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• iter gün aabahlari lzmtrde çıkar · Siyaıi 1ruetedir. Telefon No. 2776 ~ '(Nüıhaaı lier ye"1e 5 kuru,tur)' 

Harbiye Nazırı Itagaki, mih· 
ver devletlerile hemen as
keri bir ittifak akdini istiyor 

~ J 

Polonya, Hudutlara Aslier Yığıyor 
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Cumhurreisimiz ır 
1 infilak 

Topçu atıf okulunda· 
Malaya gitti 

Boluda tetkiklerine devam ve halkla ki eskJu':i/:;;~<ır in· 
temas etmektedirler İıtanbul, 7 (Telefonla) - Met· 

Dost ve müttefik devlet denizc;leri 
sevgi tezahüratile uaurlan iılar . . -reatekİ topçu atıf okulunda imha 

Milli Şef, Boludan sonra /s.l._~-~~_:f.:._'.;~~-:~=_:~~-ç~~:_~::_m!::7_1!~. 
b l rı d• kl Avustralya tan U U ŞeJ eT 1.en trece er Harp vu :uund.1 lngil· 

Reisicumhurumuz, geç vakitlere kadar h:ılkın di:ek
lerini büvül-l alaka i.-e dı-n !eJi,.er 

Balkanlar 
Ve lta!ya 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
İtalyan matbuatı bermutad bizim

le uğraımakta, bize dair akla hayale 1 
gelmedik efıanelerle · dolu neşriyat 
Yapmakta devam ediyor .. 

İtalyanlar heaabma bu n~şriyat! 
tabii buluyoruz. Çünkü Türkiyenin 
ıulh cephesine iltihakı İtalyanın Bal
kanlardak: bütün ittiaa emellerini 
•uya dUıürmüf, taarruzdan, istila- · 
dan baıka b'r ıey dütünmiyen bu 
l.ükumeti olduğu yerde çivilemittir. 

taı,.. Arnavutluia ayak baaıDflK· 
la Balkan antantının derhal tqala • . • . . •. 
ı, .. f"k. Al Reı .. ıcumhurum•ızun fstanbul ıeyahatlermden bır ın.ıba 

terenin yanı b,..şınaa 
Melborno, 7 (A.A.) -- Harp vuku 

unda Avusturalynnın bitaraf kalma-

ğa çalışacağını iddi::ı etmiş olan Na

tional Zeitunga cevap veren baş\ e
kil l\Ienzie;.;, demiştir ki: 

-Jlnlihazırd::ı ta1dp ettiği siya.-;et 
dola) ısiyle ing"ltere bir harbe sürük
lenecek olurı:.;a Avu.,turalya onun r:ı
ııında yer alacaktır.> 

---uca:11>>,---

Göbe s 
Venediğe g tti 

Yentıdik, 7 (Radyo) -· Almanya 
propaganda nazırı doktor Göbel.;:, Malaya zırhlısı eiderken in ciraltından görünüıü 
yarın açılacak olan yedinci sinenır. Limanımızı re~meıı z:yaret eden saffıharp gemilerinden Mala\'a drit-

1

1 ergis:ncle hazır bulunmak üzere bu- ve İzmirde dört gün kalan ingiltere- notu, pazar günü saat 11 de izmir lic 
gün buraya gelmiştfr. . nin Akdeniz donanmasına mensup -Devamı 5 inci sahifede _ 

1 '~~~~~~~~~~~~~--

! us-Japon çarpışmaları 
.,, olacağını ve multe ı ı manya . . .. . . k 

k • b. 1 k 1 lstnnbul. 7 (Telefonln) - :\fıllı yuk bır sevınçle nrşılamıştır. 
hler ezı Avıupada ır ara ı nas1 . , , ·· · }: R } •• • .. d Jt J t • 
la .. I • f' l h" h l ld' !Şef lnönünün, Boluclan sonra şchr - Dolu, 6 (.A.A) - Dundenberı şe ·· US ar, 0Il gun lÇIIl e a ffilŞ lp0Il ayyarCSI Yüae amma ye a ır a e ge ?Y· . • . . •· ·• • · r· · b 1 kt · l 
,._ k d" • · d 81 k 1 d k f" mızı ı:.;erefJendıreceklerı hnbeı .ılm- ıım)zın mı a ıı . u unma a oıa ı 
~ enıanın e aanara eyı " . ··j . · • d•• •• v ff k }d} 
hlayeta, hüküm ıüreceiini ümid edi- mıştır. İstanbul halkı. bu haberı Ln- - Devomı 5 mcı :\hıfede - UŞUflnege ffiUVa a 0 U ar 
Yordu. A h 00 d ı d Moskova, o {A.A) - Tas a j:m-

Coirafi vaziyeti itibarı~yle ] u ut a V/tı n a sı tebliğ ediyor: 
t•t-kl Akdeniz müvazenet..·n~ hakim Jj 1a n t. u · Mogolistan cun.huriyetindeki Sov 
olan 1 ürkiye eier ayni zamanda b"r 
Balkan devi.ti olmasaydı bu hesap yet - Mogol karargalıından 26 tem -

..... 

ve ümidler belki de tahakkuk ede· p [ h •• -L • h '"d b muzdan 5 ağustosa kadar alınan l a 
<:ekti. Fakat biz Balkanlara ve onu o on ya UI-tÜmet: ta Şl ata aş- berlere göre. Sov)et - Mogol kıtantı 
takiben bize 1relebilecek bir İtalyan /adı. Almanlar da asker ., japon - Mançu kıta;:ıtiyle müt madi 
taarruzunun ancllk Arnavutluğun }'lglYOT müsademe halinde Kalkıngöl n°hri-
iatilaaı ~le baıhyabileceğini pek ala Londra, 7 (Radyo) - Yarşo\•a-ı Polonya gazetele>ri, m!lli menafiini nin ~ark sahilinde bulunan topr . ..l~la-
\ildiğimiz için İtalyanın bu emelle-- dan alınan haberlere göre, Polonya korumağa azmetmiş olan Leh mille- r miidafa etmektedir. 
t'İne daha bidayetinde aed çekmeyi oı dusu Alman hudutlarında humma-

1 
tinin, Danzigtc Almnnyanın el altm- Sovyet - Mogol kıtaatına t:ıarruz 

e~ tabii ve en mefru bir müdafaa va- lı bir tarzda tah;Şid~t yapmakbdlt'. dan yaptığı tahrikfıttan me.suliyct ederek onların mevzilerine girmek 
ııfeai telakki ettik ve ıırf bu maksat- Almanlarda, mııkabıl hazırlıklarda k b 

1 
t . v .. k 

1 1 1 
t yolunda japon - Mançu kuvvetleri -

ı b 1 1 1.. d f 1 k a u e mıyecegını ·avc er eme ( e- . ..k bb I 
il da aulh cephesinde yer aldık. Bu uv unara <. uzumun an aza as eri . . · nın mu errer teşe üs eri topçu ve 

''-.. etle avrupanın ıarkında ve garbın yıgmaktadırlar. dıı. mitralyöz ateşiyle akim bırc:ıktırıl . 
dil mevzi almıı olan ıulh cephesi oo TJlakta ve mütcarrızlara ağır zayic:t 
~iidafaa ıiatemini Balkanlara da M k b ee verdirilmektedir. 

~ttnil etmif, statükonun orada r.la ıota a ser est gu- Bugünlerde bir çok hava muhare-
•hlaline aed çekmit oluyordu. Bu va- heleri de olmuştur. Rua tay ya releri 

İİYet pek tabii bir netice doğurdu. reş hı· rı· ne. ıı· klerı· 28 te.m~uzda, s~;yet- Mogol tay- pon tayyaresini tahrip etmiştir. miştir. Mogol toprakları üzerinde 
lillyanua Amavutluğu cıtiliıiyle ilk Y?relerı bır hava hucumu esnasmda japon hava kuvvetleri bilhas3<ı ?9 vukubulan bir rok müsadem 1 

' 11d 'b" 1 b 1 B l hıç b" · t ~ k b · lr e er nc-a ıaıınr 1 1 1 0 muı u unftn a · · ır zayıa a u~rama sızın eş Ja- temmuzda büyük bir faaliyet gösetr - Devamı S inci aahilede -
lc,n devletlerine emniyet geldi. Bü- Ç b J ( 
tU11 nıakua iddia ve telkinlere rai! · ld . rk .. .. d b .. ·ı em er ayn , . 
~~ Balkhanfantantı.~1-.beb'tBiniıtam.a- aresız 1 yuzun en azı gureşçı er istirahat için lskorva· iŞARETLER: 

e mu a aza ettı1rı ıı 1 
u garıa- müsabakalara iştirak edemediler }'a gitti TJ tutm•••::z•••••z:%:%•z•-e 

Londra, 7 (A.A) - B. Çemoer- Italyan sesi ve propagandası dinle-

d~ ~.-: ltalya Balkanların en büyük 
1
1 

~:lt•tıdir. Bu itibarla Balkanların 
~il lc •dderatına hakimd:r ve orada ' 

Q '-VVetJi bir aöz aahibidir. 
eli_. " İddiaların ikİ•i de ıayri varid- · · 
t..cİ, iliz bitaraflıktan ayrılmakla E· Cüre~çi !erimiz • ·- -- ~ 

layn, istirahat maksadiyle Skoçya- k . • d• k d 
1
. f 

ya v gitmiştir. Kendisinin ay sonuna me J.Stemıyoruz, Ik at e e im. 
l dogru Londrara döneceği tahmin İzmir ve Karşıyakanın bazı gazino, pastahane vesairelerine gidiniz. 

edilmektedir. Baş\•ekil, bu müddet 
1 ı f Buralarda, muhakkak ki, tecessüs sevkiyle, ynhud da bir alay me,•zuu jl zar ında, Londrn ile daimi surette 

1 
hali münasebette kalacaktır. bulmak maksadiyte ikinci Roma istasyonundaki Ermeni Bogos şiveli 

Londra, 7 (A.A) _ Çemberlayn meçhul bir spikerin bol bol dinlendiği ve propaganda mnksadiyle dün-
ile refikası, İskoçyaya gitmişlerdir. yanın en büyük saçmalarını yuvarlıyan bu spikerin feryadlarının bir 
Başvekil, burada sık sık balık avına ka!; sokak öteden duyulduğunu siz de işitir ve görürsünüz .. 
çıkmak tasavvurundadır. Bu kafi değilmiş gibi, İtalyan bestekarlarının plakları dönmeğe baş. 

~iumaileyh, bu müddet zarfında lar ve gramofon, bu İtalyanca parçaları, evirir, çevirir, tekrarlar, du. 
her gün Londra ile temas halinde rur. Evveln şu cihete işaret etmek isteriz: 
bulunacak ve başvekalet dairesine Bizde diktatora, yok, hürriyet vardır. İtalya, ve Almanya, 
ağlebiihtimal ay sonundan biraz ev- bu memleketlerin zavallı vatandaşları, başka istasyonların radyo neş
vel dönecektir. riyatını takip edemezler. Yabancı neşriyat onlar için bir umacıya ben

cla1t,\~!:mizin aiyaıetinden ayrılma- Pazar günü öğleden sonra Demir~ pıldı. Fakat maalesef b·ricilikler için 
ılalr.1a ona tl\mamiyle aadık bu- spor lokalinin salonunda !>39-940 kulüplere zamanında tebliğat yapıl-

-.... Devamı 1 inci aahifede - bölge serbest güreş birincilikleri yn- - Devamı S inoi sahifede -

Çemberlayn, bundan sonra Balmo. zer. Meselfi bir komünist musikişinasının plakını çaldıkları gün, artık 
rala giderek birkaç giln hükümdar- onlar için rahat yüzü görmek imkanı yoktur. Alman radyolarında. 
lara misafir olacaktır. Başvekil, ka- Rusya istasyonlarının isimlerine bile tasadüf edemezsiniz, İtalyada da 
bine içtimalarına başladığı zaman vaziyet böyledir. 
yani eylQlün ortalarından evvel ll Türkiye, bir hürriyet ve demokrasi memleketi olduğu için, f erd, ı,u 
Londraya avdet ıdecıktiı: ~ - Devamı 1 inci aahifede -
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Serbest Sütunlar: 

Bir Pazar Gezihtisi 

Eflence yerlerindeki pahalılrlcla eaaalı 

<ANADOLU) 
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r 
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Şe lr Dahno·n haberleri • 
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Uoktorumuzurt 
Köşesi 

l~&.,. h t h ı_ ,_ arasız "atı 1 DAHiLi HAS'l"ALlkL>Jt MUTE. 11 l"'G't me aR11ın· ı HASS•StDOKTORM.ŞEVKIUCUR "' talebe DiYOR Klı 
Memleketimizde eğlence yel'leri- nü kuyrutn ile tecavüz eaemiyecek .Ja L,· tahkı.kat bu aün y ıida birka' ~ 

Dhı pahaııııtı. üzerinde sık sık duru- birer balık, uçomuze bir tabak sa- U~ R 0 · - 'T 
lan bir mevzudur. Hykumetin ve be- lata, muhakkak ki yanm kilodan Lise ve orta okullara hafta 

bir miJcaclele lazımdır 

Jediyelerin aldığı ve almakta bulun- noksan ekınek ve aynca bir karpuz b •ı k / k 
duklan tedb.rlere ratmen, memle- getirdiler. f ece a tnaca Hayat sır dolu bir eıtetjideh iba-
ketimizde ellence yerleri, batta sa- Üçüm8zün yedikleri bundan Jba- Uae ve orta okullara alınacak pa- rettir. Nihayeti ve hududu olrnıyan 
dece bava almak için gidilmesi za- retti. raaız yatıh talebe sınavlan hakkında bu kudret alemi, doğduğu vilCud ma-
nrl bulunan yerler bile pahalı, hem Garson hesap puslasını uzattı: Dökmeci Ahmedi öldüren Masta- Marif Vekaletinden ıehrimizdeki a- kineslnde vuku bulan hikemive kim 
.. çok pahalıdır. 'Oç ~i~ bira (120), üç balık (150), likadarlara talimat gelmiftir. Talip yevi bir fiilin ueticesidir. Vücudun 

Kalabalık nüfuslu bir ailenin de- bir karpuz (40), bir tabak ~aıata fa 16 SPfteye mahkunı oldu olanlar 26 ağustos cumartesi günü muazzam teşkilatındaki büyük rol· 
fli, üç dört kişiden ibaret, orta ka- (20), ekmek (20) knruş ~arsoniye •t 13 e kadar villyet merkezindeki 

1 leritı hayata, 88ğlık ve saflainbğa 
ıançlı ailelerin, pazarlannı bir eğ- (40) kuruş; yekftn 890. Umumi hapishane önttnde bir ço- fih hareketinde taammild suçu bulu- Jiaelere ve lise olmıyan yerlerde orta olan tesirleri ve ehemm·yeti pek yok-
ıence yerinde geçirmesi veya temiz Bizim ve diğer milşteriler'n it' raz- cuk yüzünden dökmeci Ahmed Ku- nup bulunmadığı malftm değildir. okulara, orta okul bulunmıyan yer • tur. Hi9 dıınnadaıı taltşa:rı umyeti 
hava almak, istirahat etmek üzere Jarımız tabii beyhude oldu. Çünkü ~u bıçakla öldüren sandalyeci Mus- Muhakemesi esnasında bu cihet an- lerde de kültür direktörlüklerine mü- ve onun organlarını muhafaza et-
h•sit bir l'azinoya gitmesi hemen be- gazino sah:bi, fiatle rimiz böyledir, fa~ın tehrimlz Ağırceza mahke - la1ılacaktır. Meh~edin, sabıkası bu- racaat edeceklerdir. Talipler, sıhhat mek ve her türlü şiddetlerden koru. 
111en imkansız l'ibfdir. Bunu, ancak cevabiyle kestirip ath mesınde meşhud cürümler kanununa lunup bulunmadıgı araştırılmakta - muayenesinden geçirilditine d•ir mak büyük bir borçtur. Vücud maki. 
ayda bir defa, o da aile bütç~sini bir l t ü k. • . · t d. . göre yapılan nıuhakemesi neticesin- dır. Mehmede hadise esnasında yar- bir raporu, nüfus tezkeresini ha - nesinin yaşayışı için organlar ve onı 
u olsun sarsarak belki yapabilir. -· ' e, ç ~şmın, vasa . ıyemıyec~- 1 de 18 sene ağır hapse mahkQmiyet!- dım etmek suçundan yakalanan oğ- mil olacaklardır. Seçme aınavlan ları terkip eden hücreler nasıl çalı. 

ftte ıf&e bunun için •Uzel bir mi- gım, ondan da aşağı hır yerde. uç ne karar verflmfetfr. Iu Ali de tevkif edilmiştir. Türkçe - Edebiyat ve metametik şıyorsa, insanın kendi bayatını, ida-
ul: saatlik pazar akşamını geçirmesi, ne 83.ndalyeci Mustafayı adliye bina- Mehmed, derslerinden yazılı olrak yaı:nlacak- me için tedbirler alması da zarur• 

Dinkti pasar ,ana, kanm ve bir Ulka içkiler, ne ae mOkemmel yemek sı dahi!fnde merdiven başında ta- -Torunum Alinin öldürüldüğünü tır. Seçme sualleri, her ıınıf için ay- dir. 
arbcl&flJDll birlikti Bostanlıda bir ler olmadıfı halde dört ıra .. Vapur, banca ıle 6ldftrmete t~ebbüs eden haber alınca büyük bir teessflre ka- rı o~k iiıere Vekll~tten ~llderile- ~-~ın didbıme ve cabalamaauııı 

lnoya ittik Oturd fu f tramvay paralan da bari~... Ahnıed Kuşun büyük babası Meh - pıldım. iki gün kmek ve yemelc ıyi- cektir. Veklletten gonderılecek iJn. uzvıy.ıı ve onu teRklJ eden organln .. 
ps f · 0 mas pz - B . i med hakkında müddeiumumilikçe e tihan sualleri imtihan komisyonu ta nm oldukça mflhim zararlara uğra-
no, llb bir yer delildi. Senelerden- itin nılcadele ve tedbırlere ra - tahk"kata deYam olunmaktadır. Nü- ~edim. Bağ bekçiliği yaptığım Ma- rafından talebe önünde açılacaktır c!ığı ma!Qmdur. 
beri bo1a vurulmaktan akınılmıtt men bizde ne hayat ucuzl~fu ve ne fus kaydına göre Mehmedin yaşının nıs~~ı~ ~aruhanlı köyünd~n izmire imtihana girecek talebenin evrakı: Uzviyetin maddi ve manevi kml· 
t.arap btr tahta dnetlllln altındn, de ucuz eflence temin edılememiş- 73 oldufu anlaşıhhıştır. İhtiyar, katıl~-öldilrmete ~~idim. İkı .Un yal- orta öğretim ıenel direktörlüiüne r!tlerfn·n sarfiyatı hi~ şıtphe yok ki, 
menaetl lmk, &rtaıaz bir maa; et;. tir. Bu mesele ralnız tedbirle halle- Türk ceza kanununun 65 yaşından nız sıg~r~ ve su ıçıyordum. mühürlü olarak gönderilecek, orada vtleud makinesinin de yorulmasını, 
rafta Mr kat parter, ortada bol ti-- dilemez. Biraz da eanafm insaflı ol- büyük olanlara mahsus hükümlerin- Demıştır. tetkik edilecek ve kazananlar tesbit orııanlannın eskimesini intaç etmek· 
vltlı kitetl• ttadana eclilmlf bir ha- maıı 11.ıımdır. Birden fazla katan- den istifade edeceği tabiidir. Hare· Bugün hakkındaki tahkikatın sii- edilerek bildirilecektir. imtihanlar tedir. Bunun için biltün bir yıl di-
vus •• 8tftı.tı de bir feykallde11k mak hevesine kapılıp mDşterileti ka- ketinde taammüd suçu bulunduğu retle ikmal edilerek meşhud cürüm- 1 eylülde yapılacaktır. d·nmif, eabalamış, yorulmuş ve sıp. 
7okte. Bıtta arada bıtat ve çatal ~ırdıktan sonra; halk ıezmiyor, arel- anlaşılacak olsa bile kanun mucibin- ler kanununa göre muhakemesi gö- =o ranmış olan vücudlar ve kafalar 
no-.~larmı ela hot r&rmek il- nıiyor, zarar ediyorum, diye ıızlan- ce idama bedel cezasının SO sene in- rülmek için Ağırceza mahkemesine B. Sabri y 'ma mutlaka her rıı birkaç hafta dinlen. 
zımselfJOrda. Burada •Uzel olan, mamalıdır. dirilmesi lizımgelmektedir. J.faama- sevkediJmesi muhtemeldir. Belediye Efr fp 

1 !ır . melidirler 
kalrt9'nfthı oırlak radyosundan Maamaflh bistm bqnracatımız -=** r· B S b i Hi e I ap mm df.a Amı- BugitnkO kOJtOreI insanlar fç1n 
ztn4• •ı-ra, denls ve temiz ha- 1er, pne belediyedir. Kontrolfl bl- f . b. b ğ J 7 • ·ı • ı... • ~,,.Pd~; i f çyı mas~ ~ :de haftada bir gün dinlenmek hi~ te ka. 
va NI.. ru dalla uttmnak belki faydalı o- CCI )f 0 ll ma L.e)'flnCf llC fBfG8• balfT i ~!z~ml ve aat ~ i1f ' A• fi gelemez. Eski zamanlarda yaşı-

'Ot 'kiti 'birer .... btra ittik. Nor-- )ur. t e, f 
18 ıp er ne yap ı ıllu- 1an fnsanlann haftada b'r gün hıti-

m.ı I* IBall ancanua itl:rlkl.. M. H. Vak aSJ )'OnU =~:ıf~~~nuniyet ve hoşn.u~l~k rahatlan kendilerine klfi gelebilb--
ı~---...... --• 1 arehanemlze btidırı.1- di. ÇOnkfl bu devirlerde yaşıyan in-

-oo= 64 Jeltar ildoesile nıtplt. Vallffqlnaa memuru tebtik sanların hayat mttcadeJelerf dahı 
• C t · t k ld ve takdir edefil 

elin Yaptı ifn •arar ese , çenge.e a ı ı, •enifletile~!k ·
00

_1' .. l başka idi. çaıışmaıan daha azdı. Bu. 5 & M k d k ld •, nun fç"n yorgıınluklan da bui'ftnkl 
uvu an çı arı ı Bornavada siraat vek&Jetüıin Zef- Kı%ılu"zlJm medent insanların hayat savatın• va 

.. -S JJ _J • t l' J. Don Seydiköy nahiyesinde Yakup tfncilik istasyonunun teVliine ıiraat torrunluklarma biç ben!emeedi. A-

)'U%ı.ı naen cına"'e o au oğlu 10 yaşında Salih adında bir ço- veklletince karar verfl~iştir. lstas-- '-.l!v.l!n ...1. rada amlar kadar farkoldufuna 
'J cuk, su kuyusuna düşerek bofulmuş, yona civardaa ilhak edılen aramı 84 Al(U' U ;ıı şüphe etmemelidir. 

cesedi, kuyudan çıkanlmı,tır. Vaka. dekardıt. lataqon teais edildilf va· Medent bir insan, oldukça sfntrıe .. 

B
. b .L l b kl _, Yakuban tütün tarlasında çalıştığı kit civardaki araılnin llthalllt ve it- Bit #tadını Jtıva/ltott ti bozulan ve ertt.e1ı bir hayat yUk-
ır Sa llCQ lı IÇQ Q BlrftncıQR ya• Ye evlı kaneınm çam9fll' ıyıkadığı tasyona Jllft o1onmama111adaıı dela- ı.--' / ~ lenmiş bulunuyor bu atır yQkU hafif-

R . J J. .. ; 'j.. • . ~.. .....Jı ....... ....,. ,. ·- .. :tıl' ... n ~M!- ""' ı '""' .. ' r letm?~ff )'llda birkaç hafta dinlen 
raladığı aşıa l oıaurau sokağa çıkmış. anası aramrş~a d.ı mış, liyıkf~.le tanifİıi - e~~~· efrıalpa~nın ızıfiizmii o • ~ 1Kf 1tuftffilftlTRlll'. Btr~61[ 

. . bulamamış, akşam olunca dellal ha· Islahat ve ıyj randıman temmı ıçııı den HalNUl karııı 40 yaılannda Fat - kfm!fe1er b@denle V& kafa n. ı.slh 
Çepne kaza11nın Nohudalanı kö- Murad, ka-rdeıı Emm, baldızı Alb- ğırarak çocuk tekrar aranmış, niha- civardaki 64 dekar arazinin istimlaki ma Gimüt Abclulah oilu Halil lb- yoruJBuktan sonra bunun, yılda bi• 

yünde bir efeiin yaptljı zaıar yii • ~ ve Hasan Yılmazın karde,ler~ yet, so kuyulanna çenael sarkıtınc:ı ile 'bu mahzur ortadan )talkacak ve rahim ve k~nıı Emine aruında ço .. kac; hafta dinleıı1nekU. ._ı.n tdile
zünden bir c~yet olm~nır .. Mev - Azız •. Nasuh, Nohud ve kız kardeşı Salibin cesedi, Ahmed ve Osman ad- istenilen intizam temin olunacaktır. cuk meselesinden kavga çıkmıf, di- ~etltft wnnedetler. Bu dOtilnc~ de 
IUd oi1!1 Ra,id As~ aid, bir mer- ~ynye bnf~lfhr:. Sopa ~~ tatla lanfta fiti ltithıin yardımiyle su ku- Ziraat vekaletinden vilayete gelen ~er suçlular, Fatmayı laf ve tekme yanh~tl'. 
kep baih bulundu~ yerden.bopn· ıkı taraf bın"bftme hucuM ettıgi 11r~- yusundan çıkmıştır. b~ yazıda civardan 64 dekar arazi- ile döğerek baygın hale getirmişler- İnan ne kadar mt9gu1 olursa ol-
IDlf, Mt alta ıneYltunfi Azil oihı da Nohud Yılmaz bıçakla Raficlın lCuyunun sahipleri ve çocutun an- n.n vekilet namına istimlaki ile tak- dir. Kendisine malik bulu sun bir intizam ve sisteın altınd-' 
H..- Yllmean taze biçilmit tarJa.. üzerine atılmıı ve ıırtindan ajlr su- nesi hakkında ölüme sebebiyet su- dir olunacak beciel n sair 'lnasraflar ralı ha.taneye k ld lım nmı~J j''- çahfl1'1a vtcüdls»- -<e onun pek e-
ema .... "siyan yapımfbr. Bu- rette yarahyarak ölümlhe ~bebiyet d k A t k"b t ~·apılmasına tutanıun bil4frflmeai lıtenmiıtir. tuhtlanık adliyey: ~: .1 ~ft~ u ar, he olan orıanlarmı fazla 
nu .-H•ın Yılmaz. muiber ol- vermiftir. Nohud Yıhftat. lraten •· ~tın an ~1';;:~~. a ~A~• t hk.k t• -=*=- rı mı ır. . rulmaktan kurtarabilir .. Kunta-
mut 'ft •tela öteclmlberi aruı çk btbhdlr, lahıb kaydına bir aabıb arar verı ışır. a ı~e. a 1 8 

:· l:' • 1. zam ve siırtaınatik çalışan vOcude 
olan R11J14 Atlana hGcum etmİftİT. daıha ilave etmiftir. Diler ~hılar da na müddeiumumi muavını B. Nadır r ect jlQZQ bir de yılda dört haftalık bir dinlen-
Kav..,_ R•fin W... 90 yaflnda yablamnlf, adliyeye verihnittit. Ener _tarafından el konmuft;ur. d k • k me verilecek olursa sağlık ve .. ağ. 

Bopla.a: 12 Y :ışın a l çoca lamhk kudretleri tam ıekilde arta• 
==oom: • Tirede Boğaziçi nahiyesinde otu- yaralanarak ôf dü btrr. Rekolte talımıta ran Manastırlı MevlOd kızı 12 yaşın- . . .. . c· . Şunu da aöyliyelim ki, bazı kimse-

o 1 . , ' 

da Refika, eski kuyudan kota ile su Seferıh.ısar k.azasının Camııkebır umharıyet bayramın· ter 1t1cla yapacakları birkaç haftalık 
D'" 1 /aıv' ti çıltanrken a~·atı kayarak kuyuya ma~al~ısınde hır kaza olmuştur. Ah- atı arılac'lk seyahat, dinlenme ve gezintiler için 

a• tT dUfmU9 ölmüftilr. me ?" u Mustafa Alkaya, kırma l' kendilerini büyük mahrumiyetlere de 
80 J•M ~ I ,tltlll ffa/i/rt Balcıoflu Bit.,...._. daha: uıfetıni kurcalarken ateş aldırmış, An.kar~dan alınan haberlere .. gôre sokmaktadırlar. Bu hal, vücudun aaı1 

. ·-~la..• . en- ..1 ~.J& Dikili kazasının Kocaoba köyünde katşı tarafında duran Yusuf otlu 12 Türkıyen!n garbını şarkına baglıya- lıih için pek çok zararlı bir keyfiyet-
Evwm1aChı111ı1t 15 ,• Dejiıu • .. wCJ au Halil otlu Mustafa Öztfit'k, abdest yaşında durmuş Altınbaşın sol kası~ cak demıryolu, eyltll sonlan~da Er- tir. Çünkü dinlenmek için günlflk yi-

~re Nlhlr.mıle ~ ~yı A..,. M)#ahatindeıı cl6nen teh- almak için Ayvaz Ali çefmesi yanın- fından ağır surette yaralanmasınn zuruma varacak ve bu milhım hat, yecek ve içeceklerinden keserek ~e 
~ .~:-':'~ . Cfttl!lioilu rimı1: tit6l'e1v•1anayi oduı reiti B. daki havuza girmişse de suya dilş- sebebiyet vermiştir. Yaralı, bir müd· Cutnhtırfyet bayramında işletmeye para artırmak için meseli fena bi" 
çıftlill ~ .~nicie .yan'!n Hakkı ~. diln ~ vapuriyle müş, botalm,..tur det sonra Olmüıtür. Suçlu tutulmuş, açılacaktır .. :Sattın açılma merasimi, evde oturmak, bir ay çok iyi dinle· 
~mf~, ~ telmy~e ~lemıt- lstanbulclan gelmiıtir. Bir kaç gün tt= adliyeye ''8rllmiftir. parlak ıekllde yapılacaktır. neceğim ve yaııyacağım diye on bit 
tır. Cıvar koyler halkı ile ıandatina- fı d A-...L.- L-. _ 1! -*- --*- h • t k"'tl"' ... laftn tile 1*M btft zar n il' 7WRI --•mitine sidecek , B J d• b•• d 1 • -- -- - -- ay aefalete ve ma t'umıy>e e A Al•'" ... = .&n4=G~r. Yangın incit. rekolteti VMi;retini tetkik ede-- e e ıye u ce erı Şehir M•~liai Takas İfleri mak biç .te d?ğru değildir Ve o!•: 
l8haiı da itlH tıfalb 8000 ala c~kür. Foça kazası 'belediyesinin 1989 yı- maz hakıki dınlenme, vncndti ~ 
mlfbr~ Yangı~ın. oradan geçenfe!ı: Rekolte ~.tı~ iiZiiiiı mm ıı sıhhat ve hayır bütçesi 11Mıat ve Dün fevkaltid• bir Dün kararname gP.ldi rltnuıd~n muntazam çahftft'ak a"" 
rafından atılan yanık upradan çık· takalannclakı tetkilWıden dönmüt - içtimat ırtulvenet nld~e tasdik topl h t Takas muamelitının Etibank, su. yılda b rkaç h~tta ıutnttl~t 'I pı; 
tı- talı . edilin ktedi tür. Rekolte vaziteti ~~ııdald ta- ve tasvip e4illbi..+:r. an yap ı ıtıerbank ve it bankası tarllflatıııda'n ~aktan iba.rettır. 
il mın e r. V '-~ı .. ' .. ---'- O .,... Ş h. lisi d Bir Y&JlllD daha! ~runu e~ ete ıon~IK9&tİr. . - Buca ve Sirince belediyeleri ile ô- .e ır mec On saat 16-,SO da be- tefkil e.dilen bir limited şirket tara- :::;:oo, 
Evvelti pn Aydında ortaklar zu~ rekolt~sı 'O .. 1$ bın ton taİmım demiş belediyedıbı lltt yılı bütçe- ltdıye relıd Dr. Beh9et Ueuıı rly11&- tından ıdlte edllmeai halt:klndaltf te- S:hhat memur.~ kadr~d 

mıas6•nÜn geÇelı ıokora0til4tl Sa edilmektetlir. terinin aıhhat ve hayır itlerine ait kı- tinde fevk•l&de oiı" toplantı yapllllf killer heyeti karan ve buna müte- geldi 
ca11ndln çıkan kıvılcımlardan ,_ - oc» • llmlar ela vekile~ tasvip olanın~- ve btledlJt lhmurları arlıklatmın ferri talimat, tlearet vekllethıdeıı Vilayet merkeı ve ınuıtıa•~ 
gın çılMıtdt .. ı•niftemiftir. Va~ Tahrirat kltlpl~tı arastada tw. 'talnız Bademıye ve Adasıdl! tevhld .. taadlllnt dair olaıı kanun ftlıtltııfı tleartt aıadltffltbe ..... Blhhat me~btlafflıtn 461ttlt -
k~ ~lapanar ormanına lılUnhal bulunan Berırama kaslsı btıtçele~ncle aeçen yıl meveud ol~n muelblfl~ beledtrt tad'lllt vt mflı - ınJftlt, liMlfe kadat tfhaı tMtlf a.. kadi'o9u sıhhat •~ fl;tiftlit1 m...,..,,,, 
da ~t e~ de halkın gayre- tahrirat kitipliiine vilayet idare he- 11 pr lıra ebe maatlannın 1939 bilt· tabdemlerlnin r~ hsıtlanara tlfle yapılmakta olan taka• fflert, kil t' eten vlllyete ıenttlftlt· 
tile eöndürüİmüıtür. yetl bqkittbi b. İbrahim, idare he- flllrl• 25 ter lira ücrete çevrildiii teıldlAt kadtotarı bltçt enelfnnfn.. ~- rarrl Tirli: bHı anuıt elin- ve e ın ~o- 1 , t 1. 

