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taarruz Ruslar büyük bir 
Japonlar çekilmezlerse 

planı hazırladılar 
ta}lyareleri faaliyete 
hazırlanıyorlar 

Rus 
Turizim işte i .geçmeğe 

sokulması dahiliye bakanlı
ğından bütün ilbaylıklara 
tamim edildiği malumdur. 
Bu işleri mihverinde çeviren 

Rusm reşalı Japon şehirlerini bomb lamak için iz· isti or 
----~--~--~~------~-------~ .... · .. ------~~~----~--~----~~~ 

Valimiz bay Fazla Güleç, 
iki ilç defa kaymakamlara 

ve yakın kasabalar belediye 
reislerini davet ederek esaslı 
kararlar ve di ve bi rçok yer
lerde de faaliyete geçildiği 
şükranla görüldü. Hususile 
dünyada mevcut yıkılarao 
en zengini vilayetimiz hudut· 

Dokuz saat ateşi •• suren top 

Cumhur hükümetimizin son 
günlerde türizm meselesine 

atfettiği ehemmiyet cidden 
takdirlerin fevkindedir. Mem· 
leketimizin her tarafında bu 

iıle uğratılması ve şimendi
fer güzergiblarıoda bulucan 

kasabaların ve yakalara yakın 
yerlerde bulunan şehir ve 
kasabalardaki oteJJerin ve 
lokantaların modern bır ıekle 

ları içinde bulunduğundao 

kıymetli valimizin meşkür 
hiaımetlerile lzmir ve hiotcr
lanhnm türiwtik bölge sayı 

larak proğrama ithal edil
mesi pek büyük ve çok ve
rimli ve isabetli bir karar 
olmuştur. Bir taraftan imkan 
nisbetinde oteller, gazinolar 
ve lokantalar intiıama so
kulurken, diğer taraftan 
bir an evvel yolların yapıl-

- Sonu 4üncüde -

------------------~- ... ----------------~---
Yarın İzmir - Aydın muhtelit-1 

leri m çı var 

Fuarımız açık bulunacağı 

20 Ağustos 20 Eylôl günle· 
rinde spor scverlare çok 
Zengin sürprizler haıarluıdı • 
iı malümdur. 

Bu ayın 21 inde Çeklerin 
nıaıhur Slavya takımı ile 
nıuhtelitimizin yapacağı ma · 
Ça bir hazırlık olmnk ve 
ınubtelitimiıi kuvvetli bir 

takıma kartı alacağı vaziye · 
ti yakından görüp bir fikir 
edinmek maksadı ile Fudbol 
Ajanımız takımımızı Aydın 
muhteliti ile karşılaştırmağı 

münasip gi>rmüttür. 
Bu akıam ıehrimize gl)· 

lecek olan Aydın muhteliti 
bu gliae kadar İzmir saha
sında çıkardığı takımların en 

kuvvetlisiai çıkaracak tıs . Zıh· 

ni, lsmail, Nurullah, Muhte· 
şem ve Fıkret gibi b.mirin 
birinci ııD\f takımlarında yer 
almış fudbolcularını kadro· 

sunda bulunduran Aydınlalar 
lzmir'e karşı bir şeyler yap· 
mak istediklerini sezer sıibi 
oluyoruz. 

Mubtelitimiıe gelince,o· 
yuncularımızı ancak antern
manlarda görebildik, maçta 
ne yapabilecekleri hakkında 
henüz bir fikrimiz yoktur. 
Bu bakımdan maçın enteresi 
fazlalaııyor. 

Hüliaa yarınki maçın neti· 
ceıini her zamanki gibi ev· 
velinden tayin etmek doğru 

- Sonu 4 üncüde -

iSTER GUL iSTER AGLA 

P.srıs (t{cdyo) - Huoutt.ıt 

bulunan R1.1s alayları Çanko 
fen tcpeleıini geriye almak 
için büyük bir taarruz pili ı 

hazulaımştır. Taarruz.un bu· 
gün ve yarın yapılması çok 
muhtemeldir. 

Paris (Radyo) - Rusların 
idare heyeti çok uzun süıco 
bir toplantı yapmışlar ve 
Çankofen hadisesini göı ü 
şcrek bazı cezri kararlar ver· 
miş:erdir Eğer Japonlar bu
dudlardan askerlerini çek· -.... ·-·· ......_ 

Toplantıda 
~1areş lınıız da hazır 

bulunacak 

I 

Istanbul (Husuıi} -Anka~ 
rada toplanacak olan vekiller 

heyetine Mareıahmız Fevzi 
Çakmak da iştirik edecektir. 

Bütün ihtiyaçlarımız Camla Temin 
Edilecekmiş ! 

