · 1 55 ç. P. Mihalef H t 1 ki "t h tı. Zeki kızdır da maaşını arttırıp e e on apan ı. oaş amııtır. ıster Ruzveltın ita ya as a 1 arı mu e aasısı ce _Vals 

10 50 12 

10 125 10 125 

kendinize hususi kiltip yaptınız. Za· İlk i~im Nerminiıı nunıarasını bul- krahra gönd~rdiği mesajın aefir va- 47 ç. U. Kayhan 8 50 12 Hastalarını 11.30 dan bire kadar 8 - Oscar Fetras Rus mu-
' allı ka 'lm daktilo iken geceleri par- mak oldu. Karım orada değildi. Top sıtasiyle krala tebliği huı.usunda 34 ç. 1\1. ilyuren 10 25 10 25 BPyler sokağınd2o Ahenk matbaası ziğinden akisler 
maklarınm nğ'rısından uyuyamazdı. Jantı falan da yoktu. Demek ki inan İtalya hükfımet'nin gösterdiği mü!a- 32 ç. S. Alayol . 7 50 9 \·ıırı•n~a knhul eder. 14.15-14.30 Müzik (dans müziği .. 
Yeni evlendiğimiz zaman parmak mak istemediğim dedikodular doğ- raat, bizzat İtalya kralının btmu ken- 31 ç. M. H. Nazlı 10 25 10 25 Pl.) 
uçlarmı birer birer öperek dinlen- ruydu. di hükumetine tevdi etmekteki iıti- 15 ç. P. Kalrk 13 13 Alqam netriyatı: 
dirmcğe çalııırdım. J?er hanın maa- Ne J·apmam ~cap ettiğini tayin e- cali ve nihayet Danzig hadisesinin 13 ç. Alyoti bira. 11 50 11 50 18.30 Program 

lı Birinci sınıf mütehassıs 
şı artınca kendi kendimize bir ziya- demeden oğlur.ıu uyuttum ve en, tehlik"li bir safhaya girdiği günden- 10 1,2 S. Nazif 10 50 10 50 18.35 Müzik (dans muziği _ 1.) 
fet çekmiştik. Ben de boşda değil- yatmadan bekledim. Geceyan ım, beri Romanın muhafaza ettiği acaip Dr Demir Ali 19.0S Çocuk saati 
d"m. Günde iki lira kazandığım olu- geçtiği halde, Perihan dönmec<li. N'i- · b 3109 .. 19.35 Tu"rk rnuzı·g-ı· (fasıl heyetı') ve muannıdane ııi.iki?t u hususta çok K "' [ 
)Ordu. o gec o kadar mesuttuk ki hayet soyundum ve karanlıkta sıga- 104!)9 amcıof(! u 20.10 Neşeli plaAklar - R. 

· k ı.-t· b kl a· B" dil.katle takip edilecek manalı de-artık ebcd yen işledmizin yolunda ra ıçere uu tin gece e e ım. 11 ---- Cilt ve tenasül hastalıklarJ ve 20. ı 5 Müzik (kabare rnuziği - Pi.) 
,yı'dcceğine ı·nanmıstlk. zevce, bir anne, nasıl olur da patro- lillerden sayılabilir. 13608 ·ı · 20 30 M .. • elektrik tedavı erı . ernleket saat ayarı, Ajans 

İn anın her tahmini doğru çıkar. nunun apartımanına gidebilirdi? Almanya hükumeti milletleraraaı N. Piat lzmir _ Elhamra Aineması arkasın- ve meteoroloji haberleri 
O haftu işimden çıkarıldım. Hafta.- Kapı anahtarla açıldığı zaman vaziyetin akıbeti tamamiyle meç- da Birinci beyler sokağı No. 55 sa- 20.45 Türk muziği 
\arca bcyhu.de yere iş pe§inde ko§- saat beşe yakındı. Per han doğru 'tul bir dönüm noktasında en son 7 8 50 bahtan ak~ama kndar hastalarını ka- Okuyanlar: Radife Neydik, 
um. iBen kazanmadan da pekali yatak odamıza girdi ve ortadaki bü- 8 9 25 bul edcı·. Tel·. 347n Sadı' Hoşses 'ı<ararını veriı ken bütün bunları dil- iJ 

geç'niy,ıduk. Pe.ihan~ve bakbk~n yUk lambayı yakb.Kamaşan gDzlc- m o g~-~~~~~~:-~·~~1;~~~~~~~~~~~~~~~~-~l~~:lRusenKam, ~c~ 
baska birçok yeni esbablar b:le ya- rimi araJamağa çalışarak karımıı 10: ne arya, etik: Fersan, 
pıyordu. Mü.essesesinin elbise kıs- a ım. u e umer03. 1 - Osman bey Hicaz hil" b kt 1\z rı'nde hı'ç go··ı·medı'g·ım Bu satarlar yazıld:g·ı dakikada va-

12 1 S k 
mrndnn pek ufak bir taksitle öden- beya~. panltılı bir tU\'alet vardı. Ol· iyet'n yegane ana.hta.rı BerHnden 11 ma~ yok! mayun peşrevi 
mek üzere aldığını söylerdi. dukça sarhoştu. Güzel gözleri vah- Londraya citmekte olan İngiliz se- 12 Köylü giyim eşyası rntışlarınr 2 _ Şevki bey Hicaz şarkı 

Sôzün kı ·ı on aydır boştayım, şi bi rifade ile yanıyordu. Pijama la- fir'nin teklif çantumda bulunuyor.
1 

Zah:re b:>rsa '.il , bn~lamı~tır. ht:fade ediniz. _ (bilmiyorum bana ne olduL 
aziz do tum, bir işe yaramış olmak yatakta oturup .kamaşnm gözlerim. O::ğer dün sabnh ntk"rİ mü~avHeriy- 17. ~1İ ~ "" •• - ·- - 3 - Cemil bey hicaz şarkı 
ıçj gündelikçi kadmı savdım, ayda uğuşturmam onu hayli eğlendirdi, ---=---'!'D~-t-----k hk h 1 ""ldü A il l de bir ko fer.":; D ·detm't olrm 10 var:on buğday 6 6 25 o . or (ne küstün bisebep böyle) 
b ş lira oradan kazandık, yemeği pi- n a aya gu : « ma. ne g ze, 4 - Refik Fersan hicaz !i:al" 
iİriyorum, ortalığı topluyorum, boş bir karikatür mevzuu!> d"yordu. )ansölye Hi ı .. r yt·l·ar anbni rcrdet- c l\". ş~vkı· Ugv ur ':t 

N d 1• d d' "ğ' · 'ht' il · d ·· .. .. 1 ' fY"' ,." 1° 1 r.D. - kı {cihanda biricik sevdi' 
z&manlarımda da çocu.ğumuzu park c- ... ere en ge ıyorsun, e ım. ı ımız ı ıma rı f' gozonune ge-
ta gczmeğe götürüyorum. c- Bil yorsun. ~·rmiıı ve %!> baJ k yo'u da at.l c:Ak ..,, •• h rg; n Bir'nci sınıf dahili has- ğim) 

'C'.· b·ı· t t:;_ ~ G ' 5 - Refik F ersan hicaz şar"' 
Çocuğumuzu çılgın gibi se:ı.•erim. -ı:.,•et ı ıyorum pa ronunun a 'Jir t k adımın, ,1<ı.1 a Almanyayı fe- - ,. ta1ık t ?.r mu" to hass·.sı kı (Ey benı'm gonca gu"lu"«>) 

d P 0rtımaııına gitmiştin Her tiirlü, idrar, balgam, kan " '- ••· 

A 
'b k · ö İnkar etmedi· . 1 ve ıınirc tahlilleri yapılır. İzmir Beylersokak No. 82 6 -Taksim ... Maslrnra henüz üç buçuk yaşın a- " ·· '&ketlerin en ko-lcuncuna atacağına ı 

dır. nn si gı i "ri ahverengı g z- · kanaat getirrrj1:s .. o takdirde bu a-
1 

t. 
P k . k ı-ak "' T l f N 3"86 7 - Udi Ahmed suzin~ 

Jeri sarı s çları var. Öyle neşeli ki, c- e ı, ne yapaca sın ·u ·a- e c on o. -
l 

., d" b w d D - . t + 'lahtar ~ulh kapwnı, aksi ha!de ısc 1 IV:üracaat yeri: şarkı {Bir günah ettimse ~-
büyudüğti znman muhakkak mef'hur ım · ıye agır ı. ogru ı§ e, pav- Iln talarını sabahtan itibaren 

1 ~ ro ıumla gezı·,·or e<rlenı·'-·orum Bı·raz harp kapısını açacaktır. .ı_tk'nci beyler sokak No. 23 1 na) bir komedi artisti o acak. ı . c " · · ve gece vakti kabul ve muayene -"' ·· ı k k b d hak Bekl'yelim. ..,... ' f 3 ';:1}9 8 - Yesari suzinak AAI>' Peri!ıan rocuk i temi'-·ordu. Benim sus eııme • yaşama en m e - J - t "' "" • d r- ) 
, J Hamdi Nüzhet CANÇAR " • C' er. ( d hatırım ·çin k t'andı, ve üç sene ev- kım değil mi? Ne s apabil;rain aptal? ayrı düstüm sevdiğim erı - ___ _,,,,?.~ • 9 L-~ 

~e · n' anda oğlumuz dünyaya geldi. Birkaç gün sonra patronum beni Pa ·~~"':...,.:ıı'"';,..~·x....._j~ - suzinak şarkı (sen ~ 
Bon!arı size yazdığımı duysa, be- rise götürecek. Sen o zaman bir şe) L ~ ç • \ıl • 90 d mimize geldiği nakşam) · 

1.i öldürür. Çocuğumuz doğunca, bü yapamazsın. ımon ıçegı erece 10 - Karcığar şarkı (•fkJ 
~·ük bir beyaz leylak buketi yaptı- Karım sustu. Fazla uyku u gel a pünhan edemem) 
rnrak hastaneye gittim. Yüzü yor- miş olmasa belki daha söyliyecekti 11 - Karcığar türkü (~ 
gun takat çok glizeldi. Yatağının üs s F E R ı• T tünde bıraktığım leylaklara bir mild Elb selerile yatağa uzandı ve hemen f • geldim ay çıktı) 
det dalgın dalgın baktı ve sonra ba- uyudu. 21.30 Müzik (dans pl.) . ,,e 
şını çevirerek se izce ağlamıya baş- Bu saçma sözleri yorgunluğun. 22.45-23.00 Son ajans haberlerı 
lndı. Çocuk sağ olarak doğduğu için atfederek elektriği kapadım, lıcn dl E C Z A C J B A Ş J ~ yarinki program 
miltess'rdi, anhyor musunuz, müte- u"·udum. ı 
cs-;irdı. Bir knı.tının cçocuğum sıh- .; Diş Tab "bi 

Sabahleyin sanki aramızda hiçb'r K l l d ~ 
hatte. diye ağlamasından adet• ben o onya arın an ~ C d D I utandım. şey geçmemiş gibi kalktı ve işine git eva ağ l 

Perihan sizinle gezdiğini, aranı- ti. Fakat ben korkuyorum.Sizinle be r-

zın pek iyi olduğunu ilk defa olarak raber Parise g deceği doğru mu aca- ( Kilo yalınız 3 o o Kuruş ) t ' 
geçen haziran ayında işittim. Kulak ba yoksa şaka mı ediyordu? \ı · ... 
asmadım. Güldüm. Ne kadar hata et Beni dinleyin, aziz patron, yer yü
tiilıni timdi anlıyorum. Erkekler da- zilnde o kadar kimsesiz, o kadar yal 
ima kıskanç olmalıdırlar, hele be· nızım ki .. Ne bir samimi dost ne bir 
nim gibi, ufak tefek, cılız, çirkin bir rakın akraba, hiç h'ç kimsem rok. 
erkek, zeki, güzel, neşeli bir kadı· Perihandan başka kimsem yok. Ona 
nın kocası olursa i'Özünü dört açma- muhtacım. Ve zannediyorum ki, siz 
Ildır. se'rVet ve ihUşamınızla Perihanın 

Perihandaki deiişikliğin farkın· başını döndürmese, o benimle peka- K 1 , 1 d 
dayım. Dalgındı, aksiydi, evde kim· Hi mesut olabilirdi. Henüz vakit geç o o n y a a r 1 n a n 
seye ehemmiyet vermiyordu. m:o değildir, siz Perihandan uzak-

İkinci Beylersokağı No. 65 

Telefon 3055 

-,--Qperatör-___.
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 
. b tat.ibl Memleket hastanesı aş 

k r,ı.: 
2 inci Beyler sokak fur:ın li 

No 25 _, 

Ben bu halleri havaların sıcaklı- laşırsanız, o yine bana döner, beni 
~ına atfediyorum. sever. Kalbi iyidir, bakmayın görü- ( Kilo yalınız 200 Karaş ) Doktor 

Dir gece sinemadan çıkarken ka- nüşüne, çok iyi kızdır. Ben de bir iş 
rım bir arkadaşına rast.geldi. Belki bulurum. Eskisi gibi geçinip gideriz. D ş • f E • Cahit Tun er 
on dakika ayak üstünde kanuştular, Bir tek dostum bile olmadığı iç'n eoo· 1 a czanesı l ' 
beni tanımadı. Dehşetli kızdım, gü- size bu mektubu yazıyorum. Ne ya- • Sinir hastalık ar 
cttme gitti. Demek benim çirkinli- pabilirim? Roman kahramanları ri-ğimden k hksızlığımdan utanıyordu. bi elime bir tabanca alıp sizi öldü- r:' .. _J _J • S c:' .t E b mutehassıs' rrılı 
Arkadaşlarına takdim etmeyi bile ll. reyim mi? doirusunu isterseniz ta- r uar mua,aetınce e r erı ezacı aşıı Her gün saat 8 den son;:b~~il ı 
yık görmüyordu. O gece, epeyce kav banca alacak param bile yok. Pa- k k N 19 da hasta 

gaBef~~~de çoc a bakıp yemek pi- ~:~m;!~. ~= ::;:n n~u g~~1el~i~şı~i: paviyonlarında yüzde 1 o T enzildt ,~.ş~amı:~~l: ~~559 ,,. 
şirdiğim, hatta senin çamaşırlarını bir şey yok bende. Sadece Perihanı 
bile yıkadıiım için beni kendine li- aeviyorum, öyle çok seviyorum ki! .. . .... . · • ' ' ~--

rı 

b 

J 
k 



27 Ağustos 1939 PAZAR (ANADOLU) (SAbtrE 6) 

r . ' • ı Piyarnc'a vaziyet 

KUM f DAN, HAiN S N!~ ~:~-==~~;~~E :~:~~:~f:~:-;so 
- 185 Çeviren: Karni ORAL lzmirdeki ihracatçılar, lngiliz ]i-

Tertip eden: ANT SVOKU rasmın düs.mekte devam etmesi ihti-

Mazn Un Q"eneral, casus kadın:n hala haya·_ta bu:unduğunu malini nazarı dikkate alarak mahsul 
'-' mübayea ve satıslarında ağır davran-

an layı n C a hayret içinde ka'dı ~aktadırlar. Bu ~al, üzüm.Ye incir 
pıyasasına da tesırden halı kalma-

Reis _ (General Jofre hitaben). cas~s k~dma ~evcih ettiğim sualler,jy.o~t~. Mahaz~, casusun bazı ~özle- mıştır. İhracatçıların bu mütereddid 
Generalim ı Casus k?dının mesele~ı hakıkatı tebyın etrr.ıek . m~k.~adına I rını sız de teyıd etmekten gen dur- va:~yetl~rini~. n~ kadar de~am ede-
Ycniden mevzuu bahıs oluyor. F ıkrı- matuftu. Başkaca hıç hır duşuncem madınız. -Devam edecek cegı bellı degıldır. Maamafıh bu ha-
nize müracaat etmek lüzumu hasıl ** lin arzi ve muvakkat olduğu aşikar-
olur mülahazasiyle muhakemenin G d• kk ti dır. 
•onuna kadar beklemenizi rıca ede- en Ç C: : r } a e Uzun zaman da de\·am etmiye-
rirn. ' ceği kat':i surette söylenmektedir. 

General Jofr - Mahkemenin k ı Gerek bu hal, gerek Türk- Fran-
trnrine amadeyim. o us un ar sız yeni ticaret a.nlaş~a~ı ve. ln~ilte-

Reis - (Muhafız kıta kuman- reye takas suretıyle uzum, ıncır ve 
danına hjtaben) casus kadını tekrar -.- CaştarJıfı 1 inci ıııt.bifede - ederek takdir edebiliyorum. fındık ihracı hakkında henüz şehri- takımı 

Fuar 

buraya celbedebilir miyiz~ teşkilatımız mevzulu mühim bir kon Bugün için benim gördiiğüm lrn- mizdeki alakadarlara tebligat yapıl- . . . Ankara 
Muhafız kıta kumandanı - Em. ferans verd ğini yazmıştık. Bu fay- lUp)er, (müstesnası az olmak üzere) maması piyasadaki hareketsizlik tev- - .~aıtar~fı 1 ıncı aahıfede -.. 3 ü~cü dakikada Servet bir salto il: 

tiniz üzerine kendisini henüz gön- dah konferansı, muhitte çok alaka sporu yalnız futbola :nhisar ettirmek Jid etmektedir. tekarrur ~tmış olan serbest gureş Doga~ı altına aldı ve oldqkçn czdı. 
dc--~ı·k. uvnndırmı~ ır. Generalin konferan- tedir Futbolda spor nevinden bir o- ilk ·· · ·· ·· · · · müsabakalarına, dün akşam Kültür- 6 dakıkalık devre Servetin lehine ne>-
"'~ J • • gun, yanı uzum ve ıncır pıya- . . t' ı d" 
Re O h ld · · · ı sını aı::ag'TJ""a vazıyoruz: yun dur Anıma yalnız başına sporun sal ·ık ld - ·· 1 · · f" t parktakı açık hava tıvatrosunda baş- ıce en ı. ia _ 8 e getırınız ~ " " · arının ı açı ıgı gun er ıyı ıa - 1 • lk' . d _ 
11.•-- l (M h · Savın dı"tıleyı'cı"ler, kenğh;i deü-ildir I ] · · .. ·· l ı t nndı. mcı evre, c-ene Doganın altta ıvuu:pun ıenera - üte ayyır J ~ e. • ere ıncır ve uzum satış arı o muş u. . .. . 

b. h ed b 1 Bı'lı"v"rdunu"' kı", devlet bir sene Bazı verlerde bana kulilplerimiz ş1• d. · "h t l · t' t Müsabnkalar, seyırci az olmasına gureşmesıyle başladı. Doğan alttan ır elde) canım n ir un ar~ ., " ~ J • m ı ıse ı raca cı ar, vazıye ın av- - . k . . . 
v d · evvel 3530 savılı beden terbi"·esi ka- sekiz do,kuz oyuncuva karc::ı 15-20 zı"h' · t" • - . f k ·· ragmen ba:tan nıhayete kadar zevk- ·urtulrnak ıçın çabalndığı bır andn ı oka muhakemeye yeni en mı J J J .. ıne ın ızar etmegı muva ı gor- 1• h . . . k.b .. 

L nununu çıkardJ. Bu kanunun 26 ın- içlareci ı:ıcklinde znyıf bir halde gös m kted' l M f'h h l ı ve eyecanlı geçtı. Seyırcıler arn- rn ı mm .sol ayağım knpb. Ve ani utılıyoruz) .. e ır er. aama ı ava arın se- sınd b d t b' b k b" h k ti k "' .. t' d. F k 
V cı maddesinde de kanunun tatbik ter lmiı:.tir · d b b. l .1 d b a e en er ıy-0 j gene} aş anı ır are e e opruye ge ır ı. :ı at Ret. TelAı etmeyiniz! azi- · ~ · rın evamı se e ıy e sergı er e u- G 1 C . S t d h . . T 

f ..,_ I · I şekiller ni bir nizamname ile tesbit Ev\·eıa gençler beden terlıiyesi ve ı ah ll d .. l k d enera em al Taner ve beledıye erve er a} kendını kurtardı. Ne. 
trniz hakkında kimseden ta imat a a .unan m su er e surat e uruma ı- · · B h t U d t• d S h .. k .. . 
ı-.L k edileceg-ini yazdı. Bu nizamname sporun hakiki ş' ekilleriyle kendileri- • · · · f 1 ah l l reısı e çe z n bulnuyordu. ıce e ervet u men gureşı kazan. ~ deiiliz 1. Bir teklifte bulunaca gı ıçın pıyasaya az a m su ge me. G .. 1 b 1 d 
olursanız, dinlemeğe hazırız. bazırlanmşıtır. 'V~ halen .devlet şfi- ni alıştırmnları liizımdır. 1nrnnlann mektedir. Bu hal, piyasada mahsul . ~:eşt; ~ştm~d~ evvel ?aşt.n ı."'2 k"l d C ır.1 A k F ~k 
~un general _ Yapacağım rasında t~t~ik edılmektedır .. ŞO.ra~a dimağ kabiliyetleri vücud ~abiliyet- fiatlerinin .düşmesine mani teşkil et- mkı~a1 ır. s 

1 
an: U n ar~ dve ız~ır 

1 
ıt hı ~ a: t eh ak < nP~l1:a> aı 

•-1-l.f ~- d F k t k d tetkiki bıttıkten sonra tatlıık edıl ~ !eri vücud kabiliyetleriyle müte;na k d' e ıp erı o ma zere mın er cıvn- « s an u » ora a em; ı ıner, yan 
~at ı uc var ır a a casus a mm ene te ır. d b" · ·t ld ,r h k ı · N · A k S · bur l ·. I ' . b' tehl"k mek üzere \' Hlyetlere telıliğ edile.- si ben inkişaf eder. Her aıası ve vü- s·· 1 d"·. .. T'· k" . rın a ır resmı geçı ynpı ı. ·~ e res- a em erı ı ecıp c n ara> mm 

ay~ ae mesıy e yenı .r ı e oy en ıgınc gore ur ıye lıman- . •tt .. ·1 h lk b. 1 t b 1 d h 'lk d k.k l d ı. e cektir cu<)ü .muntazam olan bir jnsanın çı- l d b l Al . mı geçı en sonra gureşçı er a a ı- < s an u > a a ı a ı ·a ar an 
~tRı .. -.J_ L--lundugvumuz mahke · arın a u unan man t•r.:. .. ·et ,,a- · kd' d"ıd• t• b' w b :ı -...Qq4 ,uu. ' • B lk" d k kt ğ d kar'1 ıü-ı ve ırördüg.rü bı'r ı"c::Je azaşı J •. l l . ....._. ,, rcr bırer ta ım e ıı ı. çe ın ır manzara arzetmege aşlı. l'tıe k.bvl ed·ı lid" Ca k d e ı e anun çı ı ı zaman a "+o o " pur a t A l l 
ha.ı~eı._ 1 ~e dır. ld 1~8 a ~~ metinlerini gazetlerde okumuşsunuz~ saka:t yarım yamalak bir insanın yap d.. rık sura. : man ıman arına l\Iüsabakalar: 56 kiloda; Şefik yan bu milsabpka seyircilere heye 
te ~· .. :tav~ u~da ola u~una g~- dur. Fakat ibazı maddelerini burada tığı işler arasında l.ıUyiJk farklar onfka e~.r~nı almışlardır. Kandemir c1zmir> Çakır Ahmed cts. can uyandırdı. Neticede 10,36 dııki-
ke' or ım ar aş rı 8 ma • birlikte okuyıırak yeni baştan hatır- \'µrdır. 1 

1 
a ~ ıger taraftan Alman ve tanbub arasında yapılan karşılaşma kada Celiil altta gilreşirken birden

~trne bbıumm etrafında dolaşıyor- lıynlım. Kanunun 4 üncü maddesine Kulüpler·n bugünkü şekillerine l ta yan andıralı ~a?urlarla sev kedi- ile başlandı. İstikbalin iyi bir güreş- bire rakibinin sağ ayağını kaptı ve 
· . . . . . göre; gençlerin, gençlik kulüplerine göre fotbolu ele alarak is; görmeleri ecek .mahsuller ıçın h.arp !~p°?ı- çisi olan Şefik ilk dakikalarda kuv- bir vücud hareketiyle rakibini nnide 

Gr Reıs - Bu en?ışe~ı~ yersızdır. g rmesi ve boş zamanlarında beden hakikate ve fen ne uygun değildir. b.an. 8~~or~a ;centaları. bınde ıkı nıs- \'etle rakibine karşı güzel bir güreş tuşa g~tjrdi. 
di 4 muhR,kememız gızlı :ereyan e- tei·biyeeine devamı mecburidir. Bu Şimdiki beden terbiyel'i kanununun .etı uzerın en. ?u ha~uldeleri de çıkarmağn başladı. 79 kiloda: Koç Ahmed ~istabub 

YQr, JÇ.apılar ka~lı olduguna naza- gençlerin yaş hadleri vekHler 'hey~- gençlik kulüplerinden istediği fizik sşı~o~~. e~mek ı~ın emır almışlardır. Dördüncü dakikada Çakır Ahmed Vahid cAnkara> karşılaştılar. Orta 
~~.da, burada söylenenler dışardan lince kanu·lnştmlarak beden terbi- ve moral .kabiliyetlerini yükseltmek, .