Bit )ablttl dala! yeti bqlatıpltfiı1e Karaburun tah- förillmOıtlr. Tekafttlük haklan mu- et tetkik e41141kten _,. meelı.t ele lralnufb. Gayti n-.ı bil' botta A b · t fi 
Enetki ~ Menemenin Aliağa rtrat tltibt B. !l)ta, Bayındır tahri- hataaa edilmek üzere bu belediye e- aynen kabul Y8 taata ıctllerek MTI· fdiM4t •taflat ppıhlaüta, P1Pim11 ca a cınaye M ~-

nahiyesinde tandır limanı mevkiinde rat kltipllfl!ıt •fltret idare mildilrO beleri lae\lerinin geçen seneki gibi t1 vekilece dt kı,uıııatn IO'llta bGt.. flatlırfndt atuıra ftbtlt tallt01· Tirede biirük dere kö~yiintie.:·· ~----i!Ş~·! 
orman ve fundalıkda )'8llllln çıkinıı Sabri, \'lllyet daire ıntıttarlftföne ıs pr li1a.,.... tahvil edilm•f em- çede 1apılaeat ta&M ltttı 4aJmt n- ler r&rllmekte 141. lllt bir Hbrp eeyin aduıda bir ~i~, P.f1 
ve dtrLal eöndürülmüıtüt. Y anıının tcemalpaşa ta'fı!ıltat kltfbl B. Necclet, rolunmuştur. cUmene 11lllllyet Vltllmfftlr. yellen maanen bit' prtıaın JGltael· yaralanarak ölmüıtür. Ne:..tile;ıO#•• lifi!~') 
ıöçnien Müaeyin oğ1u !alib Sönmez llemaJpaşa tıtırM.t klttpttfhıe Ba- · , ....... , · 11 Çocuk haltlhaftll lafhrna y~ dlll •• 4lftttl ol'll'd11. Bunlara mi yaralanclıiı hiıkkuıcla 
tarafuıdan tarlasındaki otlan imtıa yıııctır tahrirat kattbı B. Adll nakle-n Or Esat HatiboA-J dım olarak maute nt&lettııda n. •••• ftl'fllemet ftba h1'*11ltt ta. iti a~arlara hen~~ mal_!.111&ına_.o..t .,· 
için yakalan atef(len çıkhiı anlatıl - ır& te?ftan tayin edttmtt~rdit • • 5 U rilen ıro blıı liranın Mtf&,. lll~aıı ktl ınamelltınm Umftf4 fltJt:lt ta- ~tir. Kaza müdcleı 
mıttır. ocıoee r Yi~i «ü ııewel t.u.tıat • i.._i kabul edilmtftlr. nftnclaa tık elden tdatffhll ıruna- ~ta el koymutt11r. 

Ödemiffe J8J111D k•llttl ,adıl• ~n latanbula gitmiı bulwıaıı dölttor tınat pl&m f~ln ayrılan paradan tık flrmlftar. Vtltllıt, taba " =01===~_,_.-
Ödemitte Cumhuriyet mahallesin Ga-zfler ıYıahallesfnd~ Xa«M, Jftttro l.a tfatipotlM fe1ırimi2e d&nmüş 8000 Unaın me&klr pllna alt mu • prl'ftı maa*1ıl•ltrhlln htlftllU'lllt Tayin 

de ber'ber B. Hakla Olpajın evirtde taf• ft Sadık, tadın me!elesittdft t tltlnden itibaren hutaİaiıit11 eski- laasal raporun tanzimi, ehemm1- t""1? edflmeahıf bll4lrtllft*. tr:mtr tıdnci mmtak• fdltlı 
bacada'lti 1turumlann iki senedenl>e- btrtbf!tııi ~akla yatalamışlardıt. li>i ha heyter tobğındaki mu- ıetli şemalannın tesbiti ve namn be veriUnesi kararlaştırılmıştır. ınuhafıtn B. A11m xa.- -··w:::;;.ıalll: 
ri tenııizlenmem•i yüzünden yangın a'@!'fat!1.._1tıtle bbul n tedaviye jı&nıımı yapılman tıi iÇill fevkall.tte :&uıımaırıede f0rltiUetek bıf1'a iş atla 8eYltan kadastro mtl~ 
çaJmnpa Ü eeDifJemeeine mqdan veriJiiiidefı .abdGt11trdtt;tttr. *Jdııjat +.ah&ilat OlAl'llk vıııırıf"•tı llCJ)&Jl ttril• olmıdıfından Celtetl son verildi, pu asa >tm& DUIA ..,. 
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Bal ·anlc r ve Italya 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -

lunuyoruz. Akıl için yol birdir, der
ler, Türkiyenin selamet ve emniyı?tİ 
ancak halyan taarruzuna sed çek
mesiyle temin edilebilir. Hataraaına 
•e eaerlerfoe dünya durdukça aadık 
kalacağımız Atatürk eğer hayattıı. 

olsaydı o da ancak buıün Milli Şefi
mizin ilham ettiii ayni aiyaaeti takip 
edebilirdi. 

Mareşal Smigly-Rydz söylevini ver
di. Söz şimdi Hitlerindir 

İtalyanın Balkanların en büyük 
devleti olduğu iddiasına &'elince, 
bu nokta üzerinde biraz durmak iı
teriz. Evvelemirde ıunu söylemeli
yiz. İtalya Balkanlarda Balkanlı bir 
devlet değil, ancak müstevli bir hü
kumettir. Öyle bir asırda yatıyoruz 
ki, hak:ki sahiplerinin arzuıu hilafı
na olarak ve onlara rağmen yapılmıt 
olan bütün istilalar muvakkat olma-

Mareşalın nutku her taraf da d~rin akisler yaptı. Alman gazeteleri 
ateş püskürüyor. Polonya, tehditlere karşı eğilmiyecektir 

Londra, 7 (A.A) - Matb':..ıat hil- Mareşal Smigly - Ridz'in kuvvetii 4:Mareşal Smigly-ridz, askerce ko- tanberi şurası nnlaşmılştır ki, eğer 
hassahafta sonunda Danzig vaziyeti sözleri filiyat mahiyetindedir. Po· nuşmuştur. sözlerini tefsir etmeye yalnız tecavüz değil fakat tec-avüz 
gerginleşmiş ve vaziyet sırf Polon· lonya boyun eğmiyecektir. Alman· ihLiyaç yoktur. Bu sözler gerek Leh- iehdidi dahi reddedilmezse, hiçbir 
yanın ayni zamanda hem kat'! hem ya tarafından yapılacak lıeıhangi tir çe söylenmiş gerekse tercüme edil- ittihnd, Hitlerj bağlıyamnz, Danzig 
mutedil hattı hareketi ile kurtarılmış taarruz Varşovanın derhal asker! miş olsun. iki manaya alınamaz. yolu ile Almanyanın istihdaf ettiği 

ya ve muvakkat kalmaya mahkum· ı k 
durlar. lıte İtalyanın Arnavutluk İs· bulunduğundan, mareşal Srnigly - mukabelesini intac edecektir. Ordre gazetesi diyor ki: no ·ta, Polonya istiklalidir ve Alman-

Rydzin gene ayni zamanda hem kati Danzingin Almanyaya terkı!dil- - Franga, ingiltere ve diğer mem- ya. Polonynııın istiklalini, Çekoslo-
tilası da bunlardan biridir. Bizim bil- 1 hem de mutedil sözlerini alktgbrnak- mesile neticelenecek bir müzakere} e lekctler efkarı umumiyesi, Polonya rnk istiklali gibi ortadan kaldırmak 
diğimiz ve çok yakından tanıdığımız ·1 tadır. girişilemez.> ı e yapılan anlaşmayı tamamiyle tas- i.;;tiyor, Danzig ihtiliifı, ekonomik 
Arnavutlar bu iıtı:laya hiç bir zaman ·b 
boyun eğmiyecekler, her fırsatta ve 

Times diyor ki: Paris-Soir yazıyor: n eylemiş bulunmaktadır. 15 mart- lı ir ihtilaf değildir. Bahis mevzuu o-
«Danzigin tahrikleri ka!'~ı:;ındeı 1ı n cihet, Alman diktatörünün Avru-

her zaman bat kaldırmaktan, hal· ~ 
Polonya · hükumetinin ve mahalli 

1 
d paya tahakküm etmek müsaadesini 

yanlara bir bat belası teıkil etmek· 1 Polonya makamlarının gösterdiği bu t alıp almıyacağıdır. 
ten geri kalmıyacaklardır. Bizim na- a yan or usu .. • .. katiyet ve bu itidal cidden takdir~ Paris, 7 (A.A.) - Gazeteler Kra-
zarımızda ve butiln dunyanın naza. w . . A • •• k · ·· . S · 1 . I . deger. Egw er vazıyet cıddı ıse bugun ovı tezahul'lel'ı ve maıeşal mıg Y-
rında Balkanlarda bır talya devletı . . . . . . A R ·d · k · k d 

k k b' A 
1 

k U hıç kımse bu cıddıyetı ınkar edemPZ. ~ zın nut u ıle meşgul olma ta ır. 
Yt o l~u.r, andca B ır .. rtnal~J t u. mB !il· Bunun mesuliyeti her ha!dc Petit journal diyor ki: 
ev ısı var ır. u muı ev ı er ııe a - p 1 ·1d· B . '/lllaneVra 1arını bı.tı.rdı· "arın bz•r P 1 ·11 t' . b" .. k k 

k 1 d 1 1 k du k 
•. A o onya raci değı ır. u vazıvette lYI • " • I ı < o onya mı e mm uyu e se-

an ar a o ıa o ıa anca n u r· . .. ' .. · • t• · S · 
1 d 

x. lü b' Polonyalıların dünkü mıllı tezahur· • / k rı~ e mm mareşal mıgl)· - Rydze o-
navu tuğun oyna ı.ı ro oynaya ı- . . . . . ·ı mı yapı ac 1 d . . . . 
l ·ı D h f l . • l d le resnasında gösterdıklerı rlıe1plını, gec. l reS Q an erın ıtımatları nazarı dıkkate a-
ı er. a a az aıına ı·ıe, ıstese er e w k k l l w . k" l w 1 . ı· dü k.. tk d 

t k ti .. .d d w•ld' .. k" h ı:ıogu anı ıgı ve azım ar ıg1 gfü> • Torino, 7 (Rad'-·o) - !tal.van or~ m iyapılacaktır. Velinhd J)reng On - ınıısa, mareşa ın n u nu un an a a arı muaaı egı ır, çun u em .; . f h 1 1 k .. d f 
1 • "l" 'ki · d•w .. ı termekte devC\mları çok ehemmiyet- du!-<unun manevarları lıugün sona er- berto, geçhl resminde bulunmak üze- soma, arzıma a 0 ara mu a an -

zo ra ıstı a ettı erı ıger mustem e· l d da va} d h · k 1 1 l 
k 1 · · h d b' t ı i ir miştir. Çarşamba günü, kral Viktor re bugün buraya gelmiştir. ' .; nız a 1 a sa ar, PO onyanın 

e erını ve em e ızzat ta yanın v· 6 (AA) M 1 nıuka· t k b·ı· t' . 1 w 
ar 0 ova - ı <>resa E eı·11 huzu d b" eç"cl 1 .reme a ı ıve mm aza acngı-kendi hududalrını düşünmek mecbu- iı • , • •• " manu 1 • nın a ır g 1 es- d"" .. k • . . . 

. . d d' 
1 

B lk 1 1 Smigly Rydz in nutkundnn sonr:ı ** nı u~unme , Almanlar ıçın bır de-
rıyetın c ır er. a an al" ya nız .. ., . . . } . lildir 

a an ı arın ır, muı ev ı erın•ora a G ll l k kk··ıı ... b· Figaro di'-·or ki: a Ik 1 1 d .. t rı . d buyuk hır geçıd resmı yapı rr.ıc;tır. B ı k f . 
ne hayat, ne de keli.ın hakları ola- önü Ü er, ecı ·i teşe ·u. erı ıtı a • eş er on eransı .J 

riyle ve eski üniformalarıyle . gene- c'Marcşal, çok kafi sözlerini, ö!-
ınaz. ÇANÇAR raller küçük memurlarla bundan 25 çerek söylemiştir. 

Hamdi Nüzhet sene evvel olduğu gibi yanyana rna • · Danzig nazileri. Polonyanın Dan-

Ka r ş ı yaka avcıları- re~al Smigly ~ Rydz ve Bayan PHsu- Bu gün toplaıııyor. ltagaki, Japonya- zip-e knrşı itimatsızlık göstermekle 
dskinin önünden geçmişlerdir. doğru hareket etmediği zehabını 

nın gezİSİ Hariciye nazırı albay Be!~ b:rinci lllll mihver devlet)erİle askeri bir vermek için yabancı memleketlerde 
~ .,._.-- hafif topçu alayı kıtaatının drasmch kuvvetli propagandalar yapmakta -

geçmiş ve halk tarafından tezahfö·.ıt. İttifak etmesinde ISr ar ediyor dır. Halbuki bu naziler, hareketleri, 

Pazar günü yıllık 
eğlenti yapıldı 

la kar~ılanmıştır. yazıları ve beyanatları ile, yalnız 
:w Tokyo, 7 (A.A.) - Harbiye na- miştir. Başvekil Baron Hiranomn, · t d. 1 k. p 1 Gecit resmine iştirak ed.!ıı 1'~·13 ~urnsını ıspa e ıyor ar ı o onya, 

P l 
· 'kl"l .. h" 

1 
. d \) zırı general 1tagaki, dün akşam baş- bahriyenin de noktai nazarını öğren- ne kadar hüsnüniyet sahibi olursa ol-

o onya istı a muca ıt erır. en 'J k.l B 11. d" k · t · t• 
Karııyaka Cumhuriyet Halk par- ·dd l lk l ve 1 aron ıranumanın nez ıne me ıs emış ır. sun, bunların işbirliği zihniyetlerine 

kişi bilhassa şı et e a ış anmıstır. •t . k d. ·ı t 22 d t B ı k f · t" tisinin himayeaindeki avcılar kolu, V ( M . gı mış ve en ısyı e san en saa e~: l'l' on eransının yarın ıç mıa itimat edilemez. 
... arşova, 7 A.A) - atbuat. 24 de kadar görüşmüştür. edecegw i ve bu konferansa inı11 arn -
"'ğustosun ı=Ik haftasında mutat bay- K k ·d k. h .. l l t' Petit Parisien diyor ki: 
t' I ra ovı e ı teza ur ere ve mareş İyi haber alan japon mahfellerine torluk erklinıharbiyej umumiyP. rei- M ı s 
llm arını teait için Urlanın GUlbah- Smigly - Rydz'in nutkuna geniş say. göre general 1tagaki basvekilc Av « areşa mig~·J - Rydz, beş yüz 

c; mevkiini intihap etmiılerdir. Dün fi t h · ' t kt ı· • ' • ' si prens Kanini'nin de hazır buluna bin kişi tarafından huşu ile dinle -
k a ar a sıs e me eaır. . rupa \~Zi'-·eti karc:. .. ısmda ordunun 

ü pazaı ııiinü birbuçukta halkevin- Ek p b k l .J cağı söyleniyor. nen ve Polonya millet inin vatanper-
.. • spres oranny, aşma a esın · noktainazarını bildirmiş ve bu lı:.ı-

den otobüılerle sekseni mutecavız de diyor ki. . .. . . b 
1 

ccc**>u verlik hissiyatı ve Polonyadaki ms-
•vcı ve davetli bulunarak Gülb h. .. .. p. .• • hıste çok muhım tavsıyelerde u un- M•~?SS01I·n·ı nevi hava hakkında tam bir fikir v0-. .. • a cButun olonya, dun Kr<'kovıde 
çeye gelm·ıler ve Gulbahçenın meı t b' t l"k b' rw· h muştur. ren nutkundan, son taati edilen n o-
hur portakal bahçesinde ihzar edi. l~md ır ]va anpervMer 1 lır5ıgı. la - Diğer bir rivayete göre i..;e, gene- K d ' k talar ve Polonya - Danzig münaka-
1 b 

.. f d b'. .. ın e top anmıştır. nresa ~.ı~ y · 1 • k" b k "l d epo e!yano yu abul en u e yanın a uyuk havuz kena- R d . . . . d.. ~kA ra 11.aga ·ı, aş,·e 1 e, or unun SO!l ~aları bahsinde tafailata girişmemiş-
.. d k • • i1 y z, sıyasetımızı, unya e. arıu - k • k f 1 t• · d tn t · •ın a ısmen ıstırahate koyu mu,lar . . k d P l as erı on erans ar ne ıcesın e "'" e mıyor tir. Danzig hakkındaki iki iiç sözü-
•· • mumıyesı arşısın a ve o onvanın h d ka la ı bı.ldı·rmı· ~ ye ekserıyet avlanmaia baılamıılar- k d .. h ,_

1 
h A vazzu e en rar rın Y• Roma, 7 (Radyo) - İspanyadan nün kıymeti, bu sebepten dolayı bir 

d K k . n u sı a..: arını ve en av.\•ı me:"l b k"lde bunlaıı azarı dikkat" ı. arııya a sahıl gazino•unun saz f ti . . .... K t·. 1 b. aş\·c 1 n ' · n - buraya gelecek olan ispanyol agkcri kat daha büyüktür. Polonya, tehdit-
heyetı' sabah taksun' lerı'nı· suların hı· lıaa er_ ını çıgne.m_e laure . ıyı\.Ie ı: almasını ve Avruı>a siyaseti hakkın- h t• · l K d 1 1 k d ~·1 k d -·1a· eye mm genera epe e yanonun er · ı:ırşı-.:ın a egı ece · egı ır. 

. • egemonya tesısıne ça ısi'\n m~t ı · d b" k l k ·· b 
lırtıları arasında herkese dınlettırir· . .. . a ır arar ama uzere eş nazır riyasetinde bulunmasını Mussolini Epopue gazete.,,i diyor ki: 
~e 1 d t b 1 d k kl'k yanın sıyası hattı hareketı k:ırs:~ın - konferansını '-'eniden toplantı,_·a ça- k b 1 ş· •. .. B H ' 1 . d" n H''-n avcı ar a or a arın a e • • ~ .,, a u etmemiştir. « ımaı soz ,. ıt erın ır. . ı.-
ler güle güle dönmüılerdi. da bizim hattı hareketimizi te~bi: ey- ğırmasıııı rica eylemiştir. oo*oo--- lerin. mareşalin dünkiı ihtarmı anla-

iki gün evvel köye aiderek da- lemiştir. Şefinin etrafında to!)lanmış İyi haber alan mahfellerde hatır- M ... d d mış olduğunu ümid edelim. Bir har-
\>etlilerin her türlü ihtiyaç ve iıti. olan bütün millet, müttehiddir ve latıldığına göre. R. Hiranuma, ge- adri ' e bı göze almak Almanya için çok kU::o. 
'"ahatlerini mükemmelen ve tama_ herşeye hazırdır. çen hafta, beşler konferan-;ını yeni- ld d'l 1 tnhca bir haı·eket olacaktır. 
~İyle ihzar eden heyeti idare azasın Londra, 7 (A.A) - Siyı.j\ mah - den toı.Jantıya çağırmamağa ve bü- anı e 1 en er 
dan Hakkı Ögel, köyde Halkevi baı- fillerde mar,.şa l Smigly Ridz0 frı tiin mühim me::,Pleleri doğrudan rlo '· Madrid, 7 {A.A.) - Madrid po 

Satie ~anı B. Cemalle muhtar B. Musa ara- nutkundan ve nutukta kulb.!nılaıı ruya kabıne heyeti umumiye,;inc ar· lis müfrezesi kumandAnı Gabaldorıa 
' 111da muhtarlık meselesinden huıu • mutedilane lisandan sitayiş!<! bnhse- z ·vlemeğe karar vcrmi~ti. karşı yapılmış olan suikastın son me· 
~etten bir ikilik ve görütmemezlik dilmektedir. Tokyo, 7 (Radyo) - General İta- sulleri bugün sabah vakti idam edil· 
ti:irünce derhal hepsini toplıyarak Şu mahfellerde nutkun meydaı~ gaki; bugün başvekil Baron Ilil'ano- mişlerdir. Maznun/arı iti• 
bİ!-hirleriyle barıttırmıı ve ikilik ta. okuyucu mahiyette olmadığı cınvleıı- maile uzun müddet konuşmuş. japon **=--- [ / 
~ıtrnen ortadan kaldırılmıt olduiun- mekte ve Polonyanın tarzı har~ke - yanın, mihnr de\'letıeriyle askeri 20 vagon seker /.tan• raz arz yapf l ar 
da~ umum. köy ~alkı da bayrama tini b~r kere d~ha tasrih ettiğini ila· bir ittifak akdini tekrnr teklif e.> .ıv b l 

1
. .. / . lstanbul, 7 (Telefonla) _ Satie 

Uıı-ak etmışlerdı. Artık avcıla,. ta. ve edılmektedır. Bu tarzı hareket, --·- U, ımanına ge dı meselesinden maznun bulunanlar, 

~~tnen döndükten sonra Bay Hakkı Fransı~ -. İngiliz diplomasisinin itti. Bn. Bedia l~tanhul, 7. (Telefo.nla) - Kon - bugün itirazlarını yapmışlardır. Maz 
'n-.ıımın meaud ve ferahla geçme - haz ettığı tarzı harekete tetabuk et. tenJan mucbınce harıçten almamız nunlar. tayin olunan suçun delillere 

~ilden ve bu gibi sporların faideıe. mektedir. Par iste ameli vat ııızım gelen 20 vagon şeker limam • istinad etmediğini ve sade kanaate 
:
1llden bahisle bir hitabede buluna- Bwrlin, 7 (A.A) - Gazeteler, ma mızn gelmiştir. göre hükmedildiğini iddia ediyorlar. 

~le bütün zevara hoı geldiniz hayra- reşal Smigly nin nutkuna karşı ateş oldu - =*=- D tl . 
tlt\ızkutluolaundemiıvebunuav· püskürmektevebuhiddetlerinikoy- İstanbul, 7 (Telefonla) -Darül- Ma •f v k·r ers saa erı 
:ıe.r kulübü baıkanı B. Fahrin:n bir dukları başlıklarda izhar eylemekte- bedayi sanatkarlarından Bediayn arı e l J lstanbul, 7 (Telefonla) - Or:ao-

•tabesi ile bu kutluluiun kutsiyetini dirler. Pariste ameliyat yapılmış ve rahmin· LüJeburgaz'a gitti .kullarla liselerde derslere sabah_:aat 
~h eylemiıtir. Alman istihbarat bürosu, Polonya den bir ur çıkarılmıştır. 8 de başlanıp, 13 te sona erecegı ve 
.. ~ene heyetj idare azasından Bay hükumetini Pilsudiskinin hattı hare- --ooooo lstanbul, 7 (Telefonla) - Maarif yemek icin yalnız yarım saat tatil ya 
~lta-ü istiklal ha~kında veciz bir ti· ke~ine aykırı bir y?l tutmuş olmak· Tu••rk-Fransız vekili Hasan Ali Yücel, bugün Lüle- pılacağı, 13 den 5şe kadar müza1~c.-
~ ~ herkesi teıhır edecek derecede la ıtham etmektedır. burga7.a gitmiştir. relerle iı;tigal olunacağı söyl<."niyor. 
,titehaaais eylemiıtir. Badehu hep Montagpost diyor ki: 
~ ağızdan ayakta istiklal ve cum- cMaraşal Smigly-Rydz, eski hi-
~t-iYet marşları , aöylenmit ve ay - kayelerin ateşiyle ısınmağa çalışı • 
'•az tarafından sazla tekrarlan - yor.> 
1ttır. Kazanlarla meıhur ahçı Bay Paris,7 (A.A) - Akşam gazetP.lcri 

Ticaret muahedesi 
uzatıldı 

İstanbul, 7 ('1'clefon1ar - Türk· lnciraltı 

(SAHiFE 3) 

1 1Jüşündüklerim J 
Ahlak ve fazilet 

davamız 
Orhan Rahıni Gökçe 

İki ayak üstünde, canlı, konu§an 
ve düşünen bizler, yani fU bir nevi 
hayvan cinai, ahlaJ<Jı oluıumuz ve 
varlığımızda ahlak ve onun mu'ta 
ve şartlarına kendimizi verebiliıimiz 
~isbeti~de hayvanlıktan uzaklaşıp 
ınsanlıl'a yaklaşıyoruz. 

Bizi hayvandan tefrik eden un • 
surları düıünürken, b:r İnsanın sos
yal muhit ve cemiyet içinde, ileri bir 
telakki ve nizamın ana prensiplerini 
takviyeye koşan karekterini de he
saplamak lazımdır. 

Ahlak, ferdi hayatımız lçinde do
ğup bir ömür boyunca bütün saat ve 
dakikalarımıza, bütün tefekkür ve 
harekatımıza, bütün hauasiyet ve 
endiıelerimize hakim olan ve daha 
doğrusu olması iktiza eden yegane 
kudrettir. Ahlaklı ferd, cemiyetle 
münasebetini kurmuş, cemiyete kar 
fı kendi karektor cesaret:ni harekctı 
getirmiı, hodkam, sefil, muzır olm k 
bedbahtlığından kurtularak kı~t
le§miı bir unsurdur. Türk inkilabı • 
nın ve istikbalinin böyle bir karekte
re ihtiyacı çok fazladır. Çocuktan, 
çocuk terb:yesinden, mekteb ve 
gençlik çatılarından tut rak ebedi· 
yetin çukuruna yaklaşmıı iki ihti 
yarın son nefesine kadar bütün va • 

tandaıların, bütün te§ekkülletin ve 
sistemlerin buna teveccühünü isti
yoruz. 

Şef İnönü, geçen sene üniversiteyi 
ziyaretinde Türk milletinin ist:kbali. 
nin, ancak ahlaklı ve faziletli bir 
gençliğe dayandığını söy1emİ§ti bü
yük İr§ad ve ikaz, :nkilablar yapmak
ta ~lan büyük bir milletin, manevi 
ve ahlaki dokumasına olan ihtiyacı 
gösteriyor. 

Her eser, her medeniyet, her inkİ· 
lab, ahlaki kudreti olgunlaşmış cami 
yetlerin omuzlarında yaınr. Tarih b". 
ze,içtimai moralin sukutu nisbetindc . , 
mılletlerin bünyesinde, hem de hiç 
farkına varılmadan büyük inhitatJa. 
rın, korkunç tefessuh ve dağılmala -
rın nasıl baıladığını ve ne neticeler 
verdif :ni sarahatle gösteriyor. Eski 
büyük medeniyetlerj yıkan , yalnız 
zaman ve istilalar değil, daha ziyade 
bu ahlak sukutudur. 

Türk milletinin kendi kanında 
' ruhi verasctinde ahlaklı ve faziletli 

olduğundan hiç kimse §Üphe ede -
mez. Fakat bu ahlaki, hay.ölt, mua • 
şeret ve bugünkü terbiye ve pisiko • 
loji ile istikbalin ihtiyaçları nisbe • 
t/nde, daha kamil ve ileri bir mef -
hum şeklinde, ana hatları muayyen 
bir ideal haline sokmak da bir zaru
rettir. 

Yani her ferdin, müıterek bir ahlak 

ve fazilet duygusu içinde yaşıyarak, 

ferd, cemiyet, memleket, iş, mesuli • 
yet gibi meselelerini ayni zaviyeden 
mütalea etmesi ve bütün bunlnrı ferd 
lerin müıterck karekterleri içinde 
aksak vermiyen bir organizaıyon ha
line getirmesi lazımdır. 

Ferdi, şerefli, kuvvetli, yüksek ya· 
pan ahlak ve faz:let, cemiyete de 
ayni şaadet ve bahtiyarlığı gctirehi 
lir. Yurdu ve cemiyeti sevmek, ko . 
lay değildir. Biz vazife ve istikbal. 
den rastgele ve bol lakırdı ile bahse
dilmesinden de bir ıey anlamıyoruz. 
Buna inanışımız ve bunları düşünüp 
aevişimiz, ferd, aile ve cemiyet ha • 

yatındaki şahsi karakter ve işlerimiz· 
le sabit olmak iktiaz eder. lsbatımız, 
ıahidimiz, gene kendimiz olmalıyız. 
Ahlak ve fazilet davası, ferdj hayata 
inmelidir. 

Bu ahlak nedir ve Türk inkilabı . 
Türk milleti, nasıl bir ahlak inanı • 
tına varmak istiyor? Bu suaFn ceva· 
hının, bir makalede topyekun vedle· 
miyeceğini biliyoruz. Ancak ilk v~ 
esas hatlar halinde şunları söyliye -
biliriz= 

M:llet menfaatini şahsi menfaat
lerimizden Üstün tutmak, bir iş ter-

Cebin :hzar ettiği yemekle.r köylU- mreşal Smigly-rydz'in nutkundan Franc:ız ticaret muahedesi. ağostos 
1 l k nihayetine kııdar uzatılmıştır. e hep bir arada çok büyük bir vePo onyanın azim araf hattı hare· 
ltıillıiyet havaaı içinde yenilmİf, ketinden sitayişle bahsetmektedirler. -=+==--
~et ve bahaaı biçilmez neıeli blr İntransigeand gazetesi diyor lci: Kades vapuru teslim 1 

P/a; Ve Gazinosu i biyesine sahih olmak terbiyesinin ya. 
nıbaşında mesuliyet kaygusuna mut
lak şekilde ruhda ve vicdanda yer 

t\ ieçirilmiıtir. «Polonya son haftalar zarfında l d 
0000 takdire şayan bir sabır göstermiş. a l n ı 1 

Eğe ilr yaralamak fakat Biludskinin halefi olan Polon· İstanbul, 7 (Telefonla) - l\Iersi-
~arantinadn Halilrif atpaşa cadde ya ordusunun başkuınandanının li- ne işliyecek olan Kades vapuru, mü-
e Selim oğlu HUseyin. Mehmed eanile hi1a miicazat aşılamıyacak o- tehnı::sıs heyeti tarafından teslim a

A.hrnedi Ege ile hafif surette lan hadler oldu2unu bugün Avru- lınmıştır. Kades vapuru, ı>aatte 15 ~ 
iılarnıştır paya ilan etmiştir. mil katetmektedir .. 