Cam son zamanlarda önem liazanmağa başlamıştır. Yakında lzmir Fuarında camdan 
adam gi>recekıiniz. Camdan adam yapıhyormuı. pek yakında jiletlerde camdan olacak ve 
hepimiz ucuz ve daha keskin olduğu için bunlarla lraş olacakmışız. Bundan maada tence· 
reler camdan olacak ve dııarıdan yemek nasıl piştiğini, kaynadığını görecekmişiz. Bundan 
ıonra öyle anlatılıyor ki her ıeyimiz camdan imal olunacak. 
Sen de ey okuyucum, "kalb bir sırça gibidir, kmlınca yerine gelmez,, diyen insanların 
haline bundan sonra : 

iSTER GULISTER AGLA 

n ezlcr ve mü hım ola o tc pe· 
lcri terketmczlerıe Japon · 
yanın büyük tebirlerioi bom· 
bardımao etmeğe ve bunun 
içi bazırlanmağa baılamıı· 
ardır. 

Priı (Radyo} - Kore ka· 
rargibının Dt>f ettiği bir teb· 
ıiğe göre Çaokofeo hpeleri 
Rus topçuları tarafından do· 
kuz saat bombardıman edil
miştir. 

Jdponlar mukabele etme· 
miştır. 

Paris (Radyo)-Rus ordu · 
farı baş kumandanı Mareşal 

B ober t-mrinde bulunan bü· 
tün tayyare karargahıarına 

bar tebhğ göndererek her 
dak ka hazar bulunma:lan 
emretmiş ve Moskovaya da 
malfırnat vermiş ve Japonya· 
nııı büyük şebi• )erinin bo:n· 
balanruasıua selabiyet ve zia 
verilmcs ni istemiştir. 

Berlin ( Radyo ) - Mos· -Nahas P ş · 
Romaya giJ"p .\lusso

lini ile konuşacak 

Kahire, 5 (Radyo) - Vefd 
partisi lideri Nahas paşa ge· 
lecek hafta Romaya giderek, 
orada bir ay kadar kalacuk· 
hr. 

Nahaa pa1a1nn, Faıiıt er
klaı ile ve bilibare ltılyaa 
baıvekiJi Mu11olini ile g&rD· 

i 

r 

kovada yap l•n ikıııcı ve 
fc:.kalide harp mt clisiode 
epeyce mlioakaşalar olmuf 
ve azadan bazılara Japonya 
ile barba devam n aley· 

bıod ~ buıuuarak DU ıfıu d p· 
lom si yolula ba.lioi ileri alr 
müşlardar. 

Paıis (Radyn) - Pariı ai 
Sonu 4 üncftde ~ 

Eğitmenler kursu faaliyetin 
devam ediyor 

okulu ilk mahsulünü verm 
olacaktır. Ôoümüzdeki 
için bu okula yüz erke 
el i kadın eğitmen kabul e 

ı lecektir. 

Kızılçullu köy eğıtmenler 

kursunda dersler devam et· 
mektedir. Bu namzetlere ilk 
teşrin· ayında diploma v~rile· 
cektir. Bu yıl köy öğretmen :.,,_-.. .... ..-..-....ıa:ma----..-;1--ı 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... __________ _ 
Halkımız Yamanlar suyun 

ucuz içmelidir 
Bıze birçok zahn şifahen aolathğına göre Karşiyaka Y 

manlar suyunun her tarafta şaıal veya lstanbul suları g 
bardağının bir kuruıa satılmasını doğru bulmıyorlar .... 
zan, diyorlar, hava almak üzere Karşıyakaya gideriz. 
bardak su içmek icabettiği zaman oradaki suculara 
vurur bir bardak su içeriz, kaç para diye sorarız, bir ka 
cevabını alırız. Verilen ıular orada mevcut ve mebzul o 
çeşmelerdendir, gerçe soğuk!ur, .. ' bunun. için biraz p 
aarfedilir, fakat ıaşıl veya l:ıtanbul suları gibi uzaktın 
tirtilip fazla masraf edilmediii için bu para çoktur. Bele 
yemiz şehrimizin içinde bulunan bu suların bardağına 
nark koysa ve yirmi paraya indirse hallumızın ıı"ıhatile a 
kadar olduğu için çok isabetli bir hareket olur. Yurdd 
larımızın bu dileği çok doğru ve mantikidir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



n 
( 

....... , , .......... , 
DUNYAD! Al b ,.. ıı NELER man asını , Doktorun laslbatleri 

OLUYOR? in •ıt f~.. •ı h k•kA ~ Ev H~z?1etçileri 
gı ere Ve r&nS& 1 e 8 1 1 Evlerınıze alacağınız aoçı, 