1
m .ı) e ~dar. 81~?rt~ ace~~l~rı -va- ani bir salto ile Şefiği altına nldı. hakem; Nuri, yan hakemler Necmi, 

lflliJecek, değildir, ~esi mükellefiyetine tabi orta mek- gençlercjen de spordan daha ziyade zıye~ tehlıkelı gorduklerı ıçın olsa Şefik bu tehlikeli vaziyetten hariku- Saim. Mü3aVi bir kuvvet manzarasını 
Ma~nun general - Casus kaqı- t.; p ç:ı.ğı olan 12 yaşından it"baren sportmenlik l.ıeklennıektedir. Moral ger~ •

1 
~iman ve f~8:lyan vapurfarile iade bir çeviklikle kurtuldu. nrzeden bu iki güreşçi biribirinin ım·. 

b~.hala bµr~da bulunması, dışarda askeriik çağı o1an 45 yaşına 'kadar kapiliyeti. yiiksek olan .sportmen o- ~~ 5~ ıhracı takdırınde bu mahsul- G Dakikalık devre Çakır Ahme- tını yere getirmek için tam on beş cla-
'14stifb•1P yarat~ktadır. . . herkes, her genç beden terbiye mt1 tur. Sporcu başkadır, sportmen baş- e~ı sıgorta etmemekte idiler. Acen- din galibiyetiyle neticclendiğinden k:ka uğraştılar. Neticede daha faik 

,L Re1-~ Bµ endıŞt!den :vazgeçını~ ·eUefiyeti He ..mükelleftir. Yani ruı - kadır. tn ar~ bu v~purlarla yapılacak mal Şefik alb dakika dnha altta güreşti. güreş çıkaran Koç Ahmed, mfümbn-
"i, ~~Üfiniıi söy}eyin~. kerl ge giımd!en evvel her genç be- Kı.ılüpler:miz zayıf noktalarından se~kıyatını sıgorta etmelerj için umu Müsabakanın son dakikası ayaktn. kayı ekseriyetle kazandı. 
~nun iene1al - Casus kadı- den terbiye ive sporla meşgul olacak en belli başlısı d.n bir oyımcı,ıyu ken- mı merkezlerinden emir gelmiş ol- geçti. Neticede 15 clakikahk müsaba- 87 kiloda: Orta hnkem Pelinerin, 

~ l»J doJıa bura~a gelmcmesinı 'f' r. '1d'q i urd müdnfaasına. ha - di inde tutahi m k için ona iş bula- ~~~~· ~~~~ tehlikesinin gayri varid kayı Çakır Ahmed ittifakla kazandı. nyni hale.emler, Necmi ve 1·urinin ida 
'O Q"~~. e~e.Utı. QUnJ§malarCiii zırhyacaktıP. Ve betytetfl(le ite as er- caflnı ve fstfkbal temin e ece ini • .0 b ~ d~U eayı1mutaCl,r. Bu müsabakayı Antrenör Pelfner or- resinde bnşlıyan bu müsnbaka fatan, 
rı:ledıgı sozlerı ıhtıva ~den zabıtla- likten sonra da kendi vücudUnUn ka- vnqederek mektepten çıkarıyor. Ve . Şehrımızdekı alakadar makamlar, ta hakem olarak idare etti. Yan na- buJdnn Ali Ahmed Ankaradan Sa.:.U 
~Q ÔQfy..dan çıkarılmasını teklif edi- biliyctini yurd müdafaasına hazır bu suretle tahsil ni ikmal eö.erniyen b~lhassa mı.nta~a. ticaret IJlÜdürlüğü, kemlerin nıevkiini emektar güreşçi- Ahmed arasında yapıldı. Ba~tnn ni-tt . . . bulunduracaktır. çocuğun sefaletine sebep oluyor. ?ıyasa vazı~etını alaka. ile, inceden lerimizden Nuri ve Saim işgal etmiş- hnyete kadar çetin g~çen bu güreşi, 
Jofr'·· ~ B\.J. teld~~ı~ı~en. general . Yapıta~ nizamname z~maıı~ v.e Spor, sıhlıat~n yükselmesi için ya- n~eye tedkık ederek Tıcaret Veka- !erdi. Ankaralı Seyid Ahmed ifüfakla k~-
k1 u de temsıl ettıgmız manası Çl· ımkana göre olacaktır. Bız tesıslerı- pılmakta4ır. Bır genç spor yaparak, !etme malumat vermekte, yapılacak 61 kiloda: Dünya şampiyonu Ya- zandı. 
~· . mizi hazırladıkça, .kulUplerimfzi beden terbiyesi yaparak bu saha - ışler hakkı.nda direktif istemektedir. şar «İstanbul> Suad Savaş cAnkara> En son güreş keza ayni heyetin ida 

d_. aznun general - Teklıf benim- kurdukça beden terbiyesi mUkellefi- larda hüner sahibi olursa ve bu hil - Mıntaka .tıcaret müdürlüğü, Türk • ile, orta hakem tekrar Peline, yan re ettiği ağır sikletlcr ara ında ya
t~ kb-.ınunla ~raber; hususi suret- yetine tabi gençleri yavaş yavaşça. nerle kendisine maişet tem·n etmek Fransız tıcaret anlaşması ve İngilte- hakemler, Ankarad:ın Necip, İstan- pıldı. Çoban Mehmed sahnede gö
~ ~AU§tuğµm~z da casus kadının ğıracağız. Ve yurd müdafaası tedbir- isterse hataya dü~er. Bir )<işinin, beş reye takas suretiyle sevkedilecek buldan Saim. ründüğü zaman seyircilerin nllpc;la" 
~~!i İçin söyJediği sözlerden ka- !erini almakla meşgul olacağız. kişinin sporda hüner göstermesiyle üzüm ve incirlerin tabi tutulacakları Daha ilk dakikalarda alaka uyn;n. rını topladı. Rakib" lzmirden Meh-

-

~~ı.hükmü _veril~e~ şartiyle fik- Devlet kan.~nj m~kellefiyeti ko: memleket hesabına bir fayd?- temin m~amelelere ~.it tebliğatın fzmirdeki dıran ve son dakikaya kadar seyir- med Güneş fzmirli güreşçi tecrübelı 
ı~ıraz etmıyecegını anladım. yunca bu mukellefıyetlede kuvveı cd lemez. Pu:ın kazanmak, gol ka- a~?kadarara suratle yapılması için cj)eri heyecn içinde bırnkan bu mü- rakibine karşı ümidden fazla muka-

~ ~ ~ ~yın Mü~~iumuminin mtieyy:desi olan maddeleri ken~.i ce- z~nm;k ?ir ku~ilp için belki ?ir ~ey- dun ~e Ticaret Vekaleti nf"zdinde te- salıakayı, Yaşar clstanbub ekseri- vcmet gösterdiğinden m?sabaka tam 
~ın! anlamak ıstıyoruz. za kanununa koymuştur. Bu mukel- dır. \ e bır kulübe beş on dakıka ıçfn ı:ıebbuste bulunmustur. Bll tebiiga- yetlc kazandı. alfıka uyandırdı. Tetıc de Çoban 

d~~~:ıumumi ,...,,.. K~bi.1i inkar lefiyet~ t~bj ~lup da ~am~nıncJa d.ıı- a~kış getirebit!r: Fak~t bir kuliib.~n tın, yarın gelmesi çok muhtemeldir. 66 kiloda: Doğan Erdinç cAnkara> febmed 7,22 dak:kada müsabakayı 
~. ır kl, ~~us kadının ıstıcvabın- vet edıldık\erı ıyere gelmıye~le~ ~e- bır ~aç punn ıçın sakın yollara duş- /h•acat: Serv~t clı>tnnbul> orta hakem İzmir tuşla kazandı. 
~ ~J hidJseler oldu. Reis, haki- .za kanu~~~da konulan cezaı hüküm mcsı hatadır. 

0
.. . . giireş antrenörü Nuri. yan hakemler; Bugün ayni tiyatroda :\'e s,aat tam 

f)~haı, ~ydana çıkarmak bahane .. lcre ıtabidırler. Arkadaşlar; un lımanımızdan Macarıstana Ankaradan Necmi, lstnnbuldan Sa- H3,30 da güreşlerin dömifinalleri ra-
'll L. ~~us.u ta.brik.etti ve 0 da, Erka- ~u beden terbiyesi milkellefiyeti Bizim ~u~acağımız ve bizim kan?- ~O~O ~utu, L:to~y~ya 800 kutu im. p)lacnk pazarte i akşamı da ynpıla-
)a.~biyeı umumiye reisi için olmı- nerede yapılacaktır?.. numuza ıntJbak edecek olan gençlık uzum ihraç edıJmıştır. İlk dak"kalar her iki giire.şç:ııin se- cak finallerde!} sonra Fuar kupasını 
~ ~rdılar söyledi. Bunu da kanunun 13 üncü madde- kulüplerimizin faaliyeti münferit •·.e * mere verm'yen hamlelcrlyle gecti. kazanmış olan meydana çıkacaktır. 
~~ Ceneral Jofr - (Müdahale ede- si gösterir. fJir kç kişinjn yükselmesi faaliyefn- Dün r..a sot•s, a.... J 
b\;ı }._j .dikkate şayan olan nokta cGençler·n beden terbiyesi ve spo- den uzak olacaktır. Gençlerimizin o·· f . .. 1 

~r. ru bu ~anıın ile ~urulacak ve bu ka- spor faal yetleri askerlikte olduğ ı .. .. un zmır Borsaş,ında 31 O J çuval 
l. S.yın hakimler! Ben. yanı· nun hükümlerine intjbak ettirilecek gibi birlik ve beraberlik içinde vap- uzum ve

0
J 423 çuval incir satışı ol-

~tıı h • - • er- 1 ı~ . mustur ünkü s t 1 d .. .. f. ~ arbiyei umumiye reisi ki a- kulüpler t~rafmdan )raptırıhr.~ ma arı azımdır. . · · a ış ar a uzum ıat-
t!_ ~ ırnevkide bulunup bulun~ıy a- Şu halde gençlerimiz mükellefi .. 13ir taburu ele alahm. Bu tnburdıı lerı, 7 l)umaıa 8,5 kuruş, 8 ,numara 
::-ı ~uldür _ Bir casus Jcad;na yeti dnbiliıı<le bulunduklarJ beden üç ıtane gayet iyi njşancJ vardır. !Her 9.25 kuruş, 9 numara 102§ kuruş, 
~-. vermek mecburiyetiyle karşı ter~iyes~ ~e spor~, y.urd ~UdafaMı .a7tıklarmı hedefe isabet ettirme~- 1 O nurm:ıra ı 2 kuruştur. 
~ ı!' bırakıldım. Daha doğrusu, böv- tal mlennı, her bolgede ;valıler tara- dırler. Fakat ger ye kalan hedefm 11 numara üzüm, piyasada kal-

~ ~ınJa aıvnı' sevı"yey d"" .... 1 fı11dan teşkil olunap gençlik kulilp- dışına vurursa, bu taburdaki üç ki- mamıştır. 
J e uşuru - . d · · · ı 

• lermde :yapacaklar ır. ,şının nışancı o ması, .tabur mevcudu- f ncir sat f tl · 
8 16 1• ~ _ ftı'mad ecl b'J" . . k" 500 den f;ızla \'e 200 den noksan nu ekserjyetiıµle lıir rals:am if~de et- arasmdadı ış ıa erı • ı'\-uruş e ı ırsınız :ı .. •. • r. A-. ' d uşemem ek uz ere .kasab;,. şe hır ku- me,z. . ='7.:ı ?-:.":-'..::--:.~~__,...~...,,~~--.,.,.... 