Gazino ve lokanta kısımları gece ve 
gündüz · ınciraltına gidenlerin 
:htiyaçlarına cevap verecektir 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müşkülpe· 
sentleri d~hi tatmin edcek aekiJde temin o)unmııstur. 

vermek, hakkı ve halkı sevmek, lcor-
kak riyakar ve dalkavuk değil, sa -
m·mi, asil, cesur ve hür fikirli ol • 
mak, Türk inkilabına ve onun ileri 
davalarına İnanmak, hususi hayatı 
amme mürakabesinin altında ter-

i 
temiz ve açık tutabilmek hiçbir mes· 

- Ba,tarafı 1' rıri Sahifede -
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" AYE: Öğretmen oku u-1 
Bı•r deJı• na alınacak talebe Zahire borsası 

1 ~©>ır~©ı.,,Pöy©ı~= l l, ____ ~l 
1 ZlUİH 

PARA BORSASI 8ugünkü p~ogram 
ANKARA 1639 M. 183 Koı./120 V"' 

Kw. Vakit geç olmuıtu ve ağacın yap· 
raklarının ışığa karşı yaptıkları ğöl-

, gede oturmuş olan bir ihtiyar müs • 
te5na, herkes kahveyi terketmişti. 

Gündüzün sokak tozlu idi. Fakat, ge 
celeyin şebnem tozu bastırıyordu. 

Ve ihtiyar oturup geç vakte kadar 
\~imayı tercih ediyordu. Çünkü aa~ 

1 gırd ı ve şimdi geceleyin gürültü yok 
i lu. Arnd ki farkı hi~ediyordu. 

IC hvenin i~indc iki garı.on ihti -
l' r n biraz sarhoş olduğunu b:liyor 
l rdı. V c lıer ne kadar iyi bir mütteri 
ise de biliyorlardı ki pek çok sarhOf 

c o ursa parayı vermeden giderdi. Bu 
v yüzden onu gözetliyorlardı. 

D 
k 

Garsonlardan birisi: 
Geçen hafta kend"sini öldürme

~ kalkmış! 

Dedi. 
-Neden? 
- Omidsizliğe 
-Ne yüzden? 

- Hiç 

düımüş. 

- Bunun bir hiç yüzünden oldu· 
Z {;unu ncrea n biliyorsun? 

- Çok paralı .. 
r Kahvenin kapı:n yanında duvara 
r kntı bir masaya oturnıuılardı. Ve 
eı ı;3.de rüzgiı.rın hafif hafif hareket et· 
ft l g" ağacın yapraklarının gölgesinde 
tl c'·ırn:uf olan ihtiyarınki müstesna, 
z t ~~il masaların bot olduğu tarasa· 
k y. b"'kıyorlardı. 

k Yoldan bir kadınla bir asker geç· 
m t". Sokağın ı~ığı askerin boynundaki 
alı bai ır nı::r..arcnın üzerinde parlıyor
yı c."u. Kadının baıında bir ıey yoktu. 

'C 
al 

• 

v .. onun yanında acele ediyordu. 
Garsondan biri: 
- Devriye onu ensel"yecek!., De· 

~i. 

iatediğini elde ettiyse ne olur? 
-Şimdi sokağı terketseler daha 

iy· olur. Devriye onları enseler. Be§ 
C: l.'kn evvel geçti. 

Gölgede oturmuş olan ihtiyar, bar 
h•:?İylc tabnğına vurdu. Garsonlar -
1. n gene.= ona yaklaştı: 

- Ne emrediyorsunuz? 
lhtiynr ona baktı: 
-Bir konyak daha .• 

Gnrsor: 
S rho olacaksınız, dedi. 

~ İhtiyar oı a baktı; garson uzaklaı 
tı. Arkada~ıııa: 

-Bütün gece burada kalacak de· 
di. Şimdi t 1 um var .... Saat üçten 
ö 'lC bir türlü yatmak nasip olmı -
y':>r, bana .... Geçen hafta kendini öl-
ch:rm.eliydi .. . 

Garson, kahvenin iç"nde tezgahın 
\:zerinden kon) ak şişesini ve ba~ka 
bir tabnk aldı. İhtiyarın masasına ka 
dar yürüdil. Tabağı bıraktı. 

Ve konyak bardağını doldurdu. 

oluyor. Maarif Vekaleti şe- 276 Buğaday 4 375 5 4375 

- Biliyorum. ipi kopardığını söy - ra!ti bif dirJi 30 Ton arpa 3 5625 Sterlin 
lcmİ§tİn ... Bu kadar ihtiyar olmasını M . • . ··~ 15 Ton Bakla 3 50 Dolar 
istemem .... ihtiyar bir adam! Uaanç aarıf Vekaletı, ogretmen okul- 321 Kent palamut 210 465 F. Frnngı 
verici b"r şey... la~ına ~lı~a~~k t~lebe .hakk~da Ma· . . . . . Liret 

arıf mudurluklerıne bır tamım görı- Mahsullenmızı korumak ıçın t .. F 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6612 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 
Kw. 

T. A. !>. 31.70 M. 6465 Kos./20 
Kw. 

- Daima değil. ... Bu temiz bir ih- d . • Eh . . . svıçı e • 28.5925 
tiynrdır. Hiç bir şeyi alt üst etmeden t e~ı~tır. emmıyd~tıne bınaen bu Memleket ncbatlarını hastahk ve Florin 67.4825 TÜRKiYE RADYO DlFÜZYON 

amımı aynen neıre ıyoruz: 
içiyor ... Hattô. bu anda, sarhoş iken 1 _ Geçen yıllarda olduğu gilıi zararlı böceklerden koruma hakkın- Rayşmark 50.825 POSTALARI 
bile .... Bak ona.. b d k" 2906 1 k ·k· . d Belga 21.5175 TORKlYE RADYOSU u yı1 da öğretmen okullarına kadro a ı sayı ı anunun ı ıncı ma . 

- Ona bakmağa hevesim yok..... d · ·b· d · · lA Drahmı 1.0825 ANKARA RADYOSU 
boşluğu nisbetinde parasız yatılı ta- esı mucı ınce yur a gırmemesı a-

Ev=ne dönmesini istiyorum. Çalışma 1 l h h . Leva 1.56 12.30 Proğra m 
ebe alınacaktır. zımge en aşere ve astaLklara aıd ç k sJ k K ğa mecbur kimıeler için hiç hürmeti 2 İ t kl"l . e o ova · r. 4.3375 12.35 Türk müziği 

k -=-- s e ı erm şu §artları ta~ma- liste, Ziraat Vekaletinden vilayete Peçeta 4 yo ... 
1 1

- d 14.8 25 1-...... -IIü.::-eyni peşrevf • 
ı arı azım ır: l · t' B l' t b" .. l .. kad htiyar, bahçenin ötesine, sonra .. ge mış ır. u ıs e, utun a a ar- Zloti 23.8425 2- Nuri H .... ıl Poyraz -llü -

A) Turk olmak, 1 . .. d 'I k . p 9 gcn·sonlara doğru baktı. B) Ul 
1 

d _
1 1 

_ ara tamımen gon erı ece tır. engü 24.45-!; seyni §arkı - Artık yetişir. 
usa uygusunun sag am ıgı, ---*- Ley 

- Bir konyak daha, dedi. k kt . . a·· l ~ l - - -- 0.05 3-........ -Hüseyni şarkı -sev 
ara erın_ın uzgün ügü ve mes ege H kuk ı'şJ . ··d·· 1..... •• Dı"nar 2 59<>- d·-Acelecı· ~lan gnr•on yakla§tı u e . ı;..I) ı"im cemalı"n çu""nku·· göre -.... .. " . kar~ı sevg si ve ehliyet derecesi, öğ- rı mu urıugu <'> 

Sarho~lar ve yabancılarla konu~ur re. t.m.enler k. urul.unu. n dolduracağı Vilaye. t hukuk işleri müdürü Bay tysv:y:çnKr. 
34

'
62 

mem. 
ken nhmaklarm J..ullandık1nrı ihmal f 1 t b t d 1 S f dd K ~ 30.5555 4-...... .. -Kanun taksimi 
ve labaliliklc-: ~ş~ ı ı: . e~ 1 e ~ mış bulunma~. (Bu ey e ın ut Sürmene kaymakam- Ruble 23.90 5-Tanburi Cemil -Hüseyni 

sıcıl fışı talebenın mezun oldugu ve- lığına tayin edildiği için dünden iti- ESHAM 
- Bitti, rlcd:, artık bu gece yok.. d ~ ve 'fAHVILAT şarkı -Görmek ister gözlerim ya evam etmekte bulunduğu okul- baren vazifesinden ayrılmış, hukuk 

Şimdi bitti.. larca verilecektir). işleri müdürlüğü vazifesini vilavet A N K ~ R A 6-Saadettin Kaynak -Güli-
lhtiyar: C) Yaşı öğretmen okulları talimat- mektubcusu B. Avnı· Oran ı"fa e~t - 8 ~ 5 F k . 1 19.7::; zar türkü - Bağrıma taş ba -_ Bitti mi? . 193 1o • ve. i ramıye i ., sayım 

namesmin tesbit ettiği çağda bulun- meğe başlamıştır. Mümessil 35.10 lS.OO ' 
Garson mu:rnıu ko~esini, bir bezle mak. (Birinci sınıf için 15_19, ikinci Memleket saat ayarı, ajans 

sildi ve bn~ını snlladı. "çin 16•20, üçüncll için 17_21 ) -----<<«***>>>----- ve meteoroloji haberleri. 

ihtiyar kalktı ağır ağır tabakları D) Ruhi ve bedeni sağlamlığı, okul vı•tamı•n konfera 13.15-14Mlizik (karışık proğram -
saydı. Cebinden, deri bir para çan· doktoru veya bir sağlık kurulu tara- J Pl.) 
tası çıkardı. Borcunu verdi. Ve bah fındıın tesbit edilmek. (Rontgen bu- 19.00 Proğram. 
ıiş bıraktı... lunan yerlerde talebenin ı adyoğrn- ı9.05 Müzik (oda müziği - Pl.) 

Garson ihtiyarın yola inişine bak- fisi de alınacaktır. Ancak sağ"ık ku- Konferansta birçok ilim adamlarının 19.30 Türk muziği (Fasıl heyeti) 
tı. Metin değil, fakat vakarla yürü. rulu raporu ve radyoğrafi öğretmen- 20.15 Konl,lşma 
yen çok iht"ynr bir adam. ler kurulunca namzed seçildiktcr. raporları tet ik edilmı•ştı•r 20.30 Memleket saat ayarı, ajan~ 

Aceleci olmıyan gnrson: onra temin olunacaktır.) ve meteoroloji habereleri. 
- Neden burada knlı;> içmesine E) Sınıfını pek iyi vrya ;y· cler~ce , l\Iosko~acla. s.on ~ünlerde vitamin-! kor?it \:itmini vermek lazımdır. Pro- 20.50 Türk müziği (l\Iüşterek solo 

müsaade etmedin? Diye sordu. (De de geçmiş bulunmak. (Liselerin iki... ere tahsıs edılen bır konferans top- fesör, cıld ynrnlariyle alakadar cer- taganniler ve oyun havala -
mir kcbenkleri indir:yorlardı). Da • ci ve üçüncü sınıfla: mdan öğretmpı 'lnmış ve bu ilmi konferansa, Sovyet rahi \'akalarda da «C> ve cA> vita- rı) 
ha, saat iki buçuk olmalı.. okullarına muadil sınıflarına geçmc>l· er bir!iğ;nin her tarafından, bin ka minleri fazla yemeklerin büyük e- 21.30 Konuşma (verem hakkında-

- Eve gidip yatmnk ist:yorum. i~tiyrnler verild"kleri okullarda me lar alim, doktor ve endüstri ve zira- hemmiyetini tebarüz ettirmiştir. Doktor: 1\Iuhit Tilmerknn ta 
- Bir saat ne olacak? 'ek derslc?rinden sınava tabi tututur t mlimessili iştirak eylemiştir. Leniııgrad doğum enstitüsünden rafından) 
- Bcn"m için ona göre olandan 'ar.) 

daha fazla bir şey.. 2 - Öğ .. etmen okullarına girmrl 
- Bir saat, hep aynj cydir. "c;tiyenler mezun oldukları VCj a kn 

- Sen de bir ihti! r gibi konuşu · ·ıth bulundukları okullara müra-
yorsun .... B"r ti§e §arap alıp evinde '"aat edeceklerdir. 
içebilir. 

4 - İkmnlli talebenin müracaat
- Bu ayni şey değil.. 
Kansı olan garson tasdik etti: 
- Hayır, ayn· şey değil.. 
Haksızlık etmek istemiyrodu. Sn-

dece, acelesi vardı. 
- Peki sen ev:n .. mutat saatten ev 

ve) dönmekten korkmuyor musun ? 
- Beni tahkir m· ediyorsun? 
- Hayır arkadaı, alay ediyorum. 
Acelesi olan garson demir kepengi 

indirdikten sonra doğrularak: 
- Hayır, dedi. itimadım var .. Çok 

itimadım var .. 
Garsonlardan daha yaşlısı: 
- Gençliğin var ... itimadın ve b'r 

yerin var .... Dedi ... Her §eyin var. 
- Peki, senin neyin eksik? 
-Çalışmaktan gayri herşeyim .. 

- Bende olan her§ey sende de 
var. 

'arı kabul edilmiyccekfr . 
6 - Öğretmenler kurulu 1 eyJfıJ. 

<ie toplanarak müracaat eden tale-
1-ıcnin vaziyetini tetkik edecek "" 
'liseler 3, Öğretmen -0kullan mc~ 

k kı mı 5 , villivet merkezinde lise · 
'1ulunan o:-ta okullar 2, diğer ort:> 
kullar 4) namzed seçerek bunlarm 
•dlnrım ve dereccler"ne göre sıralP
varak, fişlerini doldurup imzalıya

·aklardır. Vekillik tarafından yapı
'acak seçimde bu deı eceler göz ö 
rıünde lnılundurulacaktır. 

Bu koııfrrnıısta, vitaminlere ait ol- Baht ise, konferansa mudellel bir 21.45 Neşeli plfıklar - R 
rnak üzere, 125 ilmi beyanat ve ra- ·apor yermiş ve gebe kadınlar için 21.50 Müzik (senfonik plfıklar) 
>0r dinlcnm:ş ve tetkik olunmuştur itaminlerin çok büyük ehemmiyeti- 22.30 Müzik (kabare .ve aire -P]) 

Sovyctler birliği vitatn:n enstitü- ni isbat eylemişt:r. Profesör Bahta 23.00 Son ajans haberleri, z"raat, 
ü profesörlerinden A. A. Şmit, in· rröre, gebe bir kadının cC> vitnmi- esham, tahvilat, kambiyo 
an uzviyetinin cC> vitamini azlı • ııinden günde «normal had 50 ila GO -nukut borsası (fiat) 
ğına karşı, yalnız skorbit ile değil iken - asgari 200 miligram ihtiyacı 23.20 Müzik Cazband - Pi) 
fakat ayni zamanda mide ifrazatın- vardır. 23.55-24Yannkı proğram. 

ia teşevvüşat ve saire gibi bazı u - VftnminlC'r·n ziraatta tatbikatına ----------------
mvların normal f aal:yetlerinin veç· da bu kon!eranstn bir çok raporlm 
he değ~tirmesi ile de mukabele ey- nhsis olunmuıitur. ı z <açı an ar 
ediğini isbat etmiştir. Sovyet vitaminologları, bnlık va_ Ödemişte Beydağ nahiyesinde E-

Profe ör L. A. Çerkes, konfernnsu ğınm bit· santimetre ~ mi fbındak: rikli 'kô ünde AH lak kızı--1 yıı.· 
lcendi klinik miişahedelerini bild:r - •t . şmda A "ı::e Çolngv'ı, Hı··ıse,,.1·n ogv lu Alı-

vı anım miktarı. nv mevsimine ve bn- ., ~ ., 
.niştir. Profesörün raporundan çıkan lığın cinsine göı•e, 30 ile 500 enter- med Katar adında bir işçi zorla ]{P 

"letice, veremlcrin tedavisinde. her çırmıştı nasyonal ünite arasında tnhavviil e- r. 
·eyden evvel hasta vücıuclda «C» \"İ- • • • Geno bu oyde 12 yaşında Dud 
tamin i azlığının önüne geçilmesi icap eler. Sovyet vıtamınologlarının b~l - Koca adındaki kızı da rençber Melı-
evledı"gv ı"dı'r. dukları usul balık yağına cD» 'Vıta- d Ak 0 1 k t Su"--., . . me g n zor a açırmış ır. 'S 

Profesör S. M. Rıs ise, mitle ülse- mm kıarıştırmaktır. cD> vitamini ba !ular zabıtaca aranmaktadır. 
rinden hasta olanlaı"ln yiyeceklerine lık yağının zenginleşmesini mucip ol Bir vaka d~a: 
«C> vitamini katmakla elde ett:ği makta ve bir santimetre nıikabında- B.arıntlırdn Burgaz köyünde ömcr 
çok iyi neticeleri anlatmıştır. ki mil<tan bu suretle 250 eutcrnnı,;yo· oğlu Durmuş Giritli, Mehmed :ıazı 

Samarkand Tababet enstitilsil pro- nal üniteye f1rlan tndır. 18 yaşında Dudu Görkişiyi kaçırınW 
fe-ıörii Şiolvtse\._ cerrahi vnkalarda Bu lConfornns müzakereleri, ge • tır. 

Sağ,ra : 

- Geçen hafta kendinizi öldür 

- Hayır. Hiç it~mat etmedim. 
• Artık genç te değ ilim ... 

6 - Okul direktörleri. öğretmen
ler kurulunca seçilmifl olan namzecl
lerden her ibir"ne mahsu: olan belge
'eri (nüfus hüvh·et cüzdanı. f'ağhk 
fişi ve radyoğrafi. sicil fişi. 4 fotoğ'
··nf) bir zarf :çine koyacak. ilzerinc? 
'lamzedin adını, soyadım. baba .. ının 
"\dını . doğum ve yılını, C>ğretmenler 

kurulunca kendisine verilen dereci' 
'lUmarasını yazacnkbr. Bundan baş
ka talebenin kiinyeleri derece numn
rnlarına göre, bu işe mah~us klinye 
cedvellerine geçirilecek, adlarmm 
karşılarına terc"hlerini icap eltire
ce>k sebepler yazılacak, araların<ln 

!!ehicl çocukları olanlar vnrsa ndıarı 
hizalarına kırmızı kalemle işaret ecH
lecektir. 

•• •
10!'lme için vitamin konulması ile rek memlekette gerek bütün tlUnya Karaburun kazasında Burgaz JclY 
·ıhede olunan bazı enter esan neti ilim ve tıp il.leminde büyük bir arn- yünde Ömer oğlu Durmuş, Kızııcııll' 

celer almıştır. Bu profesörün raporu- grnç ko··yu··nde "'"ehmed k 18 yasııt' 
ka uyandırmış \'e alınan ve tesbit o- ıu 1zı '" 
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meliydiniz ! Dedi. 
ihtiyar, parmağ'yle bir 

yaptı: 

- Haydi, aptal, aptal söylenmeyi 
hareket bırak ve hepsini kapa ... 

- Biraz dah ,dedi. 
Geraon bardağı o kadar doldurdu 

ki konyak tatlı holca süzüle süzüle 
tabağa aktı. 

iht:yar: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
Gar&on tişeyi tekrar kahveye gö

tür ü. Meal .. kda§İyle masaya otur -
-lu. 

- Şimdi, sarhot! Dedi. 
- Her ak:1am sarhoı ... 
- Neden kendini öldürmek isti -

yor? 
- Ne bileyim ben? -~-
- Nasıl ye.pmıı 7 
- K.•c!İ ! ir iple aanuş. 
- f pi kim kopal'Dllf? 

Garsonlardan yaşlısı: 
- Ben kahvede geç kalmak isti · 

yen adamlardanım ... Gidip yatmağa 
hevesi olmıyan1arın hepsiyle, gece 
için b"r ışığa muhtaç olanların hep -
aiyle ..• 

- Eve dönmek ve yatmak istiyo -
rum. 

Garsonlardan y:ı. lıııı: 

- Biz iki ayrı cina eniz, dedi. 
Şimdi evine dönmek için ~·yindi. 

ilave etti: 
- Bu feyler her ne kadar pek hoı 

iseler de bu sade bir cençlik ve iti -
mat meaeleai deiil. .. Her cece İlle -

m:ye istemiye kapatıyorum. Çünkü 
buraya , kahveye ihtiyacı olan biri 
celebilir. 

7 - Namzedlerin sağlık raporları 
m ve belgelerini nok ansız ol ara 1< 

havi olan dosyalan 5 eylfıl salı gü
nüne kadar behemehal postaya ve· 
rilmiş olacaktır. 

8 - Öğretmen okullarına kabl,!l 
cd'len talebe, bir teahhüd senedi 
tanzim ettirip kabul edildiği okula 
götürülecektir. (Taahhütl senedi ör
negı olCullarda mevcuttur.) Öğret
men okulları, yeniden verilen tale-

na göre, kemiklerle ae1kadar yara- da Dudu Öneşi rızasiyle kaçırmı~tıt• 
lunan netice ve müşahedeler, vita-

lnrın daha çabuk kapanması ıçın, Surolu yakalanmıştır 
min ilminin ileriye bir hamle daha ':r • 

hastaya daha fazla miktarda ant is- -00000---
yapmasını mümkün kılmıştır. 

ben;n kayıt ve kabullerini, kendile
rinden taahhüd senedi alınmadıkça 
yapmıyacaklar<lır. 

9 - Öğretmen okulları, tedrisatm 
başladığı gün okula gelmiş ve kabul 
edilmiş olan yeni talebenin açık kün
yelerini parasız yatılı talebeye mah
sus olan cedvele geç"rerek - iki nüs
ha halinde - hemen Vekfılet orta öğ
retim dairesine gönderecekler, son
ı·adan gelenlerinki de her hafta ba
şında yollayacaklardır. 

Gereğinin buna göre yapılmasını 
dilerim. 

Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel 

Sovyct vitaminoloğlnrmın muvaf- Defterdar vekili 
fakıyetleri, vitamin endüstrisinin in- Defterdar muavini B. Baki OU,ii' 
kişafı üzerinde de derin ve feyizli · M ı· v k" l t" defte!' . menın, a ıyc e a e ınce 
tesırler icrasından hali kalmamak- d 1 k k4l . · d"l · ı:Jl • 
tadıı·. Sovyet müesseseleri, vitamin- ar ı ve a etme tayın e ı mış, e 

ri vilayete gelmiştir. 
leri, yalnız kristal ve yahud mayi ha ** 
linde tıbbi mustahzar olarak tama-

miyle saf değil, fak at ayni zamanda 

vitaminleştirilmiş muhtelif cins yi
yecek halinde de hazırlamaktadır. 

Kumar oynnrken ,.. 
Tepeköyde ormanda kumar ort" ıı 

yan Rahim oğlu Hasan, Şerif .Ald':ıJ. 
ve İbrahim Çakmak, suç Ustil tıı 
larak adliyeye verilmişlerdir. 

- Kardetinin kızı ... - Arkadaı, bütün gece açık du - ---------~------ ----------------

Sovyetler birliği gıdai endüstrisi, 
halka her gün, hususi sebze dağıt -

maktadır. Ekmek ve hamurlu gıda 
maddeleri endlistrisinin günde hal
ka verdiği vitamin miktarı da 40 mil
yardır. 

Saf tıbbi müstahzar halinde vitn-
Sahip ve Bafmubarrirİ ~ 

HA ).'"DAR RÜŞTÜ OKTE 
Umunıt nqriyat oe t""4ZI tıltrl 

- Neden? 
- Korkudan.... Ruhunun necati 

için •• 
- Ne kadar paruı varmıı? 
- Pek çok ... 

-Seksen yatında olmalı. 
- Eminı:m en "-'ağı o kadardır. 
- Gitmesini iaterdim. Saat üçten 

önce yatamıyorum, Bu, yatılacak sa
at mi? 

- Sevdi;'i i~in burada kalıyor. 
- Yapayalnızdır. Ben yalnız de • 

filim .•• Yatağımda beni bekliyen hir 
kadın var ..• 

-Onun da karısı varmıf ... 
- Ş'mdi artık kadın onun hiç bir 

itine yaramaz. 
- .... 
- Kardeıi"' • , kızı onunla m-tsııl 

ran kapalı kahveler var ya! ... 
- Anlamıyorsun, burası temiz ve 

hot bir kahve.... Aydınlık. Iıık pek 
iyi ve ıimdi yaprakların sölseleri 
var •• 

Garsonlarda Dienci ı 
--Geceler hayrolaun, dedi. 
Diğeri de: 
- Geceler hayrolsun, dedi. 
Elektriii •Öndürerek kendi 

dine deva metti: 
ken • 

« Tabiatiyle ııık bu, fakat mu-
hitin temiz ve hoş olması da lazım .• 

Çalgıya hacet yok ... Bu ne çekı:ngen -
lik, bu ne korku idi? 1 ... Pek iyi bil • 
mediii birıeydendi bu. Herıey bir 
hiçten baıka bir ıey değild:. insan 
da bir hiçti keza .... Ondan baıka bir 
!MIX ddildl. Ve ııık, muhtaç olduiu 

her ıeydi .... Muayyen bir İntizam ve kat bar pek temiz değil, dedi. 
B. k · · d Barcı ona bakb ... Fakat cevab ver min sarfiyatı d:ı. her sene mütemadi temizt'k te böyle.... ır ısmı ıçın e 

b h . · ı d medı'. Konuşmak 1·,.1·n gece pek geç_ surette artmaktadır. Yalnız son iki 
yaııyorlar ve unu ısaetmıyor ar ı. :ır 

· 8 sene içinde bunların satışında kayde 
Fakat o biliyordu ki herıey hiç, da· tı..... arcı: 

B • . ? dilen tezayilt bire dört buçuktur. 
ha aonra hiç •... Gene biç, hiç, hiç.... - aıka bri kadeh ister mıaıniz 

H . · • d h" - Diye eordu. Garaon: ıç ıçın e ·ç ...... » 
Bir barın önünde yatakta, etrafa - Hayır, te§ekkür ederim, dedt . 

kıvılcımlar saçan bir kahve ocağına Ve çıktı ..• 
cülümesdi. Barları v ekapah kahveleri sev -

Barcı: lmiyordu. 
- Ne içeceksiniz 2 Temiz, iyi aydın1atılmıt bir kahve 
Diye sordu. bambaşka bir feydi.... Şimdi, daha 
- Hiç.... ~ziyade düşünmeden odaaıan döne -

tr.OdCrll it 
HAMDI NÜZHET ÇAfıJÇlo 

0 tDAREHANES~ 
Gelen'er, g'denler lrmir ikinci Be1/Llr ~~"~, 

İzmir mebusu B. Saadettin Epik - C. Halk Partiai 1ıi7 al' r(f~rJ1 
men Ege vapuru 1le ~stanbuldan. M TelITTaf: İzmir - ANAP ,.1,fl' 

nisa valisi B. Faik Türel Manisa.dan TET,F.FON: t 771r Po!ttı ~ 
şehrimize gelmişlerdir. İzmir mebu- A B u ı ~ Ş E B J\ l ~ 
su, eski Adliye Vekili , hemşehrim"z YUlıth 1400, Altı a11lı4• 8 

B. Mahmud Esad Bozkurt ve lzll"·l" Kıtrıı1tur. 
- Barcı. cekti. Yatağın auzanacak ve nihayet 
- Bir deli daha! günün ışığı t le uyuyacaktı. Kendi ken 

Dedj ve döndü. Garson: dine: 
- Küçük b:r f İn can, dedi. Barcı «Nihayet, dedi, aykuauz1 ktan 

onu botolttı •• Garson: baıka 'bir fey değ:l ... Her halde, bu 
- lıık oek a:vdınhlc ve hoı ..... Fa· bir c;ok inaanl rda c!a olur. 

mebusu B . .Mustafa Bengi u Öri·~i senetJı 
se, ıturistik yollar mühendia" A S - Yabt.ncl n'"mlek~t27ıer /ç~rtır· ııt 
laheddin Durusan ve d 1 t h n abone tlcrf'tı 1~ .i<ur şt 
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- Battarafı 1 in~i sahifede - Cumhurreisimiz 
manından ayrılmıştır. Do~t v~ mütte- - Baıtarafı 1 iaci sahifede - leri ve devlet ormancılıgının biran ev. ' 
fik devlet donanması, lzmirden ayrı- cumhurreisimiz lnönü bugün nğie- vel fanli~ ete> geçirilmes:, tütün alım 
lırken rıhtım ve meydanlara top - den önce refakatinde vali N:ıci kı- satımı uzerinde durmusl rdır. Gene 
lanan binlerce halk mendil sallıya- cıman olduğu halde belediye, parti bu arnda Gerede he~ e i, tiftik ve 

' ) •• b• M t k s b t -• rak i:ıgiliz denizcilerini sammii şe- ve halkevini ziyareı etmiş ve yeni orm. n işl~ri ile kuçiık ~aı atlar ve ge yuzme ). ın a a r es gureş kilde teşyi etmiştir. Gemi, demir a!- yapılan belediye otelini gezmiştir. yUn 'pl'ği me:;elelerine. Düzce heye-

1 ki ~ dıktan sonra hafif seyir ile Yenik:ı- Milli Şef öğleden sonra da Bolu ti de ziraat mah~ullerinin ~atı ı, har-rİDCİ i eri b. . ·ı·kı . le ı·otosuna dönmüş ve Yenikaleden kaplıcalarını görmüş ve kereste fab- man makineleri 'htijflCl, 3\. çiçeği, 
ırıncı 1 erı ge~erNken -!e~mill olduğu Dzere - .~a- rik~ları?ı gezmiştir. Bu fabri~~la~ pancar ekimi mcn~l~rınRA \'C ~kça-Mu··s.,.bakalar Pa-,ar le onundekı dırekte dalgalanan Turk gezışlerı esnasında cumhurreısımız kocahlar da fındık ıstıhsahıt ve ıhra-

~ ~ - Battarafı 1 inci •lıifed• ,_ 98 kiloda: bayrağını selamlamıştır. fabrikaların ihtiyaçları ve kereste catı ile yol işlerine tema-; e.rlediler. ou·· nu·· Karşıyakada matlığından güreşçilerin bir kı~mı Şefik Kandemir cAltay. birinci. Pazar günü inciraltı plajında bu- imalitı işleri üzerinde tetkikatt.-a bu- Akçakocalılar dilekı' . arasında 
o müsabaklara iştirak edemedi. Halbu- Recp Tezvirir cD.S.> ikinci. lunan kalabalık halk da mendil sal- lunmuş bu meseleler üzerinde ali- adliye teşkilatına, ziraat bankasına 

ld ki merkezden gelen talimata göre bu Ahmed Kalyoncu cD.S.> üçilncil. lıyarak ingiliz denizcilerini uğurla- kadarların mütalealannı ve dilekle- ve kazaları içinde yapılacak resmi Y 8 pt ) mü~abakaların neticelerinin 5 ağus- 11 kiloda: mşılardır. rini dinlemiştir. binalara Cumhurreisimizin yüksek 
Paıar gOnil, Karşıyakadaki yüz- tosa kadar merkeze bildirilmesi icap Ali Çelikkol cD.8.> birinci. .Malaya gemisi, saat 14,30 da Çeş- Bunu takiben Milli Şef, Heben or- allkalannı bilhassa rica ettiler. 