Sayanı hayret bir ka- dostluğumuz hakkında neler hizmetçi. kadınların •e.y~b~d 
çakçıJık usulü erkeklerın. ~uayyeneıını ıh· 

Yazıyorlar? mal etmeyınız 1 
Çekos~ovakyanın Ruzin , • Birçok besleme eklinde 

ta17are ııtaıyonun..a- keneli· J ş 
• ~ • ..K6lniscbe Zeituag, K6la" sulh ve bilhasıa harp za· a ınan genç kızJarda ııraca 

lerinı a6tiirt:cek tavvarennı G · b · h ı v 
.•. • 

11 azeteıinin Londra muhabiri manlarında mer'i olmak üze· yanı ez veremı asta ıgını 
l'elmeıını bekbyen yolcular aörüyoruz G • · 

d yazıyor : re bir takım imtiyazlar is· • · eçarmış veya· 
•r.a11n a çok temiz giyinmiı lnailiz aazetelerı' Türkiye d' F k bud geçirmak ilzeredir. Na· q, d d • • ter ı. a at lagiltere hiç 

c 11 a am •ar ı, elinde de hariciye •ekili doktor Tev· dir olmak üzere bazı hizmet· 
kocam b 0 kö k • • • • birıey istemedi. Bize hakiki an ar pe zıncırını fik Rüıdü Aras'la Nev ·York çi kadınlarda frengi hasta· 
tutuyordu.. .Tayyare geldi, Timea gazetasinin yakın fark bir dosta gisterilen itimadi lığının mevcut olduğuna şa· 
1olcular bındıler, ba adam muhabiri arasında yapılan ve bununla bizi itimada şa· id oluyoruz. En basiti, uyuz 
da .~ralarında idi. Fakat kö• bir m6likattan hülisalar yan gördü. Biz de bu itima· hastahğı veyahud 1'an çıba-
peıan taıma11nın büytikltijü neıretmektedirler Bu hülisa- dın yalnıı olmadığı göste - oı gibi baatahklarlır malul 
~~rlik memurlarından biri- lara göre doktor Aras Tür- receğiz. Vekil sözlerine de- olduğuou görüyoruz. Tabii 
11nıa gözüne çarpmııta. Sa· kiyenin biç bir vakit IngiJ- vam ederek : Bilyük Britan· bu, aile doktorlarının ehem-
hibinin itirazıaa rağmen çakı tereye düıman olan bir cep. ya ile beraber olmanın dai· miyetle nazarı dikkatini cel 
iJe taımayı yardı. iki derinin beye iltihak etmiyeceğini ma emuiyetli birıey olduğu, betmektedir. Buudan başka 
arasına bir sürü pırlanta söylemiıtir. büytik Britanyanın bir mu· dahili hastalıklar ile de ma· 
yerleıtirilmiıti. Adam köpe· Türkiyenin büyük Britaa- harebeyi kaybedebilse de Jul olanlar mevcuddur. Bütün 
jile birlikte tevkif edıldi. ya ile bir ittifakı olup ol· hiç bir vakit bir harbi kay· bunların aile reiıleri tarafın· 
Prai gazeteleri kaçırılmak madığı hakkındaki suele betmiyeceğini, lngllterenia dan tetkik edilmesi, Ye hiç 
istenilirken ele geçen mü· cevaben Tevfik iRüttü itti· paraya, ve karektere malik olmazsa, ilk defa aile dok· 
ce•herabn 250,000 T&rk Ji. fak kelimesini sevmediğini, olduğunu, bu üç mühim fak· torunun muayenesinden ge· 
rası kıymetinde olduğunu Türkiyenin büyük Britanya töre sabib olan bir milletin çirilmesi çok lazımdır. 
yazıyorlar. ile olan dostluğunun itimada Belsoğukluğu akıntısı ile 

Milyoner Bir Dilenci 
Servetini Kız Talebe

lere Bıraktı 
Libanya ile Polonya hu· 

dudu araıında buJunaa Braa• 
kot köy&nde bir hafta e•vel 

Asfeerıen isminde bir ihti· 
yar dilenci ölmüıHi. Ceke· 
tinin cebinden çıkan VHİ· 
yetnamesinde dilencinin mil· 
yoner olduiu anJaıılmııtır. 
V aaiyetname fakir talebe 
enstitUsOne bir milyon lira 

Litvanya ile V arıovada sa· 
hibi bulunduiu 34 e•İni te· 
berri etmektedir. Aıfeerzen 

yetmiı ıene evvel talebe 
iken ailesinin duçar olduğu 
bir feliket neticeıinde tah· 

ıilini terke mebur kalmıı ve 
elli ıenedeaberi de V arıo • 

vada dilencilik yaparak mu· 
auam bir servet toplamağa 
muvaffak olmaıtur. 