~ AD Q L l lüplcri tesis olunabilir. J{öylerd.e o- »ir gençlik kulübünde de bir ki- g~.up arı. ı~ıbarıyle ayrılırlar. Çün-
' lan genç~er de lıu hareketleri köy ,ş·nin iki ll)etre atlaması, diğerinin ku hepsının yaşlarına göre yapacak-
~~~ ~ grup)arınd,a yapacaklarçlır. Şehirler- seksen santimden atlayamamas}, bir lıırı harek,etler vardır. IJerkeş kendi 

• ılır.. -<-fy ~f t'!A ~ de ;kulüpler, köylerde grı1.1plar olmak kişinin dört bin metre koşyp diğer- yaşına göre faal bulunur. Ve yapa-
1 .. lp ._ B.aırnahaniri üzere bütün bir teş~liit içinde be.- le)'inin üç yüz metre koştuktan son- caklaz: hareketler doktorların mü -

'4Y»ü Jt:0Ş1'0 OKTE~ J den terbiyesi faaliyeti.erinde buluna- ra .ciğerlerinin roruJmasiy)e oturup ,W.adesmde~ sonra tesbit olunur. 
rı..._, ~ P• -tul iflfti cak,la,rdır. kalmaları spor yapma~ demek de- Gençler uç grup olarak ayrılacak- lzmir takıuıı 

_,,..1J1- Bu genelik kulüp ve gruplan ve bu ğild:r. Bütün işler kütle halinde ola- Jard.ır. Üç grup, ü~ pölük mahiyetin- --.....,...~~---,,,---~......,....-..,......,.-----,...-----
lıl .... _ ,...w-.-. d d iB ı y_nn birliklerdir. Bunların faal:yetle- fında bütün azasının tam sportmen-
-~DI fiOZHET ÇANÇAR l te,ş~ilatın bölgeler içi~dek~ ilk amir cak, ve .her yükseliş t.oplu olarak ~·a- e ır. u~ ar: . .. .. ri valinin emrinde memleket mü da- ce hareket etme.si lazımdır. 
~ 1 Jerı ve başkanları valılerdır. V'.e he- vaş yav~ olacaktır. 12-13 ~aşında hır boluk. f .. . 1 caktır İzmir gençlerine hitap edi,.·or.um: 

1 f) ·.a· a .111 H , .... :..? • ,. t ~reti umumiyesinin am 'ri de beden Beden terbiyesi nizamnames,inde ıE-16-17 yaşındakHe1 bir ibölGk. aası uzerıne 0 . a .. · . . " 
I ft ~ • '" 6:1 q n ı ş h Id s1n kulupler b o Ya)<ında size yapıiacak olan res-'-W .ıu--ı B..ı'~ •o'--&. terbiyesi genel dire.ktörlüğüdür. kulüplerin faaljyeti iki kısma ayrıl- un ar Yaşlarına göre ayrılacak- .. u a e ~ . _ ınuz ug n,. 
" - _,,,,,. A<ııtf b ı k k a ntıbak ed 1 k b mi tebliğe hazırlanınız. Reşmi tebli-.,.. il~ Parliri bit1en l,i1"1• Bu teşkilat iç.erisinde yalnız ~s - mıştır. iBirisi mcc\rnri, ikincisi ihtiyll- Inn şu e erde beden tcr},>j;}'esi yapar u anun 1 er er en er: 

!' 'l'~: hmfr _ ANADOLU kedere, talebelere ve diğer devlet ri ;faaliyet y.e hareketlerdir. hır. kes, he~ ana b~~a çoculdarmı. ken~ı gat yapJ1ınca hemen gem;t k kulUp-
ttEl'ON: n7ı. Po8t« kvt ·.ıns müesseselerine dahil olan buluna- Mecburi olan faaliyetlerde: Yüz- 18-22 yaşında olanlar da her tiir- isteklerıyle kuluplere kaydettırrpelı- !er.ipe koşunuz. Ve kendi idmanla-
4 un. ;ınazlar ve bu teşkıJata giremezler, me atleti~rn. kar olan yerlerde ka- Jti s~or h~.re)<etleri yapabilirler. dir!e~ .. v c k~ydettirirlerken; ku)üp- rınıza ve yurd müdafaasına hazır-
~'8 O N li: » E 1' A 1 l' l Talebeler, maarif vekaletinin idaresi yak, askerliğe hazırlık talimlerj, ni- Bı·r-kulup bir mekteptir. ;Kulüp Jerımızın em~ıı • .olarak; ç?cuğum~ !anmız. 
"'4la l.ıDO, ~Uı •1l~' 100 altında kendi teşekkülleri içinde bu şan almak. teşk latları tamamlandıktan ıSonra wyıf ve çelım ız olarak sıze te-. dı İzmir gençlik alaynıın ilk kurulu-

. ..,,,,,,,...,. .,.,...,. faaliyetleri ynpacaklardır. Bu,nlar µıe.cburl olanlardır. Y.e bu halkevlerinin ~·anında wiJletin ve i!.diyorurn. Opu çalıştınn a'k mernle- u ıve ilk nüvesini bu cumhuriyet 
t..,_aıs::... ..."' ..,. ' Arkadaşlar; hareketler toplu bir halde ~·apıla - yurdun birer terbiye pıüe esec;.j paıl- k te nafi ibir hale koyun demel"dir. bayramında gösteriniz. Ayni zaman-

llı:a lltemJeketler Jffn ıenelJt Buraya gelmeden evvel muhtelif cakt.Jr. ni alacakl_a.rdır. Parti ana l}izamna - G~nçlik kulüpleri için bir sport - da cumhuriyet bayramındaki bu 
~tıQ•°bc)ne Ocrrti 27 liradır. viia:ret ve kasabalardaki spor kulüp- İhtiyari olanlar da: Futbol, güreş, nıesinde de bu ı;nevzu fardır. menlik mükiıfatı ihdacını diişünüyo- gösteriş izmir gençliğinin cumhurf-
~ reçmfı 111 "lhalar 25 kuru,tur !erini gördüm. Görmediğim mernle. eksrim, ten·s. Gençlik lsuJüplsrin·n heyeti umu- rom. Bu mUkufat nakdi mükafat ile yete ve asil başkaqımız olan mi)H 

\ıı.. 4
DoLU MATBAASINDA. ketlerdeki spor kulüplerinin mahi,. gibi sporlatdır. miyesi mefruz olan teşekküller de .. birlikte verilecekfr. Bu. mükafııtı ~ef t~met İnönüne bağlılığının bir. 

~ BA~ll.MJŞTIR yetini de a6rdilklerimle mukayese .Bizim iençlik kulüplerimiz yaş ğildir. Buniar. biribirlerfni tamamlı- kazanmak için kulilbiln bır SC'nP zsı.r- ıf.,de!IJ olacaktır. 
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Harp uzun sürerse, totaliter n1illetler öz yurdlarını müda. 
faa etmek için değil, başka milletlerin topraklarını istila 
için öldüklerini anlıyacaklar ve harpten soğuyacaklardır 
Yüzbaşı Lidel Hart Büyük Britan

~ianın en büyük askeri münekkidle

·-:iiiiii1~~~ rinden biridir. Senelerdenberi Tay
~~ -· mis gazete:::inin askeri muharrirliğini 

yapar. Son zamanlarda cİngilterenin 
müdafaası> isimli bir de kitap yaz
mıştır. Fransızca Paris - Suardan 
aldığımız aşağıdaki makalesinde ise 
münekkid yeni harplerin esas mese
lelerini tekik ediyor. 

Büyük devletlerin erkanıharbi

yelerinde hakim olan fikir, düşmana 

- Evlenmenin insana bir çok fedakarlıklar yüklediğini 
zaman senin her gün yemek yapmak icap edecek. 

tabii bilir sin. Mesela karı koca olduğumuz daima ve çok kuvvetli bir surette ta
arruzla harp eden düşman kuvvetini 
imha etmek; düşüncesidir. Bu dev-Tabii... Fakat sen de onları yiye ceksin. 
letlerin orduları daima büyük cüzil. 4 • - \ 

Teşhis 
Doktor hastayı iyice muayene et

tikten sonra : 
- Merak edilecek bir ~ey yok, 

dedi. Kalbiniz sağlam, yetmiş yaşı
na kadar yaşarsınız. 

- Fakat doktor ben zaten yetmiş 
ya~ındayım. 

- Gördünüz mü tahminimde ne 
kadar isabet var. 

Kadın kocasının yanına sokuldu: 
- Kocacığım, dedi, seli çok çalı· 

şıyorsun. Fazla yoruldun. Seninle on 
beş gün için şöyle kırlık, köyiimsü 
bir yere gidelim. 
Adamcağız içini çekti: 
- Cok isterim amma .. 
- Am;ısı ne?? 
- İmkanı yok.. ÖdemeI"lic; bir 

I rade kuvveti 
İradesi kuvvetlidir, fakat bir ku

suru ayaş olmasıdır. Meyhanin ö ~ 
nüııden geçerken durakladı, tered -
::f üd etti ve nihayet karar vererek 
vüri.idü ve meyhaneyi geçti. 

İki adım kadar ötede tekrar dur 
:lu, kendi kendine söylendi: 

- Bravo bana.. Söziimde dur -
-lum, Şimdi mükafatan bir kaç ka-

tamlar halinde harekete hazırdır. He 
le son zamanların yeni nazariyeleri 
göz önünde tutularak bu cüzü tam
lrır eski erkiinıharplerin hayalinden 
bile geçmiye bir hareket kudrei ve-
rilmiştir. Almanyanın harp ed.ebiyatı fngı11İz harp cemileri 

sürü borçlarımı diişünmem lazım. 
- İyiya işte!. Buları köyde sakin 

ve dinlenmiş bir kafa ile düşünür
Büyükadada bir pansiyonda pe- ·· sun. 

- =·*·=-
Tabldot 

foh atmağı hak ettim ya .. 

** 

Tasarruf 

cşimşek harbi, nazariyesinin etrafın rinin bir işe yaramadığına kai'i bir kolaydır. Çünkü burada cephenill 
da· toplanmıştır. Birkaç sene evvel delildir. Bu münekkidi ere göre Fran- uzunluğu yüzünden Alman merda• 
İtalyan ordusunun salahiyet sahibi sız askeri müdafaada kalmayıp taar- nesinin şümüllü bir taarruz yapması 
e·r~~a~u .~siper. harb.inin '. modası geç- ruza geçseydi nefer, silah, bilhassa kolay değildir. Cephe her noktadt 
tıgmı soylemışlerdı; Zıra: cTankla- iğneli tüfekler bakımından çok kuv- ayni kuvvetle müdafaa edilemez, t•
rın VP. harp arabalarının ilk taarruzu vetli olan Fransız ordusu 1870 har- biye ve sevkülceyş maharetleri bıJ 
düşman siperlerini tarumar edecek bini za:rerJe bitirebilirdi. Bu fikir doğ cephe üzerinde işe yarar. Fakat bU 
ve düşman kıtalannı açıkça harbe ru bile olsa, bu delil müdafaa siste- cephede taarruz edebilecek bir ku\'• 
icbar edecektir. Bu vasıtalar sayesin- minin aleyhinde bulunmağa kafi de- veti İngiltere garp cephesinden ayı• 

Hasis adam, oğluna: de ileriye hareket eden ordular oka- ğildir. Çünkü harp silahları bu müd- rabilir? Halbuki harbin ilk i'ilnle• !İn para ile yer bulmuştu. Arndan 
bir kaç gün geçtikten sonra söylenip 
duruyordu. 

- Bir gün bana burasını tavsiye 

etmişlerdi. Ne mendebur yere düş

tüm. Böyle pansiyon mu olur? 
Pansiyonun diğer bir odasında o· 

turan arkadaşı güldü: 
- Öyle amma, bu pansiyonun 

iyi bir tarafı da var. 
- Allah allah, nedir o? 
- 1 nsan bu pansiyonda yemek 

yerse yemekten sonra denize girme
!'>inin sıhhi hiç bir mahzuru yok. 

---•C«OO>»•--

Fransız fıkrası 

11 - Müsrif haylaz, söz dinlemez dar süratle ilerliyeceklerdir ki geri- det ic;erisinde o kadar tekamül etmiş- rinde noksan kuvvetlerl& yapılacJ~ 
Kücük otomob l eni ye çeıdıen ~ıper xaınrıırg11. WKtI ıctn- tir ki, yarım amr evve1'Kfliir delile da- herhangı bir taarruz büyük bir zıfl-

' Çocuk şaşırdı: mıyacaktır., yanarak müdafaa sisteminin iflas atla tardedilebilir. 
Bizim foto Alinin şimdikinden - Ne yapayım ben anneciğim? İtalyan kuvvetlerinin İspanyadaki ettiği ileri sürülemez. İhtimal ki 1870 Umumi bir müdafaa sistemi ta1'ıP 

evvelki küçük otomobil müsveddesi· Kadın hiddetle cevap verdi: harekatı ihtimal ki bu fikirde bulu- harbinde Fransanın mağlübiyeti mil- etmek suretiyle zayiat asgari hadd' 
ni .sehirde bilmiyen hemen yok deni- - Daha ne yapacaksın? Üstelik nan italyan erkılnıharplerini sukutu dafaa sistemini kabulden ileri ge:I- indirilirse arasıra sarsma taarruzlJ~ 
lebilir. Ali bu otomobili yeni aldığı utanmadan «ne yaptım h da diyor- hayale uğratmıştır. Fakat askeri cü- miştir. Fakat bugünün müdafaası yapmak imkan tahtına girer. 
sıralarda bir arkadaşını gez:neğe da- sun. Ben sana cmerdivenleri ikişer zııtamlar maziye nazaran daha sü- 1870 in müdafaası mıdır? 1870 si- Bu neticelere şu suretle vasıl 010' 
•et etti. ikişer çık. Ayakkabıların böyle ya - ratle hareket edebilmişler ve birçok !ahları ne 1914, ne de 1939 silahla- nabilir. t 

b. · ı· d h d d manileri de hiçe saymışlardır. Bu rıdır. A) Asıl cephenin zauıf ,...erleJ'l'1l - Gel seninle :söyle Taksime ka- parsan ır mıs ı a a ayanın e- .; .; 

d k 
~ medim mj?? kadarını kabul etmek Iazımgelir. Bugünkü şerait dahilinde yeni bir mütemerkiz kuvvetli ateş altında bl' 

a rçı aım. oo*oo fapanya harbi devam ederken neş- harbin ilk günlerinde Fransa v.c İn- rakar:ık muayyen noktalara i)'jce 
ı kı' arkadaş arabaya güç bela gir- 1 S t f · h' t t l' t "" - Q [ ro unan ovye se erı ızme a ıma - gilterenin taarruzi bir harp sistemi hazırlanmış mevzii taarruzlar fSr 

di ve hareket edildi. Bir müddet son- rtak aşa mal namesinde şu madde vardır: cSovyet takip etmesi bir delilik olur. Çok ba- mak. 
ra davetli sordu: . Vaziyetleri iyi olmadığı için yal- ordusunun herhangi bir harpte vazi- sit bir hesap bunu i~pat eder. Çünkü B) Düşmanın muvasala yollarıtı~ 

-Taksime geldik mi? . . nız başlarına hayvan tedarik edemi- fesi kat'i bir zafer istihsal etmek ve seferberlikte İngiltere ve Fransa, mühimmat merkezlerine miltevecci 
Ç k 'k b'l ş d l . d 1 t•• - o tan, geçtı 1 e... ım 1 yeceklerini, üç köylü bir olup ortak- c iışman or usunu tamamiy e imha et Almanyanın 120 fırkasına ve İtalya sarsma taarruzları yapmak, (bU f' 

- Zevcenizin sesi kısılmış. Dün Osman beyden geçiyoruz. lasa bir eşek satın aldılar. Her gün mek olacaktır. Düşmana mevzilerin- ile müştereken hareket ettikleri hal- nrruzlar şedid topçu ateşleri ve tJ. 
dağ gezintisine çıktığımız zaman Ü· - Peki ama, ben otomobilin iki bi;isi kullanıyor ve besliyor, arala _ nin bütün imtidadınca ve bütün de- de İtalya ve Almanyanın 210 fırka-' yare bombardımanları ile yapıııtJe• 
§Ütmüş olacak. tarafında uzun bir duvardan başka rında hiç ihtilaf çıkmıyordu. rinliğince hücum etmek gerektir. On- sına karşı ancak 60-70 fırka sefer- C) Bahri kuvvetlerden istifade e 

11
, 

- Hayır, üşütmekten filan değil. bir lftg~fd:üyorum Bir eşeği, ortaklardan birinin ço- dan sonra düşman çember içerisine ı ber edebilirler. Mehareti de, liyaka- rek düşmanı tecrid etmek. DiiŞ~e· 
- Ye neden? cuğu alarak komşuya tarlaya git - alınır ve imha edilir. Bugünün harp ti de ne olursa olsun hiçbir kumandan nın, kuvvetlerinin takviye edert11 P' 
- Kayalıklar aksiseda yapıyordu. - O duvar değil, kaldırımların mek üzere yola çıkmıştı. Yarı yolda vasıtaları düşmanın bütün harp cep-

1 
bu kadar gayri müsaid şerait alında ceği noktalara ihraç hareketi r" 

Son söz bende kalsın diye ısrar etti. kenarı 1 hayvan durdu ve bir daha ne ilerledi hesi boyunca ayni zamanda mağlüp harp cephesinin hiç bir noktasında mak. . d' 
-----«<***»> ne de geriledi. edilmesine müsaiddir.> harekat icı·ası için lazım gelen aded D) Düşman topraklan içerisl\. 

c:::::' ~ ---- Çocuk bir müddet uğraştıktan 1914 te Rus merdane~i bug-iln için· faikiyetini temin edemez. 1/3 nisbetj umumi hayatı sektedar edecek de~1 

t• 
G sonra başa çıkamıyacağını anlayın- motörlü bir çığ olmuştur. 1 ancak hayalen 3/ 1 olarak görülebi- den ve havadan müşterek hücuJll 

9 

ca eşeği bir ağaca bağlıyarak koşa Taarruz lehindeki fikirler o kadar lir. Böyle bir hesap içerisinde taar- da bulunmak. ıW 
koşa babasının yanma giderek vazıhtır ki müdafaa etmek için uzun ruz hareketi yapmak bir felaket olur. Şu noktayı muhakkak olarak ~il• 
vaziyeti anlattı. Babası kızdı: ı;öze ihtiyaç yoktur. Taarruz fikrinin Hatta Rusya, Lehistan vs Romanya önünden uzak tutmak gerektir· ıılll 

- Sopan yok mu? Onun ne ise en kuvvetli müdafaası tek cümle içe- dahi kuvvetlerini Fransa ve lngilte- dafaa, düşman memleketlerinin.~ e"' 

yaradığını bilmiyor musun? ? - ri~inde yapılabilir. Bir düşman mev- re ile beraber terazinin ayni gözüne ve manevi ku\>veti üzerine tevcı s.ı· 
- Biliyorum baba. Fakat senden zii ancak taarruzla istila koysalar, garptaki Alman kuvvetle- dilmiş psikolojik bir taarruzdurdufll' 

bir şey öğrenmek istedim. olunur veya ancak taarruz karşısın- rinin bir Fransız ve İngiliz taarruzu- günün harbinde profesyonel or ı11t1Ş' 
- Nedir? da teslim olur. Bir harp, kelimenin na müsaid olacak miktara indirme- rın yerine bütün millet kaim ~~etıet 
- Eşeğin ne tarafı bizim? Baş ta- tam manasiyle ancak taarruzla kaza- leri çok şüphesizdir. tur. Onun için harp eden ını! dol 

rafı mı, gövdesi mi, ayakları mı? nılnbilir. Sonra taarruzun milletin Şimdi bir de Almanların şarktan uğrunda harp ettikleri gaye)erı!l l< i~' 
- Neden soruyorsun? psikolojisi üzerinde çok iyi tesirleri taarruza karar vermeleri ihtimali- ru ve mesru olduğuna knni ol~ıı ı.ıı· 
- Dayak atarken sopayı bizim ol- vardır. Taarruz hem ordunun hem de ni düşünelim ve bu takdirde İngiltere terler. Millet, muntazam o.r ti se''' 

mıyan taraflara vuracağım da.. milletin maneviyatını besler. ve Fransanın şarktaki müttefikleri dar disiplinli taarruz harpın~at LI' 

-=·*·=- Bununla beraber taarruz bir ordu- üzerine olan Alman tazyikini azal- seve sevketmek kolaydır. Fa aııe'·1 
y; yu e~ ziyade yoran ve yıpratan harp tabilmek için neler yapabileceklerini zun ve yıpratıcı bir mUcadele ~tıı11t1' 
arısı şeklıdir. Ordular, milletler taarruz tetkik edelim. Bu takdirde ingiltere, nlkülerin yardımı olmadan de'·ıırt' 

- Bana muhakkak beş lira ver- harplerinden sonra zayıflar. Frasanın müttefikleri bu devletleri bilmek çok güçtür. Harp u~.unyurdlli' 
melisin, şerefimi kurtarmak için IA.- Son harpler, hiç muvaffak olama- garp cephesinde derhal taarruza geç ederse totaliter milletler, oı 

1 
\':ıcıılC" 

zım.. mış, ve bir dereceye kadar muvaffak mek için siyaseten tazyik edecekler- rını istila için öld_üklerini ıınd:~. Jlııl" 
- Ver, ne yapayım ben de yar1sı- olmuş taarruzların bize birçok mi- dir. lar v~ harpten soguyac::ıklar rrllı tııı 

nı kurtarırım. sallerini vermiştir. Yalnız bu taarruz İngiltere müşterek emniyetini par- buki harp sulh cephesinin tn~j)tetıet 
-=·*·=- ların hepsinde taarruz eden oı·du mil- ça parça temi nedebilmiştir. İşte bazı reketile başlarsa o vakit bU ta )Jll~ıı:ı 

Ümit dafaa eden orduya nazaran silah ve devletlere garanti vererek bir taraflı yurdlarını korumak için caıı ·J· 
maddi vesait bakımından çok kuv~ paktlarla kalmış ve ancak bu şekilde çarpı~acnklardır. . •apıın rt11 

• 

Tezgahtar, güzellikle pek alakası vetlidir. Veyahut müdafaa eden or- sağlam bir tabiye sistemine erişebll- Bilhnss:ı taarruz harbı ~bi ._jste!Jl
1 

olmıyan kadına dil döktü: dutla ruhi bir panik vardır. Bir taar- miştir. İngiltere e~kiden şartlar ko- letlere karşı müdafaa h~. aesiııi ıll" 
- Bu pudrayı alınız bayan. Mar- ruz muvaffak olmak için müdafaa şarak müşerek emniyet istemleri ku- tutm::ık düşman milir:~nh~;~ ssJ1ııs~~: 

len Ditrih bile bunu kullanıyor. edenlerin 3 misli kuvvete muhtaçtır. rabiliyordu. Bugün koşulan şartları afa uğratır. İhtimal_ ı fi vaıiYet ~ 1, 

Kadın - Şu aüzel manzara, nefis hava, 
hatırlatmıyor mu~. 

Kadın yüzünü buruşturdu: l\Iüdafaa için müdafaa fikrine mu- kabul ederek müdafaayı dilşUnUyor. da bazı yerlerde co~:~ naııftıB~.'° ıı· 
sıcak güneş, sana bir ıeyler - Geçen sefer bu sözünüze al- ıha lif olaıı askerler, müdafaa sistemi İngiltere şarkta dahi kolay kolay bir \ z~~den ctanrruz en ~) ı ın umi)•e ıtıb t· 

danmıştım. Fakat pudrayı sürdükten aleyhindeki milcerred delillerini taarruz harbine girişemez. Vakıa 1 b.ılır. Fakat heyetı um en iYİ tııtl 
sonra yalan söylediğinizi anladım; 11870 harbi üzerine istnad ettirirler. şark sahasında taarruz İngiltete ve 

1

1 rıylc harpte cmüdafaıt Erkek - l:.I'tırlatıyor ... Askerliği mi ve manevraları. 
- F rans.;t; karik;:.tü:-ü - Marlene aene benzememittim. Onlar i~in bu harp müdafaa harple- Fransa için garpta taarruzdan naha ruzclur.• 
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D_nizli' de ----- Bira hiç gelmemiş 
Me~'eOeOerr 

Fransız Filozoflar1ndan Alfred Foui 
lee'nin bazı düşünceleri 

---- * * * ----- Akh• b• k Manisada sar, mamur ır a- ç· 1 b .. b. 
• • ırıgene er, ırı ır-

Ucuzladığı günden• 
beri Denizli biradan 

mahrumdur 0 ta tedrisat program- sa ba halıne gel yor terine girdiler 
Denizli meb'usları intihap 

iki cingene öldü bir dairesinde geziye çıktılar ları hakkında --
ı 

Biitdiı muallimler icin felsefi bir 

Belediyenin 300 bin liralık istikraz 
ile yeni inşaat yapılacak 

' k [ 1 
Tatil devresini şehrimizde geçir· 

ço yara ı var mekte olan vilayetimiz mebuslan 
Manisa, (Hususi) - Bağlarda doktor Hamdi Berkman, doktor Ka 

çalışılmak üzere şehrimize gelen çin- zım Samanlı, Yusuf Başkaya, Fahri 
geneler Gediz kenarındaki çadırların Akçe Kocaakçe, Tahir Bir kay in ti· 