11ıe havaılannda izmir bölge birin- ediyordu. Bu hale göre, yapılan ha- Durak Çabuol cD.S.> ikinci. me önünde demirlemiş, fırkateyn ko- mantarını tetkik buyurmuşlar ve Bo- :Millt Şef ile gfirOşmek şerefine na-
tiUklert )'Utme mOsabakaları yapıl- ta ) OzOnden İzmir bölgesi Tflrkiye Narin Eyiçakar cDoğanspor> fi- mutanı albay Kapiten Tover, refa- lu orta mektebini gezmişlerdir. il olan ve villyet merkezinin muhte-
Jauttır. Mfisabakalar heyecanlı ol. birinciliklerinden diskalifya edil'ı-se. çüncü. katlerinde ikinci kaptan ve mihman- . Şehir ve civ~nndaki bu gezintil~r- lif sınıflarını temsil edenler ise, he-
"'*ttur. Alınan neticeleri yazıyorub: bu sahada çalışan bütün gençlere de 86 kiloda: d l k b' b B A R rınden ve tetk klerfnden dönfişlet'ın- men bOton vilAyetin başlıca bir ça-

t. yazık olacak demektir Bekir Yolcu cAltay> birinci. ar arı urmay ın aşısı . sım ı- de dox.ruca hükOm t k x.. ,._ 'f . •ıktm heyeti: Bay Said Odyak, · . za oludklan halde motörle karaya 8 . e onagına ~şrı lışma mevzuu olan orman emaneı-
ll. ~imi Zollak, bölge kitibi B. Mus- .Gnre~lere tam 115 te mın~er hake- Nuri Taner cAltay> ikinci. . eden ismet lnönü, Akçakoca, DOzct- man iti ile mobilyecilik ve :m.ensncat 
tata Ba B M ta Alt yd n mı Ferıdun Akpınalın takdıre şayan Niyazi Çekiç cD.S.> OçfincO. çıkmıştır. Pazar günll Çeşme pll3ın1 ve Gerede kazalanndan gelmiş bu- . . .

1 
ki . . b'I 

.... :rra, • ur za, a a 'd · ı d b ı d '12 lciloda: . . . meselelen nzerındekf dı e erını ı -
,,itlzi, pWklet ajanı Al&eddin Kö- . ;~~ ~ t~n a ao an ı. Tahsin Filibeli cD.S.> birinci. dolduran halk, Malaya ıremısının lunan h~yetleri ve Bolunun çiftçi ve dirdiler ve Boluda bir mensucat fab. 
l''°•a. ~ 8"°"ş' K Süruri Baôur cAltay> ikinci. Çeşmeye reldifini haber alınca oto- esnaflarıyle görOfmOoler ve Bolu 'k ı kurulması istithamında bulu _ 
.. ._ .... ları 86 ki oda: elik andemir <Al- bils, otomobil ve sair vasıtalarla vi!Ayetlerinin her sınıf halkını tA!msil n aı 

11
.. ti b 

1 
'ht'ya"lan 

too ille ....... ıetbest: irinci Atıf Kar- tay> Gazanfer Altan cY.arnanlar> ııt ldlodar Çeşmeye gitmit. misafir deniz komu- etmekte olan bu heyetler bOyük ~ef- nurken
4
vb.yle n iatl.1kca. ~ 1 te"'mas 

.. -. it 1 ~ ı GD b ı .. İsmail EsingO cAltay> birinci. 
1 

a"lllla u unan p ı ışıne 11Ylıtıdan 1,18, 8 5 dakika, ikhıci a11ı a~~ı ar. rete yenı aş ıy .. n tanını karşılamııtır. Merasimde kay lerine dilekler'ni açıkça ifade ey e- 'k 
1 

d 
8 7 ~l&tc1a1n t),.ok U"'Uncll Cemal Kar- Guanter da~a tecObe11 olan Şefife 87 kilodaı Alt b' • . makam vekili, belediye reisi, parti mitler. dir. . e8dveece1k0 nfpulmikarfaayban '-aadaanrmı'pızlı''-açı~a.:_ flt•'"ıdan. • ' • kartı gU. zel hır ".'treş yaptı .. Maama-. Zeynel Kongur c ay> ınncı. k bü Ok b a. l\ .. ·-

• Afn- slklett.ı başkanı da bulunmuı ve omutana Reısfcumhurumuzun Y ır a-
1 

ist dil r ıoo _ tr rt 0 tcı B' . . M h ffh netıcede Şefık Kandem·r gUreşı M ı•1t il df 
1 

d'x.· m h"-lı'f mev ma annı e e . 
aut esı ı : ırıncı e - . • M h d Gül D s bı'rincf takdim edilmlılerdir alava komu- a a e n e ıgı ve u ~ -
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1 1-ıe4 Dl K 5 5.45 dakıkada tuşla kazandı. Aynı e me ef c · .> . · • " 
1 

ü ri d h t bl rı 
8 
ıal Cumhurreis mız o u vı aye ı a -

4tkik ~·~ .a11ıyak:ıdan 1,86. 1/ kiloda Ahmed Kalyoncunun cDemir- Takım halinde yapıJan tasnı~te. A~- tanı, bir otomobflle Çeıme pl&Jma ~~ a~vc~: eı:ıfti ~~ :,,~:n:ı:r ~ra: kının bu dileklerini geç '•akte ka-
"9 a, ıkın~ı Turgut Karşıyakadan, spor> Rec.ep Tezverirle yaptığı gii- tay 4-3 birinci, Demirspor 4-3 ıkıncı, gelmiı, oradaki arazinoda bir mOddut sında dilek sahipleri, maden ve odun dar dinlemişler ve hOkOmet konağı-
2~cü Vtfık Karşıyak~~·~· reş oldukça heyecanlı geçti. Natice- Doğanspor üçüncü geldiler. istraihat etmiş ve tekrar Ceşme iske.- k"mOrü ı'•ler·ı, ""olu -:e civan yo1ları dan ayrılırken de Boluda. ve Bolu vi-#. • O ınette serbest: Bırıncı Kenan ci Recep gtlreşi 10 64 dakikada u -s .o • 1 

:;'PfıYakıdan a,s, 2/5 dakika, ikin- t:şla kazandı . , ZABITADA lesine dönmüş, orada mihnıandarla· ile Boluyu Ankaraya ve Adapazarı- ]Ayetinin muhtelif yerlerınd~ :apı n. 
t._ 'l<Azım Karşıyakadan, Uçilncü Ali 61 kiloda: rına veda ederek halkın aamimt te· na bağhyan anayollar, orman sahn- calt olan binalann maketlerını yakın 

1lırakadan zahUratı arasında saat 16,80 da :Mn- lannda devlet orman emanejman it- bir al&ka ile tetkik buyurmuşlardır. 2oo • v • • • Narin Eyiçakar cDoğanspor» Ali Eı~ar 

lleh ınetre kurba1rlama: Bırıncı Çelikle c:D. S.> karşılaştı. Ali Çelik tayaya dönmOf. •eml iakenderiyeye S!rbeat o.Ar~:fcc**ff>•>Artvı•n gençler·ı 
2 llled Dinel Kartıyakada 3,47, 8 49 dakikada tuşla kazandı. Hila~da Meydan sokağmd~n Meh- hareket etmiftir. e u ~ 
de. g dakika, ikinci Emin Karşıyaka- ' 66 k:ı d • med oglu Aptullah ve Şakır oğlu -•-

11• UçUncU Mustafa Altay Hü . ~ .K. t D s N . Taner Rflsteınin Üzerlerinde esrar bulundu- ---- Tnrk'ye birinciliklerine Is- Çoruh ve Kftrs vilAyefe· Jl • seyın ur c . .> urı - v 
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le il Yarışta iştirak eden Kal'fıyakalı le cAltay• yaptıfı gOreş çok çetin gu zabıtaca haber a ınmış, yapı an U 8 • J apOn tanbul' dan İşt 'rak ede· rinde geziyorlar 'tft:;!' müsabaka harici olarak yüz.. geçti. Netfc!d! HUseyin yanağındnn araştırmada 2 gram esrar bulunmuş-
"' \'e b' · · J • t' tur r l cek ni\re!"ifer Artvin, 7 (A.A) - Artvin Halk-«oo ırıncı ge mış ır._ . yaralanmış olarak minderi terketti. . 'r'arpışma arı 6"' ~..-

ta ınetre serbest: Bırınci ~eı:ve~ l\fUsabakayı Nuri Taner hO:kmen ka- Bekçinin ıilahm.• ç~l~ıf, İstanbul, 3 (A.A) - Serbest gO- evinin muhtelif şubelerine men3up 
~Yaka 7, 35, 2/5 dakika, ıkıncı zandı. Torbalıda Ahmedlı koyunde kır - Baıtarafı 1 inci eahilede- reş Türkiye birinciliklerine iştirak otuz genç Çoruh ve Kars vilayetleri 

~ lcattıı•~adan. . Ayni kiloda, Bekir Yolcu cAltay:> bekçisi ~~med oğla. ~ustafa Atik ticesinde japonlar 29 temmuz günü edecek İstanbul güreşçilerintn seç- hududundaki bülbül yaylasında tcr-
>e" 7ıyakalı Cemal 7, ile 

28 sanı- Niyazi Çekiçle cD. S.> karıılaştılar. gece, evının av~usu önunde uyurkten 32 tayyare .kaybetmi§lerdir. Ayni melerine Süleymaniye salonunda bu- tip edilen kampa ve şenEklere 'şti· 
~c .-kıa birinci ,ı-elmif iıe de ~kir Yolcu -gtlzet bir güreşle raki- başıu~una bıra. bğığ' ce~et 'Ye ;;a: a- gün, Sovy~t - Moaol tayyareleri • gün de devam edilmiıtir. rak etmek üzere dün ıehrimizden ay 
\ıı._ 1 relen Fuadla beraber müsa- bini 2,4 dakikada tuşa getirerek mil- lonu ıle bekçi tüfe 1 ça mm~ · Y- Takio, Fiaudi adalarında iki japon . . .. 
~-harici koıtuklarından derece sabakıtvı kuandı. :ni ~e köy odasından da bır bavul pilotu ile teğmen Tabubiliyi düsür- Alınan teknık netıceler şunlardıı. nlmışlardır. 
~!ardır. 71 Jdw•: çahnmııtır. Hırsız, zabıtaca aranı- mü~ler ve e&İr almışlardır. Dört Scıv~ 66 kilo: Çoruh Ye Kars vilayeti halkınc\2n 
~ nıeb'e mukavemet: Birine~ Tahsin Filibeli cD.S.> Süruri Bo- yor. . . . yet_ Mogol .tayyaresi üslerine dön_ Ali Vural ile Mehmed Yamansa- binlerce köylünün bu mevsimde toı>-
Ceırd Karııyaka 39,44, 3/5, ikincı durle cAltar> yaptığı mUsabaka Çırkın hır hareket . memiştir. Bunlar araştırılmaktadır. ''aşlar gUr€şti, neticede Ali sayı he- }andıkları 2700 rakımlı bülbül yay-
~ar~ıyaka, üçüncü Hnmid bqtç nihayete kadar heyecanlı Torbalıda Ertugrol mahallesınde JI .,.....w,J • .mülMcL:lid hav.mu •l>iy~• yenildi. Ali Sezer, Adımed ••• ile 

0
1, ... yaylalarda toplu bir 

'L.-: a. ntti. Taldbr D7I INeatıftl• .. r'll .......,. .fUılM.. ÇeU.,. a El• _..Ç hfırebelerl ohfiut vfl !b'V'j'el - Mogol Harmancıya hükmen 1ralfp geldi, fsn halde bulunmakta olmalarındaR bil-...._ "\.lW, \ı.. _ _ rak yarışını Kal'fıyaka - Jta a rek karısı 35 yaşında Bn. mas e- 1 • · J ı,._ft t 
~c ıoo~ zan ı. . k d b b M tayyare erı Japon arın ~ avcı ay- doğan Rasime hükmen galip İzzet ist'fade her iki komşu vilayet Halk-~ a.-.trı:ı "ırt üstü Mehmed 79 kiloda: tme sarkıntılı e en er er usa varesini düşürmü~tür. Sovyet . Mo- ' w • ' • , 

Ilı.... -.tr., kurbailarna Emin 100 1 ·ı E · · cAJtay> oğlu Ali Sabuncu kadının feryadı · I I . d b' . .. .. d.. Kılıç, Dogana hükmen Hasanşen- evlen mensuplan bu sene d~ bu yay-~• smaı ~rmgı . ' . go tayyare erın en ırı ussune on- . . . ~ lerbeet Azmi takımı kazandı 87 k"I d : üzerıne yakalanmış, Jandarmaya tes- . t' yıldız, Feth·ye 14 dakıkada tuşb lada hır kamp kurmuş bulunuyorlar. •)(20 · ı 0 • memış ır. ~...:::" O b&Jr&k yanımda Kar9ıya- Zeynel Kongur cAltavı lint edilmiştir. Aw • ho L -d galip geJBi. İsmail Şenol, Hasan Ka- Prorrama nazaran kampların de-ı:_ııJaa IC&zı"" Ali s t c d t t • y ı_ • 'l'k 1 gustosta Japon mOd ,:rıan . . b 
1 

• ~ 1 - , erve • ev e a- Aiır sıklette: an-aıcı 1 . M ' l ki . . radenize ittifakla galıp geldı. vamı müddetince u yay a ve cıvarın-btt1aı, .... ~1· 2/5 dakika birinci olarak Mehmed Güle' cD.S.> rak'psiz Gazibulvarnıda Hasan oğlu Hüse- ~yarel.erı d 010

5 
topra Mını I ı~tı • 79 kilo· da toplanan halkın iştirakiyle güreş, 

ttı~~ir. Doiaaspor takımı ikinci olarak seromonl ile güreıleri kazan- yin ve Osman, Mehmed otlu Recep a ektmıfsel : '. ovyhet - baogo la· Besim 
0

AJi Ahmede ittifakla rnağ- cirit ve muhtelif spor müsabakaları 
"1'11'. . • • t . va uvvet erının ve ava tarya arı • 

d1lar: • ve Sabıtı.n para ve saatıni yankes cı- nın ate i önünde harbi kabul etmek- JQp oldu. Koç Ahmed, uzun Hasana yapılacaktır. Gene bu toplantıdan 
g 

1 lkntcı de.re1 Hk suretıyle çaldıklarından zabıtaca . . ş . . . . . . . . . . . 
'-•cburt ve e ihtiyari olmak u _ u kiloda: tutulmuşlardır. sı.zın Mançurı ara2ısıne çekıl~1şler- 4 dakikada tuşla gaUp geldı. bihstıfade halkevı l'ençlen aynı zaı 
~ 11 atlayıı yapılmııtır. Karşıya- Şefik Kandemir cAltay> Ahmed Atzına lftendil ttkanuı ::lır. So'!et - ~ogo! t~!y.ar:~e~ı b~.n- 86 kilo: . manda folklor tetkikatında bulunaa 
'-lllM.._ 11,._ed 7ö puanla birinci ol - Kalyoncuya cD.S.> a hükmen galip Torbalıda Tepeköyde Hüseyin oğ- l~n ta~ıp etmıt ve. ıkısını d~şurmU§· Sabahattın, Mehmed Palaye bük- caklardır. 

~\ili'. geldiler. Ayni kiloda, Gazanfer cYa- lu Recep Yandan, gazozcu Emin oğ~ tur. Bır Sovyet pılotu hafıf 9urette men galip geldi. *** 
~';:- ı.a,.;.ı atlıfaftlatı manlar> Recep Tezvirere kırk yed·n- ıu ıo Y•Jınde Orhanın ağzına mendil yaralanmı' ve tayyare meydanına 18 Hllko: Maverayİ Erdun 
it~ kalı Mehmed Ali 86 puan· ci sanivede tuşla renildi. tıkamış ve kirletmek teşebbüsünde salimen inmiştir. Ayni gün öğl~en Snleyman, Sadiye ittifakla galiJ) 
~, Ci Doianspordan Hüseyin 72 61 kiloda: . . bulunmtı§!R da Nail ve Ahmed adla- sonra japon tayya~ele.ri. tekrar Sov geldi. Vahded, Faruğa 15 dakik:ıda Kabinesi tadil edildi 
~ı, it lf...rtı1akadan Faruk 63 pu - Durak Çabukol cD.S.> Narı Evı- rında iki delikanlı görmüş, suçluyu v~t - Mogol mevzılerını bombardı • ittifakla gaUp, İlhami, Basriye 13 

7 
(AA ) _ İngiliz Ma-

t...._'-oa. çakar g~ı eı::i. oldukça heye~an uyan- yakalamak için üzerine hücum etmi mana teşebbüı etmipe de hava ha • dakikada tuşla galip geldi. Hakkı, ve!~~:ı~n mu~h;desinin tadili ü-
~ ~arıtlan: dırdı. Gtlreşı sayı hesabı ıle Durak ]erdir. Suçlu kaı;mıstlr, aranıyor. tarnyları ve avcı tayyareleri tarafın- Salihaddine 8 dakikada tuşla galip zerine Maverayier4unda dUn yeni 

"'1ııa. ilt' kUrtk teıvik musabakala· kunn~ı. T~hdld d n tewrdolunmuştur. geldi, Burhaneddin, Ekreme 4 dakı- bir rejim kurulmq ye ••bine istifa 1•t- •ilet 1trviıi ayni giln sabah- ~ kıl~da: . .. . Alsancakta Atatilrk cadd~sindo 2 AC{tıstosta sabah saat 8 de Sov - kada tuota galip geldi, Ali Hancıoğ- tmfetlr. 
'-ile. 

1

!~t .. kiıade yapılmıştır. Neti· Nıyazı Çekıç ~D.S.> kulup aıka: fsmail oğlu Mehmed içki meselesin· yet - Mogol tayyareleti dütmarı tay- Ju Ali Şenola ittifakla galip teldi, e Kral fitil• eden bapekil Tevfik 
'bı.-ı: ~..... k d A · . 'd daıı olan Hil" vın Kurda seromonı ' d bo ba-_ı • .ı d Ce 1 •tt"f kl li Jd i ' ~ ... b. - .. 1a • an ztnının ı are . den Süleyman oğlu garson Eyup Sab- yare mey anını m roıman eae - Ahme , ma e ı ı a a ıa P re , •ta Ebulhudayı reni kabtnefl teo-~ ı..... ~148.. K Ah d yaparak mtlsabakayı kP.zandı. · k k' . ah . I . d D 1 M h d Okta ıı P• '~ "'• Aaım, me ve . k'l d B k' y 1 Al riyi tehdid etmiştir. re ee ız tayyareyı t rıh ey emış Ahme a an, e me va kile memur et11li9tir. Kablııa, fU ıe-ttı11u.....1_ Ali takımı rakipıiz birinci Ayn~ ı. oTa, el ır Alot cunun et w. Şehı'dler caddesinde ham mal Ap ve havalanan digw er üç tayyareyi de dakikada tuıla matlOp oldu. ._.ide .._tldll etmiştir 'tı-,t.-. tay> Narı aner e c ay> yap ıgı • - .. .. . kilo Al _,... • 

~ ...._ nüret zevkle takip edildi. Neticede tullah kızı Zekiyeyi kendisiyle ba - duıümıuıt6r. Sovyet .. Mogol tay- 72 1 h 
1
• idi Bapekilet, hariciye 'H adliye 

Oıııı.....~ ·-•1.n• .. t hd'd l · ) · · .. Celil Turana Ukmen •• ıp l'e . ~~... Grekoromen Türkive ik:ncisi ohm nıtnamaaından e ı ey emıı ve yare erı zayıata ugramamıfbr. 'lr B lf1 ittff ki lfp ~· 'l'et'flt papa Ebulhuda, mlllt tallın ve 
~ telıııı dDll yapılan mOiaba - ~ekir rakibini 1,40 d.akikda tuşa ~e su~lular yakalanmıştır. 3 aiuıtaeta, Japon bombardıman ~andem ' a 8 a a 18 .- terbf1e Ahmed alevt Sak'kaf, dalıili-

ta.,~ı-. lk netJceleri şunlardır: t' d' tayyareleri avcı tayyarelerinin hi- dı. . 'H mim müdafaa Ratlt pafa Jılad-ı~ ..- baandt a ılan ant ne- ır 1
• • Gtırqler cumai'teaı ,Unü aqaını 79 >tı ... ~ de Dota y p y 1 72 knoda: . . . Ahla"' 1.. v~ fazı·ıet mayesı altında olarak Sovyet - Mo- ene SUleyınanlye kulübünde de.am fal, ticaret ve ziraat nlklola Ohar· l\~ lal111ı1....--:.:-• KlllJJotun 

2 
nuamar ı HaJil Yağcı cAltay> Tahsın Pılı- h ~ gol kıtaatına taarruz tqebbüsünde gd ktlr me, mUnakalit All Pat• Kaid. 11 ....t_~ arııtakanın 1 numa- . H lT ı l e ece • 

:_-..ı 4 1 . . . . . . beli cD.S.> güreşı a ı ın ge meme- davamız bu unmuıtur. Fakat Sovyet - Mogol • 
~. a il• Dlllıin ıdar~aıyle ıkıncı sinden yapılmadı. Ve Tahsin ıero- avcı tayyareleri bunlan tardetmiş- 1 A ER 

&...__ lllvalı 7oletı UçQtıcU gel moni ile hilkmen kaz~ndı. -Bqtarafı a iat:I &ı.ifecle tir. JaPonlann iki tayyaresi Moaol 
....._ .... ~ 16act OçUncil devre ve Fmal: topraklarına dü§ürülmü§tür • v h h ~, e nuıhtelif yelkenler a- 16 kUoda. l•ld, hiçhir Jti acil •e hu'• bir ka - 4 w t • bo ~ dı gibi sahalarda hiçbir memnuiyetle mukayyed deffldır. .n.a ve ane-

ll>alan yarış neticesinde Şef'k Kandemir cAltay> necep 2anç zaviyeai ahında t&fm:yerek agus osta, 1ıa~1n Som r Mman 'erde evde ,. .... da herkes, gramofonu, radyoeunu, diledlti gibi kulla-
teka · · · · oaı . · l" k 1 iıf ve avcı tayyare erıy e vyet - o - ' • • Y-r .__ --· eeı bınncı, Yıldız Tezverir cD.S.> karşılaşması gilnün ara cemıyetm a a a ı •e me a - k . . . .. nabilir .. 

a..._,:-.rolD.a OçüncO geldiler. ki' h 1 il eş· ol atU olduiu bir tekil ve mahiyet ver- gol ha'1a uvvetlerı araıında 1kı mu- Anca'- mfltt busuiyet bakımından meseli, aleyhimizde durmadan """'911.. ___ -· en zev ı ve en eyecan ı g r ı - d • • deme olm t · 1 ta .. , ' 
~ ..:_~ teknesi ise ıaman- d N t' d G k -en TUrk:y,.,. mek, J&Plcı, fe aklr, ıdealıst olmak, 58 

• .. .. 
0.~ ur:. J~~n a.nn on Y •uurauzca yay.ara koparan ağızlann TOrk evlerinde, Türk gazino v@ ~ .. ._.tıiuıd d' k l'f d'I u. e ıce e re orom ı v clu d ""· ili bıd ki f k• h' yaresı du§urulmu§tur Bır Sovye• Y 

I('• aıı ıs a 
1 

e e 
1 

• birincisi olan Şefik çetin rakibini yut il b... el' 6 a ar ır M ol . .. .. • d"' ~ pastahaneletfnde avaz avaz bafırmalannı da dinlemek istemiyoruz. Bu 
"',._ '- ıı 25 dakikada tuşa getirerek mü- kCSy " nahlyeai ile hayatı f&taala, ·• og tayyaresı ussune onmemış - bir kanun delil, millt bir terbfY'! hAdfae1idlr. Vanın TUrkiyede İtalyAn-
o ~ "•atrlı oldufundan ıar sabakayı kazandı. caslp, lika olan tehll'leri a)'Qi ruh tir · • ca ıarkı 4efll d4! bir baıka mllletfn san'at teıi duyulsun. Vamn, lk!ncl 

._da Yapılması mukarrer •ı kilodaı ve aevsi ile kucaklamak, •azifeyi Habeşıstanda Romanın artık rına veren, mOteafffln propagandası yerine bir batk• 
hfr tdflmiıtir. Ali Çelikol cD.S.> Durak Çabuol her yerde ayni ıekllde lMın~.•me~. • istaayop'111 haberleri, konferansları, fU veya bu neşriyatı dinlent1fft .. 
o t o r .:D.S.> gilreştiler. Bu güreşi Ali Çe- Bunlarm devamı vardar fupheıaz. Pamuk zerıyatı l!;sarlerfmizi okumıyan ve kendi hallerinden utanmadan bOyük TUtlc mfl-

Jl..la t U likkol 38 saniy~de turla kazandı. Fakat ıu ana tartı.ran ahlik ••fa· Adisababa, 7 (A.A) - 1937 ilk- l•tfne dil uzatan, bize kareı derin bir ihtirasla için' çeken, TOrk gazete-
Ç Q çe z 86 kiloda: ·~·~ '?evzuunda topl~ bir ~ade ~~ tqrininde pamuk enıtitüıünün ih - el ve mebusunu hudutlanndan rerıy. ç~vfren ltalyanlann ne ıarkılarmı, .-.....~ C U K N · Taner cAltay> Niyazi Çekiç mıDı bar karakter teılril edebılecefını daaından ve geçen sene bidayetinde ne de istasyonlarının martaYallannı d nletnek istiyoruz. PlAk bir defs 

-...~ lftUte1'utlSI cD.S~~ 1rilreri gayet seri geçti. 21 el 

1 

.anıyoruz:. Bu mücadeleyi 1ıenlılet • pamuk nahiyelerinin teşkilinden ıon çalınır, katidir. O da, bir ltatyın Mtlnln proparandasını. yapar.gibi •. ga. 
' 11,80 dan bire kadar saniyede Nuri tuıla kazandı. meli, her valanda91 ._ parl•k ceY • ra Şarki ltalyan Afrikasındalti pa - zino ve pastahanelerde durmada~ pl&k zınldatarak değıl, yerh yenndE 

hıda Ahenk matbaAsı Gttretler n~hayete erdikten sonra laerin aydınhiı ile yAfAtmayı tahak- muk ziraatının inkipfı büyük te - 've zamanında .. Vatandaılar, m.m meselelerde hassas ve uyanık ola-
tder. derıee taaııifl yapıldı. i inak ettinMl~ıa. rakkilere mazhar olmuıtur. lım .. 
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PRAKLAR· 

Mar i F anteni ile artist 
Flö i arasında kanlı duello 

o beşinci Lui'nin iltifatı 

-&;, 

Saatta 590 kilometre kated İngilizlerin son sistem tayyart' leri Fransa uçuşunda •• 

Polonya tayyareleri, Al
manya için ciddi bir 

Madınazel Bes, sevglisi Flöri ile tiyatrodan çıkarken. tehlike olacaktır 
Marki Fontenil, ansızın yolun ricalarıma, yalvarmalarıma ve bo - te sevk eden amil, onun bir yıldan- ·r 

ortasında durdu ve bastoniyle yere ~ yunca hediyelerime ehemmiyet ver- beri kalbini birisine vermesi ve bu 

~urarak Kont Gineseye şöylece ba- memesidir.. .. .. gençten b~ş~a hiç kimse i!e meşgul Bir harp vukuunda Leh/ilerin tayyareleri Alman.va" 
gırdı: Kont Gınsey durmadnn guhıyor- olmaması ıdı.. ' ~ 

- Artık bu komedyaya nihayet du. Kontun kahkaha1arı Marki Fon- Marki Fontenil, madnıoze1 Besi Q uh b k J t • • f k / dak"i 
vermek lazımdır. Madmazel Besin tenili çileden çıkarıyor; ve arkado.'?ı- ara sıra tiyatro arkadaşlarından bir Y m are e U re l Veren Sa nayı mın a Q QTln 
beni reddetmesine tahammül edemi- na ağır sözler söylemekten kendıni g:n~le ber~b~r gezinti mahal~~ri~de r br ·haları f ele ., tabilirler 
yorum. alamıyordu. goruyor; lakın onun da Bes ın aşı- 1 Q l e Ugra 

Kont Ginsey güldü, ve: Filhakika on beşinci Lui sarayı- kı olduğunu hatırına getirmiyordu. Eğer totaliter devletlerin hücu- Leh tayyareleri Bresi av, Drest ve' çen müj ddet içerisinde icap eden teel 
- Marki hazretleri, diye mırıl ... nın tanınmış bir siması olan Markiyi, Bir gün Marki Hazretleri, Flöri miyle Avrupada harp patlarsa Le - Berlin üzerine varabilmek için irtifaı! birleri almıŞ ve bilhassa bugünkil 

dandı. Sizin bu kadar asabileşeceği- bilhassa saraylılardan güzel i<oza- :ı.dı verilen bu artistin madm:ızel B.:- histan tayyareleri, bu memleketin acnak üç yüz metreyi bulabilen kü- harplerde çok mühim olan mUdafaıı 
nizi hiç tahmin etmiyordum. lind çıldırasıya seviyordu. Rozalin- si sevdiğini haber alır almaz müthiş coğrafi mevkii yüzünden, gayet e- çük tepeler üzerinde uçacaklardrr. tayyarelerini de hazırlamış olsa geJ 

- Kralın en yakın nedimlerinden Öin Marki F ontene1 için yaptığı fe- bir asabiyete kapıldı ve kendi ken - hemmiyetli bir ı·ol oynayacaktır: Al- 1.200 kilometre uzunulğunda olan rektir. Lehistan kendi vasıtalariyle 
olmama rağmen, bir tiyatro yıldızı- dakarlıklar dillerde destan o:uyor ve dine tanzim ettiği gizli bir planı kim- manya harp kudretini veren sanayi Leh - Alman hududu üzerinde Leh bu eksiklerinin bir kısmını tamıı,.,,J~ 
nın bana kafa tutmıya kalkması ve Markinin ona iltifat tmemesı ise u- seye söy]emedi. Uzun müddet kendi mıntakalarına (Saksonya, Bohem- tayyarelerinin geçmesine mani ola - yabilir. Bu memlek"*"" teımik işlerı 
beni başka birine tercih ederek vakit zun dedikokulara sebebiyet veriyor- odasında kapalı kaldı. ya, Slezya) çok yakın olan Leh tay- cak müdafaa teşkilatı yapmak ise yolundııdu· üaliçyada kurulan fab' 
geçirmesi olur şey değil azizim Kont! du. .:. yare üslerinden havalanacak tayya- muhaldir. rikaların teşkilatı muntazamdır. Fs' 
Seni bilmem; lakin ben, böyle şeyle- Marki ile Kont Ginsey. kralıçenin 30 teşrinisani 1772 yılında, Ver - reler, sık sık büyük harp fabrikaları Leh tayyareleri harbe doğrudan kat bu tesisatın, bu fabrikaların mU· 
re çok içerlerim. ikamet ettiği köşkün önüne gelmeJ say tiyatrosunda Volterin Tankred nı bombardıman edebilecek ve bu doğruya jŞLİrak etmeseler bile müsa- him bir noksanı vardır. Alman hudtJ' 

- Fakat saray muhitinde ve en den önce münakaşalarını bitırdiler. cıdlı eseri oynanıyordu. Halkın o sna fabrikaların çalışmasını ciddi bir şe- it fırsatlarda gayet ehemmiyetli iş- duna çok y3kındır. Lehistanda harP 
kibar salonlarda değerli şahsiyetini- Ve sonra ağır ağır, sessiz hatvelerle !arda, bu esere gösterdiğ rağbet çok kilde felce uğratabilecektir. Bu tay- ler görebilirler. Coğrafi vaziyetten sannyilni besliyecek iptidai madde 
zin güzel kadınlar üzerinde yaptığı sarayın bahçesine doğru il~rlerr:ıiye fazla idi.. yare filoları, Baltık denizindeki bü- istifade ederek düşmanı taaı·ruz; ve- bilhassa demir ve kömür de bolduJ'• 
büyük tesir gayri kabili ink5rdır. En başladılar. B" d t' t k .. .. d tün Alman limanlarını da bombardı- ya müdafaa merkezleı·inden vur- Fakat bütün bu mazhariyetlere 16 

asil prenseslerin yanında basit bir ti- .". . . ı~ _en, _'Y~ ro apısını~ onun e man edebilirler. Hatta Baltık denizi mak. Lehistanın yeniden dirilmek için sal'' 
yatro kızına verdiğiniz bu ehemmi- Vercı3y tiyatrosunda oymyan mad ıkı kışı belırdı. Bunlar, tıyatrodan açıklarına kadar uçmaları ve iskan- Leh oı·dusunun elinde bu vazife- fettiği cehde rağmen bu memleketti 
yet her halde iyi bir şey olmasa ge- mazel Bes, çok cazip küçü!;: bir kız- içeriye girmiyorlar ve mütemadiyen dinavya memleketlerinden ihtiyacı !eri başa_raacak kadar tayyare ve ı büyük bir eksik vardır: MütehasSl' 
rektir. dı. Onun tiyatro elbiseleri · i -ıdc his- cadde ile bina arasında dolaşıyorlar- olan herşeyi, bilhassa demiri taşı - tayyarecı var mıdır? Tayyarelerinin ve para.. '1'' 

Marki gittikçe asabileşiyordu. sedilen yurnu~ak ve kıvnık vi.!cuclü, dı. yan Alman vapurlarını bombalıya _ ve tayyarecilerinin adedi, maddi ve Onun için Lehistauın kendi -eksl · 
O yol ortasında tekrar durdu. Ve Markiye uykular uyutmu~ror ve ken 

1 
Şimdi 0]duğu gibi eskiden Pai·iste rak Alman ordusunun eksiklerini ta- manevi değeri nedri? Arazinin kolay lerini tamamiyle ikmal edebiJDle~ 

bastaniy)e yere vurarak, disinden yüz bulmama3ı ise b:çare tiyatrolar geç vakte kadar devam etJ mamalmasına mani olmaları da mub uçmağı müsait olmasından düşman çok güçtür. Lehistanın hariçten ye.r. 
- Beni asıl çı]dırtan sebep, bu kı- aşıkı deli divane ediyordu. mezdi. Saat dokuz buçuk yahud on temeldir. Nihayet Lehistan tayyare- da istifade edebilir. O vakit Leh tay dım ihtiyacı vardır. Ona ya mütte 

zın bütün tekliflerimi red etmesi ve Madmazel B:.!si böyle bir hareke- oldu mu, piyes biter ve herkes evine !eri üslerinden kırk beş dakika sonra yareleri ve tayyare karargahları Al- fikleri yahud da Amerika bu husuf' 
-- __ ~ dağılırdı. bombalarını Almanyanın idare mer- man tayyarelerinin bombalarına gü- ta yardn"l etmelidir. 