da kavgaya tutuşmu~lardır. Arala- hap dai~elerinde bulunan bütün ka· 
rında iki ölü, bir çok yaralılar var - za, nahiye ve köyleri dolasmak, ve 

• 
kültürün zarureti 

Yazan: Rahmi Balaban 
-7-

Hatrfyet ve demokraside içtimai 1 Madamki _bütün bu r:1üddet süre-
birliğin büyük vasıtası, filozofidir.

1 
since, filozotlar, bu ?a~ı pr?test~ e

Fenciler ve edebiyatçılar, ekseriya derek muvaffakıyetsızlık ıle netıce
ba_ş~larının fikirlerine karşı müs~- lehe~~ğini :ö~ced~n. sö~ledıler. Ma: 
mahakar değildirler. Bunlar zıt fı- damkı ahlakı ve ıçtımaı. meselelerı 
kirleir derin ve müşterek sebepleri- ciddi surette uğra~an fılozoflard~r. 
ni kavrıyainazlar. Zira bu sebeb, ru- Madamki filozoflar, ç~cuğa Yeril -
hu beşerin derinliklerine dalmış olup mesi lazır:ı gelen {maxım~ re\·eren
haricialem ile veya sosyete ile esaslı tia) yı daınıa vermekte mısal oldu -
münasebetlerinde tezahür eder. lar. 
Fenciler şu iki haldedirler: Madamki filozofi ders, canlığıyle 

dır. müntehipleriyle konuşmak üzere ter 
Manisa Heyeti: tip eyledikleri seyahate bugün baş-

Otuz ağustos zafer bayramı Dum lamışlardır. 
lupınarda ve Afyonda yapılacak 
merasimde bulunmak üzere vilayet Mebuslarımız müntehiplerinin di
umumi meclisi azasından Hilmi Ba- lek ve ihtiyaçlarını bizzat dinliyecek· 
kır, Be!ediye azasından Safure Ka- lerdir. 
raosman, C. H. Partisi namına orta . 
mektep muallimlerinden Cemal Sez- Dumlupınara gidecek. heyet: 
gin seçildi. Zafer bayramından ev· 30 ağustos zafer bayranıında Dum 
vel hazırlanan çelengi hamilen Af- lupınarda yapılacak merasime iştirak 
yona hareket edeceklerdir. etmek üzere vilayet umumi meclisi 

• ni ve belediye meclisini ve C. H. 
yapılmasını temin etmektedirler. p . . . ·1 ·· k"Qilik bir heyet 

t h . "d . . 1 lk .. d. atıeını temsı en uç ı:I' n ıE':lr ı nr,.sının na a go .. ter ı- "d k · 
gösterdiği ği kolaylık tütün zürraını memnun Dumlupınara gı ece ·tır. 

Ya hi~ inanmamak veya körcesi- talebeyi cezbetmekte ve olnarı en a-
ne inanmak. Ya Iakayıt kalmak veya licenap ve asil ümitlerle dolu hislere Akhiıardan bir ,.örünüt 
miiaamahaaızlık. Zevahirin ötesi alıştırmaktadır. Akhisar, (Hususi) - Belediye,! rını dolaşarak idarenin 
hakkında hararetli arama, samımı Madamki filozofi dersleri bir nevi istikraz ettiği 300 bin lira ile şehrin 1 şekilde tütünlerin ihzar ve balya bırakmıştır. Şehidler abidesine konulacak çe

lenk lzmirde hazırlanmaktadır. · ** bir fikir içinde bir hakikat parçası is_tikbal in~a etme d_cr~leridir bu ta~- bir çok ihtiyaçlarını karşılamak için 
bulunduğuna inanma: İşte filozofik dırde tedrısata yenı bır veçhe verıl- faaliyete geçmi~ bir haldedir. 
zihniyetin bariz vasfı budur. Bunsuz mek gerektir. Bu veçhe, felsefi :ve bu Muazzam bir belediye sarayı inşa 
insanlar arasında rasyonel hakiki bir haysyet le ahlaki ve çtmai olmaldı- edilecektir. Projeleri tasdik edilmek Me b' usların etkikleri Bira buhranı: 

Bira fiyatları ucuzlatıldığı tarih
ten beri şehrimize hiç bira gelme • 
miş ve mevcudu da bulunmamış ol 
duğundan halkımız, bilhassa bira 
:neraklıları bu ucuzlama fırsat \•e ni .. 
metinden istifade edememişl .. rdir. ' 

bağ asla olamaz. Kendi doktorinine dır;, . . üzere Ankaraya gönderilmi~tir. 
zıd olan doktorini -Bu ona yanlış -<U sırada mkteplerımızden {yurd- Ayni zamanda modern bir mez· 
ve hatta gayri ahlaki görünse hile- culu~ ve medeni_yet-civigue) de~si baha da vücude getirilecektir. 
anlamıyan bir filozof, ipso fucto, fi- d_e dınl~nmek~edır. Bu d~rumdan ı~- Belediye tarafından Y eldeğirme
lozofluk ile alakasını kesmiş demek- tıfade ı~~· antı ~e~okratı~. ~~~ay.ul ninde yapılan gazinodan ba~ka park 
tir. Bu durum müsbet ve kati bilgi lerle mucadele ıçın, he~ t~.ırlu_ ı~tı : içinde de güzel bir gazino inşa etti
karşıaında fenciye yakışır ama filo- han ve namzedlerde a~l~kı ve ıçtım~ı rilmiştir. Bol elektrik ışığı. renkli ' 

Aydın, Nazilli ve havalis~nde 
aileklcri tcsbit edilivo~ 

halkın 

zofa değil.. fels~f~ arıyalım; ~akıkı demok.ratı_k şemsiyeler, hasır koltuklarla güzel 
Şüphesiz hiç bir fende, felsefe ka- v_e sı~ık es~sı te~rısat b~dur. Hı~_bı_r oturac;:ak yerler vücude getirilmiştir. 

dar hararetli münakaşa edilmez. -bel- sıya~ı partı, a?lak ~edr~s~tının unı- Bütün aileler gecelerini ağaçlar al

iŞ'iJi''in'(df~'fii":'"~fQjj'in}'(dfa\'inl 
: , ............................................................................................................ , .. 

150 yaşınde ki din meselelerinde de edilir- fakat versıteye de gırmesıne ıtıraz etmez. tında geçirmektedirler. 
hiç bir yerde de, felsefedeki kadar Yavaş ya;~ş bu ça~ta adaz:nlar ha - Akhisar elektirik cereyanı gece 
karşılıklı anlaşılmaz; karşılıklı mü- z.ırlamak ıçı~, edebıyat, tarıh v~ fen gündüz işlemekte, elektirik fabrika
samaha edilmez, karşılıklı hürmet lısans ve agregasyonlarında fılozo- sına ilav edilen buz fabrika ı da 
~ailıne.z. Zira filozofi zi niyetin e• f .. ·· . . ri · · Akhısnr ve cıvar nzn ve l<öylcrın 
sası; her fikrin derinliğine inerek Mukemmel hır paleogr~f veya buz ihtiyacını temin etmektedir. 

Budapeşte liseleri talebesi, şehrin hayvanat bahçesinde buiunan biı 
filin yüz ellinci yıldönUmü münasebetiyle parlak merasim yapmıslar, 
}la!\'~\1[\t )\al) esiM.knq r giderek Siyam isminde olan bu lıir bu_çuk, 
asırlık lıayvnnı cyaşn~ın Siyam> seslerj arasında alkışlamışlardır. 

insani orijini ve evrensel kıymetiıı= h~yvanatçının _mutlaka mukemmel Cac!deler arözözler ve sulama a
kavrıyabilmektir. Münakaşadan son bır hoca ol?'ası ıca~ e_tm~z. ~ akat bu- rabaları ile mütemadiyen sulanmak
ta barışma: işte bu felsefenin ta ken· na mukabıl farzedınız kı, hır felsefe ta ve caddelerde tozdan eser görül
disidir. Zira felsefenin mevzuu ru· agrejesi - ki şüphesiz fen başolyesini memektedir. 
hu beşerin ve evrensel hakikati~ bir· ~apmıştı - tarih v_e tabiiyat okutma· Parti bina'3ının inşaatı sona ermiş.. Tetkik gezisi yapan m~budarımız 
liği meselesidir. Felsefe, birlik ve kar ga mecbur olsa, bıraz hazırlıktan son tir. Eelektirik tesisatı da ikmal edil- Ardın, (Hususi) - Vilayetimiz 
§ılıklı sevgi ile nihayetlenir. Hürri- ra, bunları mektepçilik bakımından mek iizeredir. mebuslarının toplu bi rhalde geçen 
Yet ve tesanüt prensiplerini, bilahare profesyonel tarihçi ve tabiiyatçıdan Halkevi radyosu da faaliyet gec· hafta ortaklara giderek zirai kredi 
hayatta da muhafaza etmelerini ve C'.>k daha iyi okutur, Mevzua hakim- mek iiznedir. KaQ~banın muhtt>lif kooperatifinin umumi heyet 
Yaşatmalarını gençliğe ilham etmeli- dir. Mevzua: Birlik, sadelik, umu - yedi verine hoparlor konarak halka toplantısında hazır bulunduklarını 
dir. milik. bilhassa (ki.içük hadüıeler) in muzik. konft>rans, ajans haberleri ve mahalli ihtiyaçlar ve dilekler ü -

Bugür. bile ihtiyarlığına rağmen neşeli, glirbüz bir fil olan Siyam, ya
şadığı uzun ömür içerisinde birçok tarihi vaklar görmüştür. Siyam 
178~ı yılında Hindistanda Misor diyarının son sultanı olan Tipa Sahi
µin :arayında doğmuştur. Ilu sultan büyük Napolyonun müttefikiydi. 
Fran:-.ızları çok sevdiğinden askerlerine tıpkı Fransız neferlerinin elbi
.:<esini giydirmişti. Her sene Napolyona birçok hediyeler gönderen su}. 
tan bir senede bu hediyler aragında henüz genç yahut çocuk sayılacak 
bir yaşta Siyamı kattı. 

Bazı noktalarda filozoflar arasın· çok üstünde olan sahalardan ,..,.]en yetistirilecektir. zerinde halkla temaslara başladıkla-
dn mevcud olan ihtilaf ifrat derece nağmeyi yani vüksek his ve fikir!eri Vilayetimiz içinde Akhisar kadar rını yazmış ve bu haftada diğer ka -
büyültülerek gösterilr:ıektedir Ve ~etirebilir. BBütün felsefe h0caları d b l k b d d w "ld" za ve nahiyelere gideceklerini bildir-, · . • . .. ra yosu o asa a mevcu egı ır. 

ruhu be erin mahiyetine ait olan bu ~ıbı talebenın naka ve heyecanını, H h k h d d m·ştik. 
1 kb"" s· h l fA emen er a ve ve ev e ra yonun :\Iebuslarımızdan Nuri Göktepe , 
tearanlık meseleler üstünde egw er ta- mevzua çe ur. ır oco, fese ı · · · ·1 k d" . • sesı ısıtı me te ır. - t k k d kt ş k. Ş 
tıhçiler, edebiyatçılar, fenciler ol - zevk ve zihniyetten mahrum ise, ne H . k b" . "k mum az ayna ve 0

• or a ır e-
. k d "l" 1 1 k b. ava urumu ınası ın~aatı ı - ner dün sabah Söke tr~niyle şehrimi 

tnuş olsaydı fılozoflardan daha az a ar a ım o ursa o sun, na ıs ır l . . . ~ . 
"'nl b·ı· 1 d" ç·· k". 1 b profesör ve mürebbi demektir EO.er ma edılmış ve kurum yenı bınasına ze gelmişler ve buradan kendilerine .... aşa ı ır er ı. un u on arın u · · ~ kl d w 
tneaeleler hakkında ne metodik bil- tedrisatta ciddi ıslahat isteniliyorsa na e erek çalışma~a başlamıştır. iltihak eden BB. Adnan, :\Iender.e<: 
iileri, ne de hal vasıtalaJjı vardır. pedagojinin ilk tatbik edilecek pren- Hummalı bir inşaat göze çarp - ve Elem :\lenderes ile birlikte ayni 
Böyle olunca, edebiyat, tarih, fen sibi işte budur. ~~kta, her ta~afta modern binalar trenle Nazilliye gitmişlerdir. 
Vasıtasiyle ahlaki ve irtimat terbiye s· d" . b b"l" . . T yukselmektedır. Mebug]ar Xazillide. ög-leden e\"\'el 

:ıı- ım ı sız ana sora ı ırsınız: a- T'" .. 
Çok daha ziyade ihtilaflı olurdu. Ha· .h' d b. t f h l ulun: hükO.meti, belediyeyi, parti ve halke-
" . . .. rı , gramer, e e ıya , en oca arın- T".t"" ı 1.. ·· k l" .rat ve cemıyete aıt buyük meselele- .. .. u un ma.ı~u unun ırım ame ıye-
rin zenbereği felsefedir. da gorul~n hatalardan, felsefe hoca· sine hummalı bir faaliyetle devam e· 

Filozofların, üzerinde ittifak et- larında hıç yok mu? dilmekte, bir çok kısımlarda da kır· 

vini; öğleden sonra da zirnat banka
sını ziyaret etmişlerdir. Müteakiben 
basma fabrikasına giderek f ebrikayı 
gezd:kten ve burada üç buçuk saat 
kadar tetkikatta bulunduktan sonra 

tikleri meseleler, zannolunluğundan Ben bazı genç felsefe hocalarına ma ameliyatına son verilmektedir. 
<inha çoktur. Henüz ittifak edilemi- da: Diyalektik veya metafizik ince- Havaların müsait gitmesi ekimin az
Ycnlerde ise bu ittifakı yapacak ta- liklere dalarak talebenin vasati se- lığı ve nefisliği bu yıl tütün satışla
tihçiler, edebiyatçılar değildir. Teo- ,·iyesini hazan aşmaları sebebiyle rında iyi ~eticeler alınacağı ümit e - Halkevine gelmişlerdir. Halkevine 
lojiyenlerin kör inanı ile filozofların 1tablarda bulunmuşumdur. Bununia dilmektedır. İnhisar idaresi bnşta !onunda başta Nazilli kaymakamı ol
ahlakçıların, içtimaiyatçıların ara. beraber seviyeden yüksek olan bir müdür olduğu halde tütün saha!a
l'rıaaı al'asında bir orta yoktur. İman, felsefe dersinde, ruhları alçaltacak -------------
~İttikçe azalıyorsa bunun yerine an- bir tehlike yoktur. Bunda, hadise ve K11.~adrrsı ..,da 
~k rasyonel inan kaim olabilir. Pas- rakkamlarla dolu bir tarih dersinin, ............ •• •• ......... . 

~l şöyle dedi: .. clyi ~~ş~nmeğ~ ~a- isimlerle yüklü bir coğrafya dersi· yeni kaymakam 
1§alırn. lşte ahlakın bmncı prensıbı.~ nın, 
~ Hülasa, mad~ .. ki e~e~iya:çılar, Pek alimane bir gramer dersinin, j se baş) ad l 
arnanımızın ahlakı ve ıçtımaı me· Pek tarihi ve kritik bir edebiyat 'l> 

•elelerine yabancı kalarak ince b~ dersinin, Kuşadası, (Hususi) - Yeni kay-
edebiyatın tefarrüat noktalarına dal- Ahmaklaştırıcı vasfı yoktur. Fel- makam B. Etem Yftkiner buraya ge-
l'rıakla. sefeye lazım gelen ehemmiyet veri- lip vazifesine ba~ladı. 

mak üzere bütün memurlar, cemiyet 
ler ve halk mümessilleri de toplan
mışlar, kazanın umumi vaziyeti ve 
muhtelif dilekler üzerinde konuşmuş 
!ardır. 

Orta mekteb binası ihtiyacı, asayi~ 
meselesi, umumi sıhhat vaziyeti Na
zilli halkının başlıca dilekleri arasın 
dadır. Bazı kanun maddeleri üzerin 
de de mülfı.hazalar ve mütalealar yü 
rUtülmii tür. · 

Siyam uğrlu bir günde doğmuş olsa gerektir. Çünkü parlayan talihi 
onu ~araytlan P.araya götürüyordu. Büyük Napolyon l\Iari - Luizle ev. 
lenirken A vustur.ra imparatoru b:rinci Fransuvanın hayvan] arı çok 
~Hdiğini bildiği için filin kayınpederine hed:ye etti. Syam, mareşal Be~
fyenin refakatinde A vusturyaya yollandı. 

Fil Şönbrün sarayının bahçesine yerleşti. Şehrin ziyentlerinden biri
sini teşkil etti. Bütün Viyana halkı, hatta bütün Avu::;turya Siyamı gör
mek için Şöbrün sarayına akın etti. 1896 da Siyam yeni bir seyahat 
yaptı. !llacarisatnın birinci senei devriyesi tesit edilirken Avusturya • 
l\Iacaristan imparatoru Fransuva - jozef Siyamı Budapeşte hayvanat 
bahçesine hediye etti. 

Bu ~adar uzun bir hayat ve bu kndar çok ~eyahat Siyamı başka ba,.. 
ka nesıllere mensup, huyJnrı lıiribirine benzemiyen in.snıılarla karşılaş
tırmıştır. Siyam bu uzun ömrünü daima neşe içerisinde geçirmiş değil. 
dir. Ara sıra kızdığı günler de olur. Siyamın kızgınlığı hayli korkunç
tu_r. Şömbrün sarayında yaşadığı müddet içerisinde üç bekçiyi çiğne
~ı~.' B-~~-a~eşte hayvanat bahçesinde iki bekçi öldürmüştür. Son bekç~ 
yı olduru~u on sene evveldir. Siyamın dişi ağrıyordu. Bekçi sevgili hay. 
vamn ı~tırabını dindirmek için bir parça asprin yutturmak istedi. Bir 
p~rça t~birini görüp te bunun bir iki komprime olduğunu sanmayınız. 
Fıle verılen en az toz aspirin yarım kilodur. Bt>kçinin kendisine zorla 
b~ yarım kilo aspirini yulturmağa kalkışması fili hiddetlendirdi. Bekçi
yı yere vurdu ve göğsünü çiğniyerek öldürdü. 

__ Fakat son g~nlerde b_u 150 yaşındaki fil çok mesuddur. ÇUnkü her 
gun çocuklar zıynret edıyorlar. Her gelen çocuğun elinde bir sepet ha
vuç var. 

Budapeşte ljseler: talebesinin muallimlerile beraber 150 vaşındakf 
fil şerefine yaptıkları merasimde, talebeden birisi, bütün Ji;eliler na
mına uzun bir nutuktan hiçbir şey anlamamış olduğu açıktır. Fakat nu
tuktan sonra kendisine sunulan tatlıları ve yemişleri büyük bir zevk 
içerisinde yemi~tir. · 

Her gün demir yemeli! 
l l" arihçiler tarihte ahlaklaştırıcı §ey lerek felsefe hocalarının ahlaki ve Bir buçuk ay mezun bulunan müd 
erden ziyade ahlaksızla~tmcı hadi- içtimai vazifelerinin ne kadar mü - deiumumi Feyzi de gelmiştir. Ka?a· 
&eler bulmakla. him olduğu anlasıldığı gün, felsefe mız jandarma kumandanlığına yüz· 

M~buslnrımız gene toplu bir halde 
yarın Karacasuya hareket edecekler
dir. 

Biliyorsunuz, kanımızda hemoglobin denilen bir madde vardır ki 
kanın kırmızı küreciklerini teşkil eder' c havanın müvellidilhumuzaı::ını 
akciğerlerden alıp kana getiren de bu maddedir. 

Hemoglobin be en ziynde demirden terekküp eder. <:) Fenciler, kendi hususi fenlerin- taleoeleri çoğalacak ve f!!lsefe hoca- başı Bay Hamdi tayin edilmi~tir. İncir meselesi: ;:n ötesini görmiyerek hirfet ada- ları da bu çok ve mütenevvi talebe D N . Ş . l\Iebuslarımız, Ortaklarda yuptık-
8 ı olarak kaldılar. Ve bir çeyrek a· arasında onların seviyele,..ine daha · f • 1 r i e ffiS 1 ları tetkikat estıasında incir rnü~tah 
ltdcınberi böyle gidiyor. uygun hareket edebileceklerdir. G .. 1 sili erinin yerinde ve kanunn uygun 

Onun için vücudun demire çok ihtiyacı vardır. Vücud demir almazsn 
kanda hemoglcfbin azalır vilcud zaif düşer, insan kansız kalır, rengi 
solar .. 

t l Filologlar, gramerciler, edebiyat- Bununla beraber ben diğer biitün 1 un ere Il buldukları ctilekler"ni viliiy-et mnka 

t.'ka~, edebi münekkitler matema· derslerin profe~örlerinin bir de filo· mına arzetmi·ler, vilueyt maka-
ı J f f l Emrazı intaniye hastanesi 18-,, cı P.r, fizikciler, kimyacılar, tabii- zo i pro esörü o malarını istivor de- mınca da bu dilek yerinde görüle -

.rat 1 1 B 1 1 - buratuvar ıefi k 1 k · 
,,. 1 ~1 ar, bütün hüımii niyetlerine Vf> ği im. en speya isterin her türlüsü- re a L adarlara emir \•erilmişt r . 
... eı<:~l Hastalarını Tilkilik Menzil So-
t h

a. r-.rına raszmen tt>d,..iııatı ve klasil-- ne itimad edemiyorum. Hatta ruhi- MPlıu~larımız vilfı.ret makamının 
a 1 kak 15 No. da kabul eder. ~ 

•
1
,,. sı ı bozd., l::ır. Siyantifik tahsili vat, mantık, metafi7ik miitl"hassı~- bu aluka ve ha sasivet 'eri incir böl 
"' b · '101:)7 Cı el' et eceremediler. - Devamı 8 inci sahifede - 1.-.~==~====::.:t:;ı:;:~~.;..-ı gesi halkını çok mu l!nn ıs etmiştir. 

O hnlde vücuda bol bol demir temin etmek l:lzım .Fakat umumiyetle 
yerliğimiz maddeler nrnsında demir rnilrekkebatını havi olanlar azdır. 
Onun için, demir bulunan yiyeceklerden her gün cok çok yemek Hl•ım
dır. Bunlar da başlıca ım yiy.eceklerdir. 

Yumt\ı ti, yeşil riH>ftiklı sEözeler, uütun hububat ve et. 
,...._ 
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- Betler fı 7 nci Sahifede - 1 

laruıa bile .. Beıılin istediğim; bütün 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p1ofus6rlerin kuvvetli~rfu~efuve 

Nakleden: ** ahlait kültür sahibi olmaladınr. Çün 

15 kü onlar ancak bu ıııuretle hakiki mü 
- - relıLi olabilirler. 

F h dd. k d" · 1tında bı-j 0 d Vatanın müstakbel ahlaki ve iç-a re ın en mı zan a y r u. . A • • • • • " • 

rakacak her hangi bir şüpheyi izale Leonçini esasen Ferdinandın ta- tımaı ınkışafmı, ıstıkbalde dah.ılı. ı~-

'l.J Ağustos 1939 PAZAR 

J pony~, lngiıter~yi vurmdk için hir l\11üslüman 
birliği tesis etmek istiyormuş 

~ ... ~ -------------------~ .; "' :""... 

Ara his tanda Japon f aa iye ti ve 
Japon kabinesindeki ihti a la 

etmek için derhal lazım olan tedbir- kip ettiği siyaseti, ve kurduğu plan- tilal ve sarsıntılara düxmemesını ıs
leri aldı. Hakimiyeti altındaki yerle- ları pek ala biliyordu. Binaenaleyh tiyor ak: tedrisatı: (iki el bir baş 
ri muhafaza edebilmek ve ayni za- büsbütün ümidini kesmedi. için, herkes kendine Chacun pour 
manda tedarikatını tamamlıyabil - ~Yakayı kurtaran F ahreddine mü- sor) diye bağıran spesiyalistlerin e· 

mek için şimdilik sulha ihtiyacı var· laıo .oıu~~.'. d" K b . goist mücadelelerine, ;ndi hükümle- Japon Harbiye Nazırı oldukça. Müslüman imiş, Japonlar "harp 
dı. .. . . I 1 ıybe ubşun hu vek 

1 rı~tanCgebmlı~ re bırakmalıdır. Zira dekaran bir e 
Şu hale gore devletı Osmanıyeye ere em er are et ettı.. e e ı . .. .. .. .. . . . normal vaziyet,, şeklinde propaganda yapıyorlar 

itaat ve inkiyat lazımdı. Derhdal k~- ~~~nabn fahdiJle;iniEsboyl~dı.l.Fahred- :~b?at,bdar goluşlu, (Otılıtarıst) l\foskovada çıkan İzvestia gazete- kendisinin sebeb olduğu - ve gittikçe line dökmeğe çalışılmıştır. Bu yo -
rarını verdi Ve en fazla itima ettı- ının u un ugu seyıt ımanına ır en, unu yapamaz. · d h · ~ t "t u da a artan - mü.<::.külr;ttan ı':s~tı'fade'l•e vel - lun milzaker.elerin sürüncemeli buh-. .. • · • · k f'} } k d • · ,.. f d b" "h · Sın e c arıC! pos a> SU Un n Ş - u ,,, ,,, ği adamlardan uç kışılık hır k a ı e ge {re .eı:nır attı. . d Hakıkı felse e, sa ece ır 1 tısas yanı kayd şöyle bir yazı intişar et. teıımektedir. Bu mehafil kendisinin ranına sebebiyet vermesi üzerine, as 
teşkil ederek üç yüz bin albn w uruş- . ~onçını Canbulad yerıne .. F~~re .- değildir. O, ~ir. evrensell~k!ir. Fe!se- miştir. (fevkalade kabiliyetsiz olmakla be- keri mehafil İngiltere ile cnazikune> 
la beraber lstanbula ve .. dogr~dan dın ıle ~~masa k~lkışması, buyuk hır fenin b~r tatbıkı ola~ ~a~ıkı, şa~~ı "':'e cjaponlar, Çinin zautedilen mınta- raber) geniş propaganda teşkilatı anlaşma imkanına ümit bağlıyan ja-
doğruya zatı şahaneye gonde~dı. cesaretı ıfade edıyordu. içtoınaı moral da bır ıhtısas degıldır. kalarından İngilizleri hakikat halde vasıtasiyle dlarp _ normal bir va ~ pon burjuvalarının mutedil mehafil" 

Murahhas~ar µıüfarekat ~-tı~kleri -. ~e ol~rsa ols_un h~~ümetimin O, tedris ve terbiyen}n. her ~afha- sıkıştırıp çıkardıktan sonra, şimdi ziyettin diye ürkütülmüş japon hal nin bu düşüncelerinin kabili tatbik 
gün Fahreddın.;!a.le.t m~clısını t~J?: aı;nalını ~erme getırmelıyım v~ ye- sında, her mevzuda hakım bır ruh de Britanyanın bütün Asya kıtasın- kını teskine çalışmaktadır. olmadığını herkesdcn evvel bağıtma
ladı. Ve besledıgı fıkırlerı ve verdıgı nıden talımat beklemeden faalıyete olacaktır. daki pozisyonlarına hücuma gırış- Bu propaganda tesirini günden ğa baş1 amı~tır. Amerika hükOmeti-
kararları izah ettikten sonra, İstan· geçmeliyim. Felsefenin istikbaldeki ehemmiye- mektedirler. japonlar, Hindistanda güne kaybetmekte ve aksi neticeler nin japonya ile olan ticaret mukave 
bulda zatı §ahaneye arzı ubudiyet et- Şeklindeki mütaleattihmağa.zio ti, şimdiye kadarkinden çok daha yapmakta oldukları bozgunluk ve vermektedir. Hatta kendi istekleriy lesini f esh etmesi japon militeristle -
mek üzere göndermiş olduğu heyet· Şeklindeki bir mütalea, onu bura- üstü~dür. Ahlak, -~uhiyat, ve içtimai provakasyonlarla ikffa etmiyerek, le başlarına çıkan burjuva mehafi - rine çok fena tesir etmiştir. Bu me -
ten ve ~a.rada~. bahsederek: ya atmıstı. ~at ı~e ~~lsefe, mustak~el s~s~et~le- Yakın şarka ve bilhassa Arabistan linin dahi askeri mehafile karşı asa- hafi} japonyanın demokratik dev -

- Bızı bugun ancak sulh kurta- F h ·dd' F . rm dıregı olacaktır. Dmlerın ıstık - yarımadasına doğru uzanmaktadır. biyeti artmaktadır. Daha çoktan de- letlerle her türlü anlaşma teşebbı.is-
racaktır. Sulh, felaketin 'önüne ge· a re ın erdınandın murahhas· bali hakkında ne düşünülürse düşü lar. ğil Çinin gayet zengin ham maddele )erinden ve Almanya ,.e İtalya ile 
çecek, memleket ferah ve saadet için larını Esseyit şehrindeki sarayında nülsün şurası zahirdir ki dinler felse- cKokumin> gazetesinin bildirdiği r:nı chesap edip duran> ve akılları formal brir askeri ittifak akdinden fe 
ele inkişaf yollarını takip edecek. merasimle kabul etti. Fahreddin o- fi bir mana almaktadırlar. Ve aded- üzere, şimdi cjaponya müslüman ha- hayrete düşUrecek karları parmakla- ragat etmesin: taleb etmiştir. 
Zengin olan topraklarımızdan azn- nun bilhassa kendisi ile temas etmek leri gittikçe çoğalan büyük bir kısım cılarının ~lekkeye büyük bir yürü - riylc sayan or ta burjuYarlrdan bir japon militeristlerinin bu isterik 
mi istifade temin edile~ek, teşkilatı: için denizleri aşarak gelmiş olduğu insanlar içi~ y~ga~e din.: ş~urlu ve yüşleri> hazırlanmaktadır. japon giz çoğu ıı ıın şimdi artık keyfi ~açmış bu r~aksiyo~u h:r. şe~:den evvel k.endfle-
mız kuvvetlenecek, Surıye ve Cebelı v h · k l k h " 'lt'f ti muhakemelı bır f ılozofıdedır. Ji teskilfltı acele surette bir cm üslü- lunm:ıkt, ır. Bunlar fabrıkalarının rınin zafıyetın ı gostermektedır. llnt 
Lübnan havalisinde yaşıyan halka, de bmılned apEcı arab"l u.susbı ıhı akart: Ah1ak, gitikçe (nas) 1ardan ayrıl- manlar birliğb vücuda getirmiş \'C mevaddı ipti<.laıyesindcıı nasıl mah - tfl, ilk defa olarak birleşik şimali A a u un u. ne ı erın u are e ı . . _ . . . . 
bir altın devri yaşattırmak fırsatını F h dd' . b" k d h maktadır. Bır taraftan gittikçe fenni bunun uaşına cmüslüman> general ruın kaldıklarını, istıhsalatın azaldı- merıka tarafından Japon mOtecavı zı 
ihdas edecek.. ~ re mm gururunu ır at a a diğer taraftan gittikçe felsefi olarak Hayasi (eski japon başvekili) geç - ğını, masarif n yükseldiği, varidatın ne yapılan küçük bir doplomatik ve 

Dedi. Fahreddinin bu ıiyaseti bila 
0 şamıştı.. .. . . (varlık) ve (aksiyon) meselelerini miştir. Tahsisatı gene oldukça cm üs ise bila inhiraf aşağı doğru düştüğü- ekonomik tazyık b:le bu zevatın ruhi 

itiraz tasvip edildi. Fahreddın. halıl~r uzerınde gayrı hal etmeğ uğraşıyor. Filozoflar, is- lüman > sayılan harbiye nazırı İta- nü görmektedirler. müvazenelerini kaybettirmiştir. ~u 
.... munt~zam hır şekılde oturm~~ o~an tikbalin kendilerine sakladığı büyük giki tarafından verilen bu cbirlib Gayri asker! mehafil cşarki asya - sefer bu zevat Almanya ve İtalya ı~l e 

Leonçini Ali Canbuladla dostluk e~~ebılere bakıyor ;e Ak~enızınw ıle- rolü kavramalıdırlar. Yirminci asrın haccaç kaydına başlamıştır .. Bu bil- nın istikrarı> için daha 5-10, bazı forma! bir askeri ittifakı elde etmege 
ve mütekabil yardım muahedesini nsın~e y~şıyan. ı:nılletlerı~ magrur bilhassa tef-biye sahasında ahlaki yük yürüyüşü yapmağa talipler pek cotorite sah 'pleri:t nin dediklerine gö giri~mişlerdfr. 
imznladıktan onra memleketine av- haletı ruhıyelerını çehre~~r~.nde o~u: hegemonisi filozoflara ve içtimaiyat- 0 kadar çıkmamış olacak ki, cbirlik> re i e 50 yıl harbe, mahrumiyete, japon hükQmct ndeki uzlaşmamaz 
det etmek üzere Küçük Asya toprak- mak, ~kı~larından duşuncelerını çılara ait olacaktır. Ve ben tereddüd- cbüyük yürüyüş> ün l\Iekkc~·e cbü - mahucl ciktisadi kontrol> a ve saire- lık hakikati ele, Çinde yapılamakta 
lannı terk etmişti. Halepte fevkala- kapmak ıstıyordu. !'lÜZ diyebilirim ki, bu iş yüz seneden yük b'r seyahnb olarak değiştiril - .re ihtiyaç görüldüğü hakkında söz olan harb in neticelerinden artık ka .. 
de murahhas ve tercüman olarak An Bu mülakata fngiltere ve Fransa önce olacaktır. diğini ilan etmiştir. Seyahate iştirak söyJemeğe başlayınca, az çok idrak fi derecede inkisara uğrayan bir kı-
celoyu bırakmıştı. konsoloslım iştirak ettikleri gibi Bir millet çocuklarına hakikaten edeceklerin harcırah ve yevmiyeleri ~ahibi japon burjuvalarını ister is - sım jnpon burjuvarlraının bundan 

Leonçini, Floransada ihraz ettiği ayrıca filozofik bir terbiye vermede ilk ;)r- bu cbiı'lik:. tarafından tediye ed;Je- temez hararet ba:'lmaktadır. böyle memleketin siyasi idaresini hüs 
siyasi muvaffakıyetten neşe ile hah- Esseyid limanında icrayi t"caret n<"k olursa hem kendine, hem bütün cektir. . Hatta bundan dolayı japonyanın nü riza ile ve tamamiyle askerlerin 
sederken Ali Canbuladın gayri meş- eden ve Arapçayı bi bilen biiyük bir insaniyete pek büyük hizmet etmiş cBüylik seyahat> i hazırlamak ış - idareci sınıfının bazı nüvelerinde son eline lmakmıya taraftar bulunmadık 
ru krallığı so nnefesini sarfederek fe .. İngiliz tüccarı da jşt'rnk etmişti. Bü- olncaktır. leri tecrübeli japon hafiyeleri tarafın suz bir sisle kapalı bulunan askeri larını göstermektedir. Burjuvanın bu 
ci bir şekilde yıkılıyordu. tün bunlar Leonçinin i ine •ar ım nn ıııare er omn'n'kra'Cnr. r P · e t?r ;tıaırgt ı.ı r şığm be- ı mı, a kert mehafilin akdedilme -

Bu acı haber Florarsaya varınca- ettiler. Bilhassa ingiHz tüccar, umul- - Pravda gazetesinin gene ayni tar:h lirmes ni, askeri avantürlerin siya - sine çalıştığı japonyanın Almanyn 
ya kadar aradan uzunca süren bir duğundan fazla Jiyakat gösterdi. Her 1i nüshasında (japonyanın rei ikarda setle vücud bulan çıkmazdan nasıl ve İtalya ile forma! ittifakının şim -
zaman geçti. Kral f erdinand hal _ kes ayn ayrı mensup olduğu devle- 4) bulunan mehafilindeki uzlaşmamaz- olsa bir kurtuluşu gittikçe artan bir diki şeraitte japonyanın yalnız 
yanca yazılmış ve Arapların esraren- tin celAdetinden iftiharla bahseder- .....,, !ıklar) başlığı altında inti~ar eden abırsızlık ,.e dehşetle beklemekted harici değil. hattu dahill siyasetin -

CU bı"r makalede ezcümle şö'l·le denil - dirler. japon a keri mehafilinin yük de de had bir faşistlik istikametin giz mühriyle imzalanmış olan mua- ken, mağrur Arap Emirini de müna- ~ .; dC\'amı \'e tamı"kı' demek oldugv unu id 
hed d k _.,, mekted·r: sek hamileri olan büyük sermayedar 

eyi neşe ve meserret için e o u- sip bir lisanla koltuklamaktan geri ~ rak etmektedir. Askeri mehafil kendi 
yor, memnuniyetinden ellerini oğuş- •..,. cjapon askeri mehafili gene bir lar «harpten çıkamanın henüz geç . 
turuyor, galibiyetin ilk kozunu ele kalmıyorlardı. Murahhas Fahreddini O humma krizi geçirmektedir. japon olma<lığını> l;:endi kend"lerine düşün sine mutl Iliranuma kabinesinin i l erı 

bnşka türlü kafese koymıyacakları- emperyalizminin harici siyasetin in 1 t d' 1 D h Ik . d 
1 

. de her türlü uzlaşma siyaseti teşeb -geçirmiş olduğunu zannediyordu. k A 1 A b .1. 1 d ,... mc c e ır er. u a , çın e e e geçı- b 
1 

.ı · d f t t .. . te 
M k dd P ı 1 h "'k" nı pe u a ı ıyor ar ı. l L. bugünkü istikameti bu mehafile ka- .1 . k d" b v.

1 
• ,_.

1 
üs eı..ıın en eraga e mesını ıs ... u a es apa ve spanyo u ume - rı en J)Oz ıc;,,•onu en ıne ag ı" auı -

_. f d d üt · kA ·· ·· J mekte ve önümüzdeki «10-50 sene ı· ti ehli salip tc kilatına iştirak edecek- - BütUn şark havalisinde tara ~ \\1 i erece e rn ecavız ar gorunme-
N mektedir. japon harb'ye nazı- se ve yn,·aş yavaş cşikarını hazmet - çin japon emperyalizminin yegune 

lerini vadetmişlerdi. Fransa bu hare- ma yaptık. Fakat zatıaliniz gibi kuv- «$ rı kabine arkadaşlarını, askeri - fa- meye> başlıyabilse, tarnamiyle tat - idareci kuvveti vaziyetin:n kendile -
keti temip ediyordu. Binaenaleyh vetli, kudretli \•e irad.esine hak:m li- Z · d 1 · ı d H tt~ b t kd" t kt d' 

Şist cep hesin ·n isteğine boyun eğmi- mm e mış o ur u. a a u a ır- rinde kalmasını tahlil e me e ır.> -diyordu- Halep krallıgwı, yeni icad yakatli bir Emir bulamadık. d ç· d f' b 1 d"v h" kA t' . . ' ):t 
''ecek ve bu isteği tatmin etmiyecek e, ın e mona ı u unan ıger em- cHiranuma ı.i ume mm:. csıvı edilmiş ve henüz Osmanlı devletinin Fahreddin. ecnebi murahhasları- " ı· t"k d 1 ti ·1 b" 

1 
İt 

1 
' l f r 

olurlarsa, cmühlik nk betler> e ma - perya ıs ı · ev e er l e muayyen ır kısmın: A manya ve a ya J e o • 
ellerine geçmemiş olan yeni silahlar nın sebebi mOracnatlanm ~mlamak- ruz kalmakla tehdid etmektedir. uzlaşmaya bile razı olurdu. mal bir askeri ittifak akdinden çe -
ile takviye edilmelidir. •a gecikmedi. N tel...im ecnebilerin ar 'Gzl aşmnmazlığın bu seferki for _ Lakin faşist askeri mehafil her kinmek _ olan noktai nazarını cıonıı· 

Ferdinandın bu kararı derhal silah zularmı, şöhret~ ere.,tlikten doğan mal sebebi, militeri tlerin charici si- hangi bir uzlaşma hakkında tek bir na kadar müdafaa edip edemiyece-
fabrikalarma tebliğ edildi. Ve fabri- bol gururla kabu lden i ır.L"na etme- t'n . . 

1 
. . tesbit et- kelime bile dinlemek istemiyor. Bu ğini kestirmek henüz güçtür. Şunu 

kala v k't y· tmeden Arkev 1 k d f 1 k h ~·ase ı yenı prens P erı> nı . . . .. .. v.. . h e-
r a ı za ı e • uz i. Ve il e n o ara i iramlarını, k talebidir. Askeı·i mehafil ja _ mehafıl kendı dıktatorlugunün er unutmamalıdır ki, japon askeri rn 

markalı ve yep yeni bin silah ve bol bu tanımadığı ecneb:Ierin huzurunda mpoenyanın italyan _ Alman askeri hangi bir. suretle zaafa düşmesini hafil i her türlü teh.didciliği, uygu~: 
miktarda mühimmat hazırladılar. 1- ""' nlatmagw a başladı. t 1 k ti ~ b mu 

ittifakına iltihakını elde etmeğe ~a- nr:u e m!:0 r: . . . . suz .nazır nr~n n. ını ve una _ 
kinci silDh serisinin tedariki için de Fahreddin, kurmak istediğ" dev- hşmaktadır. Hakikatte ise, jnpon- J_apon ?ukumet ıdareıe,r.nın emır - masıl şeylerı teşkıHitlandırma .hu·r 
fabrikalaı İa fazla amele istihdam e· etin hududlarını gösterdikten son- , d ı·esikard bulu an mehafil a _ lerı üz.erme yapılan lngılızler aley- su unda zengin tecrübelt'rc mnlıktı · 
dilmeğe başlandı. Bu meyanda tek- ·a, hür, müttehid, Ye müterakki bir ~. a sı:da müca~ele ç~masınn selıep hindeki delice propagandayı evvel l\iilitari Uerin'n avanttirizmi ja~on -
rar Leonçni .riyasetinde üç kişilik bir devlet 'kuracağını söyledi ve hıristi- 1 ~an meseleler çerçcve~i çok daha ge emirde, İngiliz • japon müzakerele yadn daima 1986 'Yılı şubat hfldısel~ 
heyet teşkil edildi. Ve başkatiplik va yanlık aleminin de yeni dev)et:n ~ ştir. Mesele sadece bir mütecaviz- r'nin s.eyrinde bazı r:ıilsamahaları e- riııe benzer yeni faşistik isyan teb 
zifesine de siyasi memurlardan Bo- teşkilatından daha fazla istifadeler ler bloku teşkili üzerinde değildir le ge~ırmek maksadıle }'apılAn b~r likesin: doğurmaktadır. ıın 
na Ventura tayin edildi. temin edeceğini ilave etti. O zaman Al • • ·ı ·k . olamaz. Çünkü u ·çinden ke _ şantnJ \•asıtası olarak kabul etmelı - japon3·anın re ikarda bulun.d·. 

Heyet Halebe doğru müfarekat Leonçini tercilmanı vasıtasiyle kralı ırıevsımın en yenı ı • ;:iren dahili tezadİa~: r:ğmen böyle dir .. Lakin jn~on askeri mvehafili~in mehafilindeki uzlaşmamazh~ın ~~ifl 
et:neden evvel kral Ferdinand bas Ferd 'nandın Fahreddinin şahsına /erini bayan kumar b"r blok reel olarak mevcuttur. Esas !ngıltereye msbeten tuttugu pozıs - detlenmesi, japon emp~yahzrnı rtt 
murahhas Leonçiniye talimat ver : karşı beslediği sevginin bariz bir mi- /arının erkek kumar ı yonu çok daha çirkin b!r mahiyette avantürstik siyaseti neticesinde nıe •• k mesele, japon asker! rnehafilinin ja- 'fe" 
me üzere hususi §ekilde sarayına snli olarak kendisine ilk posta ol- onyayı en ağır akibetlere maruz bı idi. Bu pozisyon, İngiltere ile Birleşik lekette dahili s'yaset vaziyetinin t • 
davet etti ve dine Ali Canbulada ve- mak Oz.ere yeni icad edilen sllahlar- farının en ey isini P kacak olnn hegemonisinin takviye Şimali Amerikayı tamamiyJe Çinden kalade gerginleştiğine delAlet e 
rilmek üzere mektum evrakla dolu dan bin aded gönderdiğini, ve eme- Ibrahim Karakaş ra tevsii hakkındak' "ddialan Uzer·n çıkarmayı kendisine gaye ittihaz e- mektedir.> 
bir zarf tes]im ederek bu z.arfı, ancak line vasıl olmak için Akdenizdeki ~e d'r. ı ı ı den daha mütecavizkar japon em - -=*=-
geminin uğrıyacağı Kıbrıs adasına donanmasını emrine amade kıldığı- tan af ınız. e ı peryalizm kuvvetlerinin istikametini Vicdanıazlık 
v.ardıktan sonra açmasını tenbih et- nı söyledi ve hıristiyanlık aleminin Çindeki iki senelik harp emperya- bütün açıklığı ile aksettirmektedir. Birinci kordonda Kazım ptı~~ 
t h Odua pazarı No. 12 Ustik japonyanın esasen bozuk olan b kksı 1

• er znman kendisinden yardımını e- japon askeri mehafili daha ilk ba§ caddesinde Mustafa oğlu a 
Fakat Leonçini Kıbrıs adasına va. sir~emiyeceğin ' ilfive etti. Çocuiun hırsazlığı ekonomisini ~arsr:ııştır. Ancak bil.yük langıçta İngiliz - japon müzakerele- Medhi Öztekirin · Bekir kızı 6 ya' 

rır varmaz Canbuladın feci akıbeti- - Devam edecek - Kahramanlarda 12 yaşında İsmet s?r~n~·e ~:hıplerı, 'fhtl~rkb m~htl e~ırl:- rini c:İngiltereyi kapitille etmek> İn- ~ında Gülmü"ere 'belsoğukluğu aşıla, 
· A · ) - T b k M f l bakk rı, pırınç Luccarı çı ı sahıp erı cı - lt . 1 ç· d k' . .1 :r 'S k 1 mı"· nı ve n1e in Acemistana firarını •• unç aca , usta a oğ u al . k . 

1 
. . g ereye Japon arın ın e ı ısti i dığı anlaşılmıs suçlu ya aıan 

h.~~e~ aldı. Leonçini partiyi kaybet- Mehmedin dükkan kapısını açıp bir h.etıhas etrıydeye mt .v~rm.ek, ışçıkle • proğramının azamisini tanıtmak şek Adliyece tevkif edilmi tir. -
t l d d ıa tik top, bir çocuk gözlüguw .. ve 31 O rlll aya ereee erını düşürme ve _ ıgını an 

8 ı ve erin bir yeis içinde SOmerbank yerli mallar Paza- işgal edilen Çin vilayetlerinde vahşi-
F erdinandın mahrem f . kuruş para çalmıştır. 

zar ını aça- f' cesı·ne yagmw acılık ''apm~k sureti,·le rak içindekileri okudu. rındn ucuz ıatle satılmaktadır. ., ,,, 
- sermayelerini hissedilir derecede ar-

F erdinand inhilal eden gayri meş- Yangın be§langıcı Uoxtor 'tırmışlardır. Umumiyetle istihsalata 
ru krala, muhtelif vaitlerden ve ya- Evvelki gece Anafartalar cadde- ve bilhassa gayri askeri sanayie ge. 
pacağı yardımlardan uzun uzadıya sinde Ali oğlu kömürcü Galibin dük- Bakteryolog lince, bunlar japon müesseselerini 
bahsettikten sonra Osmnnlı devleti- kanından yangın çıkmış, yetişen it- A. Kemal Tona~ hayati zaruretleri olan ith~lat mali 
ne karşı kati bir zafer temin edebil- faiye tarafından söndürülmüştür. 'J mevaddı iptidaiyeden mahrum bıra. 
mek icin tam fedakarlıklarla takvi- itfaiye, hadise yerine yetişerek dük- Ba.llıflCJ. aaJgın hal!ltalıklu kan iktisadiyatı askeri_ faşistik usu-
ve edilmiş samimi ve ebedi ittifaka kan kapısını kırdığı vakit kömür mtltebama liyle ctanzim> mengenesi arasında 
liizum olduğunu, yekvücud olarak dolu çuvalların yanında bulunan ça- (verem ve saire ) günbegün eriyip gitmektedir.:. 
harek~te geçmek icap ettiğini, silah lı parçalannın için için yanmakta ol- BMmahane polit karakol cl\Iaamaf'h askeri mehafil durmak 

Her 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Eve A 

· JZMİR: Yeni Kavaflar çartısı No. 31 
türlü cilt güzel, ıağlam olarak ve san 'at 

e-öre yapılır. 

icaplarına 

Bankalara mahsus Şiritli ve Vidalı Defter ve Dosyaları 
Ancak MücelJit AU RIZA müessesesinde yapılmaktadır. 

fabrikal<>rının hummaJı bir faaliyetle duğunu görmüstür. Yangının, yanık mda 
741 

,... ve kendini mağ!Qb tanımak istemi -
Ç?J1cıtıklı>rnı. silah ,.e mühirıımat ir bir sigaradan çıktığı ve hadisede kasd 'T'el.ofnn·. 

4115 
yor. Bilakis, yeni ve daha çok ileri gi Sipariş üzerine lüks Albüm1e, yapılır. 

~a~tinın devam edece~ni, bahsed~ clmndı~ankplmı§b~ ~ ı ' · den nske~-~fy~M'~intilrlft ~in !,~~~~~1~ü~~~~~~~n~;~n~~~·~Pn~~M~7;1~~~~l~k~.~~~i~;7~P~1 l~ik~~vi~~~~ii~r~~t~t~1~~~~ 
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• iSLAM TAR i Hi 

HZ. MUHAMMED~~l~~~ 
-7-

Yfel<:ke şehı i bu bedevi kabilenin ı yapacaktır. Bana söyle: 
elinde idare edilirken Kureyşiler de Diyorlardı. Kabile . reislerinden Ben kimim? Hangi kabiledenim? · 
İyiden iyiye fazlalaşmışlardı. Gittik- bir çoğu; kendi ~evketlerini tahkim Ecdadım kimdir? 