Marki F ontenil ile kont Ginsey kezi üzerine dökebilirleı·. zel birer nişangah olmaz mı? Lehistan hükumeti, hava kuvvetı' 
başka hiç kimse olmıyan deminki Avrupanın şimal kısmındaki bu Bu tayyareler hakkında bir fikir !erini harbin devamı takdirinde JJı1 
meçhul Şahıslar. Sı.yah mantolarının edinebilmek için 1938 Paris tayya- kuvveUerde açılacak rahneleri d~ . ovalar üzerinde tayyare harekatı JıŞ 
içine gömdük]eri başlarını sokaum re sergisinde teşhir edilen Leh tay- düşünerek şimdiden takviyeye çıı. ... 

- '!> yapmak çok kolaydır. Zira buralar- 1 · b k k kl b b b' h k balw karanlık bir köşesinde yavaşça çı _ yare erme a ma kafidir. Orada ma a era er, ır arp vu uu , 
kardılar. da, irtifa ve hava tahavvülatmda gördüğümüz avcı, keşif ve bombardı- de bu eksikleri Rusyanın da taına;, 

Marki F . . .. .. tayyareleri uçurabilmek için yapılan man tayyareleri evsaf itibariyle en lıyabileccğini hesaba katmış olsa 1'' 
. o~tenı_?1~.n .~uzu çok solJ bütün terakkilere rağmen tayyare son sistem Fransız, Alman, İngiliz rektir. Lehistan bir harp vukuu ~ıııa 

gun ve bıtkın gorunuyordu. hücumlarına uzun ve devamlı mani- tayyarelerinden bir parça aşağı idi- dirinde müttefiklerinden her t~~ıı.' 
Kont Ginsey ise biraz telaşlı ol - alar teşkli edebilen Alp, jüra ve Voj ler. ~~kat h_arp halinde Leh ordusu- yardımı görecektir ... Çü~kü ~e.bı~J..

makla gene sükuneti muhafaza et - dağları gibi yüksek arızalar yoktur. na mutecanıs ve muntazam bir hava na yardı metmek muttefıklerın1tı 
m~ğe çalışıyordu. Karakovi, Kaliç ve Pozenden kalkan kuvveti teminine kifayet edecek ka- yati menfatleri icabıdır. , , 

Iki dakika kadar devam eden ~ü- dar da mükemmeldiler. I>. Z. L. 38 Hava kuvvetleri bakımından Lit l" 
kutu, kont Ginseyin şu suali birden mazel Bes'in oda kapısı vuruldu. sistemi avcı tayyareleri bomba ta- histana en müessir ve en kola.Y .ye.ti' 
bire kesti. Y l k b' h ld l B k b k ... ş arı çıp a ır a e o an es, şır en ile, azami süratleri saatte dımı yapabilecek devlet, şark o..- fi 

- Böyle bir hareket çılg!nhktır. tü1 atkılardan birini billur omuzları- 430 kilometreyi bulabiliyor. Çift mo- su Rusya olacaktır. Rusya bir de el 
Marki! na korken kapıya doğru başını çe - törli.i P. Z. L. 38 sistemi avcı tayya- Lehistan filolarının bütün tıı.yyare 1' 

- Sen karısına bana dostum 1 · d" · k b' l 1 · p z L · · · 1 trs.cıı vır ı; ve tıtre ır ses e, re erı . . . 46 ssıtemı keşıf tayya- ihtiyaçlarını bol bol karşı a,, 1'1'' 
- 11tifat iörmediğiniz genç ve - Giriniz 1 releri is ellOO kilometre mesafeyi kadar mütehassıs tayyareciye ına \J' 

güzel bir kadından zorla iltifat di - Dedi. saatt~ 350 kilometrelik vasati bir sü tir. Diğer taraftan Rusya geniş ~o.tı 
lenmek; hayır, hayır, bunu ben size Odadan içeriye madrnazel Bes'in ratle katede biliyorlar. raklarında, bol insan membaıarın dııJ1 
yakı~tıramam Marki 1 sevgilisi Flöri girdi. Hakikaten Flöri Leh ordusu, bu evsaftaki tayyare- istifade edecek denizden, k~rıı1'9ııı 

Marki F ontenil susuyordu. de onun gibi genç, onun gibi cazi - lere kafi miktarda malik olduğu tak- ve hamdan taarruz etmek _ıın a:1f 

Kont tekrar ona sordu: beli ve bilhassa onun gibi sanatinde dirde kendisine tahsis edilen hava olml\'an mıntakalarda istediğı k~ 
- Şimdi, ne yapmak fikrindesi- çok kuvvetli bir yıldızdı. sahası dahilinde bir çok taarruz ha- fabrfk:ı kur~bilir. 11 tı11 

niz? iki sevgili, yalnız kaldıkları küçük reketleri yapabilir. Şu halde Leh or- ümnmt menfaat Leh ordılStl rrı ' 
- Biraz soma görürsünüz? odada derin derin öpüştüler ve son- dusu için en mühim mesele tayyare- tayyare kuvvetlerinin çok rı:~I<Çuıı' 
- Yapacağınız işi, benim evvel - ra evlerine gitmek üzere biribfrleri- lern syısı meselesidir. mel olmnsrnı icap ettirecektıı · ,,,sıre 

den bi)mekliğim lazımdır. nin kucaklarından güçlükle ayrıldı- Son istatistiklere göre Lehistanm kii Leh orclıısunun ancak ~ t:ı) strıv 
- Bunu size söylemekte mazu - lar. 1938 yılı başında 800 den fazla saf- kuvveti sayesinde bulundug~ fi!IJe 

~ 
rum kont! Lütfen ısrar etmeyiniz!. .:. fı harp tayyaresi vardı. Harp ihti - tcjik mevki in kıymetinden ıs ~il e' 

:',, Onyedinci a~ırda Paris sokakların- malinin tahakkuku halinde Leh or- edebilir. Vistül yadilerinde. teŞ slll~ 
~ Saat on olmuş ve tiyatro dağı]m~- da kibar aileler tahtaravanla gezer - dusunun önünde açılan sahaya nazn- dilceek her yeni tayyare fJosıı 0Jtıı1' 

Üatte düeH.:>; c ·:: -ı ll:'!lze.ffer kılıç, o:.:!::::ı=:::! Bes:ıin cl:nde .. 
1 <:. !::-- '~·T·~~. ~"'ilan, müşte· ilclden lerdi. ran bu miktar çok azdır. Lek yüksel, ·stiy"nlere suhlun muhafazası 1 

tamamen kurtuld::ğ:.ı b:r sırada mcıd- - Devamı 7 inci ıahifede - kumanrla heyeti o za.mandanberi ~e- da yeni bir ümid verir. 
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Seyahat notları :21 

Manisa muallimlerinin 
Hatay dönüşü 

Afyonda sabaha karşı dört saatlık 
tevekkuf esnasında görülenl~r 

, 

. ANADOLU) 

ERKEK • KADINLA BİR MÜLAKAT 
Firdevs, erkek olacağından mem

nun. Evlenmeğe bile hazır 
s·rkaç gün sonra erkek olarak aramıza karışacak olan Fir
devs) "şimdiyP. kadar birçok kadınlarla avni yatakta yattım, 

fakat kendilerine karşı hiçb~r his duyınadım.,, Diyor 
Otuz yıldan fazla bir zaman ka-1 1 

1 dın olarak yaşıyan Akhisarlı Fir -
nevsin, Manisada ufak b:r ameli}·at-
la erkek olacağını yazmıştık. Mani-

. .. 

--ı 
Gevrek gevrek güldü: 

- Eh Firdevs, az bir zaman kal
dı. Erkek olacaksın. Erkek olunca 
evlenmek arzusunda mısın;. 

<SAHiFE 7) 

Germencik 
l' '"il il llf'ff!llf ,,,, 111,,,,,1 

Valinin tetkikleri 
Nahiye ,in bütün işleri 

tetkik edildi 
Germencik, (Hususi) - Valinıla 

Bay Sabri Çitak dün nahiyem~ze 1rel
miıtir. Dün buranın pazarı olmasın
dan nahiyeye bağlı 25 köy halkı bu
rada toplanmışlardı. Valimiz bir çok 
köylülerle temas ederek dilek ve ih
tiyaçlarını dinliyerek not aldılar. Va 
lim:z eski belediye reisi Tahir Aslan 
zamanında yapılan ayrı ayrı mani • 
fatura, tuhafiye, sebze meyve , yai, 
yoğurt mahallerini birer birer geze -
rek bunlardaki intizam ve temizlik • 
ten çok memnun oldular. Belediye 
büdçesini de tetk:k ederek büdçenin 
nahiyenin bu gİbj medeni ve iktisadi 
müesseseleri daha çok tekemmül et· 
tirmek ve modern bir hale gctirmeğe 
müsait olduğunu görerek bu hususta 
nahiye müdürü ve belediye re:sine 
emir ve direktif verdiler. 

Valimiz , Germenciğe 8 kilometre 
mesafede bulunan Elengüllü ilçeai 
hakkında da malümat alarak bura • j _., 

' 

I E>a muhabirimiz, şimdi hast.mede i:ıu
lunan Firdev!>lc bir mülakat yapnu~
tır. Muhabirimiz bu görüşmeyi şöy-
le anlatmaktadır: 

- Şimdiye kadar vaziyetimdP.n 
utanıyor, kimseye sırrımı açamıyor
dum. iş bu vaziyete girdikten ~onra 
erkekliği istemeğe başladım . Tabii sının bugünkü vaziyetinden kurları • 

k larak aıhhi ve medeni b•r hale reti. M · k • l t evleneceğim. Ben de bir yuva ur - . . . . . , anısanın ya an sıca~ınc a ça ı- k k h.b. l k . ~ . rılmeaı ıçın tetkıkat yaptıracakları-
- ... lamı gölgel .. rinden istifade eden•k: mn , çor.u $a ı ı o ma ıe.erım. d .

1 
K w 

1 ,,.. • • • 1 . ı . G·· .. . b' . k l b nı vaa ettı er. ıı ve yaımur u mev 
Manisa Mua hm erı memleket hastanesine geldim. Kıy- odruşme.m0ı7-d ıdtınce nkeza ete a. , ~mlerde Germencik civarındaki çay 

Afyonun içine doğru bizi ıötürcn yerinde ise altmıs beş, şimdi gezdi- metli erkadasımız Dr. B. Fuadın nö- na ve a ettı. a an çı tı. 
1 

ki b k 
1 

d 
1 G 1 d • A k d d.kk l b k H arın yaptı arı aa ın ar an tara araba, park önüne gelince durdu. ğimiş şekercilerde yetmiş. e e betçi bulunması, yıllardır bayan ola- r asın an ı . a.t e a ·t;m ... er ve meraların hatta kaaabanın sör. 

inerek, yürümek istedik. bu işe şaşma.. rak yaşıyan Pirdevsle, kolaylıkla tarafı kndın .. Ellerı bıraz kaha, vucu- d .. w.. t h kk d k' 'kA t" 
k h 1 A d f k b. f k Od k d. D w ı· c't··ı ı·rı· yarı olmasa, bu kadındır, dıye. u. gu mııza.rr.a a . ın a 1 fi aye ~ _ Og"lum burada a vatı yapa - ra a u a · ır ar var. u şu: görüşmeme im ·an ver ı. egcr ı b d f -

· · 1 k w · ç·· k.. . . . ı•w. , b dıkkatle d·nlıyerek ıca e en ennı cak bir sütrü veya bir pastacı yok bayatlık ,taze i .. doktor, hastayı odasına çağırdı, son- cegım. un u sesının ınce. gı c.e e- . 
1 

d 
:s- } k b b d · · .. h d.. .. .. d tetkıkatın hemen yaptırı arak ere. mu? Kafileden ıcr ·es, iri irin en ar- ra bizi yalnız bıraktı. nı sup eye uşuruyor u. . b .b. 

1 k b 1 1 1 ·D k d b. . d J L h lerın mecralarının u gı ı zarar arı - Ben bı0lmiyorum, şu bakkala nek alam , en az dört e!:' ı\utu a ı- Bayan Firdevsi tetkike baş ndım. o tor an ır rıca a c;a;ıa u - . . . 
· w . önlıyecek şekılde ıalahı çarelerıne te sorun yoruz. On kutu alanlar rla var.. remiz bir pijama giymi~. iki örgü lundum. Gazeteme hastalıgın vazı- .. 

1 
d.l . . ı~k d 

1 
t bl'w .. s·. k. ·ı·k k n bh 1 l ı 1 j • h kk d lA ı··. . . vesau e ımesınıaa a ar ara e ıg Nar~r oraya kadar geldik ve bak- ızım otuz ışı ı a ı e, sa 3 o an saç arını yan arma sa mış, uzun E k k 

1 
k I yetı a ın a ma umat .ut >nesını •

1 r-- b h k ·ı · b. ı r k d b l r e o aca kadın . d' D k b l .. ettı er. kala sorduk. sa a şe ercı erı. ır ıay ı azan ır· oy u, narin yapılı, yüzüne ve g~r- ı ıste ım. o tor ana şun arı soy- --------------
Yoktu. Başkaları da hep bize dı. Anla~ık ki, lzmir treninin Af - danına benler serpilmiş, S·:>l yanağı lattı. . , . r.· ledi: . 

1 

cak .. am~liyat idar y~l~nun . mecrai 
bakkalları göstererek, yok dediler. yanda. dort saat kalışı, arabacılarla üzerinde gümü~ liradan büyükçe Tam zamanı ge~~ıs;t!. Bayan - ır- - Has~amız tamamıyle crkeı< ya- tabuyesınden gelmesı~ı temı? v~ ~ı
Bilmem hakikaten böyle bir yer yok şekercılere yarıyor. ~iyah bir leke var. Yüzünde erkeklik devs bakbyı k.~ndı.~ı agzından çı~a- ratılmış hır kadındır. Yalnız ter.dsül sa kalmış olan erkeklık uzvıyetının 
mu idi yoksa vardı da bize gösteren Yürüyoruz. Tek tük açılan dük- alaimi olan sakal ve bıyıktan ise e- rarak: .bana soz soylemek :mkanı cihazının harid kısmını te.,kil eden uzatılmasından ibarettir. Muvaffa-
ıni bul~nmadı?. kanlar ve halde sebzeciler .. Sokak· ser yok.. vermışt~. . A. . . .. erkeklik alametleri suişekil obrak kıyet bahş bir ameliyatt~r .. Hasta a-

Naçar bakkala doğru yürüdük. lar sessiz fakat akşamdan her tarafa Karşıma oturdu. Masaya dirsl!.k- .. - Fırdevs •. er~e~lık ~laımını ku- yaradılmıştır. Manzara itibariyle k3.- meliyata razıdır ve kendısıne yakın-
Baktık bizim kafileden bir iki grup asılan bayraklar dalgalanıyor. Kütah Jerini dayıyarak, yüzüme dik Vt! ç~k yaştanberı mı hıssedıyordun, de- dınlık tenasül cihazını andıracak da ameliyat yapılacak, kadınlıktan 
da ayni maksad pe~inde, polis hafi- ya ile Afyon esnafı bi.~ibirine ben - dikkatli bakmağa başladı. dım. . ·~· manzara.da .ise .de kadın zürriyet ci- erkeklik sınıfına geçecekti:: Bu has
Yesi gibi kahvaltı edecek yer aramak- ziyor. Halk te hen:ıen oylc.. Bir müddet bakıştık. Ben söze ba~ -Ak~ısara .. g~.ldıg~m zaman çocuk haz•na aıt hıç hır g~dde :'~ u:wv.~ok- ta hayata erk:k olarak dogmuş, ka· 
la meşgul.. Güneş doğdu, yayıldı... Tabii buraya kımseye haber Yer- 1arken Firdevs kırk y?llık bir aşina t~m. Bıraz buyur:ıege başla~ı~ca be: .•ur. Bunun hastalıgı tabın fennısıyle dm olarak dogmamıştır.> 
Fakat dükkanlar hala açılmıy0r. Çar- meden sessiz sadnsız geldik, geçi - tavrı ile gülmeye ba~l~dı. mm de baş~m~ hır ~.ıvra~ \hır nevı Hgpospadıos Perinieo - so:otal dir. Sayın doktoru hastalarından fazla 

· k. B. k b kk l ~-- · Bı·r an t edd"d d · · d. çarşaf) geçırdıler. Gunlerım senelere Ve tamamiyle erkek tenasül ci - ayırmamak için lütfettiği izahata t~ sı sessız ve sa ın.. ır aç a a var er u evr~:n gcçır ım. . .
1 

l w b I d 
· geçıyor yaşımı er emege a~ ıyor u h b'0 

•• kk·•ıA b .. ·· kk.. d k d ld ve onları da mü~teriden ayırmak güç Bay veya Bayan kelimesinin hangisi ' . •w. .., azının utun teşe u atını utun şe ur e ere yanın an ayrı ım. 
· 1 .. h.b' d w · ıı · ·b· ·ı ·· b ı w d ·· ·· ·· t 6 - ) "l Y8§ıma gırdıgım halele kadın- mülhak guddelerini haizdir Yapıla- Ömer KAYA sessız ve ma aa ı ı egı ermıv gı ı ı e soze as ıyacagımı uşunuyor - I k IA t• 

1 
Ad .. . d · 

d S b d 
1 a ame ı o an a et goremıyor um. ağır hareket ediyorlar. um. . u çareye aş vur um: H l . . b 1 b . .. 

· G · 1 k , usye erımın u unması enı sup-
Biz de bakkallara yanastık. - eçmış o sun ardes ! \akında 1 d'. .. .. d A .h-:. T • h ki 

. · k k l k k · ,_ ieye usuruyor u. nnem ı tıyar t 
- Zeytin tanesı kasar peynırı aramıza er e o ura arısanıl(sm. Id w d~ b' k k d I . d' arı en y aora ar ' • 5 · l k k ·k . . . o ugun an ır omsu a ın a sım ı var mı) • enın e onusma , tanışma ıçın zı - .. 

1
.. d k F d ~ . . B ~. 

H k f ld. o u « o tor ua a> gıttım. em mu - ayır ya yare ıne ge ım. . y . . l b . · s· · ··· T kk·.. .. d B . ayene ettı. azıyetı an attım enım B t f 6 h.f d . k d. . d·w· b k - ımit, gevrek nerede buluruz. eşe· ·uru unutma ı. u vazıye- k k d k d ld w ' I - at ara ı ıncı aa ı e e - nın en ısıne ver ıgı u ser es ce • 
- Daha erken bunları bulanıazsı- tin nasıl meydana geldiğini sonın - ne e~ e ' ~ le : ~n ° u~u~du.' ~ - O gece de tiyatronun önüne ge - vabdan asabileşen artist, doğrur.a 

.uz.. ' ca; mübadele dolayısiy]e memleh~- ~~~ b unsa. u un ug~~u·~ı~):. e 1k. a- len bir tahtaravan, artist Flöri ile sev tahtıravana koştu; bir taraftan kor• 
Yabancılık ne zor. Fakat dükka- ti olan Dramanın Piraı::ovadan Akhi. 11 u vazıyetten ço uzhu u~, ı~- gilisi Bes'i beklemekte idi. ku ve heyecan içinde titreyen sevgi 

923 l d ld .kl . . <ıeye sırrımı açamıyor er gun du- N'h y . ı ı· · · k' d k d•w t ft ne bir kaç müşteri daldı ve yedi bu- sara yı ın a ge ı ennı ve o z.l- .. .. d ' ı ayet, ersay tıyatrosunu.ı:ı ._,u ısını tes ın e er en, ıger ara .an 
çuk kuruş uzatarak: mnndanb .. ri kardesi Salih ve ail~!1i ef şunuAyko~l.ukm. ba .. w iki yıldızı kapıdan göründü. Onde biletmek dolayisiyle yanına aldığı 

V d . 1 H l h k ı ıı . sı ı te s gostermege baR- I:> k d d Fı·· . .. .. d h k 1 k d k k - er bakalım. ra ıy e acı s a ma.ıu. esınae o- 1 d y .
1 

l ·d.k b : :>es, ar a a a · orı yuruyor u. sa ne ı ıcını ının an çı arara 
D t d kı .. l d' <:ı ı. aşım ı ere ı çe ana talıp tk· .1. b .. b. l · k 1 M k. · d k. d .. t edi .. Bakkal bir dolap açtı. Bir ur u .arını soy e ı. l k . . . .. : .. 

1 
d' . . ı sevgı ı ırı ır erme so u a sa - ar ının ve onun yanın a ı or ar 

O d .. b' h •1 d o ma ıçın gorucu er e cvıınıze ge- k l k d.f , l d.. . ı r· k d .. · b" k I ·b· Parça ekmek yardı ve içine beyaz bir n art sene ır ma 31 e c otur · r . _ b l d ·u a a ı e'er e oşenmış o.an u~ ı3 a aşının uzerıne ır ap an gı ı sıç-
d w d k 1 k d ] ıp gıtmege asa ı. b. h · · · d'l d 

sey koydu, verdi. Adamcağız ısım Afyon abidesi ukgukmı· uzd. lan, omi;iU 8!ın'b.n la ın ı , Cinsiyetim ,meskuk olduğundan ırp ta. tıra~anl ınd ıçıbne. gır ıher. ' ra Kı. d b .. t•• k ti . 1 
ısıra yemeğe başladı. er e ı a arını saymaga aş nyınc::ı bT • d r I arıs, gun er f!n en meş ur . .:.ış- arşısın a u un uvve erıy e 

Ak d d . b d. · yorBuz. .. d H Ik · · ıe miitereddid sözlerini terk ederek, :l- ne sırrımı açba. 1 ~ ıyodr, ne ;}:ı.1 . 1 rderc }arından en siddetl"sini yapıyordu. kılınç sallamaya çalışan saray men• 
- r a aş ne ır u ye ığın? u yuz en ne a evmı, ne o l w b l d "evap vere ı ıyor um. na ım en .. . . . : w - .

1 
k hl b" b. ·· ·· d k 

- Siz seyyah mısınız? • ··k·· · · ·· d'k K··t h . da çı maga aşa ı. b d .k.. . .d. y . d.. Florı, sevgılısıne dogru egı ere yn- qu arını ırer ırer onun en açır-hu umetını goreme ı . ..11 il ya B d d .. t . . . en e şı ayetçı ı ım. azıyet art d d 
Öyle gı.bı· bı·r qey H t y y 1 . ··ı b. h b k 11.1 un an ar sene evvel aı!esıne b . . Yasça sor u: ı. - :.- • a a 0 

- bızde o ır.ez ır atıra ırcı an !\ ~ - .ı ld w ] . sene u şekılde devam ettı. Çalı~ - . . .. . .. 
cusu ff c··k · ·1 y l' H ·t ü _ <ıarı ıgını, eşya arını alarak hır eve . . k d w b' k k -Uquyormusunuz Florı? Ancak, tahtıravancıların meseleyi ·· za er o senın ı e a ı amı s k. kt w t'·t•• . I . d I marn netıcesı azan ıgım ır aç u- ." . 

Ben·m yed•w•m k k "k k k ·ı 'f b .ıracı çı ıgını, u un ıı:: erın e ra ıs- b. 'k · k 1 b l - Bırazl Ya sız'\ d h 1 zabıtaya haber verm le · - ı ıgı • ayma ·· tayın yu se neza et ve: tı ntını u- • w } . I . . :ik . : ~ ~ ruşu ırı tırere stan u a gittim. · r er a e rı, on-
Bu arada bir kaç kişi daha geldi .. rada bu iki şehir halkı:-ım ve esnafı- dıgını, ek.v sa llkp :~ının.. e11 •k.sını ev- İsmini hatırlıyamadığım ')ir doktora - Ben de öyle... !arın bu kanlı düelloya müdahalesini 

Lıep · k'ld k k k · · . . b. k h I en cı arma ıcm guvn ·ız'arına .. . O 1 b. ·b· l · d h k b. d 
q aynı şe ı e sıca f: me ıçıne nın vazıyetı ıze te ·rar. atır attı. k • ) k ·~. d b. h. , 

1 
muracaatla muayene oldum. Vazı- nar, ırı ır erme a a sı ı ır icab ettir i. 

kay k k d •tt·ı B ] 8 . d Af d k I l k sar ıntı ı ettıgın en a J3lt! z.~::ııta- . . .. . k ld ki d ma oy urup gı ı er. azı arı ız e yon a ·a an ıatıra ·ay- .k.. 1 . .. . . yetı soruşturdu. Bana bır muıde ver. surette sa u u arı sıra a, ansızın Marki F ontenil, mağlub ve peri -
da Üzerine bal koyuyorlardı. k k kl l k ' 1 k ya şı RVı<>t etme erı uzermc ourava d. öndeki hademelerden birisi avazı 

ma ve ayma ı o umıar o '.lca . .. d ·ıJ·· .. k 1 •• • : ı. an bı·r hald d 1 B ·· ·· ·· 
- Kaym k daha var m ) S · d ·· .. 5 1 gon erı.r:ııgını. ızarara;c Ye yuzLı:1- S k k . b' 

1
. l k k d h k d ş e ma maze es ın onun a ı · essız se asız yuruyoruz. ey~:ıa d k 'k I b .. . .. 

1 
<- en er e sın. ır ame ıy.:ıt a çı tığı a ar ay ır ı: 

B t:k I d I b t · · d . . · A k H Af en e sı o mıyan te essumu ı e an- k k l k Am 
1
. . . k l k d den geçerken, yanlış hattı hareke. L aK a o a ı aç ı, ıçın e sıra sıra tımızın n ara - atay ve yon er e o aca sın. e ıyat ıçın paran - F ela et, fe a et! Karşımız a 

Ye§ on tabak var.. kısmı böyle serbest gezme halinde var mı? haydudlar var! İmdad!.. tinin acısını sızlıyarak duydu . 

..:__ Biri kaç para? geçti. Ayc/ınd <l Diye sordu. İstediği parayı ödiye- Bu sesi diğer hademelerin sesi ta- Hatta Flöriden, bizzat Marki af 
- 25 kuru§.. Bizi Afyonlu meslektaş aşağıya cek iktidarda olmadığım gibi, ameli· kip etti; ve az bir zaman içinde iki bile temenni etti. 
-Birekmekbirtabaktakaymak Zafer abidesinin yanına gö~iirdü. Seyyar sinema yattan da korkarak Akhisara dön - artist sokak ortasında ve karanlıkta :. 

Ver. Resmi binaları, Halkevini karşıdan düm. yapayalnız kaldılar. Onbeşinci Lui, Marki Fontenelin 
Kaymağı yağlı kağıda koydu. Yü- gösteriyor. makittesİ geldi İçimde bir ukde ve gene kadın o- Çünkü tahtıravancılar, karşıları - başına gelen bu felaketi haber ~lır 

tiidük, parka geldik. Daha Afyona girerken şehrin ya- larak yaşamağa devam ettim. Bu son na çıkan beş meçhul adamla onla - almaz müteessir olacağı yerde, bila· 
Kahveci gözlerini oğuştura oğuş- nında yalçın kayalar'. ve yükı.elen • • hadise komşularımın garazkarlığı ve rın parlıyan kılıçlarını görür gör • kis çok sevindi. 

tura geldi: heybetli dağın hepimızde bıraktığı R rtatıf makıne köy· ev sahibimin de beni evinden çıkar- mez tabanı kaldırıp kaçmışlardı. Hatta bir gece Versay tiyatrosun-
- Çay mı içeceksiniz) tesiri daha kuvvetlendirmek ister gi- [ r d "t .. . .. 1 k mak için bir iftiralarıdır. Kıymetli ;·. da madmazel Bes'i temaşa eden kral 
-Tabii, fakat taze demli oisun.. bi, kuvvetli bazulariyle hasmını ye- e e e go UJ U ec~ doktor Fuad Bayer beni muayene - Ne istiyorsunuz bizden/ hazretleri, yanına yaklaşan artist Flö 

\.&Bunun üzerine bize masa getirdi. re sermiş kükreyen Türkün sembolü- Aydın, (Hususi) - Aydın Halkevi etti ve ame1iyatın tehlikesiz olduğu- Bu suali, elinde kılç olduğu halde riyi gözleriyle okşıyarak kendisins 
. Y~ar da geldi .. Biz de ekmekleri ke- nü gösteren Zafer heykelinin önün- tarafından ısmarlanan aeyyar sesli nu söyledi. Şimdi mukadderatımı kendi üzerine yürüyen Marki F onte su taltifkar cümleleri söyledi: 
•ıp ıçine kaymağı .bol bol koyduk. deyiz. sinema gelmit ve tecrübeleri yapıla- Bay F uada terk ettim. Yakında er- nelliye, bizzat F!öri sormuştu. • - Hareketinizi takdir ettim ve 
)j Kah~altıdan sonra, biraz gez.e - Burada bulunup da Türk t~rihi?- rak ka~ul ın~amelesi de bit~~l~~ıtir'. kek olarak ben de hayata ıtılacağım. eGnç artist Markiden şu haşir'. ce bundan memnun oldum Mösyö. 
le~ dedık .. Yanımıza Afyon mualım- deki Afyonu hatırlamak kabıl mı? .M~~~~.' sıneı:n~cılık .. teknıg.ını~ te- Artık hayan Firdevsle senli benli vabı aldı: *** 
1 

1~den hır arkadaş sokuldu, onun- Bu kayalara ve heybetli dağlara lıay ~amulunu carn.·dır. Koy gezıJerınd.e konuşmağa başladık. _Yanınızdaki kadını? 
00000 

__ _ 

el~ hıra~ ~o~uştuk .. Bize çarşıyı gez- kıran bu muzaffer Türk; sanki lıas- aıne~~yı ~ullanmak Üzere portatıf . - Şimdiye kadar kadınlara karşı - Kadını mı? Tohum temiz 1 eme maki-
ıtrnesını rıca ettik. mına, benim göğsümün delinmez motoru, mıkrofon, gramofon ve ay - cınsi bir temayül hissetin mi? - Evet! 

F'akat bizim kafilenin hepsi de bir kaya, imanımın aşılmaz bir Hi- rıca hoparlör tertibatı vardır. Güldü. Derin, derin içini çekti. - Onu ne hakla benden almak neleri 
~lcerci dükkanlarının önüne yığıl- malaya olduğunu görmeyenler gör - Aydın Halkevinin sekiz nisandan· Yüzüne çöken zayıf bir kızartı ile istiyorsunuz? Düsünmiyormusu - Vilayetimiz dahilindeki tohum te-
ll'ııt.. sün ve Türk tarihindeki Afyonu u- beri faaliyete geçirdiği hoparlör te- cevap verdi: nuz ki madrrıazel Bcs su anda be- mizleme makinelf',.·nin derhal 'aali
<l Şekerler hep lstanbulun. Fiyatlar nutmasın der gibi, bakıyor.. aiaaf yle •Öz ve müzik sahaaında ıe- - Evet, bugüne kad:ır kadındım, nin kendisine verdiği bu serke>ı ce· ) ete geçirilmesi Ziraat Vekaletind~n 
~ Manisadan pahalı .. Buranın kay- Kurtuluş savaşı hatıralarımızı hirde gösterdiği muntazam ve meto- tütün amelesiydim. Kadınlarlo hera~ - Fazla söylemeyiniz! Size itaat vilayete bildirilmiştir. Makineler gün 

l'tı~klı lokumları da meşhur.. baştan başa tazeleyen ve önünde bir dik çalışmalarını yeni makine ile da- ber, gece ve gündüz tarlada, <'Ardak- tavsiye ediyorum. Derhal itaati de 1 O saat çalıştırılacak ve Y"dibu· 
1' F'akat şaşılacak fiyat farkı da var. tarih yazdıracak kadar kudretli olan ha çok inkitaf ettireceği gibi artık ta çalıştım. Bir çok kız ve kddınlarla Flöri, tiyatro sahnesinde olduğu çuk ton tohum temizliyecektir. Ay
~~Cnde bu kaymaklı lokumların ki- bu yerden ayrılıyoruz. bunlardan köylümüzün de .:atifadele rla bir yatakta yattım. M:ıale'3cf on- kadar, hayat sahnesinde de kılıç hı!- lık faaliyet hakkında Vekalete mun-

uk kutusu altmış, istesvnn~a qat•ı:: - D•r., • ~ ..... "! •• ,.... H~·d,.. - , l'"i!"; t"'rrıi~ e.J .. c~'·tir lara karşı bir temayül hissetmedim. !anan cesur bir delikanlı idi. !\1arki - tazaman malumat verileceJ..ti. 
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Bulgaristan !Balkan mes"clelet"il ( 
<5AHtFE 8 ; g Ağustos 1939 SALI 

l1fv AHi 
. - .. 

Yakında hareke· c. reis ·mize Balkan an· 
ÇİMDlKLER 

Bir gezinti 
DETTIN 

•·--====-=========-=-===::.::==-====:::::::::=-' te geçecekmiş 

Bulgarlarm başka tantı için atfedilen 
Pazar günü, §Öyle bir gezintiye 

roller çıkt~m. Ne~ey.c gideceiimi önce~en 
kestırememı~tım. Vapur, konak ıs -
keles.:ne doğru yaklattıktan sonra 

YAZAN: M. SIFIR 

T alô.t ve Enver paşalar arasında 
mühim ve meraklı bir konuşma davaları da varmış! Romanya-Bulgaristan ihtilafı - Türkiye 

Budapeştede Almanca olarak çı- M . h . ,. d b• . 
kan Pester Lloyd namındaki Macar Ve lSlTlil l tıyatı te ırlerı 
rıazetesinin 1 ağustos 1939 tarihli . f ~ • • • 1 k h d (B l . d Daıly Heraldın ıstanbul muhabı- tmde reısıcumhur nönüyü görecek-
' .şham ndus latslın . ~ . u garı~tha~l a ri 27 temmuz tarihiyle gazetesine tir. Reisicumhur bunun ilzerine Bul-
mı ver eve erı ıçın sempatı ıs e- b"ld" . · · be l kted" ) b 1 ki R ı ırıyor: gar hududuna gıderek orada Kral 
:ı s enme ır aş ı ı ve oma B lk . . . . d · B · l · A • • r b" h b d .. l , . a an tarıhınde yem hır evır orıs e buluşacaktır. Bu ıhzarı ıçtı-
.me~e 1 I ır d:jt el~ e şoy e ~e~ıy~;= I başlamak üzeredir. Buradaki bazı malar dört hükümdar konferansının 

. topo 0 .. da dı~w~ahzetes!nın h bu_- mehafil Romanya kralının İstanbul zeminini hazırlıyacaktır. 
garıs ana gon er ıgı ususı mu a ı- . .. . .. .. B I" · · · z t · d • b' . k seyahntı munasebetıyle boyle du · una ma umattar mehafılı. bu -
rı ga " esme yaz ıgı ır sen ma a- .. . . 1 k f B · 
1 d B 1 

· t d "t"t"k d şunmektedır. Bu mehafıl kra ın st> - on eransın, ulgarların metalıba-
e e u garıs anın ış po ı ı:a uru- • . . .. . l · · · 

1 k tt k
. . .. h yahatını dort Balkan devlet reıs en- tını ~ayanı memnunıyet bır sekilde 

mu ve meme ·e e ı sıyası ava . . • · · h h l f l k · -h kk d d. . k". nın konferansı takıp edecegmı ta - a ve as ;-tme suretıyle, Atatiir-
' a ın a ı) or ı. . k d" B d 1 . 1 . k"' d . b" ı· b 1 1 B l · t d "h d I l . mm etme te ır. u ev et reıs erı un aıma ır eme ı u unmuş 0 an 

b·uıhgarıs latnl 8 ~1• ver ev :_t be:ı Romen kralı Karol, Bulgar kralı Balkan blokunun tesekkülünü ta -
ve ı assa a ya ıçm umumı ır . , . ·· k J k • t' dd B 1 - ·ıı . Borıs, Yunan kralı ) orgı ve Tur marn ıyaca tır. 
sn:mpha 1 mefvcDu ur: b'~ 7,akr Lmı etı- reisicumhuru lnönüdür. Konferans 26 17 939 tarihli Daily Heraldan: 
ın er sını ı uçeyı uyu· nayran- . lk y k k · · !ıkla t kd" t kt d' ı~ I h k- Bulgarıstanı da Ba an antantına . a ın şar ta bır sulh cephes. 

a ır eme e ır. .ava a b wl k B lk d k d J t· J T" k" M d 
k d k

. b . h" . • l" ag ıyara a an yarıma asını ta - eve ı o an ur ıye ve ısır nn 
ın a ı u sempah ıssıyatı ma ı.ım • k ·· 'h .. b' d" b 1 ·ı l b h k "h w . .. '.. vıye etme uzere nı aı ır gayrette _un eyne mı e u rana arşı ı -

oldugu veçhıle halyen hukumdarı· bulunacaktır. tıyat tedbirleri almakta olduğu habe· 
~ın kızı ol.an Bu_lgar kral~çesi marife- Böyle bir konferansın içtima ka- ri gelmiştir. Türkiye yakında fngil· 
ttyle takvıye edılmektedır. d"' S f d k" T" k 1 · ·nı"n tereden büyük miktarda lngiliz har~ rarı, un o ya a ı ur e çısı r 

Bulgaristan bugün daha henüz b h 'k" I l . d tayyareleri beklemektedir. Türkiye 
fevkalade ihtiyatlı ve temkinli bir uraya. ava tarı ıy e w ge mesın en deki lngiliz ate~militeri Türk ordu 
dış politika gütmektedir. Bununb çıkan rıvayetlerden dogmuştur. suna hangi tip tayyareye en ziyad · 
beraber Bulgaristan kuvvetli askeri Kral Karolü iştikbal için İstanbul- ihtiyacı olduğunu sormuştur. 
ve siyasi durumuna dayanarak ga- da bulunan Türk Baş ve Hariciye Türkiyeye verilecek sair askeri 
yelerinin tahakkuku için büyük bir vekillerine Bulgaristanın antanta malzemenin kredi meselesini gorii 0 

enerji ile harekete geçeceği zaman dahil olmak üzere Türk elçisinin bir mek üzer Londradan diğer b~r he 
yakındır. Sulgaristanın ·l.reierini mesaj getirdiği söylenmektedir. yetin Ankaraya gelmesi bekler.mek 
her şeyden evvel şu iki mesele tC§kil Bulgaristanla antant arasında hal ·edir. Tiirkiyenin ordu teşkilatını vr 
etmektedir. olunmamış yegane mesele Roman- Çanakkalenin müdafaasını tetkik et 

1 - Cenubi Dobrica meselesi, yanın 1913 de Bulgaristandan ilhak 'llek üzere Mısır Türkiyeye on be .. 
2 - Ege denizine manreç. ettiği Dobri<:a arazisi ih ilafıdır. Bul ··iiksAk rütbel ı w bit r,önderecektir 
Cenubi Dobrica harpten sonra garistan komşulariyle b irle mes i Bir T iirk heye ti de Mısıra iadei z: 

Bulgaristandan alınmıştı. O vakitten keyfiyetini bu arazinin kendisine i:t y- ret edf"C'rktir. 
beri Romenler orada Bulı<lr sekene- desine talik etmi tir. Mısır hükumt>tİ gelecek ay zarfın 
ye karşı saygısızca bir tedhiş hareke- Tahmin ettiğime göre Romanya la Hindistandan gelecek ohm i ''2' 
ti yapmaktadırlar. hükümeti bu meselenin bir suret" ''z askerleri için kışlalar inşa etmek 

Ege denizine mahreç ~telesine hallini §İmdi müzakere etmeğe ol - edir. 
gelince; geçen yirmi yıl iç inde Tür· dukça hazır bulunmaktadır. ftalyan gazetelerinin yaxdıklan: 
kiye dahi Bulgaristana lıu ·~,.bd r.ki Şimdiye kadar asıl manii, kral La Stempa gazetesinin Cliğer ~; . 
taleplerinde müzaharet r.tıni' ise de Karolün Romen arazisinin her han- •anbul telgrafı şu haberi vermek 
Yunanistanm ve dolayı~;vlc om.n gi bir suretle terki meselesini hattrı. •('llir: 
müttefiklerinin mukavemeti ile bu kendi nazırlariyle bile müzakereden Romanya kralı yatiyle lstanbul, 
taleb tahakkuk edememi~tir. imtina etmesi teRkiJ ediy ordu. R°" uvasalat etmiştir. Hükümdarm se 

. Ro~enle~ ~hiren zuhur eden ha- men Hariciye Nazırı, son Ankar:ı o. aheti resmi bir mahiyeti haiz ol _ 
dısel7rm tesırı alt~~da Dobrica me - seyahatinde bunu Türk H ariciye Ve- -narnakla beraber, iyi haber alım 
selesı hakkında muzakerata girişme- kili Bay Saraçoğluya bildirmisti. B 'llehnfilde kral Kalrolün cumhur re; 
ye razı olm~ l~r~a ?a İngiliz ve Saraçoğlu derhal Kral Karol ile İn- .,: lnönü, Başvekil Refik Saydam v e 
Fransız garantılerının ılanmdan son- önü arasında bir mülakat teklif etti. ?ükrü Saraçoğlu ile buluşacağt VP 

ra ~omanya tekrar eski inatçı ve Zira reisicumhurun hem prestiji ~iyasi mesai) üzerinde konuşul.:ı.c:.-
reddıyatçı .nazarına dönmÜ§tlir. hem de diplomatik kabiliyetlerinin · • söylenmektedir. 

Bulgarıstanın başka davaları da bir anlaşma temini hususunda kralı Diğer taraftan cumhur reisine ait 
vard~r ve bu davalar her Bulgarın düşiinmeğe ikna edeceğinden emin- vatın harekete müheyya bir vazivtl· 
kalb .. ıde yaşamaktadır. Bu davalar di. Kral Karol Yunan kralı Yorgiyi e b 1 · · · · ı..ı · ~: · 
h

-,_, d kad k l u unması ıçın emır verı r;ııg! 1, .. 
aKXtn a ne ar az onusu ursa görmek üzere yatıyle yarın erkenden . . . . 1 ~ ~ 

o kadar fazla düşünülmekted.ir. buradan müfarekat edecektir. Avde. • ıhbar edılmıştır. smet fnönünün 
<ral Karo} ile görüştükten sonra Ça· 

** Gene saçmalıyorlar? 

Türk-Yunan mübadele
si ve son hidise 

:ıakkale ve Karadenizde bir teftis 
seyahatine çıkacağı tahmin olun : 
'llaktadır. 

Siyasi mehafilde, bu haberler, iki 
evlet reisinin Karadeniz paktını 

~etkik edecekleri ve Türkiye cumhur 
eisinin Romanya ile Sovyet Rusya 
nasındaki bnzı ihtilaf noktalarını 
1alletmek gayesiyle her iki devbt 
~yninde mutavassıt rolünü deruh 
~e edeceği şeklinde tefsir edilmekte 

kararımı verdim: 
lnciraltına. 
Vaktiyle lnciraltına vapurlarla gi- • 5 • 

derdik .. Vapur, Karataşın pia aahil- E d d " d ··h' f ( 1) · 
1 

. • 
1 

- vet, e ı, o a mu ım, a- yengesı 
erını atadıktan aonra Karantinaya k · d ' l'k k d ·· 1 d l ·· 

d 
~ .... 

1 
.. d"" B 

1 
d d 

1 
at, şım ı ı o a ar mustace e- smail Canbulat bey verinden fır-

ogru suzu ur u. anyo ar a o u w · ı y . k b" J 

d 1 l h ık l~ gı . aptıracagımız sı ı ır taras- !aclı. Ve: 
yarısı auya a mış o an a , neşe ı dl . . · · 
b

. d k h 
1
• d .. .. .. .. d ld su a sasaraya gelıp gıdeceklerı hır - Tanıdım dedi Galata gün-,r i.i . 

tr e or a ın e gozumuzu o u - f . .. ,.. A • ' • • 

d G 
.. t . . .. A tara tan tesbıt etmek, hunkarın atı- ğü baş müdürü Nail beyı·n haremi 

rur u. oz epeyı geçınce, ruzgarın l . . . · 
d d 

~· t· · · . h" d yen a acagı vazıyet hakkında bıze değil mi~. Doğrudur o hanımın Va-
a yavaş yavaı egış ıgını ıase er - b" f'k" · · · ·· · · · ' 

d
:k 

5 
h"I . d •

1 
ır ı ır vermek ıtıbarıyle çok mu- hıdettının saraylılarından oldugu" nu 

. .. a ı ve vapur araaın a eg en- h. d" E l" . . . . . 
C 1

. b" :r:..: alık ı d Nih R ım ır. vve a, bunu temın edecek ışıtmıştım ben de Fakat yapacagıw -
e ı ır i1,,, n o ur u. ayet e - · d l' .. · · · : · ' 

•adiy iskeleaind d . 
1 

d k memuru tayın e e ım. Soyle, kıme mız hızmet teklıfını kabul ecler mi 
,, e e enıze açı ır ı .. ı· b 'f · b'l b 
Ne toz vardı ne otomobı"l tob" "k vere ım u vazı eyı?.. ı mem u hanım~ .. Ben pek ümit 

, , o us zı B .. . d kl k . 
zaiı ne çukur v rk B d t" u mevzu uerın e yaptı arı ı- etınıyorur.ı 

b
. ' ok .. d .. 

1 
e a a.... ufaala ~ ~ sa bir müşavereden sonra, bu ehem- ' ı ver paşa Nail beyin de kardesi 

ıze ç gor u er, vapur ae er erını . 1• • • . • • ' • -
kaldırdılar Pa .. .. Ali h mıyet ı vazıfenm komıser Cavıt efen .\1uhtar bey gibi çok vatansever bir 

. zar gunu, a ın sı· d' .1 . . k 
cağında Reşndiyeden balık istlfj ola- ıye verı mesını muvafı görmüş- zat olduğunu ve yapılacak teklifi der 
rak otobü• ... b" d'k 

1 
kt k ler ve mutabık kalmışlardı. hal kabul ile ailesini bu hususa sevk 

9" ın ı , yo a çı ı . ara- C "d f d" T 1.. . 
ha aarsıldıkç kt · · 

1 
avı e en ı, a at paşanın muha- ve ımale edebileceğinden emin bu-

a, aaca an pıımıı o an fı l d k l .. kafalarımız w 
1 11 

k zarın an ço cesur, namuslu ve undugunu söyledi ve lsmail Canbu-
aaga ao a sa anıyor, a- b 'kl' b. . l dınlar ikide bir ecerı ı ır memurdu. Bıraz sonra, at beye hitap ile: 

_ Ay '
1 

paşanın karşısına dikilmişti. Vazife- - Siz lütfen, dedi. Kendisini r~ 
, aman . . . r-

Şeklinde ima kısa çığlıklar atıyor_ -;ıne aıt ~mır ve direktifle.ri defterine ~~tıp bir defa görüşünüz. Ve bu tek. 
lardı. Bazan otomobiller aüratle ge _ not e~~ış ve hemen vaz~fe~e ~aşla- lı~ın tarafımdan yapıldığını söyley~ 
çerek otobüsümüzü toza dumana bo- mak uzere salondan çekılmıştı. ııız. Tereddüd ederse bizzat benimle 
ğuyor hazan da karııdan gelen oto- Talat paşa, salonun boğaza kar- "Örüşmesini tavsiye ediniz. Ümit a 
büale:in toz fırtmaaı iç/nde etrafımı- ~1 olan pencere~inde ve elle!i panta- -le~.im ki, ba_na . hacet kalmıyacak. 
zı ırönnüyorduk. Hele 

0 
inciraltına l~nun~n ceplerınde olClugu halde \1ulk ve mılletın menfaati namına 

aapan yol! S t k"' .... d ı· Sır muddet denizi seyrederek dü - -l erhal kabul edecektir bu teklifini-
···· ıra opruau e ga l - .• d .. B" d 

ba b b b" 1 ı d N" run u. ır en döndü ve dalgın ba- zi .. una enzer ır§ey o ma ıy ı. ı- 1 l f .1 hay t · t 
1

A ·ı d 'd"k ş·· 
1 

tl Ş arını smaı Canbulat Beyin yü- Talat paşa artık mevzuu deg-is .. tİr• 
e ı§ c, p aJ nr a ı ı . oy e etra- .. d l . . k 

fıma baktım: 7 Un e geze ırır en: ~i. Vahidettinin saray erkanı arasın· 
Küme küme, beyazlı, çukuJatlı, kır - Saraydan bir el lazım Canbu "a yapmasını ihtimalli bulduğu de-

mızılı, lekeli, hafif, pörsümüf, deri, 
1
r. t, dedi. Fakat nasıl bulacagız b -i"likliklere temas etti. Bas mabevin

canlı, şişman, löp löp mahşeri bir et .. Ji ~ • ·ilik ve katiplik meselesini ileri sü~ 
w Ali h -Bu lüzuma ben de kaniill' ""'rek Enver paşanın bu husustakı" 

yıgını. a razı olaun §U elbiaeyi İ· 
cad eden İdris Peygamberden.. r.nkat, bu elin içeriden olduğu knd3't c;kir ve görüşünü öğrenmek istedi. 

N ··b ki b la. dışarıdan tedariki ve ~arava sev farbye nazırı, manalı br tarzda gu·· -
c g o e er. ne acaklar, ne kc -

mikler, ne kalçalar, ne parmaklar, 'İ güç. Bunun için çok düşGnm,.k 'ümsedi. Ve: 
ne tabanlnr seyretmedim!. .. Bunların 'izım.. - Çok haklısınız, dedi. Bu husus
bir kısmı, sahilde b"r boydan öbür - Hayır. Bu yalnız çok düsün •a da acele etmeliyiz. Çünkü b iat 
boya dolafıyorlardı. Hususi muhue- "nekle halledilecek bir iş değil. Bizi11" "1erasiminden sonra, yanında bulun
benin yeni &'azinosuna çıktım .. Fazla ·apacağımız, Vahdettinin sarayın"' 'uğum bir sırc:ı.da, dairesi müdürü 
masraflı çıkmıf, fakat töyle bir deniz nensup ve daima harem dairesine- Tevfik beyin kendi büyütmesi ve 

"rip çıkan bir kadın bulmaktır. Bu ~ok emekli ve dirayetli bir adamı o!-
kenarı gazinoau diye rahat rahat gös • d b ·asıta ile ikballerden veyahud kı:ı l uğun an ahis ile mabeyinciliğin-
terilebilir. Her taraf temiz, masalar ,. kullanmak istediğini söyledi ba-
mükeınmel. .• Serv·der nefia. Fı"atle-· 'a1ardan birinin elde edilmesi imka N d kk • mı. azarı i ati calibtir bu değil 
de şu çardak bozması gazinolarınki ,ı her zaman bulunabilir:. rni ~ 
kadar ... Bit~iğindeki büyük ve muaz Günün iki derdli davetlisi, ha'-' 
zam banyoya baktım. Orada da et )aşa söyleşip çene ve zihin yorar 

arken Harbiye Nazırı Enver n
1 
:ışa 

yığını. Başımı çevirdim ... Gazino dol- · 

Talat pa sa, oturduğu kanapede 
inirli bir hareketle kımıldadı. Cöz-

1erini açtı ve haykırdı: 

muştu. Herkea eileniyordu. İçime bir ·rnsızın ve sessizce salona giriverdi . S d l D hl - Hiç durmağa gelmez, Enver .. 
yalnızlık ac111 çöker gibi oldu. Tam La rıazam i e a i iye nazırının -ledi. Hemen harekete ge•meli. Bu 

b d d 
"JÖy]e kapıdan giren her hangi biri-

u aıra a oatum doktor Abd; Muh- ~damla, ikimizden birimizin görüş-
tnrla Murad Çınarı gördüm .. Bir hay- ı i farkedemiyecek kadar düşünce- mesi her halde lazım. Daha şimdi -
ii konuştuk. Deıarj ihtiyacı, ne bü. ye dalışlarını hayret ve merakla den .. 
yük şeymit meğer! karşıladı ve o a nda, bu iki yoldaşına 

Nihayet Murad Çınarın otomobi . bir muziplik yapmağı hatırladı. 
linde iki kişi lzmire dönüyoruz. Ba. Yumuşak halıların üzerinde ayak 
ıından &'eçen bir kazanın değil, fa- larının uçlarına basa basa arkaları
kat yollann korkunçluğu içinde, dos na kadar sokuldu. Bir eliyle Talat 
tum Çınar mütemadiyen terliyor, paşanın, diğeriyle de Dahiliye nazırı. 
otomobili aık sık durduruyor ve ho - 1 k k · · 

Paşanın sözü ağzında kaldı. Çün
kü, tam o sırada Ahmed Nesimi bey 
~üler yüzle salona girmiş ve Talat 
-:>aşaya, vükela heyetinin içtima ve 
lcendilerine intizar ettiklerini bildir
mişti. 

d d 
nın omuz arını tutup sı ar en sesmı 

mur anıyor u : w . • 

Bu Yol} k l w . degıştırerek ansızın: B b l'd b l - ar, anca mezar ıga &'ı - a ıa ı e u görüşme er yapılır-
der... - Davranmayın! ken, sarayda da, yeni padişahla ve--

Göztepede tramvaya atladım..... Diye bağırdı ve muhataplarının liahdı, karşılıklı oturmuşlar, görü .. 

tir 

Eğlenceden, plajdan, şuradan bura - silkinip sıçrayışları karşısında attığı nüşii tatlı bir sohbete koyulmuşlar
dan gelen çeşid çetid, yarıaı aarhoı şakrak bir kahkaha ile koca salonu ~ı. Fakat, Vahidettin kurnaz davra
bir yığın inaan, burun buruna, omuz çınlattı. Enver pa!'lanın bu latifesi nıyor yapılmasını tasavvur ettiği iş
omuza, göbek göbeğe tramvaya b:n· Sad .1 D h"l: N k ' ler hakkındaki arzu ve noktai na .. 

Y 
. B b" razam ı e a ı ıye 1 azırına, en-

U ka Yf Ad. a d k. Al h t• dık. u ır tramvay arabaaı deiil, d ' l . . d.. .. . ıarlarını veliahdından saklıyordu. 
• 1,::, e e l ffian ffiU acere In• cnbettirmiştir. Bu mübadele Türki- ıçi ekti ekti kokan bir ıardalya ku. ı erını yoran uşunce ve endışele- İstişare ediyormuş gibi bir vaziyet 

de Almanların !·syan b"ıle ett.tklerı· r eyi ve Yunanistanı temsil eden dört tuıu idi.. rini unutturmU§, üçünün de birlikte •akınarak, onun fikirlerini öğren .. 
kişi ve bitnrnf devletleri temsil eden Tramvaydan indiğim, daha doğ - attıkları kahkahalar salonu doldur- meğe çalışıyordu. 

• · . l ? dört nzadan mÜrekkeb bir muhte. rusu kurtulub da ayağımı yere bas - muştu. Gülüşüyor, şakalaşıyorlardı. 
IllÇln gız eniyor. lit komisyon tarafından tertib ve ida- tığım vakit kendi kendime mırıl - Bir aralık Enver pa~a ciddileşti ve Vahidettin niçin böyle harekete-

28 temmuz 1939 tarihli Giornnle l ilkkinun 1923 de Lozanda İsmet pa- re edilmiştir. dandım: günün mevzuu olan Vahidettin me- diyor ve 1ecit efendiye karşı neden 
d'İt~lia'da V. Gayda, Yukarı Adige- şa ile Venizelos arasında imzalanan Blum 0 zamanın gazete ve rapor- - Hayat ne güzel ıeym!ı de habe- selesine temas etti. Onun da dü§Ün- samimiyet göstermiyordu acabn~ .. 
dekı Almanların vatanlarına avdet- mukavele neticesinde ve TOrk ile Yu lnrını bir kere daha okusun. Türk ve rimi:ı: yokmuı ( I) ce ve tahminleri tıpkı Talat paşa gi- Çünkü ...• Hemen her padişah gibi. 
leri me elesini tenkid yollu bir mn- nanhnın müşterek tnsvib ve kararları Yunanlılar arasında intizamsız, gay- ÇiMDİK bi Vahidettinin pek lehinde değildi. Vahidettinin de veliahdına itimadı 
kale yazmış bulunan eski Fransız üzerine nk edilmiştir. Ve bu muka- ri milsavi ve hoyrat bir tarzda ya- .-----D~-k-t-------·•I Enver pa§a, hükmünde daha ileri gi- yoktu. Onun lttihad ve Terakki riie· 
ba~vekili Blum'n şiddetli surette hü- ve lenin imzalanmasına. Fı·ansa da pılmış olan bu mübadele, Yunanlı la O Of diyor, yeni padişahın Abdülhamit gi. sa ve erkanına ötedenberi çok hof 
cum edip cevap vermektedir . Gayda dahil olduğu halde, Lozan muahede _ rın miktar itibariyle Türklere iki mis Bakteryolo~ bi müstebid, haris ve menfaatine oon .Javrandığını işitiyor, aralarında ken-
bu makalesinde, ihtiyari olduğunu . . li faik olmasına ve Türk toprakla - A v ( T derece dü~kün ve bilhassa kara ruh- di aleyhine matuf bir fikir birliği .~1-
iddja ettiği bu muhaceretin sırf mil- 81111 akdeden devletler müzahir ol - nnda halkın ani ve fazla teza~·Udü - • n..ema onay lu bir adam olduğundan ısrarla hah- masından niheyteıiz derecede uP-
lf ve hi i sebebler tahtında ve bil • muşlardır. nü mucib olarak iktisadi bakımdan Balat1ca. aala'nı Jlastahklu sediyordu. ÇOk müteyakkız davra- heleniyordu. Vdiahd saltanat hlr~t 

Bu mukavele, 1 mayıs 1924 tari- derin mahzurlar tevlid etmesine rağ- •lteham11 nılması lüzumunu takdir ile: ile ittihatçılara 'kapılıp her hangi bır 
tün Almanlara müreffeh bir hayat h" d 't'b (V ın en ı ı nren, Türk topraklarında men o zamanlar bu teşebbüs, siyasi erem ve saire ) . -. T.alat paşa. nın -diyordu. Fik- te_şebbüslerine iştirak etmesin_d:n ,,I~ 
temin eden bOytık Almnnyaya ilti - yerleşmiş Türk tebaasından Rum or- bir dira .. ·et ve sulh lehine tarı"h'"'ı bı'r k ed 1 h Allah '- k d he " &r.nahanc poli. karakolu rıne ıştıra erız ve a ınmasını lü- 01 ayet, :Koru un en ını 
hak etmek arzusiyle vuku bulduğu - todokslar?u Yunan topraklarında bu- hadise olarak kabul edilmiştir. d '1~T ya- zumlu gördüğü bu tedbirleri çok mu- lettir"p tahbnı elinden alm'lsında~ 
nu anlattıktan sonra Blum'un yakın lunan Yunan tebaaı:ıı Türk müslu" - Elimizde buna dair bazı vesaı'k de •m • • f k b l Be V h"d · · k k k H l k d k nıu 

T 
va ı u urum. n a ı ettmın ,.o or uvo ı a ~ı a vo • 

bir atide cereyan etmiş tarihi vakalu manların mecburi mübadelesini der- vardır. M eseıa bu mübadele hitama eJefon: 4115 sarayına mensup bir hanım da tav· 'lu ya 'l .. Fcdadının t~rihinde bu gı-
rı her halde hatırlamak istemedig-ini piş etmekte idi. erdiö-i zaman 2 eylül 1932 de Tı'mes · ed b·1· · · p k ha d L· L'"'d' ı k L t oclU o Q sıye e ı ırım sıze. e ya ncı l. '11 na • .. r az .,.,,1 vu nu ttl ı 

yazıyor ve sözüne şöyle devam edi - Tekrar edelim ki bu mübadele gazetesi sRvle ~razmı 11hr: --·- peratör---- d W•ı t:" k t D cd k -A..,., ., v egı . r .a a .. - evam ece 
yor: mecburl olmuştur. Yani hUkCimetler cAsrımızın en rnüşkUiat arzeden Cevdet Mustafa Talat paşa ile İsmail Canbulat Yeni Sr.bahtnn 

cBlum'un bilmek istemediği mese- tarafından tertip edilmiş ve halkın teşebbUsil büyük bir rnuvaffakiyet- GÖNENDEN Beyin, bu vad karşısında yüzleri 
le şudur: Şimdi Yukarı Adigede ya- serbest reyine müracaat edilmemiş- le başarılmış bulunmaktadır. Bunun riliverdi. Sadrazam, Enver pasanın 
pılmakta olan halk naklinin çok da- tir ve neticede, 1932 senesi eylül a • en büyük şerefi, memleketlerinin :Memleket hastnne!'li haştat.ibi 

11 
sözünü bitirmesine meydan verme 

ha mühim' asıl harpten onra yapıl - yında çıkan Tnymis gazetelerinin başka bir şekilde daimi bir dostluk 2 inci Beyler sokak furun kımıısı den , merak ve tel:\şla sordu : 
mıştır ve bunun amili Milletler Cemi- birisinde kaydedildiği g!bi iki mil - idnmc edemiyeceğini anlamış olnn No 25 - Kim bu hanım, Enver). 
~·etinin kendisi olmuştur. Bu nakil 80 yonu mütecaviz bir kütlenin naklini - Devamı 9 uncu Hhilede - - Bi::im rahmetli şehit Muhtamı 
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Manisa muallimle-Alman telebele i. Ali diyor ki: 
nin çıkardığı hadise • • rininHataydönüşü 

Bız hazırız Bıze saldır- -Baıtarafı 7 ~ci S~hifede -
1 Günün Hidıses ·: 
Amerikanı son jesti 

cok manidardır 

1 
Bir kaç giın evvel Bonn üniversite

li talebeleri pasif hava müdnfaası 

ve hasat hakkında bir konferansa 

d~vet edildi. 

. • İstasyona geldık. Bır kıta asker, 

k 
• • 0 H beş on sporcu ve kalabalık bir halk ma ·ıstıyenın gore- k~tlesi ~rasın~.an bir . .°~?mobil ilerle: 

dı. Baktık, guler yuzuylc kıymetlı 

' Hatibin gösterdiği formüller tale-

benin hoşuna gitmedi. Talebeler iti-

raz ettiler, o kadar ki konferans ya

nda kaldı. 