çe Arabist.mm şark tarafındaki badi- etmek, ganimetlerden bol bol hisse Annesi oğlunu bağrında basarak 
:Yelare doğru kol atıyor ve diğer kabi- almak için, halkı delalete, şerre, fe- su cevabı verdi: 
lelerle ihtilat peyda ediyorlardı. sada çapulculuğa ve kan dökmeğe ~ - Üzülme evladım, sen büyük bir 

Arap müverrihlerine göre Cahi- teşvik ediyorlardı. sülalenin çocuğusun. Senin babanın 
liyeiarap devrinde, yani islamiyet- - Ne yaparsanız yanınıza kar ka- adı Külaptır. Hazret lsmail sülale -
ten evvelki devirde bir çok dinler lır. Diğer kabilelere karşı dilediğiniz sindensin .. Baban ölünce seni bura
intişar ve taammüm etmişti. Başlı- gibi hareket ediniz.. Mahşer ve ru- lara getirmek mecburiyetinde kal
caları şunlardı: züceza yoktur. Herkes toprak olup dım. Kabenin icazeti bizdeydi. Fa-

Nasranilik ve Yahudilik, Mecu- gidecektir. Başka bir şeye ınanma- kat şimdi bilmiyorum ne oldu? Mek-
ailjk ve Zındıklık.. yınız. kede senin en büyük dedelerin . lb -

Bir de Sabiiler vardı ki, bunlar . Diyorlardı. rahimle lsmailin kurduğu bit şehir-
Y emen taraflarında ik:lmet ederler- Bu suretle hazret lbrahime iman dir. Orası da § İmdi yabancı ellerde 
di ve kendilerince tayin edilen yıldız eden kabilelerden başka, hıristiyan- bulunuyor. 
lara taparlardı. lık da dahil olduğu halde Yahudiler Kusey ibni Külap hazret İsmaile 

Kurey§ilerin bir kısmı Zındık ol- putperestlerin, mecusilerin, putpe- müntehi olan sülalesi hakkında bu 
tnuılardı. Kelimenin tam manasiyle restlerin, Münkirlerin mezhep ve i- malumatı alınca derin bir zevk için
doğru yoldan, hak ve iman yolun- tikatları, Ceziretülarnpta ~çtimai ah. de yumruklarını sıktı: 
dan ayrılmı§lardı. l5ki ve vicdani kargaşalığı körükle- - Öyle İ!le Allaha ısmarladı k 

Nasrantler, mütemadiyen kilise yip duruyordu. ana -dedi- ben kabilemin olduğu ye-
inıa ediyorlardı. Bunlardan Şam, Ha Ahlak, tamamen yıkılmıştı. Nesli re kendi memleketime dönüyorum. 
lep 'Ve Habeşistan kiliseleri çok meş- hiç bir şey tutamıyordu. Muaşeret Hakkmı helal et.. . 
hurdu. kamien zail olmuştu. Annesi onu hacıya gidecek kafi-

Araplardan bir kısmı taşlara kar· Kabenin idaresi, Kureyşilerdcn le kervanının kalkmasına kadar bek-

• 

tı ibadet ederlerdi. Eğer bulunduk- hazret lsmail ahfadının elinde bulu- letti. Nihayet o gün ~eldi ve Kusey 
lan mahalde taş bulamazlarsa kum- nuyordu. Fakat bilahare gene Hızai- anası ile öpüşüp helAlastıktan sonra 
ları yığar ve teşek~ül eden tümseğio ler tarafından alınmıştı. Külahın bir Şamdan Hic"aza ve Mekkeye giden 
Üıerine sütlü bir deveyi getirip sa- bir dul karısı, bir de Kusey namında kervana katıldı. Epeyce bir müddet 
iarlardı. Ve artık bu kum· yığını bir çocuğu kalmıştı. sonra artık Mekke civarına gelmio:;
onlar için bir mabt.it teıtkil ederdi. Kusey ibni Külahın anası, niha- ti. Burada Kureyş kabilesinin efradı 
l<abeye hürmet, gerek milattan ev- yet Şamda oturan Kadaalı bir Arap- arasına katıştı. 
\tel, gerek sonra aynen cari idi. Fa- la evlenince çocuğunu alıp Şam ta- Nihayet, Beytullahın Şerife Halil 

18 yaşında bir yıldız 
~t burası hazret lbrahimin temin taflarına git~. ibni Habe~iye tarafından mütevlli 
ettiği mahiyetten uzaklanmış bulu- Kusey civanmertti. Güzeldi, kah- sıfatiyle idare edildiğini anladı. Ku- An n . 
l\uyordu. Cenebaı hakka karşı iba- ramandı. Fakat yabancı bir muhitte h .. 1.. . . 1 · t"h t l 
d ·ı 1 ba b. k b.l · · d b l sey er tur u mezıyetıy e ış ı ar e -et esası zaı 0 muştu. ya ncı ır a ı e ıçın e u unuyor~ . ~. . . d m t 

lranda Mecusiler, yani beni te- du. Fazla zekası, iradesi, kahraman- tıgı ıçın az zamanda bu zat~ a a. 
~irn, binlerce senedenberi yanan ve lığı, kabile gençleri arasında daima oldu ve gene az zamanda kaınpederı 
~ukaddes sanılan bir ateşe tapıyor- kıskançLk tevlit ediyordu. Bir gün toprağa göçtü. 

Verne, olgunluk imtihanların
da üc dersten döndü 

t 

lerdı. sokakta Kadai bir R"ençle ahştı. Mu- Mekkenin aııahtarı, Kuseyin ka-

l Yemen kıtasındaki Hamyeri me- hasımı kendisini müstehzi nazarlarla yin biraderi, Ehi Gabsana kalmıftı. O, _d igw er vı1dızjar o(Ti b~ ,'01eç vakite kadar yatakta kalmaz, 
iikunden birisi, Nasraniyeti kabul ~üzdükten sonra: Bir gün, T aifte; büyük bir eğlence J 

etrni§ti. Bu adam, Roma imparatoru - Sen kimsin be -dedi- yabancı vardı.Arapçengileridönüyor,gazel- erkenden kalka-:--, daima J·İmnastik V. apar 
l<onıtans ile muharebe etti ve San'a bir adam? Soyu sopu belli olmıyan hanlar mav:ıl okuyor ve mecliste 
tchrinde büyük bir kilise insasına bir genç.. ağır, derin bir sarhoşluk havası esi- 18 raemda bir yıldız .. Anni Ver- neye koşar, çünkü Anni Yeme sine- hakkak lazım olduğunu pek iyi bilen 
~uvafa'kat iatihaal etti. Bu llükümet Bu aöz, f:lamarl ~ni:la Kureyf o- yonlu. Kabile reialerint:len -mü~~ n · R · o öt ki '-lldız ar,a benze. - macılııia ha )arken li enin son sını - yıldız, bir sendenberi muannit bir a
rlabeşistanın, Arabistan toprakları- nı bulunan Kuseyın gururuna do- kep olan eğlence erkanı, şarabı çek- mez .. Gfi ıJOz saat ona kadar yata- tında idi. O sene bir taraftan film çe- zimle bakalorya dersJ.erine çalışıyor. 
11~ geçmemesi için bir dıvar ~~şkil kunmuştu. Çünkü muhatabı ona: t;kçe ııarayı bası) orlardı. ğında bir ynndnn öbür yun::ı dönme- virirken, diğer taraftan da olgunluk Resimlerim ·zin birisinde olgun~uk 
tdiyordu. Fakat Habeşiler pek az - Sen vatansızsın .. Senin kabilen Ebı Gabsan da, adamakılı sarhoş ği 'fıdet rıtnıiş d.e~·ldir. Tenbellik, ~ınavlarına girdi. Fakat kolay kolay talebesi yıldızı güç bir me.sellesat 
laınan sonra Arabistnna da geçmeğe bile yok .. Nesebin, hasebn belli de- olmuştu. baş ağrısı. herc.a lık .ne ynşına yakı- not vermeyen zalim mümeyyizler, meselesi karşısında apışıp kalını~. 
ttıuvaffak oldular. ğil.. Bu aralık Kusey; kayinbiraderi- ~ır, ne de zevkıne gıder. yeni yıldızın şöhretine pek kulak a~- ter dökerken görüyorsunuz . 
.. . Kureyşiler arasında putpt>restlik Demişti. le Kabenin anahtarı etrafında bir mü D~Jı u unu söylemek lazımgelirse madılar. ~eticedc Anni Verne. ma- Bu yorucu çalışmadan .sonra Anni 
0 "Y.Ie taammum etmisti ki, Benu Ha- Bu hak:.ıreti ha:zındemeyirıce doğ kaleme açtı ve çünkü Ebi" Gabsanın vak tın den enci i nkişaf eden istida- tematikten, coğ'rafrnclan ve Fransız dershaneye yakın olan yüzme ha,·u-
tıife kabilesi, bir gü~ hurma helva - ru evlerine kostu. Anasının karşısı- bir kAdeh şarap mukabilinde Bevti· dı saye. inde yaptığı hızlı ilPl'l<'me. Nl chiyatı tarihinden ikmale kaldı. zuna koşar. Yiizme havuzunda geçen 
8Jndan büyük bir out yaotılar .. Bu na dikilidi: ' şerifin anahtarlarını vereceği hakkın g~nç. yıldızııı Laşıııı hiç cWncliirmc- Hayatta, hangi meslekte olursa ol- saatler yıldızın en çok hoşlandığı sa-
helvanın adı (sevik) tir Hurmanın - Ana -dedi- ben bir hakar~te uğ- da bir söz sarft"ttiğini işitmisti. Ona ~ıştır. O, hel' genç kıza benzeyen sun. in~ana li~e diplomasının mu - -Devamı 10 uncu sahifede 
:ekirde~i çıkarıldıktan sonra tereya- radım. Bunu hazmedemiyec~ğim. sordu: - Devam edecek - l>ır kız _olm·~k ~ade yaşayışında <le- ------------------------------
i'ı ile yoğurularak imal edilmişti. · ** va~ edı~ 0~· . • • HA B E RLER Benu Hanife vıllarca, bu hP-lvı> e· 1 1 •• \'akı·~·uı: buçuk sene~~enberı ıntı-
l>utun karsısına ~ k AII h u nar ara gore• nı~ ett.gı sıne~a meslegınhı zaruret 
di g çere ona a ~ • • lerı onu tamamıyle :serbest b1rakmı-
lıYe tapındılar. Bu gülünç helva yı- '- yor. Fakat Anni, me::;lek işleriyle an Cihan harbine ait bir faciayı anla-

'llna kurbanlar kestiler Onun a 1i k • A k · tan (Kazma saplan) ismindeki fil-. - •• · ca öğleden soma uğraşır, sabahtan 

rım şiddetle çekmiştir. Yıldız bu 
.saçları takma zannediyordu. Fakat 
genç kızın can acısından bağırdığını 
görünce şu sözlerle itiraz etmişti: 

«Affedersiniz, bu asırda Holivutta 
saçlarını kestirmiyecek kadar aptal 
bir kız bulunduğunu sanmıyordum l> 

~akları ucunda_ dualarda bulundu - ur ıye vrupa öğleye ~adar olan vakti tamamiyle min çevrilme~i bitmiştir. 
r. Ondan feyız ve bereket, kudret ' • serbestt.r. * (Andre llard Kovboy) filmi 

\'e her şey istediler. Uykudan erken kalkrnağı seven çevr:Iirken filmde baş rolü yapan Mi 
Bir sene geldi ki, Arabistana hiç J · •• •• ~?ldız, sekize doğru olgunluk sınav- ke Ronez, bir genç kız rolünü oyna-

)airnur düşmedi. Sıcağın arzettiği ya a onuyor !arına hazırlıyan hususi bir dersha- yan Yirjiniya ~lildgy'in uzun saçla-

Bulgaristan bu yeni temayülü göz 
önünde bu-undurmağa mecburdur 

fıqJa dehşet mahsulatı kuruttu. Sey
liiıefer azaldı. Kazanç kalmadı. Yi
)ecek te tükendi. Bu kabile uzun 
tqUddet ne bulduysa, yedi, içti. Fa
~t artık açlık son kerteye gelmişti. 
~bile efradı kırılıyordu. Nihayet bir 
tun: bu aç kabile sürüsü, yıllarca ta- Sofyada çıkan Slov gazetesinde' yeniden takviye etmeğe koyuldu -
J)ındıkları bu helva putun üzerine {Türkiye Avrupaya dönüyor) baş- lar. 
~ldır~ılar. O~u yere devirerek a~- lığı altında profesör Petko yazıyor: Türkiyenin Avrupada yeniden /a. aglıya yedıler ve mabutlarını mı- Büyük harbin neticesi olarak kuvvetli bir mevkie sahip olması için 
'Ye indirdiler. iki devlet Avrupadan çekilmiş ve bi- Türk siyasetinin bu uğurdaki inkişaf 
ICabilelerin bir kısmı Allahı ve pey rer Asya devleti halini almıştı . larına şahit olmaktayız. Türk poli-

t~berleri tamamiyle inkar ediyor- Rusya, hükümet merkezini Petro· tikacıları, Türkiyenin Asyada prestij 
rdı. Bir kısmı: graddan Moskovaya nakil ile Krem· sahibi olabilmesi için Avrupaya dön· I 

bt - Evet, Allah var, fakat peygam- !ini bu devlet.in nazımı yapmak iste- mesi lazım geldiğini v~ bunun için 
r Yoktur. mişti. de boğazlara hakim olması icap etti-

. Diyorlardı. Bir kısmı da, yukarıda Diğer taraftan Türkiye Ankarayı ğini anlamışlardı. 
~et ettiğimiz veçhile putlara ve hükümet merkezi yapmış ve muhte. Türk diplomasisi son seneler zar-

ıılara tapıyorlardı. . . lif kahraman savaşlar neticesinde fında bu istikamP.tte ·sistamatik birı 
ttı·· Bi~inci kısım, yani tamamiyle Anadoluda yeni bir devlet meydana faaliyet snrfetti .. Bu faalivetin saha
~ 'hılc.ır olanlar, cpilkati alem> mef- getirmiştir. Bu yeni devlet her ne Si bir yandan Cenevre, di~er van -
d~lbunu da reddediyorlardı. Gerek kadar bir ayağını Avrupaya atmış dan Avrupa ve Balkan devletleri 

11\i~anın, gerek insanların yaradılı- bulunuyor idiyse de kendisine bo- merkezleri idi. Türkiyenin bu tf"ma
tıj' .ır takım serseri, cahil, ateh ge- ğazların müdafaası bile tevdi edil - yülünün en beliğ tezahürü Balkan 
~l'tıı~ kabile pirlerinin nazariyeleri- miş de~ildi. Sovyet Rusya bu yeni paktının meydana ~elmP-si idi. 
?it aore telakki ediliyordu. Onların Asya devletiyle olan münasebatını Türkive, bu paktın imz~lanması 
1\ ~tında, dünyanın yaradılışı, ce- düzelterek kendisine bütün mücade- il~ bir B"lkan devl~ti 111f(ltiyh~ ortaya 
!G\ ı hakkın büyük iradesinin taal- lP-lerde yardım etmis ve böylelikle cıkıyor. Ve ~irrıdiki Balkı:ınl• miitte
lıı etnıcdiği bir keyfiyıatti. Dünya- Avruna islerinrlen tamamen cekil - fiklniyle birljkt ... Avrııoarlrıki hu -
'>Qtı lc.uruluşu, dehrin mahsulü sayılı- rnis bu iki dt-vlet arat1•nda s•kı hir rludlar1nı mi.ldafaaya hazırlanmış o-

tdu. dostluk meydı:ına gelmisti. Bu iki lu,,nrdu. 
ltı"' E~er bu cihanın yıkılıp bozul- rlevletin Asvllda tam manasivl~ kuv ikinci bi,. hart-ket i~e Jn...,:lterenin 
~,laı Ve beser neslinin haran olup bir vetlenehilrııelri ici., virmi vıJlık bir vardım ve himr v,.!iv},. v,. D "A"'"tıtn : Resmini rördiiğünüz di'ber, Amerika n"ncma ilemirtle yeni parJı. 
-~ tnüncer olması mukadder ise. bu .. ı.man kAfi "l"'l~i"t; n,1 it;b,.,.lı:o hn ho""'"••n,.lı 1 ;;.,,,.,ı:ıı r;ı;."1,. .. T::.~ive • yan bir yıldızdır. lı;~i An ~eridend"r. Sinema mehafili, bu güzel kızın 

da zaman ve zamanın tecellileri iki devlet Avru'padaki mevzilerini -Devamı 10 uncu sahifede - \fevkalade Mkaepali bulundağunu aöylüyorlar. 

* Norma Şererin son çevirdiği 

filmde taktığı kıymetli mücevherle
ri muhafaza etmek için şirket dört 
polis hafiyesi tutmuştur. * Balalayka filmini çevirmekte o
lan lyona Masey, şirketle olan mu -
kavelesini yenilemiştir. * Meri Obron Fransada Antip 
şehrinde bulunuyor. Burada Alek -
sandr Kordo ile (bu zat zengin bir 
~inema stüdyosu sahibidir) tanıştı. 
Oraya genç aktör David Nivan ile 
beraber gelmişti, sevişiyorlardı, evle 
neceklerdi. Fakat yıldız yeni tanış
tığı Kordoyu tercih etti. Aktörden 
ayrıldı. Kordo ile Oberonun dilğün
leri yakında yapılacaktır. . * Erih Fon Ştrokaym cParis üze
rinde fırtın> isimli yeni b:r film çe
virecektir. En şayanı dikkat nokta 
:-;anatkarın bu filmde bir zenci rolil

•, nü oynamasıdır. Ştrohym bu filmde 
ınoı'fin, kokain g.bi uyuşturucu mad 
deler satacaktır. Filmin çevrilmesi
ne başlanmıştır. * Korkunç babalar isminde jan 
Kokhun piyesinden alınmış bir fil -

• min bu hafta içerisinde çevrilmesine 
başlanacaktır. Şair filmin alınması
ııa bizzat nezaret edecek ve rejisör 
jak :Manuel yalnız teknik işlere ka
rışncaktır. * Bir oğlu doğduğu için altı ay. 
dır çahşmıyan dilber yıldız liarla 
Şelton, Balalayka film:nde bir rol 

1 
almak Ozere bir koııturat imzala -
mıştır. 
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Y 1 N j' f h b Bıçak taşımak 
1lg0 S j a V Ya 3 • C. g !" a ffi ll d er a · Tepecikte Sadık oğlu Kadir Kurt a u Terfi eden muallim· Zl l'". ları İl du·· n yen;, d1 en ile Mehmed Keskintepenin üzerle--

• rinde birer bıçak bulunmus, zabıta" 
ınihaddinibulmuştur.Otomobilara- 1 manlık menkibeleriyle dolduran /erimiz Prens Polun huzuru~- ba r l ca alınmıştır. 

4 

ba, tren, bi!3iklet, otobüs, kamyon ve Türk ordusu karşısında duydukları lzmir ortn okul öğretmenlerinden • • Ş la Q l Uşak icra memurluğundan: 
atla gelenlerden ba~ka nakil vasıta- hürmet ve hayranlık hislerini sakla- terfi edenlerin liste.si maarif veka- da and tçtt Berlin, 26 (Radyo) _ Alman- Uşakta İbrahim Özere masraf ha· 
sı bulamıyanların yaya olarak gel- mıyorlardı. !etinden vilayete gelm ştir. Bu li te- Belgrad, 26 (Radyo) _ Kral na- ya ile bütün hariç memleketler ara- riç 51 l'ra 5 kuru n borçlu olup U· 
dikleri de rıörülüyordu. Sokaklarda Bindirilmiş alaylardan sonra sıra ye göre izmir orta okul öğretmen:e- ibi prens Pol, bugün yeni knlıiııeyi sında dün geceden itibaren kesilen şak şnker fabrika-ıııda iken E kişe· 
kütleler halinde akan bu insan seli süvarilere geldi. Beş dakikalık bir rinden terfi edenler şunlardır: kabul etmiştir. Nazırlar kral na:bi- telgraf muhaberesi, bugün yeniden hirc gittiği anlaşılan Yusuf Boz kay~ 
cidden görülecek bir manzara arze- aralığı müteakip önlerinde sancak Karşıyaka orta okul resim öğret- nin huzuı·unda and içmiştir. bnşlamıştır. ya tebliğ edilmek üzere gönderilen 
diyordu. ve ellerinde mızrak olduğu halde sü- meni B. Arif Hikmet Tugal, tarih - Doktor 1\ınçek, başYek !et muavini [ d ödeme emri mezkur mahnl icra me4 

Geç vakitlere kadar sokaklarda varilerimiz göründü. Çok muntazam coğrafya öğretmeni Nevzad Ataç, olmuştur. OpUr QY Q murluğunca ikamet ahı m çhu bu· 

dola§an ve ol J han pansiyon ve ev- geçen mızraklı alayının ellerinde ya- Tilrkçc öğretmeni Sabnheddin Arıç, Yalan H .:ı v:ı taarruzı' cırına lunduğundan bah'~le iade edilmiş 
lcrde geceliyen bu mahşeri kalabalık im kılıç üratli yürüyüş yapmasiyle Karataş ortn okul tar.h - coğrafya olduğu cihetle ilanen tebliğ. yapıl~ 
sabahın saat be inde geçid resminin diğer süvari alaylarımız takip etti. ogretmeni Kemal Bılbaşar, 'l'iırkçe p . 26 (AA) _ l\I r. _ karşı tertibat alındı masına karar verilmiştir. 

V l d 1 b. 1 ö - t · İb h. 11 · S b · arıs, · · a ı) e ııeza Borçlunun ilan tarihinden itibaren yapılacak Sarayiçinin arkasındaki e serapa ıeyecan o u on ın erce gr menı ra ım erı, ve a rı t" t T b İstanbul, 2G (Telefonla) - l\Iti-
.. ~ · · k" l · · h l k h" 1 · S · T l 2r,: r d 30 r re 1 mora oryom ı anınm veyu an- 16 gün içinde borcunu ödemesi ve· duz sahaya akın etmege başlamıştı. seyırcı ut esının ayran ı ıs erı e\ se\ ı .m. maaş arı ~ ı~n an . ı- kalnrda tasarruf sandıklarındaki nnkaıat vekaleti, bütün vapurlarda 

d JI · d k' kL l b k k J cdeb at ya bu müddet zarfında 'tirnz etmesi aat yedi buçukta Genel kurmay arasın a e crm e 1 sanca ıur a geç- rayn, ırıııcı er e .se 1 ıyc d t k'l · · t hd't d'I - hava taarruzlarıııa karcı.ı tedbirler 
·1 .. - t · z k' B k ~- t mev ua ııı çe ı mesııı n a 1 e ı ~ ve İcra ve İfHls K. nun 74 üncü mad· Jaşkanı Fevzi Çakmak yüksek ku- tı er. ogıe me~l!. "'e. ı . nr_an, ·ız ~gre men mesi hiçbir suretle ve hiçbir vaziyet- alınmasını bildirmiştir. Mürettebata 

manda hey ti ateşemiliterler Mısır . Saat 12 ye kadar devam eden ge- o~ulu dıkış-bıçk_ı ogretmr::en! Bn. Fa- te derpiş edilnıediğbıi bild:rmekte - maske tevzi edilmiştir. desi mucibince mal beyanında bu-
askeri heyeti General Kazım Dirik çıd resmi son ermi~ olmasma rağ- zıle Bnltnlı 30 lıradnn 3v l raya, kız d' lunması ve daha fazla malUmnt al-
Edirne meb'usları Edirne ve Tekir· men halk sahadan bir türlü ayrıla.mı- o retmen okulu tarh öğretmeni Zeh- ır. Hayvan hırsızlığı mak icap ettiği takdirde dairemizin 
d • valiler' de geçid resmi sahasına yordu. Nihayet şehre akın başladı. rn Dölek, beden terbiyesi öğretmeni Tentürdiyot içmiş Bergamada Turanlı nahiyesinde 939/1269 sayılı dosyaııına milracaııt 
rraelgm'ıcı ,.e tırı'bu"'nde kendilerine ayrı- Ve bu mahı:ıeri kalabalıg·ın ı:ıehre dö- T.uran Çakın, T. n.rk.çe öğretmeni K. e- llasmaha d t ks" mahall' d Kadı köyünde Halil Canın, harman edilmesi ve bu ilanın tebliğ ilmilha-
~ ıt ~ 1" ne e a 1 

' ın e · d b ·1 "k" k • · 1 · k ·ı b · k ı. · t t 1 • ·ıı:n an yerlere oturmuş bulunuyorlardı. nüşü iki saat sürdü. rıme _Aydnş, !ılkılık o
0
rta .. okkulu T~rk ı 7 yaşıııda Münevver adında tanın- yerın e ag ı ı ı ısragı ıp erı esı e- erı ma amma .J\.aım u u acagı ı u 

lhf " tan tribünlerdeki itina Başta M, reşal olduğu halde ku- çe ogretmenı Baha ztur , tarıh- mış bir kız, ilaç zanniyle yanlışlıkla rek çalınmıştır. olunur. (3086) 
.~ '~ yara ıdı mandanlar mı'safı'r asker"'ı he,,et ve1 coğrafva öğre•meni Halid Aksan, pruzeuz ve arızas . , .ı • . • • • • tentirdiyod içtiğinden zabıtaca ya-
Mareşalın sağında Orgeneral iz- ateşemiliterler muhtelif istikamet- b1 ~ehdednd~erbçı.yes geBnel dırkek1törtü ~ha- kalanmıştır. 

?:ettin ve Asım Gündüz solunda Or- !erden nürnune fidanlı~ma gittiler. u _ e ın .. ıgtay, .uca 0 u u arı - Suc isnadı 
du müfettisi Orgeneral Fahreddin Ve orada ordunun şereflerine tertip cografya o~:etmenı .M~sur A~daç, 