\J • 

cegı 
J d / Münakalat Vekilimiz Ali Çetinkaya. 
U e V Q r l r. Etrafa selamlar ve iltifatlar saçı -

yor. Uzak şarkta harp ç~karsa Amerika 
müessir şekilde iştira.k edecek Ceza olarak: talebeler yeni bir 

konferansa davet edildi. Orada Ges 

Ossociated Presi muhabiri Eimer VV. 

tnponun azaları ela hazır bulundu. 

Talebeler, bn cistemedikleri ::dam 

Petterson Istanbu:dan Amerikan 
gazetelerine yazıyor 

lan" karşı gene itirazda bulundu -

lar. Konferans yeni elen kesildi. 

Söylendiğine göre üniversitenin 

rektörü Berline gitmiş, ve bu vazi -

yeti anlatmıştır. Talebeler artık ü -

çüncü bir konf cransa çağrılmıyacak

lnrdır. 

Bu hadiseleri mübaleğa etmiye -

Um amma, bunlann sebeb olduğu fe-

nalıklar üzerinde de duralım. 

Paris - Soir 

---ece**>>>---

Hele şükür 

f çlerinden bir adam 
çıktı, doğruyu 

söyledi 
Milanoda İtalyan turistik tcşkila-

tının neşretmekte olduğu cLa Vie 

del l\fondo> ismindeki resimli mec
muanın• 6 numaralı nüshasında ı.Bu -
günkü Türkiye başlığını taşıyan u -
zun bir etüd dercedilmiş bulunmak
tadır. 

Bu yazının sahibi l\1assenzio l\I a
sin, Türkiyenin Cumhuriyet devrin -
den evvelki vaziyetini, istiklal har -
binde f edakurane mücadelesini ve 
cumhuriyet rejiminde geçirildiği isti
haleleri ve elyevm inkişaf yolunda 
olan sanayiini, kültürünü, içtimai va 
~fyetini \"e saireyi gayet lehde bir 
lisanla ve etraflı bir surette izah et- Her ~angi bir Türkün. kendi i~ -
lllekte ve cAtntürküıı Osmanlı impa- tiklUline karşı bir saldırganlık iht:
ratorluğunun enkazından meydana mallnden bahsederken cTUrkiyc hn 

getirdiği Cumhuriyet, devrimizin en zırdın dediğini duyuyor~unuz. 
şayanı hayret yaratıcılık mucizelerin Bu basit ifadede memleketin dik-
dcn biridir., demektedir. kate şayan ruhunu sarılmış ve gizlen 

Eleksir Şahap 
Basur eme/erini gi· 
derir, Kuvveti, Erkek· 
liğ'i, iştihayı arttırır. 

Bır Alman gazete· 
sinin yazdıkları: 

dıritteldentsche Nationala Zei -
tung, gazetesi 250 numaralı ve 27· 
7.1939 tarihli nüshasında Türk ordu 
8U hakkında Mililer Witten şu ma -
lCınıatı vermektedir: 

miş bulursunuz. 
Çünkü Türkiye · istiklalini mlida -

fanya hem haz11 dır, hem de buna cid 
diyetle azmetmi~tir. Kaldı ki Türk
ler, harbetmesini de gayet iyi bilir
ler . İngilizler, büyük h:ırbde bunu 
Geliboluda anlamışlardır. Bugünkli 
Türkiyeye taarruza kalkışacak olan 
her hangi bir kuvvet, ayni ilacı ta -
dacaktır. 

Bu hakikati anlamak için Türk or 
dusunu görmek zaruri değildir. Her 
hangi bir adamla karşılaşınca bu 
knnaatj edineLilirsiniz. 

1\lesela sabah kahvaltınızı size ge
tiren garson Aliden de bunu öğrene -
b:liriniz. Alinin İngilizcesi mahdut
tur; fakat tesil'lidir. Türkiye kendi müdafaa kuvvetle -

l'j için bu seneki büdçesinde 94 mil_ Kendh;iııe istiklal meselc!'inden, 
to Avrupalılarla münasebetlerinden ve 
b 

n Türk lirası ayırmıştır. Bundan 
aşka müdafaa istikrazları muhasse· buna benzer bahislerden k<mu~tuğu 

Satı da vardır. Devlet ve millet Ata- nuz zaman onun şu sözleri söylediği-
tUrk ni işitirsiniz: 
ı · devrinde başlanmış olan beş yıl 
ııc Planın tahakkuku uğrunda çalış- c ....... fakat Çekoslovakya! Onlar 
~aktudır. Bir hap halinde de Türki- harbetmediler. Hiç bir şeycikler yap 

l'e kendi kendisini besliyebilecek bir tıkları yok.~ 
"aıiyettedir. Fakat harb malzemesi - Alinin omuzları düşüyor ve sözü-:e olan ihtiyacım kendi memleketi ne devam ediyor: 

ahilinden tedarik ve temin edebile- cNe diye dövüşüyorlar? 
~ek halde değildir. Silah kullanabi - burasını anlıyamıyorum.> 

Ben. 

t~C!ek her Tilrk askeri mükellefiyete Ben soruyorum: 
~bidir. Hatta kadınlar bile askeri -Siz Türkler istiklaliniz uğrun -
it Ukellefiyete tabidir. Tilrkiyenin as da , hürriyetinizi korumak için çar -

0 
l!ti kuvveti üç orduya ayrılmış olub pışır mısınız? 

b~ kolordudan mürekkebdir. Yirmi Alinin omuzları geriliyor ve yum
~~aue fırkası, bir cebel fırkası, üç ruğunu sahnedeki bir aktör gibi ha
~ lı\·azzaf ve iki ihtiyat süvari fır • vaya kaldırıyor. Diyor ki: 
~ası verd1r. Hazarda yaz ve kışa gö- cTürkive hazırdır. Türkiyede her
tıe 133 ila 200 bin kişilik olan ordu - kes hazı;dır. Ben de hazırım. İsti -
~ 1111 harb halindeki seferi kuvveti a- yen denesin. O zaman göreceği var.> 
allli 1-5 milyonu bulabilir. İşte size modern Türkiye. Bir mil-

~e <Anadolu - Almanların bildikleri let ki iki iıihklil.l telakki ve anlayışı 
~ ~ler hep böyle yanlış ve uydurma görülecek şeydir. 

e, §aşmak iktiza eder.) · · Neden her hangi bir millet, dii-
~~O bin kişilik hudud gilmrük mu • ğüşüp çarpışmnksızın istiklalinden 
i~ llza kıtası da askeri talim ve ter- vazgeçebilir. TUrkler ferd olarnk dn 

,1 e görmüştür. Hava kuvvetleri Uç zümre olarak da bunu anlıyamaz -
~aa~ içinde 500 kadar tayyareden i - lar. 

!'ettir. Daimi müstahkem mevkiler Şurasını unutmayınız ki bu ı·uh, 
~~111 ~ boğazlarda değil, Anadolu rn- İYi talim ve teçhiz .:dilmiş, milte.~as
~ trınde ve bilhassa İzmir etrafında sıslnrca hem tecavuzde, hem muda-
~\'cuddur. faada gayet kuvvetli olduA-u teba -

, " - ~ -· . ' 

rüz ettirilen bir ordu tarafından bes
lenmektedir. Böylece Türkiyenin ne
den bugün çetin bir memleket ola -

rak te!Ukki edildiğini anlamış olur
sunuz. 

Lüzu mgörüldüğü zaman Türkiye, 
savaş boyuna bir milyon asker dö -
kebilir. Buna, arazinin müdafaa için 
cok elverişli olduğunu ve Anadolu
da, eğer icalıederse. ağır nğır geri 
çekilmek ve bu !'ırada lazım e~;len 

bütün tedbirleri almak mümkün bu
lunduğunu da ilave ediniz. 

...... Bir çok müteha~sıslar. Türk 
piyadesini yarıp geçmenin çok zor 
olduğunu teslim ediyorlar. Bundan 
başka büyük bir harpte Türkiye. tek 

başına da kalmıyacaktır. İstiklalini 
müdafaa azim ve karararında bu -

lunan Türkiye, her türlü hülyalardan 

uzak düşünüyor. 

Bir İngiliz - Frnn ·ız iş birliğine 

giren Tilı'kiyenin Sovyet Rusya ile 
ve yakın tlostl:ıriyle olan mUnasebet

leri dostanedir. nalkan paktının im
zası sur~tiyle eskiden harbettiği Yu
nani:::.tan ile olan bütün ihtilafları 

halledilmiş, kuvvetli bir dostluk tees
süs etmiştir. 

Müslüman devletlerle dini bakım

dan değil de. siyasi bakımdan alaka
dar olan Türkiye, yakın şark mem
leketlerinin takdir ve hayranlığını 

toplamıştır. Bilhassa İran ile çok iyi 
dosttur. 

1933 de Balkan paktına girdikten 
sonra İran, Irak ve Afganistanla bir 
orta Asya paktı dıı imzalamıştır. 

Türkiye, bugün Çanakkale boğa
zının demir muhafızıdır. Montrö 
anlaşma!n mucibince burada, yalnız 
harp zamanında değil, harbin ken -
dini tehdid ettiği kanaatini hasıl e -
dince de dilediği tedbirleri alabilir
ler. 

Türkiye. yeni yaptığı istihkamlar
la Çanukkale ve Karadeniz boğazla
rını tnkim etmiştir. 

Türkiye, kendisini dahildeki inki
şaflarına vakfetmiş bir memleket 
olmnkla beraber, Türkiye, Anupa 
ve şarki Akdeniz siya t inkişafları -
nın en ehemmiyetli bir merkezi ol -
muştur. 

TUrkiyeyi hemen ve umumi surı. -
te harekete geçiren ba~lıca nokta • 
istiklal ve memleketin toprak bli-

Yeni yapılan Afyon istasyon bina
sına bakıyoruz. Küşad resm~ yapıl
"""'Akta olan bu mükemmel binayı do

. voru7. fotoğrafım çekiyoruz. Fa
kat biz lokumcularda sıra beklerken 
öyle vakit kaybetmişiz ki. trenin ha
reketine yirmi dakika kalmııı 

Bizim vagonu crıyoruz. Yerinde 

yeller esiyor. T elasla oraya buraya 

koşuyoruz. Mı~ğer manevrnda imiş. 

- Acele etmcy!n. Bnradan !zıni
rc gitmek üzere yeni kullanılmamış 

beş vagon takılıyor. 
Biri birimize: 
- Eh, rlesenizya; on beş günliik 

seyahatta ılk defa hu~usi vagondn re>
hat hat gideceğiz. 

Hakikaten nz qonra tc.1kılan yeni 
vagonlar lıepim ı yüzünü güldiir· 
dü. Sanki im scyahntin ~adını dama
ğunızda bırakmak istercesine, devl~t 
demir yollarının bu vogonhmıı sev
kini bugüne rastlatrnası olur talih 
Jeğil.. 

Artık Mnnisaya doğru yollanıyo
ruz. Ş;ındi yavaş yavaş arknda~ları 
bıraka bıraka ilerleyeceği;,.·. 

Arkadaı;farın bir ikisi dahn hatıra 
defterlerini doldurmağn başladılar. 

Avni A1tmer 
Doktor 

M. ŞEVKt UuUR 
Dahili haatalıklar mütehauıaı 

ikinci Beyler sokak No. 8? 
Telefon r\.,. 3286 

Haatalarını Sabahtan itibaren Ye 

Gene sacn1ala-• 

- Baıtarafı 8 nci Sahifede -
Yenizelos ile İ:-;met paşaya aittir. 
Ilcr ikisinin hüsnü niyeti \'e de,·Jet 
adnmlnrma :hns vuzuhlu gör(lşlcri, 

harbin neticc:-;inclc buna mümasil me 
selelerle karşılnşmı~ olan diğer mem
leketlere bir imtisal niimuncsi ola -

bilir.ı. Diğer tarafbn Yunan re ·mi 

gazetesi l\f c:::snger d'Athcnes gaze -

B. Ruzvelt 

B. RoosC\•elt, gecen çarşamba gü - li yardımı de\'am ettirmelerini de is
nü, Herlinin Tokyoyu İngiliz - japon terler. 
ihznri anlaşmasından çıkarmıya mec İngiltre bu hu~msta Amerikalıla • 
bur etmek istediği neticeler hakkın-! rın kendilerine yardım edebileceğini 
da B. Cordell Hull'la uzun bir mülfı- •bildirdiler. Cumhurreisi Roose\·elt 
katta bulunmuştur. hiç bekJenmeclen, her zamandan faz 

Cumhurreisi Ruzvelt Berlin. Ro- Ja müteyakkız olduğunu japonyaya 
,ııa \'e 'fohyonun bir c Uzak şark l\lü-1 ihbar etmek üzere, muahedeyi fes· 
nıhi> dP.dikleri anlaşmadan ne l.ıü - betti . 
yük fn.rdalar temin edeceklerini der- 19ll Amerikan - japon ticaret mu 
hal frırketmişti. ahedesinin feshi Londrada bGyilk 

Alman matbuatı açıkça biltiln im- bir tesir yapmıştır. Bu hadise Ame. 
tiyazh mıntakaların ablokasını is - rikamn da siyasetinde istikrar oldu
temekle kalmıyor, hatta cHong - ğunu ve Amerika uzak şark mesele
Kong ve Singnpur üzerine yürüyüş> Jcriıı ekrırşı, Avrupa meselelerine 
den bile bahsediyordu. karşı olandan ziyade bir alaka mev-

Daha \'ahim olanı, japonyadaki cud olduğunu İngilizlere isbat et • 
Alman ajanlarının bütün büyük ja- miştir. Demek ki bir umumi harb vu

pon şehirlerinde hızlı bir tempo ile kua geldiği takdirde Amerika uzak 
vukua gelen lngiliz aleyhtarı büyük şarkta buna ehcıniyetli bir surette 

iştirak edebilecektir. 
tesi de 10 ilk teşrin 932 de s.övle .v~ız- mitinglerle elde edebilecekleri neti- ·n 1 - J ustelik, ngiliz hükumeti, kendi n-
mıştır. Türk Türkiye ile Yunanis - celerdi. leyhlerine dönmekte olan mlizake-
tan arasında ahenk tees. üsüne mani 

teşkil t'debilccek bütün unsurların 

ortadan kaldırılmasına karar \'eril -

miş ve bunda mm·affok olunmuştur.> 

Anavatan ve üvey ana 
Maruf Gayda, gene (Paris - So -

ir) a çatıyor. Leon Blum, bu gazete
ye bir yazı •yazmış. Yukarı Adige -
den kovulan Almanların cebre kur -
ban gittiklerini anlatmıştı. 

Giornale d'İtalia gazetesinin mü
dürü cevap ,·eriyor: 

- Ala, diyor, Almanlar, kendi ar
zualriyle ana vatana dönmek iste -
diler. 
Nası l, nasıl! 

Bugün Alman ana\·atanı Sicilya)•a 
kadar uzanıyor. Hitler Almanyası -
nın bugün bir öz anadan çok bir ü • 
vey ana olduğunu söyliyenler hep Si
cilyaya sevkcdildi. 

Paris - Soir 

Bir kaç gün evvel japonvanın sa -
bık Londra elçisi B. HÔnd~ diyordu 

ki: «İngiltere Almanya ve italya kar 
şı~ında A \Tupada pek acınacak bir 
manzara arzedcr. japonya için Va -
şington muahedesi boyunduruğunu 

atmak zamanı gelmiştir. japonya Ti
yen - Çindeki İngiliz kıtalarını bir 
Jahzade silfıhlarından tecrit edebi -
lir. İngiltere istediği kadar Hinclis -
tnnı tahkim el.sin, burası ergcç japon 
yanın malı olacaktır. İngiltere mağ -
ICıp ellilince Çang - Kay - Şek hüku
meti ortadan kalkacaktır.> 

Bunun üzerine Birleşik devletler 
Cumhurreisi, CordeJJ Hull'le yaptı
ğı görüşmeden sonra, hariciye veka
letine 1911 de japonya ile akdedil -
miş olan seyrüsefain ve ticaret mua
hedesini feshcttığini ilun ettirmiştir. 

Önceden haber verme milhleti al
tı ay olduğu için , f esh keyfiyeti an
cak 26 sonkanun 1940 da meriyete gi 
recektir. O zamana kadar kongre 

tilnlüğü meselesidir. Bu meseledeki japonyaya gidecek mallar üzerine 
reaksiyonları görenler, Türkiyenin ambargo konulması işini görüşebile
kolaylıkla baş eğecek bir memleket cektir. 
olmagığını anlarlar. Amerika japonyaya giden ham 

İstanbulda bir kulüpte İngiliz or- maddeler üzerine ambargo koyduğu 
du~una mensub bir zabit, Türk ordu- takdirde , japonya feci bir \'aziyete 
su hakkındaki tecrübelerini, başını düşecektir. 
.salhyarak şöyle anlatıyordu: Bu itilıarla, altı ay zarfında ja • 

- lyi savaşçılar mı? Size şunu söy ponyaya verilen dersten istifade ede
liyeyim ki Türkler, dünyanın en iyi ceği ve büyük dr>mokrasilere karşı 
harb yapan askerleridir Filistinde daha dürüst muamelede bulunacağı 

reelri lehlerine çcvirmok için fır
sattan istifade <.'debileceği kanaatin
dedir. Bu müzakereler snasıııda ja 
ponya çok ileri gittiği takdirde, 1n. 
giltere, Amerikanın yardımına gll -
venerek japonyayı iktisadi ambargo 
ile tehdit edebilecektir. 

Geneieve Tabouis 
OEUVER 

Amerikanın jesti du§ tesiri yaptı •• 
Birleşik Amerika de\'letleri, ja -

poııya ile ticaret muahedesini boz
makla hem Tokyoyu, hem de Roma 
ile Herlini kızdırdı. 

Tien - Çin hadiseleri sıralarında 
Amerika , İngilterenin istediklerini 
dinlememişti. 

Fakat İngiltere japonya ile bir it
tifak kararı alınca Amerika sallan
dı. Amerika, maalesef geç kaldı. 

Demokrasiler, bozuk düzen yürü
yüşlerini düzeltiyorlar. Düzeltiyor • 
lnr amma, düzgün harekete, geçme
sini bekliyorlar. 

Maamnfih bazı şeylerde geç kal -
mnnın fnydaı yok değildir. 

Berlin, Roma ,.e Tol·yo, İngiliz - ja 
pon ittifakım demokrasilerin bir rO
ca tı diye telfikki ediyorlardı. 

Fakat Amerika, beklenmedik bir 
zamanda bir sıçrayış yaparak iler
ledi. 

nu, Bitlerin kıymet verdiği bir ts. 
koç duşudur. İster istemez tesirini 
gösterir. 

onların karşısında bulundum. Bu bir umulabilir. Faris. Soir 
tek tecrübe ele kiifi değildi. Yiyecek- Her hnlde, Roo:acYclt"in yapmak is •-~~~~-----------ı 
!eri yokken demiyorum, içc::ek sula- tediği şey japonya ile müzakereye Sinir hastalıkları mütehassısı 
rı bil<' mevcud değilken iene muha- giriştiği sırada lngiltPreye yardım et Doktor 
re heye de\•am eci.;yorlardı. Türkler, nıek \ e mihverin teşriki üzerine git- I . . 
harikulılde metin ve çetin askerler - gide artacak lan jnpon •alep!Prine 1 smaı Zıya T regul 
dir.> mukavemet etmesine "mkiın hazır -

Bu Türk ordusunun arkasında da, lnmakhr. 
bir milletin muharebe etmeksizin na- Amerikalılar İngilizlerin çzimkfir 
sıl olup d:.ı iı;tiklalinden vnzgeçebile- kar davranrnnlnrını, yani japonlara I 
ceğini bir tilrlü kafasına sığdıramı - yapacakları tanrıızJarı mahlline in-

Memleket haıtahanesi Emrazı 
akliye ve eaki asabiye mütehassısı 
Dr. İsmail Ziya Tregul lkincibey
aokağında 25 Numaralı hususi mua. 
yenehaneainde ha&talarmı muaye-y:ın Ali vardır ki şöyle der: ı hisnr ettirmeleıini islerler; fakat 

- Türkiye hıı ::ı r<lır 1 Çinlilere bilvasıta temin ettikleri ma-' ne ve tedavi evler. 



spanyada vaziyet! 
ANADOLU) 

Smigly Rydz 
Pazar günü Karakovide mühim 

bir söylev verdi 
imparatorluk teşkili mü

cadelesi artinaktadır Karakuvay, 6 (Radyo) - Bu sa- cevaptan başka bir şey değildir. Bi
bah buraya muvasalat eden Polonya zim vatan aşkımızın bize yüklediği 

· orduları başkumandanı mareşal hakların ve vecibelerin başkalarının 

Kr·al kı·m olacak.1 Almanya, l ... spanyada Smigly Rydz, büyük bir nutuk söy- vatan aşklarının onlara yüklediği 
!emiştir. Bu nutkun başlıca kısımları hak ve vecibelerden daha az oldu-

ff k t 
• 1 • "' - d şunlardır: ğunu zanneden bir kimse bulunuyor-

'ffi U Va Ci tye SlZlıge ugra l c- Zorbalığa karşı verilecek tek sa, onu böyle bir hataya düşmekten 
lspanyol muamması meydana çı· Bu haleti ruhiye foşis~lı·ri eı·rfü_:e- bir cevap vardır: Kuvvet. Sulhu eli- tahzir ederim.> 

kaııdanberi kralcılık taraftarları, bil- lendirmektedir. Fal.:mjistl,,., ne>!1<' kıt· ğer bütün devletler gibi biz de tak- Mareşalın nutkunu bitiren Ye açık
has:sa İsvıçrede sabık İspanya kralı ı~leri!•ı de Ple almak için, k1, l~vPtçı- dir ediyoruz. Fakat 'hakkın bazıları ça Hitleri telmih eden bu sözleri 
on üçüncü Alfonsun etrafında faali· !ere k:iışı 011ları tahrik etmı...K :-rti-rler. için c vermek > diğerleri için de «a1- cDanzig Polonyaıldır, Polonyalı ka
ycrte ı-... uln uyr rlar. Ci.di demokrasi taraftarı te~Pkkt.ii- mak> olduğuna hiç bir kuvYet bizi lacaktır» avazeleriyle karşılanmış -

Daha Serrano Suner Romaya gi - ıer kurulmaktadır Bunla.1'"\ ~çirrte ikna veya icbar edemiyecektir. tır. 
derken, maiyetindeki zabitlerin bir t'n r•1ühimmi (Antifa:?iı;t l:.:r:ı~1) d~r. Danzig, asırların bağlariyle Polon Müteakılıen halk ellerini kaldıru-
çoklan eski hükümdarı selamlamak Sözde spor maksadiyb L · ;-:>-:n ht:ı yaya bağlı bulunuyor. Danzig Po- rak şu yemini etmiştir: 
için fsviçreye gitmişlerdi. tarafta genç işçiler grup!a•ırna..:ta · lonya!ıın iktısadi ciğeridir. Polonya «Polonyanın ebedi kudı·eti uğrun-

f.,kat ortada iki mesele var: dır. noktai nazarını hiç bir şüpheye ma- da, harpte zafere kadar sarsılmaksı-
Evvela kralın ki molacağı? Bazı- Yiyecek maddeleri sıkıntısı gün- hal bırakmıyacak surette apaçık ta.;- zın çarpışmamıza ve sulh zamanm-

ları on üçün-;ü Alfons olsun diyor. den güne artmaktadır. r ih eylemiştir. Enternasyonal taah. da da feyizli mesaide ve heı·kesin 
bazıları ela onun oğlu Yuarıı kral 1927 ve 1935 sınıflar! terhis edil- hütlerimizden kaçınacak biz değiliz işbirliğinde bütün gayretlerimizi 
yapmak istiyor. Tahta talip olanlar mişlerdir. Fakat askerlere verilen ve Danzige knrşı bütün hareketleri- sarfedeceğimize yemin ederiz.> 
az degv il.. ispanya kral istiyor, kral tezkerede yeniden davet ihtimaline 
olmak istiyenler de az değil.. karşı askeri techizatını iyi vaziyette 

miz karşı tarafın hareketlerine bir 

Fakat, kral olan ne yapacak? İkin- muhafaza etmeleri ihtar edilmekte
c; mesele de burada .. Krai idare rr..i dir. 
edecek? Yoksa iktidarı Frankoya hı- Pirene mıntakasında Fransız hu~ 
r3karak İtalyan kralı gibi sadece fah- dudu civarına bazı asker! kıtalar yer 
ı i bi:: şahsiyet olarak mı kalacak ( leştirilmiştir. 

Paris • Soir Jaca mıntakac nda Huesca vilil 
lapıınya ve Almanya yetinin şimaline gönderilmek ~izere 

Almanva İspanyı yeniden in- on bin askerin gelmesi beklenmek -

lzmir Gümrük başmüdürlü
ğünden 

Tahminen 
beherinin 

fiati Mecmuu 
E:? etr:ıek icin kendi vası~elarmın k:I- tedir. .... N . ~ ~ıra o. 
fi olmadığını anlamıya başladı am~ Her halde demokrasilere karsı ve t 

Adet L. K. L. K. 
Kestane ağacından sağ h.'1smt do -

laph ve üstü çekmeceli yazı makina ma, hala itiraf r · iyor. «İspanyol imparatorluğuı. nun ~ tecı-
Gazete dö • rankı:ortu!1 Sen • kili uğrunda mücadele artmaktadır.· 

~ ... hastiyc1.d~1 ·i muhrıbiri f,p;nyanın Falanjist genç!er organizasyonu 
r·linde işçi bulunsa bile kullanmak na girecel: delikanlılar ~öyle yemin 
~çi nonların makineleri ve I!1alze - ederler: 
ınelni bulunmadığinı, mclcinevi «~atanı müdafaa edeceğimi Alla 
malzemeyi bulmak için d z ·ccne:Jt hın, lspanyanın ve Frankonun üze l 
hedisine li.izum olduğunu, ha1buk· rine yemin ederim.» J 

2 

1 12 12 

2 100 200 
sı masası 

160X80 cb'e.dmda üzeri yedi mi
lim kristalli sağ tarafı çekmeceli ve 
f apalı sol tarafı raflı ve yayh üzeri 
~ekmeceli kamilen kontraksiyonh.ı 
içi ıhlamur dış kısımları kök ceviz 
kaplama yazıhane 

ne Romnnın ven~ de Berl;'1İ1'1 İspan f mparatorluk için Ceb~liittarık ve 3 4 35 140 Arkası ve oturacak yeri maroken ma 
sif ceviz yazıhane ön iskemlesi 
Ceviz kaplama dört gözlü ve kapak
lı etajer 

, aya böyle bir kredi açamıyN·akhl ı- Ronsillon bölgeleriyle gPçmi;ı za . 
:n yazıyor. manlarda İspanyo!lardan çalınmıf 5 

Doktor Volhtol bir l:ac haft~ e ,. biitü~ ~öm ürgeleri ycni<len fethet · 

2 20 40 

ı · mek ıçın yorulmaclan mücadele ede 8 
vel spanyol istihsal mancLI ~.iv .. 

ceğirne y~min ederim.:> 
1 50 50 Bir tarafı storlu diğer tarafı kamilen 

kontraksiyonlu ceviz kaplama tele • 
fon etajeri Alman makinesi mübadel~si içın o·~ f b ., ıg~r tna bn ugün Sen Sebas 

Rurgo~a gitti. tiyendeki harp müzesinde şu ibar<" 3 
Müzakere suya düştü. MüzakP. '· okunur: «İspanyol k dınları çocuk 

l{la::.ik davu ra göre esnsen r:rnvar arınızı öldüren İspanvol kursunlar 

2 50 1 Amerikan yay üzerinde ileri ve ya
na yatar alt kısmı dolaplı ı:e otura
cak yeri ve arkası maroken yazıha • 
ne koltuğu. .. ak tP.. olamazdı. F!~.nkturt gazet~.; · değil, Fransız kurşunlarıdır. » - . 

co!..tor Vohltat.n vazik~i t~p ... nvol Hemen her tarafta yarının Akde 
} ükümeti.nin bu madd<!ter ü~erİ!lrte- nizini gösteren harit :llar asılmıştır 
l. noktai nazc.rını öğre?1me •ti.» r\ Bu haritalar Aimanyada bas•Jmıs -
~'Or. tır ve oldukca eskidir. Çün~ü İsk~n· 

Almanya muvaf fa.k.ye!si. lik ııc · derun sanca~ı Türkiy<!nin diye gös 
Llir bilmez: O, ya muvaffak '.>hır, v ~ •erilmiştir. Tanca j),., Cebdüttarık 
ı d ifaaf etmez. lspanya ·fın, Tunucı Kor~:ika Arn::ı. 

Paris - Soir vudluk İtalyan n, Filistin Araplarır 
fapanyada dahıli vaziyet gene meta1ibatı aracıınd"'dır. 

k rıştı Umumiyetle İs"1 v::ıcb. siyas~ 

542 

Yu uırıb cinsi f'b'at ve miktariyle tahmin bedelleri yazılı mo -
bilya yeniden imal ett'rileceğinden 2490 sayılı kanun hükiimelrine 
tevfikan ııç11< <•kr,iltme suretiyle y pıll!ta dır. Eksiltme 18-8-39 cuma 
günü saat 15 te lzmir gümrükleri bas müdürlüğüne bağlı ithalat giim
rüğü yanındaki leva:~1m ve ~tış servisinc{l.! yapılacaktır. 

Bu i~e istfrak edecek erbabı sanat ikametgah sahibi olmak ve 
939 mali yılına a1t unvan leskeresin1 hamil bulunmak tahmin bedeli 
Üzt>rinden % 7.5 hesab:y:C 40.65 kırk lira altmış beş kuruş nakdi te
minat vermPk li.zımdır. Bu iş hakkında fazla malumat alebinde bu • 
hınimlar eksil!me için tayin ediJen günden evvel her gün leva:rım ve 
5alış servisine rrıüracaat!a şartnameyi görebilecekleri ilan olunur.2822 

~ Ağustos 1939 SALI 

Sigara Tiryakilerine üjde 
Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 

müştekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
tavaiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki D p } 
Alman r. er 

'ın son 
icadı 

Sıhht ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerjni yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

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

MAZHAR ÖNGÖR 

1 

GÖLCÜK o 
Gölcük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konf o~ mev-
cuddur. Yemekler otel çok ucuzdur 

1 m.'.llfm:ill 

BRISTOL 
Beyoğlu da 

OSMANİYE 
SİRKECİ'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski ote)ciu 

B. Ömer Bengü 
. dir 4 4: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendisini 

sevdirmiştir ••• 
OtelJerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar •• lstanbulda 

oütün Ege ve lzrnir iler bu ote erde bu uşurlar .• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul elmİ· 

1ecek derecede ucuzdur. 

Izmir 
sın dan 

lzmirde Birincikordonda yaptırılacak olan 58.549 lira 59 kuı uş ke
~if bedelli İzmir ticaret kulübünün inşaası kapalı zarf usuHyle müna· 
kasaya çıkarılmış tır. 

1 - Taliplerin 2490 sayılı kanun ahkamına göre izhar edecekleri 
teklif ve 41 77 rralık muvakkat teminat mektuplarını 1-9-939 tarihi
ne kadar izmir ticarnt ve sanayi odası muhasebesine makbuz mukabi-

İspdnyoda F ranko nıuvarrAk ola- "'?1Ücadelenin 20 ağu tosa dor•ru şid 
m:!.yınca kabul edilecek olan hüJ,;;j detleneceği tahmin olunmaktadır 
ın et ~ekli hakkınCla mütaleP. cı.,rrlil'1e Filhakika bu tar"hte Franko mihver 
başla:ımıştır. devletlerine imzasını verecektir. 