Al , Al' 5 't T k .. _ ettiği öğle ziyafetinde bulunduhu. Frnnsızca ogretnıenı l\.emal 1'. alaz, 

ta} ı aı ve ra ya umum mu d'k' b' k' .. - t · H E 
f .. K" o· 'k k d k" b'- 'ümune fidanlıg~ının koyu göl- ı ış- ıç ı ogre menı acer ren, ettışı azım ırı ar asın a ı ı 'k' . k k 1 · •· • t · K d · 
rinci sırada Korgeneraller sağ taraf- geli ağaçlıkları altında ve çe!idlil ı ıııcı er e sesı 0 !P"e ?1~~1 a r~ 

k. 'b" d · f' k .. h ·1 meyva ağaçlarının leziz kokuları ara- Atamal, beden terbıyesı ogretmenı ta ı trı un e mısa ır as erı eyet ı e . . 1\1 h d Ö Tü k ... tmen· Hü-
ccnebi devletler ateşemiliterleri sol sında yenen bu yemek çok neşelı bır e. me z, .r çc ogr.e 1 

1 
.. 

· l . . l h · · d t' seyın Sezer, Şakır Candognn ve A a-
tarafta rr. b us ar, mısafırler ve ler ava ıçın e ıı:_ç ı. . . . . cddin Candemir, Fransızca öğretme-

Lale sinemasında büfeci Ahmed 
oğlu Necat'nin odasıııda sakladığı 
500 lira ile toplu tabancası çalııımış
tır. Necati, bu işin sinema kişe me-
muru Şükrü ve reklfimcısı Mustafa 
taraflarından yapıldığını §ikayet et-
miştir. Zabıtaca yapılan tctkikattn iki tarafta davetli binlerce aile yer al- General Kazım Dırık mısafırlere . J{ıı. • T 

1 
k 

1
. . b d 

b h · · · f' l nı unı ay an, ·ız ısesı e en ter-mıs bulunuyordu a çenın yet"ımıc; ne ıs meyva arın- b" . .. • t . F . 1 A 1 t·· k odaya har'çten yabancı kimsenin 
~Sayın Mareşa

0

l Mısır asker"ı he- <lan ikram etti. Trakya umumi mü- t l)b·~.sı 0.g.:r tmeııı. Aefr'ıfc eüks ~n urt ' •· b 1 , girdigıne dnir ir de il görülmemiş, 
'-'eti • e yüksek &umanda heyeti ve fettişinin bu •üksek itina ve alaka- ~h ı~~~e otgre ı_ne~! 1 e sKugırl, a-
.ı • d . ç· I k k I rı ogre menı .ıueymune ıvı cım, iki gün evve] sinemadaki işinden çı-
ateşemiliterler halk tarafından sürek- ~1~1 an m! .. ~ ır er .}0 memnun a - beden terbiye~· oğl-etmeni Ayşe Bil- karılan Necatiıı:n, suç isnadına kal-
li alkışl~rla selamlanmış ve tam saat 1 ı"r'.nı ız 'f':. t-ttı e-r. • . .. . genin maaşları 2~ liradan otuzar li- kıştığı anlaşılmış, hakkında tahkika-
8 de 60 bini asan se'-1irci kütlesinin kı saAt RurPn vt-me"ı m,.t,.alnn T'lk'J"k t k 1 · · .. ~ 

J 11..t l K . . raya, ı ı ı or a o u rıyazıye og- ta başlanmıştır. 
toplandıg·ı gf'çid sahasının üstünde vıareşa • lll""'PT'rl..,nl~,.. TTWt?f,,. J.,.. .. • F 'd A k t 40 l' 

• • • . . . • 't . .. •. • re menı •crı e y u ıra maaşa, S h 1 k 
ta~ yarelerımızın fılolar halındekı vet, ateşemıJı er1°r sehrın gorulmı- Buca orta okul riyaziye öğretmen' ar OŞ U 
uçusları büyük resmi geçide başlan· ve değer yerlerini ve ta .. ihi abidele- İbrahim Hakkı Çek ve tarih -coğraf- Bucnda Yukarı mahallede İsmail 

lşi gününde tes~im etmeği prensip edinen ve bu
nunla ift:har eden bir müessesedir 

Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 

I LA N 
Sen Jozef Fransız o-

leji Alsancak 
mı<: bulunuyordu. Tayyarelerimiz Tini gezdikten sonra Mareşal ve mai- ya öğretmeni Seyid Ergene ellişer Ji- oğlu marangoz ismail, sarhoş olarnk 
mun.t zam uçuşlar yaparak sahayı yeti erkanı otomobillerle, Ateşemili- rayn. ikinci erkek lisesitnrih-coğraf- Ahmedin kahvesindeki mtişt-erilere ilkokulu bitiren yavrularınızı ihzari aınıfımıza yazdırınız. Bir yHda 
geçtıl~r. Ve koca meydanı baştan • 1 M h . d k d"I . ra ög-retmeni Şeref Horas·mlı veri- ağır sözlerle küfür ettiğinden zabı- bir lisan kazanacaktır. Bir lisan bir adam demektı'r. Kayıtlara baılan· 

4237 Te efon: 

b k er er ve ısır evetı e en ı erme · • 
a a uş<1tnn halkın candan alkışları h . d"I · .. . b I yaziye öğretmeni Cemil Onaç, ingi- taca tutulmuştur. mı§tır. Fazla izahatı okul direktörlü den iateyiniz.. 27-29 

moto .. r sJe .. ı"ne kar Qıyordu ta sıs e ı en hususı trenle Istan u a 1. ... t . Al' K K d -------------------------------------------------------• 1:~. • .. • ızcc ogre menı ı emal ara ayı, 
Yerlerini birbiri ardınca değişti- ~~tev.cccıhen halkı~ coşkun teza- 3:; şer liraya, edebiyat öğretmeni İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

ren tümen bando muzikalarından bi- hurlerı arasında Edırneden ayrıldı- Süleyman Tu.:.er 70 liraya, kız lisesi - Çanrnkkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda garnizonları hizalarında yazılı pata• 
ri tribünlerin karşısında yer almıştı. lar. Tilrkçe öğretmeni Münif e Baran teslea- kapalı zarfla ve açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
At üzerinde erkan sırasiyle geçen Bütün manevrn ha·t-katı olduğu dikiş oğretmeni Mnhzure Balkış, ta~ 2 - Pataceslerin ihaleleri hizalarında yazılı gün ve saatlarda Çanakkale müstahkem mevki sntın alıns 
Kolordu kumandanı Salih Omurtakı 1ibi bugünkü ziyafetle birlikte film- rih- o r _ a ö r r- ~'-'--~~kornısy'onuncla yapılacakl'.ir 
kahraman piyadelerimizin bölük sı- ler ve devamlı fotoğraflarla tesbit koJ 35 şer lira maaşa terfi edilmiş- 3 - lstek?iler ihale kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki ve şart namesinde yazılı vesikalariyle kapa" 
rn~iyle gec-i leri takip etti. Müzika· .. dilmiştir. Bu film ve fotoğrafların !erdir. lı zari için teminat ve tek-lif mektuplarını ihale saatından enaz bir saat evvel komisyona verınİf 
n·n ahengine ayak uydurarak geçen yakın günlerde memleketin her ta- Kızılçullu köy öğretmen okulu bulunacaklardır. Açık eksiltme için de muayyen saattan evvel komisyona müracaatlan. 
Lu essiz kahramanlar on gün süren f l k b'"t"" ·ıı t tatbikat öğretmeni Sabnhat Karate- M. Bedeli Tutarı 
manevraların yorgunlu{(undan ha- r~. ınt a .:>1 ·ayıkat~a ve u un mı e e kin, Eahr' Yürük ve Şaban Giller, 20 Garnizon Kilosu Kuruş S. Lira Kuruş 
be . d I I .1 1. b gos erı ece ır. 1• rsız, sert a ım ar a ı er ıyor ve as- H h d l Ed' h" I"' b şer ırndan 25 ser liraya terfi ettiril-
k . . . ınca ınc o u ırne a a av· 

tı ·ları yerı tıtretıyordu. k -d V Ed" d b · mişlerdir. 
H al k l • ram yapma ta ır. e ırne en aş. 

er ay geçer en a ay sancagı, k T k d b ·ıı" h S J 
1
'.I\ T E M A 

ı_ d I k .. h . a ra ya a u mı ı eyecanın ~ V 
r.uman an ar, es erı eyet, ateşemı- d h f · · d Ik ktad 
litcrler vo halk tarafından hürmetle e şe 1 ıçın e ça anma ır. - Baştrafı 9 zuncu sahifede _ 

selamlanıyordu. Ve birbirini takip Bulgar gazete!e atlerdir. Anni çok iyi yüzer, iyi da-
eden k talarımız h Ikın candan ve sü lnr. Bir tahta parçasıııa kollariyle 
-ekli alkışları arasında yatağına sığ- - .. asılarak, ayakları suya çarpn çarpa 
nıyan bir nehir coskunluğu ile mü- rzne gore b·r motör hıziyle hvuzda yüzdüğü 
~emadiyen akıyordu. - Ba.§tarafı 9 ncu Sah(Lede - her gün görmek mümkündur. Dans 

Piyadelerin arkasından tank dafi nin Montrödeki muvaffakıyeti ve hocnsı da ekseriya Anni ile beraber 
ve dağ topları da geçiyordu. boğazlara hakim olması idi. yüzme havuzuna gider. Yıldız mayo 

Saat onu on beş geçeye kadar de- Bununla beraber bu kafi değildi. içeri inde dans eder. Çevik hnreket-
vam eden piyade ve jandarma kıta- Ve boğazların müdafaa edilmesi la- !erini, güzel vücudünü herkese gös
larımızdan sonra ağır makineli tüfek zımdı. Büyük harp, İngiliz ve Fran- terir. 
kıtelnrı gcçmiye başladı. Ve onları sız donanmasının boğazları geçeme- Öğle üzeri eve döner, ayna karşı-
ft\hkam taburları, muhabere kıtala- diğini göstermişti. Boğazların müda- cıında jimnast k yapar. Bahçede bar
n ve muhabereye bağlı motosiklet faası için ise bunların hinterlandını fikse tırmaııır, medcinbal oynar. 
bölükleri tak'p etti. yani şarki Trakyayı tahkim etmek Yemekten sonra hayatın tatlı fns-

Saat 10,30 da başlıyan ve saat lazım geliyordu. lı bitmiştir. Artık, akşama kadar 
10,50 ye kadar devam eden hafif ~ Binaenaleyh lngilterenin teşvikiy film 9irketleri mümes illeriyle çeki
hüs ve sahra toplarının geçişi bilhas- le geçen yıl Selanik anlaşması vukua şe çekişe pazarlık eder, senaryoları 
sa göriilmiye değer bir manzara idi. f!elmiş ve Türkiye Trakyadaki hu- okur, rollerini öğrenir, reklfım mak
Bunların arkasından bindirilmiş kı- dudları üzerinde gayri askeri mınta- sa.diyle verilmiş ziynf etlerde, gala 
taları!1 geçi i halkı büsbütün coştur- kadan kurtulmuştu. Böylelikle cum. müsamerelerde bulunur. 
du. Önde kumandanların o~?mobil- huriyet Türkiyesi T rakyada ve E- Anni bu mecburiyetlerden hoşlan 
leri, arkada sepetli motosiklet alayla. dirnede askeri kıtalar bulundunnağa madığı halde tahammül eder. Fakat 
n, yüzlerce dizilmiş kıta kamyonları başladı. neşesini de kaybetmez. İnsan on se
ve kamyonlar da çelik bir kale gibi Türkiyenin Avrupaya dönüş te- ki~ ,·~cıı '"tndayken hayatın herşeyi
d.imdik duran Mehmedcikler.. Ha- mayüllerinin en yeni tezahürü de İn- ni gilzel bulur. 

ftf ve nğır makineli tüfekler, ağır giliz - Türk anlaşmasıdır. İngiltere ----~0~ .... "!!'k•t•o•r-----ı 
tank dafi topları ve zırhlı otomobil- kendi menfaatleri icabı Türkiyenin 
ler, tanklar, süvari tank bataryaları Avrupanın bu kısmında her türlü Sü 'eyman Çor,ıh 
ve fenni kıtalar, motörlü ağır topçu taarruzdan masun bulunmasını i"-
l J Londranın The Hospitat For 

n ay arı, ışıldak tertibatı ile birlikte tiyordu. Avrupan•n bu parçasınd3 Sick Children ve Viyananın St. An-
dafi tayy re taburları ve motörlü vukua velmekt,. olan politik hadise-
ağır topçu alaylarının geçişlerini baş- Ier hakkında dikkatli bir hesao tut
tan başa motörize edilmiş Türk or- mak ve Türkiyenin yeni çizilen Ye 
dusunun mücehhez bulunduğu bu teşvik görmekte olan bu yeni tema· 
en iyi harp silahlariyle biaman bir vülünü göz önünde bulundurmak 
kuvvet olduğunu bütün bir cihana lazımdır. 
bir kere daha havkırıyordu. En iyi 
harp vasıta ve tekniğinin bütün in
cJiklerine malik ve vakıf olan kah-

----u 
Mühim mü akat 

na ve Un. Kinder Sp. Nam hasta
nelerinde etüd yapmakta iken bu 
kerre lzmire gelerek Birincibeyler 
sokağında ( 42) numarada bir mu. 
ayenehane açmııtır. 

Her gün: 
12 den 2,30 za 
5,30 dan 8 ze kadar hastaları· 

nman ordumuzun mücehhez bulun. Paris, 26 (Radyo) - Başvekil Da.ı-----------·---
c'uğu bu silahlara kendine has yük- ladiye, bugOn hariciye nazırı jorj Memurı"yet hnti· 

nı kabul eder. Telefon: 2310 

k kudret:nin de eklenmiş olması Bone ile uzun müddet konuşmuştur. han "rt 
"zönünde bulundurulacak olursa Bu konuşmalarda, Amerikanın bura 
· .. k ordusunun kıymet ve değeri sefiri de hazır bulunmuştur. 
vlavı Ha tebarilz edebilir. Dalad'ye, jorj Bone ile Amerika se 

Nüfus müdür1üğünde boş olan on 
lira maaşlı katiplik için dün vilfiyet 
salonunda talipler arasında bir im

bü - t:han yapılmış, imtihana 15 genç gir-
'"t .. kirn k•+'lların geçi~ini büvük firini yemeğe alıkoymuştur. 

1 r <l kkatle tak'p eden 8t,.q .. Militer- Siyasi mehafil, bu mülakata 
l,ir •-,r:"1i yükcıek kahra- yUk ehemmiyet veriyorlar. miştir. 

Çanakkale 
Ezine 
Gelibolu 

118000 
69000 
19000 

7 
8 
7 

50 8850 00 
00 5520 00 
50 1425 00 

ihale tarihi 

4/9/939 
4/9/939 
2/9/939 

İhale günü 

Pazartesi 
Pazartesi 
Cumartetıi 

ihale saatı 

11 Kapalı zarf 

Çanakkalenin muva~kat teminatı 663 lira 75 kuruştur. 
414 lira 

1 7 Kapalı zarf 
11 Açık eksiltrııet 

Ezinenin « c 
Gelibolunun c c 

Sizde böyle g~l 
resimler çekebilirsinı7 

6X9 iım. 

106 lira 88 kuruştur. 
17 22 27 r 

Hatıralarınızı 

ebedileşt:iriniz "KOD 
,, 

••VOLLENDA'' 620 
·veni Krome model, küçük, şık, sa~lam 

Anastigmat 1: 4.5 Kompür Otomatik! 
BU GÜNÜN MODERN MAKiNESi 

3 liradan başlar 

KOOAK satıcılarından 
arayınız ve ya şu aılrese 

müracaat edınıı 

KODAK Şirketi-Beyoğlu, lstanbul 
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~lzmır Levazım Amirliği ~atı ı Au11a E 

a Komisyon"J ilanları ~ 
İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Menemen Piyade Alayının senelik ihtiyacı olan 60000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla yapılan münakasasında teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden ihalesi tekrar kapalı zarfla 22/9/ 
939 cuma günü saat 10 da Manisa Tüın Satınalma Komisyo
n unda yapılacaktır • 

2 - Hepsinin tutarı 13800 liradır. 
3 - flk teminatı 1045 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak komisyonda görülebilir. 
S - İsteklilerin teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı ka

nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı veııikalariyle bera
ber ihale günü ve ihale aaatından bi raaat evveline kadar tek
lif mektup)arını Mani sa Tüm satınalma komisyonuna verme-
leri. 27-3-10-19 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - İzmir Müstahkem Mevki Komutanlığınca gösterilecek yerde 

beh .. ri 27204 lira 95 kurut bedeli ketifli iki adet garaj inıa 
ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı 54409 lira doksan 
kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 12 eylul 939 sah günü saat 16 d~ iz. 
mirde Kıılada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komıııyo
nunda yapılacaktll'. 

3 - Teminatı muvnkkate akçası 3970 lira (50) kuruıtur. 
4 - Şartname, keşifname ve projeleri her ıün ııabah saat 8 den 

12 ye kadar ve 14/30 dan 18 e kadu İzmir Müstahkem Mev• 

Li inıaat komisyonunda ve Anlcarada M . M. Veki.leti Ema
kin inıaat ıubesinde görülebilir. 

S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu iti yapa

bileceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel İzmir Nafıa 
Fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek mecburiye
tindedirler. 

6 - Ekailtmeye iıtirak edecekler 24SO sayılı kanunun iki ve üçün
cU maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir Müstah
kem Mevki Komutanlığına dilekeçe ile müracaat ederek 
emniyetçe yaptırılmıt tezkiye vesikalariylc teminat ve teklif 
mektuplarını ihale ııaatından en az bir saat evvel komisyo-

........._ na vermiş bulunacaklardır. 27-1-6-10 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komieyonundan: 
l - lzmi:- müdahkem mevki merkez birliklerinin 18500 k ilo 

zeytin ynğı ihtiyacı 21 ağustos 939 tarihinde pazarlıkla ya
pılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 31 ağustos 
939 perfembe günü sa&t on altıda kıılada İzmir levazım amir 
liği satın elma komi~yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 8510 liradır. 
3 - Teminatı muvakkateakçaııı 638 lira 25 kuruıtur. 
'l - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduldarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazaı·lığa ititrak edecekler 2490 sayılı l;:anunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve §artnamcsinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleriyle bir ikte ihale snntından evvel komis· 
yona müracaatları. 

f znıir Lcva:z:ım Amirli i - atına ma omb yonundan : 
J - İzmir tayyare kıt'atının 14000 kilo patntcs ihtiyacı 23 ağus

toı 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çık
madığından pazarlık 31 ağustos 939 perşenbe günü saat 15 
de Kı§ladn lzmir levazım amirliği Satınalma komiııyonunda 
d a yapılacaktır. 

~ - Tahmin edilen tutarı: 910 liradır. 
3 - Teminatı muvkkate akçası 68 lira 25 kuruıtur. 
4' - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
g - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gÖs· 

t ermck mecburiyetindedirler. 
8 -Pazarlığa i§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve §artnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleriyle birlikte ihale sa.atından evvel komisyo

"-._ na müracaatlan. 

i2nıir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
l - lzmir tayyare kıt'atının 10000 kilo kuru fasulye ihtiyııcı 21 

ağuıtos 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip 
çıkmadığın.dan.pazarlık 31 ağustos 939 perıembe günü ısaat 
15 de Kışlada lzmir levazım amirliği Satınalma komiayonun-

da yapılacaktır. 
~ - Tahmin edilen tutarı 1400 liradır. 
ı - Teminatı muvakkatc akçesi 105 liradır. 
.. - Şartnam~si her gUn komisyonda görülebilir. 
g - lııteklilcr ticaret odasında kayıtlı ol ukl rınn dair vesika gös

termek mecburiyetintleôirler. 
41 -.Pazarlığa iştirak edecclder 2490 sayılı kanunun iki ve Uçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleriyle birlikte ihale saatından evvel komisyo
na müracaatları. 

·~ltıir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
l - İzmir MUstahkem Mevki birliklerinin (54000) kilo patates 

ihtiyacı 21 ağustoa 939 tarihinde pazarlıkla yapılan ekııilt

nıesinde talip çıkmadığından pazarlık 28 ağustos 939 pazar
t esi günU saat 15/30 da lzmirde Kışlada İ:z:mir levazım amir
liği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

: - Tahmin edilen tutarı 3510 liradı:· 
._Teminatı muvakkate akçası 263 lıra 25 kuruıtur. 

t ._ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
' ._ lat~kliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
' -Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanun un iki ve üçün

cü maddelerinde ve §artnameainde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkateleriyle birlikte ihale sa.atından evvel komiıyo
lla müracaatları. 

~levazım Amirliği Satın Alına komisyonundan: 
......., İstanbul Komutanlığına bağlı Birlikler hayvanatı için 1280 

~ ton yulaf satın alınacaktır. 
3 ......., İhalesi 11 Eylul/939 Pazartesi günü saat J 5 de yapılacaktır. 
i ......_ Muhammen tutarı 65280 liradır. 
5 ......._ ilk teminatı 4514 liradır. 
~ ......._ Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 

......._ f steklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle 2490 
sayılı kanunda ynzılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale 
saatındnn bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındık
lıda Komutanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 27 2 7 (3095) 

(ANADOLU) 

1zmir levllZIDl runirliği sabn alma komisyonundan: 
Müst~hkem meYki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 

lere 60 liradan başlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. istekli ohrn
ların şartlnrı anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci fubesine nıii
racaatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 ' 2 3 3047 
lzmir Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

J - Kor Merkezindeki B :rlikler hoyvanatmın yıl1ık iht.iyacı için 
( 1 25) ton arpa veya arpa fiyatının 50 santim fazlasiyle ter
cihen Yulaf alınmak üzere açık eksiltmeleri 6 19/ 939 ~r
~amba günü snat 14 de yapılacaktır. 

2 - 125 ton arpa veya yulafın muhammen bedeli 4750 lira olup 
muvakkat teminat (356) lira 2.5 kuru ştur. 
3 - Arpa veya yulafın evsaf ve şeraitini öğrenmek :sti
yenler her gün ve isteklileri de teminat makbuz veya mek
tuplariyle birlikte ihale günü belli saatte Afyonda askeri sa
tın alma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 23 27 (31 lQ) 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
.1 - 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 17226 liradır. 
3 - · ilk teminatı 1291 lira 95 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülür. 
5 - fstekliler kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatmdan bir saat evvel komisyona vermeleri. 
t7 22 27 31 3011 

İzmir Levazım Amirliği Satuı Alına komisyonundan: 
1 - Manisada bulunan Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 90000 

kilo sığır etinin 24/ 7 / 939 tarihinde kapalı zarfla yapılan mü
nakasasında teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden mezkur 
et yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 8 / Ey
lul/939 Cuma günü saat 1 J dedir. 

2 ~ Hepsinin tutarı 20700 liradır. İlk teminatı 1552 lira s·o ku· 
ruştur. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. istek
lilerin teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı kanu· 
nun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Manisa Tüm Satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 27 1 6 (3097) 
A an 

Yüksek ziraa( erıstitüsü veteriner 
Fakültes Askeri kısmının kayıit 
ve kabııl şartları: 

1 - Ankara askeri \'eteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise -
lerıleıı jyı ve pek iyi deı·ecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını 
vermiş olmak şartiyl c talebe ka bul edilecekt ir. 

1stek1Heriıı ı.şağıdaki nısıf ve şartalrı haiz olması lazımdır: 
a) - Türkiye cumhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b) - Yaşı 18 - 21 olmak, 

- - ·1 
mete müsait olmak (dH rekaketi olanlar nlınmnz.) 

cl) - Tavır ve hareketi, ahi.akı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
e) - Ailesinin hiç lıı r fena hal Ye şöhreti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek) 

2 - İsteklilerin müracaat istidaJarına şu vesikaların bağlanması 
Hlzımdır: 

a) - Nüfns cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) - Sılıhnti hakkında tam teşekküllü askel'i hastahane ı·aporu ve 

aşı kağıdı. 

c) - Lise mezuniyet ve olgunhık şahadetnamesi veya tasdikli sureti 
b) - Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin \'e kendisinin noterlikten tasdikli te
ahhüt senedi. 

e) - Sar'alı, uyurken gezen, s!dikli, bayılma ve çırpınmaya müpte
la olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi 
(Bu gibi hastalıklardan b.ri ;le l'kula girmezden evvel malUl olduk.alrı 
sonradan anlaşılanlar okulda:ı çıkarılır. Ve bu müddete aid hükumet 
masrafları velilerine ödettirilir.) 

3 - İsteklil er bulunduk ları mahallerdeki askerlik şübelerine istida 
ile müracl!at edecekler ve ~übE. lerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra, Aıık:uada yüksek ziraat enstitüsü veteriner fa -
kiiltesi acıkeri tal ebe am irliğin e gönderilecektir. 

4 -- Mtlrncant miiddeti : Eylülün yirmisine kadardır. Ondan sonra 
mü racaat kabul edilmez. 

5 - Knbul d uhul imt ' hmırn a ba ;1ı cleğildir. Şahadetname d erecele
rine Ye mürac.ıat ~ ır·ısına gfredir. İ>ıtckli aded i tamam olunca kayıt 
işleri kapanır. Ye kab ul Nlilenlere, mliracaat ettikleri askerlik şübete
ıı·i ile t ebligat yapılır. , ,1!) 25 27 31 3 G 12 15 17 20 3068 

-Krkağ 
den: 

belediye r·yaset in-

Kırkağaç"a getirilecek koca suyun bakiyei tesisatı yeniden on 
beş gün ınüddetlt: acık eksutmeye konulmuştur. 

Eksiltme iki eylul Cumartesi günü saat 1 O da belediye dairesinde 
ynpılacaktır. 

Muvakkat teminat ckçesi 147 liradır. Taliplerin şartname ve ke
~ifnemesini almak üzere Belediyeye müracaatları ilan olunur. 

23 25 27 29 (31 1 O) 

Lise \ Ortao,<uıiar Satınalma 
komisyonundan; 
Kız Lisesi revirinde yaptırılacak 962 lira 2 kuruş keşif bedelli he

la ve camlı pasaj inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşifname, 
§artname ve insaat yeri her gün okulda görülebilir. İlk teminat 76 lira 
16 kuruştur. isteklilerin ihale günü olan 29/ Ağustos 1939 Salı günü 
saat 15 te Hükumette Kültiir Direktörlüğünde toplanacak olan ko
misyonumuza, teminat makbuzlariyle birlikte, müracaatları ilan 
olunur. 12 17 22 27 (2949) 

- lzmir Nafia müdüriülündeiı; 
İdhalat gümrüğünün çatı tamiratı 5789 lira 92 kuru§ keıif bedeli 

ile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iııteklilerin 

2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatları ile bir
likt e 12 cylul 939 salı günü saat 11 de Nafıa müdürlüğü komisyonuna 
bn~·urmnlnrı 27-6 (3166) 

(SAHİFE lt) -
Tire Mal Müdürlüğiinden: 

Tarh No. ismi Mahallesi Sokak 
152 Abdullah oğlu Nuri Yeni Uzun çarşı 

Tunçel 
No. Varidat Nisbeti Müddeti 

Li K. 
33/ 1 36 00 ~c 35 J/ 1938:31 / 5/ 938 

Kaznnç 
L. K. 
5 25 

Buhran 
L. K. 

1 21 

~'15 
Ceza 
L. K. 

79 

Yekun 
L. K. 
7 25 

Tarh No. 
69 

İsmi 
Recep oğlu Yahya 

Gümüş 
Varidatı 

L. K 
30 00 

Buhran 

Mahallesi 
Yeni 

Sokak 
besdestan 

No. Nisbeti Müddeti 

56 
Kazanç 
L. K. 
2 38 

L. K. 
55 

% 25 
Ceza 
L. K. 

36 

1/ 7/ 938: 30/ 11/938 
Yekun 
L. K. 
3 29 

Tarh No. 
9 

No. 

ismi 
Tireli Arnnvud 

Tahir 
Varidatı 
L. K. 

Köyü 
Kahrat 

Nisbeti 

Sokak 
Gökçen 

Müddeti 

ı ı 1 20 00 % 25 1/1 / 938 : 9/ 4/ 9.:S9 
Kazanç Buhran L. K. L. K. 
L. K. L. K. Ceza Yekun 
5 92 99 15 7 06 
Yukarıda isimleri yazılı mükelleflrin ikamtgahları malum olmadığın 

dan tbligatın hukuk usulü muhakemeleri :kanunu hükümlerine göre tel 
liğ makamına kaim olmak üzere ilanolunur. 3185 

1 L AN 
Kırıkkale Gedikli usta hazırla· 

ma ok ulu birinci sınıfına talebe 
alınıror 

- Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki 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) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 14-1 7 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had~ 

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

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

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

doğduğu 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 ederel.
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 

lz mir inh isarlar Başmüdürlü· 
ğünden: 
Çamaltı tuzlasında mevcut 5667 adet ellilik patlak çuval açık ar-

tırma ile setılacaktır. 

Çuvallarının beherinin muhammen fiatı 13 kuruı muvakkat temi
natı 55.25 liradır. Nümuneleri baımüdürlüğümüzdedir. 

İsteklilerin teminat paralnrile 11 /9/939 günü saat 15 de Baş mü-
dürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 27-31 3194 

inhisarlar umuın müdürlüğün
den: 

I - K-eşif, şartname Ye plfinı mucibince Kastamonudn ynphrıla
cak 1dnr e binası 'nşaatına 7 8/ 939 tnrihinde t a lip zuhur et
reediğinden yeniden pazarlıkla ek iltmeye konmuştur. 

2 - l{eşif bcdelj 23692.45 Jiı'a muvakkat teminatı 1776.93 lira
dır. 

3 - Pazarlık 5/ 9/ 939 salı günü saat 14 de Kabata +a Levazı~ 
ve mübnyant şubesindeki alım komisyonunda ynpılacnktır . 

4 - Kcş'f, şrtnme· ,.e pliinla r her gün Lcvnzım şubesi veznesinden 
\'C Iz ınir, Ankara. Kastamonu başmfidürlüklerinden 118 ku
ruş ;nukabilinde alınabffr. 

5 - l\Iür akn"r.ya girecekler pazarlık için tnyin edilen gün ve sa
nttc r~ 7,5 güvenme pa.ras'yle birlikte mezkOr komisyona gel-

rnelerL 27 - 30 - 2 - 4 (6625) 

T. C. z· aat bankası ödemiş 
su ve e ektr·k iş etme idare
sinden: 

İdaremiz içm biri 70 diğeri 45 lira aylıkla iki elektrikçi alınacaktır. 
'J..'n liplcrin resimli nüfus te keresi, hal tcrcfimesi polisten tasdikli iyi 

h al vesika ı ve şimdiye kadar çalı ştıkları y erlerden aldıkları bonser-
visler i uretiy1e 1-9-939 tarihine kadar yazı ile idareye rnüracatlnrı 
ilan olunur 26- 27- 29 8157 
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Deutsche Levante Li· Sperco Vapur Izmir Kültür dırektörlüğün. Söke belediyesinden: ' 
nie G. M. B. H. Acentası den: · ! 

.f - • Hamburg· ADRETICA S. A. Dl İzmir ve mülhakat~ iIK okulları için 185 adet-sıra ile 18 adet yazı 
• NA VIGAZIONE tahta~ı açık eksıltmege konulmuştur. Muhammen tutarı 1994 liradır. 

· «Tılly ~· :\f. Russ> vap, 17 agustos z A R A _ M .... 2818 8 İlk teminatı IGO liradır. İhalesi 28 ağustos 1939 pazartesi. günü saat .. 
~a bekle~ıy?r, Roter?~m, Bremen '.~ de gelerek 2918 sa::~r; de Pire:K~r- 1~ ~e y.a~ılaca~tır. ~ümuneleri, fenni ve hususi şartn'ameleri her gQn 
tır mburg hmanları ıçın mal alacak- fo, Porto Edda, Brindizi, Valona, gorulebıl.ır. Eksıltmege girmek istiyenlerin yukarıda yazılı gün ve sa- -

t"" · . ~ Draç Gravoza Spalato Zar F" atte temınat makbuzlariyle birlikte vilayet daimi encümenine' başvur-
cThessalıa> vapuru 28 agu~tu~tan ' T . -< '. V ' •w 

8
' ı- maları ilin olunur. 5-12-16-26 '. ' 2856 

:: eylüle kadar Rotterdam, nremen yume, rıyeste • ve enedıge hare· . , 
ve Hamburg limanları için rnal ala- ket edecektir. 

ı calctıı·. B R 1 O N 1 - 31 /8 tarihinde gele-
. cArcturu > \'apurt: ı ı eylülden 1 7 rek avni gün Patmo, Leros, Kalim- T. C. Ziraat bankası • eyl4le kadar Rotte:d2m, Bremen ve nos, lstanköy ve Radosa har ke 

Hamburg limanları için mal alar.ak- edr,.,.ı tir. 
tır. B R I ON 1 - 4 9 ı. .. · · de ŞZF 1 

cBelgrad> mot. 25 eylülden 2 rek 5/ 9 tarihinde Pire, Korfo, Por- &rmayaİ: 
ilktcşrlne kadar Rotterdam, Bremen to Edda, Brindiz Saseno, Valona, 
ve Hamburg limanları için yilk ala- Draç, Gravoza, Spalato, Zara, Fiyu
eaktır. me, Triyeste ve Venediğe hareket 

9'URULUŞ TA RlHI 1888 

100,000,000 Türk lircuı Şab. · 
ve ajan adedi 262 - 1 

«Le\•ante> vapuru 9 ilkteşrindeıı edecektir. 
' 15 Hk teşrine kadar Roterdam, Bre- L E R O - 7 19 tarihinde gelerek 

• men 'e Hamburg ı :manları için yük ayni gün Patmos, Leros, Kalimnos 
r1 alacaktı!". fstanköy ve Radosa hareket edec~k-

, 

~ Tahliye CITT A Dl BARI - 719 tarihind,. 
- gelerek ayni gün İstanbul, Pire, Na-

cAchımı> np. 25 ağustosta bekle- noli, Marsilya ve Cenovaya hareket 
' niyor, Hnmburg Bremen Ye Anvers- "!dccektir. 

ten ma~ çıknrncak ,.e B:;i,gaz Varna iT ALIA S. A. Dl NAVIGAZIONE 
ve Ko tence için mal alacaktır. VULCANIA - Motörü T riyeste

den 14/ 9/ 939 tarihinde hareket edip 
Den Norake Middelhavalinje: 28/9/1939 tarihinde New Yorkta 
cBosphorus> motörü 30 ağustos- bulunacaktır. 

tan 1 eylüle kadar Diyep ve Norveç OCEANIA - Motörü Triyeste
için mal alacaktır. (Bu va - den 7 / 9/ 939 tarihinde hareketle 25 / 

"' pur Norveç limanları için ancak 31 9/939 tarihinde Boenos Ayreste bu-
ağustı>f:: kadar tahmil edecektir.) lumıcaktır. 

cBalkis> motörü 25 cyliilden 28 ey- ROY ALE NEERLANDAISE 
lQle kadnr Diyep, Dünkerk ve Nor- KUMPANYASI 
veç lim!lııları için mal alacaktır. UL YSSES - Vapuru 4 / 9 tarihin-

-cBo~phorus> motörü 25 ilkteş1·in- de gelerek Rotterdam Amsterdam 
den 28 ilkteşrine kadar Diyep, Diir.- Hamburg lı'manları 1·çı:n y"k J k, p b' 'k · ı 28 

N . 1 . . "k u a ara ara ırı tıren ere 800 l ' ra ikramiye verecek 
kerk ve orveç lıman an ıçın yu hareket edecektir. Ziraat l:ıankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
alacaktır. ... HERMES - Vapuru 18/ 9 tari- az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

D. T. R. T. v • hinde gelerek Rotterdam, Amster- plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
cKa~sa> mot. 

17 agustos~ . dogr~ dam, ve Hamburg limanları için yük 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
\)eklenıyor, Tuna lımanları ıçm ma olarak hareket edecektir. 4 c 600 c 2,000 c 

"lacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 4 c 250 c ı.ooo c 
cdSz;gedb> kml ot?rU aTğm;tosı· sonlları. VIKINGLAND - Motörü elyevm 40 c 100 c 4,000 c 

ıa ogru e enıyor, una ıman nrı ,, d 1 R d H 100 c 50 c 5,000 c • • 1 1 kt .ımanımız a o up otter am, am-
ıçm ma a aca ır. b Sk . 120 40 c 4,800 c 

D t" "' 7 1111 d v ·u urg ve andınavya limanlarına c 
" unu mo oru ey u e ogı .. k 1 k h . 160 c 20 c s.200 c 

bekleniyor. Tuna Jimanları için mal yu a ara areket edecektır. 
alacaktır. ..... ~~RDALAND - Motörü 31 / 8 DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

tarıhınde gelerek Rotterdam, Ham- dtişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

VıcE MARıTı1\ .. E ROUl\fA1N burg ve Skandinavya limanları için Kur'alar senede dört defa, 1 eylQI, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha-
SER d "k ı k h k d k · ziran tarihlerinde çeıt:llecextır. 

Kasabanın 150 hektarlık sahası dahilinde mevcud kontünü ~ 
yanlı elehriki yenilenerek alternatif cereyana tahvil edileceiinc:lea 1 

projesi yaptırılacaktır. 
isteklilerin projenin hazırlanması ve vekalete tasdiki şartiyle aon J 

teklif mektuplarını 1 1 Eyilıl 939 Pazartesi gününe kadar ve tartur ~ 
meyi görmek üzere belediyeye müracaatları ilan olunur. 

24 27 30 2 -- . .(3126) o::; ~ 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğün··· 
den: 
Tuz -sıyırma işi bir Eylul tarihinde başlıyacaktır. fı kötüril ~ 

geçmiş senelerin yevmiye tutarı 150 - 225 kuruş arasındadır. lı i6. 
yenlerin bu tarihten evvel Tuzlaya müracaatları. : 

22 24 27 '(3096)' 

iz'mir Lise ve Ortaokullar sa· -
tın alma komisyonundan: 
KızılçuJlu öğretmen okulu eğitmen kursu talebesi için 89 ~ 

golf elbise yaptırılacaktır. Beher takımına 1 100 kuruş fiyat tahmiİı 
edilen b uelbiselerin tutarı 979 lira ve ilk teminatı 73 lira 43 kuruştjr. 
ihalesi 5 eylul 1939 salı günü saat on beşte yapılacaktır. Nümuıie, .-
şartnamesi her gün kültür ~irektörlüğünde görülebilir. fsteklileıtn .,. 
yukarıdn yazılı gün ve saatta teminat makbuzları ile birlikte, külteir 
Öirektörlüğünde toplanacak oian komisyonumuza müracaatlan ilin 
olunur. 17 22 27 3 

---:K=-=-o-o-p-er-a-timl!"fl~e-r ~B~i-.r~li g-" i-t ollm!l~e'"!'l"f o-n~--: 

Numaraları 
lzmir incir ve üzüm tarım sa-~~ 
tış kooperatifleri birliğinde": 
Birliğimizin telefon santralı ilga edilerek her servise ayrıca telefon 

konulduğundan alakadarların atideki numaralara telefon etmeleri illa 
clunur. 

Umum müdürlük 
Unrnm müdü~ün evi 

c c muavinliği 

l\luhasebe müdürlüğü 
l\Iuamelat servisi 
Üzüm ihracat servisi 
İncir ihracat servisi 
Ambalaj servisi 
Üzüm işletme servisi 
Depolar c 
İncir ambar servisi 
Şarap fabrikası 

Satış mağazası 

Kereste deposu 
c sahası 

3835 
3859 
2863 
2324 
2752 
2811 
2703 
2808 
2512 
2767 
4029 
2887 
4195 
3720 
3118 

26-28-30 •Durostor> vapuru 2 eylfilde bek- yu 8 ara are et e ece tır. 

Jeni)ı·or, ~?stena.ıce, IGalakst \'e Tuna Jj. rik~n~~Lg~~r~k Ro~~!~:: 13~a:· tarihinde beklenmekte olup Malta, Olivier ve şürekası ~RflllllllllllfllllllHllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllU-
man an ıçın m a aca ır. • • M ·ı ı· ı "k -

burg, Skandinavya ve Norveç liman- Cenova ve arsı ya ı~an arına yu Limited = ,,,.. rr • , T 
cDurostor> vap 30 eylülde bekle- Jarı için yük alarak hareket edecek- alarak hareket edecektır. VAPUR ACENTASI = l aze, ı emız, vcuz 

nivor. mal alacnkhr. tir. = 
JÖHNSTON W ARREN LtNES, Ltd. . ~AGOLAND - Motörü 28/ 9 ta- HOLANDA A VU~TURAL YA cEstrellano> vapuru 27 ağustosta = 

clncemore> vap. 27 ağustasta Bur rıhınde gelerek Rotterdam, Ham· PRINGFO~~ V gelip 2 eylüle kadar Londra ve Hull = 
a-az Varna Köstence Sulina ve Galas burg ve Skandinavya limanları için S . 'h' d A - ~puru için yük alacaktır. -
için haı·eket edecektir. yük alarak hareket edecektir. 30ı 9 939 tarı ın e vustura ya ve L! VERPOL HAT·rr = 

ZEGLUGA POLSKA Yeni Zelanda limanları için yük ala-
0 

+ 
30 

~ t k = 
1 k h k t ed kf .- por. o> vapuru aıu:ı o:ıa ·a- = 

Vapurlarin h'areket tarihleriylt KUMPANYASI raNOaTre eflA decke' hır. k t t 'hl dar Liverpol ve Glaskovv içiıı yilk _ 
] la d k. d w• 'kl'kl d LEWANT M t" .. 1 1· : an a ı are e arı e- = nav un r a ı egışı ı er en acen- - o oru e yevm ı- . l l l d k ' d ~. 'kl'kl d r.lacaktır. = 

te meı·uliyet kabul etmez. manımızda olup Anvers, Danzig ve rıy e nav un ar a 1 eg1ı~ı ı ekr ben
1 

= 
GDNIA ı· l · · "k 1 k h dolayı acentamız mesu ıyet a u = 

i·LAÇ 
Daha fazla tafsilat almak için 1 ıman arı ıçın yu a ara a- D h f 1 f ·ıA · · f k· DEUTSCHE LEV ANTE - LİNİE =: 

8. . . K rd da l ~n N W k t d kt' etmez. a a az a ta sı at ıçın ın- .. .. = Sıhh h • ırıncı o on "'"' o. da • F. re e e ece ır. . k d d SPERCO t cDelOS> vapuru 23 ağustosta Ham = at ecza ane.Jl 
Henry yan der ~ee v~p~r acentalı- SERViCE MARITIME ROUMAİN ~:neo~~::.c:at edilmesi:7:au:~c:~r~- bourge, Bremen ve Anversten gelip Bafdurak BftyG.k Salepçioğhı hanı ka~18111ıh 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

jına murn-rı;~~es~oo~İ2~ur. PELEŞ KU~~~: ~fylul/9,9 Telefon: 2004 2005 yük alacaktır. • .. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

rı--lml!I----.----------------· ~11111111 llllllUlll llllllllllllllllHIJlllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111 lllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffffl 

Ta İ~ Bankası'nın =~ 
~ -

1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 L İ R A M Ü K A F. A T 
~~-=:==::===:=:===:==:=::==:a===:===:===:==:=::==:==::=-~--:-

K ur' aJar: 1 Şubat,.1 Ma_rt, 2.6 Ağust~s, 1 E!lıil• 1 /k~~ci 

t"lll''' 
= = -§ ---= -
~ ----------------------------

teşrın tarıhlerınde çekı,ecektır 

IKRA Mf YELER , 111111 mmıııı ıı 11ı11ı1111111111111111111111111111iliili1111111lll lllnı111111"'t; 
1 Adet 2000 lira/ılı 
5 • 1000 
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2000 lira 
5000 .. 
4000 • 

- 4000 • 
6000 • 
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32000 
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§111111111111111111 r ı r ı r ı r 111111ı111111111111111111ı11111111111111111111111111111 r ı r r ı r rı r ı r ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 .11m11m _ 
r. lş Bankasına para yat.rmakla, yalnız para bıriktirmiı olmaz, ayw 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 
.......... , .................. ııııııııiıı ..... Iİlilııiıııiiiiiıı ....................... .. 

---
..... ~..... ... -- , __ 

Telef on : 3438 
••• 

lzmirin en moaern, en 
temiz ve en rnuntazaın 

aile yuvasıdır. Konfor, te 
mizlik, istirahat, ucuzluk 
noktasından Ankarapa• 
lasın fevkınde otel yok• 
tur. 

Soğuk ve ııcak banyolu, kalirüferli, müteaddid friterli olduğu 
gibi, en nefiı yemekler veren lokantayı, mükemmel pastahane 

ve lmaethaneyi camidir 
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