00 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Zongu~dak Hor Bel'ş=ı Pari.- Konak caddesi meserret ote:i 39-40 

l 
}inde tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

2 - İhale 2 cyllıl 39 cumartesi günü saat onda İzmir ticaret oda
sında müteşekkil komite tarafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunundaki 
şartları haiz olduktan başka nafia veya belediye fen heyetinden bu işi 

hall:ev "nin _k:ymetli se gitti Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
me sa· Sl Londra, 7 (A.A) _Harbiye na- Müşterilerimizin bir kerre görmelerini tavsiye ederiz •• 

Zonguldak, 7 (A.A.) - Ilalkev:- ~ı~iu~·!!~reü~:;~s~:;;s: b~::!i:~e:: -~\\itlllllllllllllll 111111111IB111111llh.18llllllllllll 111111111 .. 
miz tarafmaan tertip edilen ve bü- · t' K d. · · p · t h' b' · ~ 
tün Zonguldak halkının kadınlı er - ya~i ş~hs.i~etle gör~şmeler yapmıya-

mış ır. en ısının arıs e ıç ır sı- ı 

kekli davetli bulunduğu Türkali köy cagı bıldırılrnektedır. 

gezisi so.-, ete şilepin tahsis ettifi _ 

m·om vapurl1 n~ başta valimiz parti iz mir sicilli ticaret i 

::~~:11a:~1:
1~::w:~:r:ş::rık~:~::~~ memur u~undan: ı 

~ .. .. SALİH ÖNCEL) ticaret un- , 
Jar oldugu halde dun yapıldı. Turka- . 1 1 . d . d = 

vanıy e zm.r e yemış çarşısın a es- = 
lide civar sekiz köyden 150~ ~öj~lü ki gümrük sokağında 1 numaralı ya- ı-
toplaıımıştı. Bandonun çaldıgı ı,,tık-1 zıhanede üzüm kutuları ambaltı.j -: 

lal mnrşı ile bayl'ak çek~e merasimi l işleriyle uğraşan Salih Öncelin lşl.rn 1 
yapıldıktan sonra halkevı adına baş- ticaret unvanı ticaret kanunu hii- 1 

• 
IANKI 
• , o 

. 
1 , . 

Bozuk ve fena döşemeli yollarda 
nin temin ettiği konfoTl<ı hic sarsılmadan ve süratle 

500 
SPOR 

yapabileceginc dair fenni bir ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname, proje, kesif ve saaireye ait evra~ 

kı beş lira mukabilinde oda muhasebesinden alabilirler. 
6 8 

.. ınımmıı .. mmmı m1111111111111 ıımnmı: 
2848 

1111111111 ıı 

1939 Motorsiklet • 
ı 

1f1A .N Kİ Amortisör eri 
seyahat edebileceğiniz yegane rakipsiz motorsikletlerdir •. 

kan Ahmed Gurel, parti başkaı~ı kümlerine göre sicilin 2560 numa_I= 
Te'\'iik Bilgin gezi ve gayesi hakkın- rasına kayt ve tescil .ed'ldiği iJan ı= 
ela söz söylediler. Alflkadar daire olunur. := 
ıuüdtirleri de köylü ile alakadar ok- İzmir sici!li tic;ret memurluğu 1 

resmı mührü ve F. Tenik 
rak onların sorul arına cevaplar ver-

imzası 
diler, ihtiyaçlarını kaydettiler. 1000 ~~~~~-~~~~~~~~ ~ 1 1 , ____ ......._.. _______ ,, köylü) e halkevi öğle yemeği dağıt-

tığı gibi ayrıca eh P zak verildi ve 

biitlin köylere 1dtap ve gazete dok

torlar tarafından da ilaç dağıtıldı. 

1Ialke1ij koliarınm dil, tarih ve folk

lor ·ncclemell~ri yaptıkları bu gezi 

Zayi ~ 
76500 numaralı cüzdan Sarsıntıyı tamamen yok eden Hidrolik amortisörler. lhtizazı yok eden elestiki direksiyon, ayakla değişen 4 vites 

SPOR ve SEYAHAT moclelleri 
4 tip üzerine 

Türkiye Umum acentesi 
K 1 Fırka 6 alay 25 bölük ı ölü 

tüfekçi ustası Tahir oğlu Hüseyin 
Fevzi Güleryüz ki.inyes:ni havi maaş 
cüzdanımı zayi ettim. 

ylr>c hakiki bir şehir Ye köy kay- Yenisini alacağ mdan eskisinin Telgraf /zmir Avni telefon 3513 
Avni Nuri 

.l\1eserretçioğ ·u 
na., 1 samimiyeti ve büyük bir ne- hükmü olmadığını ilan ed-0rirn. ı ~ 

e i. ·nde p;eçti 1 Sökede Hüseyin -9//Jlf@Alllllll!W&lllllllJ~llllllll 11111111 11111111 

---

~ -----

---------

-e -== e 
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~ Komisvorı-ı llcinları 
lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komiıyonundan: 

. 

. 
1 - Diyarb:ıkırdaki Birliklerin Hayvanlarının ihtiyacı için 

(523.400) kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 16 Ağs. 939 Çarşamba günü saat 1 O da Diyar

bakır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muhnmmen bedeli ( 18.3 J 9) lira olup muvakkat teminatı 
( 1373) faa (92) b""Uruştur. 

4 - Şartnamesi her r.i.in j zamanında Komisyonda görülebilir. 
5 - Tal iplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar 

teminat ve teklif mektuplarını kanunun 32. inci maddesine 
uygun olarak Komisyona teslim etmeleri şartbr. 

29 3 a n (2732) 

lzınir levazım amirliği &atın alına komisyonundan: 
1 - DiyArb:ıkır Kor merkez birlikleri ihtiyacı için ( 1, 150,000) 

ikilr buğaay kırdırılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konul
mustnr. 

2 - Eksiltmesi 22 ağustos 939 salı günü saat onda levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı (20700) lira olup muvakkat teminatı 
·(1552,5} liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - !steklileri nteklif mektuplarını kanunun 32 inci maddesine 

uygun olarak eksiltme saatından nihayet bir saat evveline 

...... kadar ikomisyonn vermeleri ilan olunur. 3 8 ~ 3 18 2806 

Bomovo tümen satın alma komisyonundan: 
- Tümen birliklerinin ihtiyacı için 248000 kilo odun açık ek

siltme suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ihalesi 14 ağustos 939 pazartesi günü saat on dörtte yapıla· 

caktn. 
3 - Umum tahmin tutarı 3~6_8 lira olup ilk teminatı 298 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . 
S - fsteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ibraz etmek mecburivetindedirler. 
6 - lstekelilerin teminatları ile birlikte yukarıda bildirilen gün 

ve saatta Bornova askeri satın alma komisyonuna gelmele-
......____ ri ilan olunur. 30 4 8 1 2 2737 

lzmir levaıım amirliğığ satın alma komisyonuııdan: 
- Afyon kor merkez birliklerinin senelik sığır eti mukavelesi fes 

hedilmiş oldı.ığundan müteahhit nam ve l)eaabına 40 ton sığP 
eti açık eksiltme ile 9-8-939 çarşamba günü saat 14 deAfyon 
As. Satınalma komsiyonunda ihalesi yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin kilosunun muhammen bedeli kuruş olup temi 

3_ 
natı 600 liradır. 
Sığır etinin evsaf ve şeraitini öğrenmek istiyenler her gün, 
isteklilerimle teminat makbuz ve mcktuplariyle ihale günü 
belli saatte AfyQn As. Satmnlma komisyonunn gelmeleri. 

"- 23--28-3--8 2638 

l2;ir leTazun amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Camkkale müstahkem vemki birlikleri için eksiltmeğe ko -

n~lan 16000 kilo pirince 3/8/939 per§embe rrünü talip çık -
madığmdan 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre on gün 
uzatılarak pazarlığa bırakılmı§tır. 
14/8/939 Pazartesi günü aaat 11 de pazarlığı Çanakkale 
müatahkem mevki aatınalma komiayonuncla yapılacaktır. 

3 -- Pirincin beher kilosu 24 kurut olU,p muvUkat teminatı 2S8 
liradır. Taliplerin muayyen günde muvakkat teminathrı ile 
birlikte komİ!yona müracaatları. 

zmir levazmı amirliği astın alına komisyonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için kapalı zarfla ek

sHtmcğe konulan 100 ton sığır etine 1/8/939 salı günü talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40. maddesine göre bir 
av müddetle uzatılarak pazarlığa bıraktlmıştır. 

~ - Pazarlığı: 17/8/939 perıembe günü ıaat 11 de Çanakkale 
ı Müstah'.kem nıevki S"<llınalma komisyonunda yapılacaktır. 

- Sığır etinin beher kiloau 25 kuruş elli santimden 28500 lira 
kıymet biçilmiştir. Muvakkat teminatı 2137 lira 50 kuru,tur. 

4 - Talipler belli gün ve saatte muvakkat teminatları ile birlikte 
müracaat JarJ. 

mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 '- Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonu ıçın pn -

zarlıkla sabn alınacak 150 ton lavamarin kömf'l'Üne 31 /7 /939 
gfüiiİ talip ~ıkmadığmdan 2490 sayılı kanunun 43 . maddesi
ne göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakllrnıştır. 
Pazarlık günü 28/8/939 pazartesi günü saat 1 l de dir. 
Taliplerin muvııkkat teminatları olan 202 lira 50 kutuş ile 
birlikte mu~yycn günde komisyona müracaatlan. 

1 ir L~azun Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
....._ lstanbul komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 1 280 

lon yulaf aat1n alınacaktır. ihalesi kapalı zarfla 22 /Ağustos 
939 aah günü saat 15/30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
65280 liradır. ilk teminatı 4514 liradır. Şartnamesi bedeli mu
kabilinde wrilebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuzu veyi\ 
rnektublariyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalariyle beraber 
ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek· 

tupJarmı Fmdıklıdg komutanlık aatınalma komisyonuna verme-
leri. 8-13-18-20 

~lisim Ayazpaşada İSt . .......,,_a_n~b-u-lw 
lltıdarma satın alma komis
>onundan: 
ı ....... 

Jandarma ihtiy:ıcı için sekiz bin yedi yüz seksen lf ilo yüz ço-
rap ipJiği kapn?ı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve eksiltme
Bi 16 ağustos :;g tarihine rastlıyan çarşamba günU saat 15 te 
Ayaspaşada Oll sekizinci jandarma mıntaka komJtanlığı bina 

......._ Slndak: komi::) onumuzda yapılacaktır. 
ıtuhnmmen bc>del yirmi beş bin yirmi üç lira ve ilk teminat bin 

......._Sekiz yüz yetm"ş :ıltı lira yetmiş üç kuruştur. 
Şart kağıdı her gün komisyonda görülebildiği gibi yüz yirmi 

....._ altı kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
lstekJilerin Tophnnede istanbul levazım amirliği muhasebeci
li[.ıi veznes·ne yatırılacak ilk teminat makbuzu veya banka 
hankn kefale-.; mektubu ve şart kağıdında yazılı vesaiki de ha
\'i teklif mektup'ann ımezkur günün muayyen saatinden bir 
saat evveline kadar komisyonda bulundurmalar ıliizımdır. 

1 4 8 12 6598-2724 
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(ANADOLU) -----
Maarif vekilliğinden: 

1 - 2259 say~h kanunun tatbikine dair olan talimatnameye ıgöre 
ilk okulların 4 iinci.i ve 5 inci sınıfları için iki cildden miiteşekkil bir 
Tarih kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 Eylul 1939 dan başlamak ve 29 şubat 
l 940perşembe günü akşamı bitmek üzere alh aydır. 

3 - Mi.is:1bakaya iştirake karar verenlerin 30 ikinci teşrin 1939 
perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine mü
racaat ederek bu rr.üsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak 
bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakcıda birinciliği kazanan kitap serisi 3 yıl sıra ile okul
larda okutulacak '\{' müel1ifine her yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. 1kinci c1kan kitap s"'İsini yazana bi defaya mahsus olmak il.zere 
bir~.ıcinin mü-ellifıinc 'erilenin bir yıllığı, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci çı
kanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya .gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
makinP- ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif 
Vekilliği neşriyat müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermelrri lazımdır. Kitaba konulacak ıresiın, şekil, grafikler vesaire
nin asıllannm yalnız. bu rıushalardan birine ve yerlerine konulmuş 
bulunması kafidir. Müsabaka)a basılmış bir kitapla girenler de kitabın 
üç nu~h ... sını vf!recek \·eya göndereceklerdir. 

6 - l\(üsabakaya girenlerin eser müsveddeleriyle birlikte, eserle
ri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Maarif Vekilliğine üç yıl
lık bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılı
§ının son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında ta
yin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten 
tasdikli bir taahhüd senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarcia bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik va
sıfları gösteren ~aı tname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd sene
di formülü Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. Mek
tupla istiyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermleri 

4 8 2812/3487 

vekil .ğ.nden: 
1 - 22S9 savılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

ilk okullarm 4 ün~fi ve 5 inci sınıfları için iki cildden müteşekkil bir 
Aritmetik kitabı yazılması müsabakaya konulmu~tur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 Eylul 1939 dan başlamak ve 29 şubat 
1940perşembe günü akşamı bitmek üzere altı a.}7dır. 

.3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 ikincci teşrin 1939 
perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine mü
racaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak 
bir numara ala~akl.:ırdır. 

4 - Miisabakcıda birinciliği kazanan kitap serisi 3 yıl sıra ile okul
l~rda okutuln:::ak V'! müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çı'<~n kitap seisini yazana bi defaya mahsus olmak üzere 
birincinin mitcJlifine verilenin bir yıllığı, 3 üncü, 4 Üncü ve 5 inci çı
kanlara dn bir defoya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabaknya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üze~e 
nıakine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarıf 
Vekilliği nesrivat müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri lazımdır. Kitaba !konulacak resim, ekil, grafikler vesaire
nin asıllarının yalnız bu nm=bnlardım birine ve yerlerine konulmuş 
bulunması kafidir. Mü~abakayn basılmış bir kitapla girenler de kitabın 

üç nnşhasını \ erec~k veya göndereceklerdir. 
6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddeleriyle birlikte, eserle

ri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Maarif Vekilliğine üç yıl
lık bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılı
şının son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında ta
yin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten 
tasdikli bir taahhüd senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik va
sıfları gösteren sartnarne ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd sene
di formülü Maarif Yekil1iği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. Mek
tupla istiyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermleri 
lazımdır. 4 8 2813/3488 

Aydın vilayeti Da.mi encü
meninden! 
Tutarı 

2600 
Adet 

400 
Cinsi 
iki ki§ilik okul 
Sıra11 

Muhammen bedeli 
6 lira. 50 ko. 

Vilayet ilkokul için dört yüz adet okul aıraaı 1 ~-8-939 tarihli pcr
fembe günü saat on altıda vilayet daimi encümeninde ihale edilmek 
uzere yirm igün müddetle açık ekailtmeye konulmuıtur . 

Taliplerin yüzde 75 teminat açkeleriyle eö:ı.ü geçen gün ve ıaatte 
2490 sayılı kanun mucibince lazım olan vesikalariyle birlikte vilayet 
daimi encümeninde bu1unmaları. 

fazla malumat almak iatiyenlerin her gün maarif müdürlüğüne ve 
vilayet daimi encümen kalemin emüracaatları. 2 5 8 13 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 -Şartname plan ve keşfi mucibince J?8rlayıcı ve ~atlayıcı mad
delerin nakline mahsus tekneye konacak bır adet motor kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Mµhammen bedeli• 795 7 .50 Hra muvakkat teminatı 1346.81 
liradır. 

3 - Eksiltme 24/8/ 939 Perşrmbe günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname plan keşifmımeler her gün Levazım şubesi mü
dürlüğü veznesinde 89 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle 'fo 7 .5 güvenme pc.rası makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatından bir saat evveline 
kadar mezkôr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
la-z:ımdır. 29 4 8 12 (5563/2695) 

Söke belediyes lnden: 
Pınk için 20 adet clöl<.me kenepe yaptırılacal-tır. Bedeli muhammen 

260 liradır. Eksiltmege İ§tirak etmek istiyenlerin 24-8-39 pertembe 
günü ıaat 16 da belediyede hazır bulunmaları ilan olunur. 

8--12~16--20 2876 

.. 
<.SAHiFE l ı) 

ilin 
Ordu hasta bakıcı hemşireler oku. 
luna ait bazı izahat ve okula kayıt 

v~ kabul şartları 
1 - Hasta bakıcı hem~ire yetiıtirmek üzere Ankarada M. M. v .. 

kiJeti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 
2 -- 3433 sayılı kanun mucibince hu okuldan mezun olacaklar, 

memur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olan1ar altı senelik m~buri hizmetlerini Ordu haa

tahanelerinrle yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memlekettelci 
bifüin sıhhi teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - T o.hsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara 
a:l·da 5 lira harı:lık verilecek ve iaıe ve ilbasları tamamen okula ait 
o11:cıaktır. 

5 - Okuldan mezun o1aniar, barem kanununa göre 17.S asli 
m:.ıastan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğala
at.ktır. Bu zaman dahi ia~, giydirme ve barındırma orduya ait ola. 
caktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları ıunlardır: 
a) Türkiy~ Cumhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırkındaı 

bulunnmk. 
b) Sıhhatı yerinde ohnak ve durumu her iklimde va"Zife görme• 

ğe mwait bulunmak (Bunu her hangi bir hastahane heyeti raporu il 
tevsik ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c) Yaıı on altıdan aıağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
d) Kendisi, ana babası iffet ehlinden olmak (Bu vaziyet polis

çe tevııik cUirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e) En az Orta okul tahsilini lbitirmiı olmak veya bu derecede 

tehsil gördüğünü iıbat etmek (Tasdikname suretleri musaddak olarak 
eklenecektir.) 

f) Evli veya nişanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bo§ananlarla 
kocası ölmüf olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir 
müsbit evrak keza eklenecektir.) 

s) Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terk ettiği, yahut 
evlenmek suretiyle veya diğer inzibati sebeblerle olo\ldan çıkarıldt~'1 
yahut alb senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya {am1lm1amadığ! 
yahut aıhhi sebebler dııında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk 
ettirilecek mektep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği 
ve1ıikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden tasdikli ve kefilli 
bir taahhüdname vermek . 

8 - Bu evrak sahipleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Ahıncı maddedeki evrakı tamanlıyanlar bunlara Ankarada· 

İ<'iler M. M. Vekaleti Sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerin· 
dekiler Valiliklerine, kazadakiler Kaymakamlıklara takdim edecekler 
ve bu yol ile M. M. Vekaleti Sıhhat itleri dairesine yollanacaktır. Mü· 
raca.atların 25/ Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
ı yni makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduiu Anka.raya kadar 
serf edecekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti 
Sıhhat işleri dairesi reisliği) ne hitaben yazacaklan dilekçede bunu tas
rih edoceklerdir. 19 23 27 31 4 8 13 17 21 25 

29 4 8 12 16 20 23 27 30 4 8 12 (1718) 

ıwı. ıvı. \1. IJeniz LevazımSatın 
A ma Komisyonun an: 

Miktan 
Cinsi Kilo 

Tutya beyazı 12.000 
Kristal bezir 29.000 
Neft 7.000 
Ham bezir 1 5. 000 
Kaynamış bezir 1.000 
Kurşun üstübeç 2.000 
Kaba üstübeç 9.000 
Sülyen tozu 26.000 
Glotelin 40 
Helyogen blao 40 

1 - Tahmin edilen bedeli 44 320 lira olan yukarıda cins ve mik
tarı yazılı on kalem boya malzemesi 15 Ağustos 939 tarihine 
rastlıyan Salı günü saat 14.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmustur. 

2 - tik teminat 3324 lir.- olup şartnamesi her gün komisyondan 
222 kuruş bed"'I mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 & yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpasada bulunan komisyon baş-
kanlığımı vermeleri. 29 3 8 13 (2720) 

Kı:raya verilecek Çamlık Oteli 
Devlet Demiryolları 8 inci islet-

• 
me komisyonundan: 
Çamlık istasıc.;ıu civarında kliın idnı·emıze ait otel binasiyle mOş. 

temiliitmdan zeytinlik, nr&zi ve çamlık şartnamesi mucibince bir sene 
müddetle kiraya yerileccktir. İhalesi açık artırma usuliyle 21-8-989 
tnrihinde saat 15 de Alsancakta işletme binasında topJnnacak ko -
misyonda yapılnc.akhr. !\Juhammcn kirası senevi (500) liradır. 

Şartnamesi işletme komisyonunda ve çamlık i tasyon şefliğinde gö
rlilebilir. 1 teklilerin (37,50) liralık muvakkat teminat makbuzlarlyle 
rnuan·cn vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 5-8- 11-15 2836 

1 inci ve dokuzuncu işletme memurin ve müstahdemini için bir se
ne zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf usuliyle 
bilmünakasa yapılacnktır. E1bise ve paltonun kumaşları idarece veri
leçek harç ve imaliyesi müteahhide ait olacaktır . 

Bu işin muhammen bedeli 23536 ve muvakkat teminatı 1765.20 
liradır . 

Münakasa 21-8-939 pazartesi günü saat 1 1 de sirkecide 9 uncu iş
letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. lstek1ilerin 
teminat ve kanun\ vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ay
ni gün saat 1 O na kadar komisyona vermeleri lazımdır .. Şartnameler 
paraıız olarak komisyondan verilmektedir. 6 8 J O J 2 5814-2814 
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ADRIATICA. s. A. Dl Ll!VıtTE't KURULUŞ TA RlHI 1888 ~ a a as 
Albano (ih~~~l)Gti-1?~inde Vapur aeentası Sermayesi: 100,000,000 Türk liraaı Şube = 

saat 8 ele gelerek snat 23 te l\Iidilli, Birinci Kordon R.EES bina11 • _ J d• 262 ~ 
Se!anik, Dedenğaç, i tan bul, Burgaz, TEL 2443 ve aJan aae l =. 
Varnn, Köstcnce~ e hareket edecek_ ~ONDRA HATTI Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri =: t 
tir. cAdJuatnnt> vapuru 10 temmuz- _ 

Zara motoru 7-8 tarihinde saat 8 da gelip Londra için yük alacaktır. 
de !'ele ·e { 8-8 • aat 17 d' Pire; kor- LİVE~POL lIATTİ 
fo Porte f<'d..ın. B · d · ,. 1 cALGERİA .. ·o vapuru 20 tem· , , , u • rı zı, a ona, . 
Drn" r-

1
.,., ,_ 1 , 1 • z F' muzda Lıverpoldan gelip yük çıka-

.,,. '-' •• v , a.a ı. ~ara, I\'U-
me T ·\. • \ y. 1 h . k t. . racak ve ayni zamanda Live!"pc' : · 

, aı e e .. k 1 k 
dece' . ·. yıı a aca tır. 

1 --
1 
1 

• 

Telefon: 3438 --

C". tt.ı D i Bari mo örü l 0-8 t:ı.ri
hinde <ıa' ele gelerek ayni gün sa
at 17 dt> t<ınbul, Pire, Napol", :rıınr
. ilyn ve ("eııo\'aya hareket edecek
tir. 

Deutsche Le
vante Linie 
G.M. B. H 
Hamburg 

1 
~-=· = ~~~~~ = 

;~['.":~-ı· ·-ıl ~ 
Bl'"oni motorü 10-8 tarihine snat 

13 te: ır lerek ayni gün saat 17 de Pat 
mos, Lcro~. Kal mnos, i tanköy, \'e 

"' --~~ ,. \ :::::& 
,.,- ılt- = 

··~ i , .. ~ 
Rado. a hı.rE ket edecektir. 

DEUTSCHE LEV AXTE LDHE 
G. M. R. H. HAl\IBURG 

~ = 
Brioni motörü 14-8 tarihinde saat 

8 de geleıek 15-8 saat 17 de Pire, 
Korfo, Porto. Edda, Brindizi, Valo -
na, Drn". <, avoza, Spalato, zara, . «l\Iih.\s:» vap. 20 temmu~da bekle· 
Fiyum , 'T" ":.. te ve Venediğe hare- nıyor, 22 tenımuza kadar Anver, 
ket er, c • l. •• Roterdnm. Bremen ve Hamburg için 
ROY.' • .... EilLANDAIS KU:!.\IP- yük alacaktır. 

PANYASI cHeraklea > vnp. 8 nğus~osta bek-
Hercule., vapuru 7-8-939 tnr!hinde leniyor, 5 ağustosa kadar Anvers , 

gelerek no~terdam, Amsterdnm, ve R.~~erdam Bremen ve Hamburg içirı 
Hamburg limanları için yük alarak Y T al~cnktır. 
hareket e lecektir. ahlıye: 
P:gınalion vapuru 21-8-939 tari- 1 , , v w 

h . d 1 k R tt d A t c thnxa> 'ap. 10 ngustorn dog!'ll 
ın e gC' ere o er am, ms er - . ti n b k r I . . k beklenıyor, Hambnrg, Eremen ve 

l
am, kvel nmk tur d ımkntn. an ıçın yu Anversden mal çıkaracaktır. 

n nra mı e ·e e ece · ır. 
SVENSKA ORİENT L1N1EN 

Para biriktirenlere 28800 Fra ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dai'ıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 ~ 250 c 1,000 c 

40 c 10'> c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c :?O < 3,200 c 

--
--
----

Tam konfor, bol güneş, saf deniz,. ha· 
vası, temiz nebatlar ve müşterilere 

karsı daima dürüst muamle 

-
i 
1 
1 
1 

1 
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Brageland motörü 15-8-939 tari- ARl\IEMENT DEPPE DJKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ~ene içinde elli liradan aşağı = = hinde gelerek Rotterdam, Hamburg cE 
Sk d

. 
1
. 

1 
• • ..k spagne:> vap. temmuz sonların::ı 

\•e nn .navya ıman ~rı ıçın yu · doğru bekleniyor, Anvers (doğru) 

düşmi.renlere ikramiye çıktığı takdirde 7c 20 fazlnsiyle verilecektir. 
Kur'alar ~enede dört defa, 1 eylUI, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 
= Konak önünde ve her türlü nakil vasıtalarının taksim olduğu 1 

bir yerde İzmirin büyük bir ihtiyacını kar,ılıyan Nezih bir aile ı alar~~ hareket edecektır. . için yük alacaktır. 
Vıkıngland motörü 21-8-939 tarı- _ yuvasıdır. En büvük şehirlerimizdeki otellere muadil o~ 

hinde gelerek Rotteıdam, Hamburg ARl\TEl\IENT H SCHULDT 
ve Skandinavyn limanları için yiik D b 26 d 

•lmlllllllllllllllllllllHlllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"lllllllll .. ~ = ::s 

:: Taze, Temiz, Ucuz ;~ (lzm·rAnkarapalas.) 1 1 k h k t d kt
. « u urg vapuru temmuz a 

a ara are e e ece ır. b k · 
ZEGLUGA POLSKA KUMPAN- e lenıyor. Anvers, ~oterdam, Bre-

= '-' .A. = = Soğuk ve ııcak banyolu kaloriferli, müteaddid F ri,erli olduA.:::::: - 1 L A ç =- =_ gıc8'bmi,1.deır~.nefiı yemekler veren lokantayı ve mükemmel putaneyi:=_;;;;;==ı 
y ASI men ve Hamburga yuk alacak\ır. 

Levante motörü 25-8-939 tarihleri-
ne doğru beklenmekte olup Anvers, Den NOl'ake Middelhavılinje: -
Dnnzig, ve Gdynıa limanları için yük 
aJnrnk hareket edecC'ktir. cBosphorus> vapuru 30 ağus -

HOLLANDA AVUSTVRALYA tostan 1 eylule ka::!ar Dieppe ve Nor- _ l J J = - ( J • '• A k l ) 
HATTI veç limanları içın yük alacakhr. Her tür.Ü tuva et çeşit eri - s zmır ın n ara pa a ı ~ 

Springfontein vapuru 30-9-939 ta- c:Belkis> vapuru 25 eyluJden 28 - = = e 
rihinde Avusturalya ve Yeni Zelan- eylCıle kadar Dieppe, Dunkerque ve - • h = ~ Bugün memleketimizin en modern müesseselerinden biri olduiu§ 
da limanları iç"n yük alarak hareket ~orveç limanları için mal alacaktır. = 1 a ar - = kadar her keseye de elverişlidir. § 
edecektir. « Bosphorus~ vapuru 25 ilk te!lrin = Sıhh h · - ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllll lf 11111 

SERViCE ;~~~~;~!s~m· AIN den 28 ilk te~rine bd.ar D.ieppe, Dun - B-.darak Bllylik 
0:.ı:;ç~:ı .. 0 :::.

1 
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Peleş vapuru 1-Eyliil-!>39 tl\afrihi~l- ~;~que v~ N~rveç ıçın yuk alacak - .... 11111111111111111111111mıınnumm1111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. -. = Alsan<:ak vapur iskelesi civarında ve 
de gelerek Malta, Cenovn, ve .. ars1 · 
ya limanları için yolcu ve yük alarak AMEP.İCAN EXPORT LfNES ine. alacaktır. ru bekleniyor, Köstencc Galas ve Tu- deniz sporları gazinosu karşrsında 
hareket edecektir. c:Eksmoon vap. 23 temmu;a doğ cKas~9.> mot. 27 temmuza doğru na limanları için yük alacaktır. - Yeni Hayat Aile Gazinosu 

1Iandaki hareket tarihleri ile nav- ru bekleniyor, Nevyork için yük ala- bekleniyor, Beyrut, l skenderiye ve Vapurların hareket tarihleriyle -
Junlardaki değişiklik1erden dolayı caktır. Portsaid limanları için yilk alacaktır. navlunlardaki değişikliklerden acen- -
acentemiz mesul"yet kabul etmez. D. T. R. T. te mes'uliyet kabul etmez. -
Daha fazla tafsili'ıt için ikinmcikor- cTisza:. mot. 27 temmuza doğru SERVİCE l\f ARİTİME ROUMAİN Daha fazla tafsilat almak için 
donda FRETELLİ SPERCO vapur a- bekleniyor, Tuna limanları için yük cOituz> vap. 28 temmuza doğra 1 Birinci Kordonda 15<:" No. da W. F. = 
centesine müracaat edilmesi rica O· alacaktır. bekleniyor. Köstenı::e, Galas ve Tun,\ Henry Van der Zee vapur acentalı- _ 
lunur. cKassa> mot. 12 ağu~tosa doğru limanları için yük alacaktır. \ ğma müracaat edilmesi rica olunur. -

Telefon - 2004 - 2005 bekleniyor, Tuna lirnnulan için yük cDurostou vapuru 4 Ağustosa doğ TELEFON: 2007 /2008 -·- .-
a 

1939 K~ Tasarruf İkramiye Plô:nı 
~~~~~~~------.. ••H•~•~M•-411 .... _. __ ~~~~~~-

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

K ur' alar· 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci 
• tesrin tarihlerinde çeki,ecektir ' 

,111111'' IKRA MI YELER 'I 11111 11111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

1 Adet 2000 liralık 2000 lira ~ ---
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1 
-1 - . ~ 

Sahibinin Sesi ve Kolombiya plaklannda değerli bir ~h~r.1 
_ mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Set• P~ -~ 

larında meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve.;.t .. ~ 
turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet M ~ 

Mevsimin en yenilik· feri l stanbuıdan getirtmiş olduğunu müjdelemekle şeref duyar.kt.J·~ 
/erini bayan ku a-t- _ Mevcud yüksek saz v_e f' e.c~iye ile Mualla g~bi tanınrn•~ı~nce~ 

8 " 500 - " 4000 .. 
16 • 250 .. 4000 • - --

--- 60 • 100 .. 6000 .. --- 95 .. 50 4750 - il ,, 
m Y yucu bay~nları ~utla~a dml.e~ınız. ~~f hav<~, nez~h saz ~e eg olan~ 

larıntn er kek kumar = ile UCUZ hır vakıt geçırmek ıcın lzmırın yegane aıle gazınosU 
_ 32000 = /arının en eyisini I= müessesemizin en mü.ş.kiilprse~d ehı~ zev.ki ~ahi tatmin eder. 

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111 .11nnını I b rahim Kara kaş = Sayın mı 1 ş t e rı ! c n m ı z : n hu f ı r s ~ t 1 

1 T. lş Bankasına para yatırmakJa, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayru 1 tan alınız. kacırmamaları~ı t~vc:;iv, orle"l'1 • : 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz = 1 
• l''ll 111 ~ 
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