daima muzaffer olacıöı ve karıılıkh teabhüdlere is· • · 1 dolaşan kadınlar çoktur ve 
tinad ettiğini bildirmiştir. ilive eylemiıtir. zahiren bir ıey görmek ka· 

lngilterenin Türkiyeye ver· Türkiye ile lngiltere ara· bildir. Basit bir muayene ile 
diği istikraz [ hakkında da ıında tesiı edilen dosluğua de mesele hıllolunamaz. E· 
doktor ArH aynen ıunları Fraoıaya da teımil edilip saıh ve ciddi bir muayene 
söylemiıtir : edilmiyeceği sualine karşı ve tedkikten geçırilmesi 

Bilyük bir kıımı tealihata doktor Araı mliıbet cevap ıarttır. 
aarfedilmek üzere Ingiltere vermiı ve Sancak D\eseleıi· Bundan batka bazı vili. 
bize verdiği 16 milyon lngi nin Türkiyeyi memnun ede· yetlerden çahşmak üzere ls-
liz liralık istikraz için bizden cek bir tarzda halledilmiı tanbula gelen kadınlar ara· 
bilmukabele lbirıey isteme· oJmasındanberi Ttirklerle ssnda trahom denilen göz 
mittir. Baıka bir memleket Fransızların en iyi dost ol· hHtahkları mevcud bulunu· 
olsaydı bunun için bizden duklarını bildirmiıtir. yor. Görüyoraunuz ki mese· 

- le bizde telliki edildiğinden 

40 saat 
dan 
Yüzme harikaıı Danimar· 

kalı iıçi kız Jenny Kamme· 
rsgaard Danimarkada Gjed-

ser'den Almanyada Warne· 
müadeye kadar olan takri· 

durma
kız 

rak kahve içmiı, öğle yeme· 
ğinde et ıuyu ile kotlet, ak· 

şam yemeğinde de, kızarmış 
yılan balığı, piımit meyva 
yemiştir. 

daha çok mühimdir. Ve bü· 
tüa bunların çaresi pek ba • 
sittir: Bir muayene etme. 
Bunu asla ihmal etmeyiniz. 

Bir Müşahede 
Kudreti 
1930 Senesinin beı Mar· 

tında bir jandarma ile bir 
jendarma zabiti Romada bir 
mücevherciye gelmiş ve araı
tırma yapacaklarını bildire· 

En uzak telsiz 

ben 74 kilometrelik bir me· 
safeyi 40 saat 26 dakikada 
katetmiıtir. 

Uykusuna galebe çalması 
için, ktndiıini takib eden 

Almanyada karaya ayak 
basar basmaz da, Nazi bando 
muz.ikası ile karıılanmııtır. 

40 saat yüzdüğü halde yor
gunluk hiasetmiyen genç kız, 
doktor ve antrenörünün ısra· 
rile yatağa girmiıtir. 

rek mücevhercinin 30 milyon 
liretlik elmasını alm~ş ve jan· 
darma dairesine gondermek 
bahanesile savuşmuılardır. 

Neden sonra kendisine ge· 
len mücevherci derhal polise 
koşmuı ve dükkAnında tabar

riyat yaparak mücevherlerini 
çalan adamlar ı orada bul· 
muştur. Hayret verici bu 
bidiıe söyle öJmuştur : 

istasyonu 
D 

Diinyanın medeni merkez· 
e lerden en azah telsiz iıtas· 
< yona Büyük Okyanusun or· 

tasında, W allia adasındadır. 
~ Bu adanın en yakın kara 

olan Avustralyaya mesafesi 
300 mildir. Bu ada bir mer· 

0 can parçasıdır. lıtasyonun 
.--if esi, gemilere istikamet 
ıı>ıtrmek ve tehlikeli mınta-

1« 1 ~ları iıaret etmektir. Telıiz 
[''murla11, çok defa, bir se· 

De tek bir ioaan yüzü. gör· 
. i meden çalışırlar. 
m ı •• 
:ı En kolay 
t i , Evlenme ve 
br. 

tırTalik 
s 

Afrikada Şan denilen bir 
t u kabile vardır. lnaanları dOn· 
• ,J••ın en kUçük mahluklara· 
1 clır. Şanlar, evlenmek için 

kabile reisine gider, arzula· ra 
ranı ıöylerler. Reiı ellerini 

~a~., iplikle bağlar, birer tas a 
1 ,ilav yedirir, ıonra ipi çö-
~ •er. B&ylece nikah akdedil· 

uz. ı • 1 8 k . . d 
~ mıı o ur. oıanma ıçın e 
hıar •JDİ reise gidip uıunvıu 
e~ıl7lemealı kilidir. 

ı:cgr 

iki motörde mütemadiyen 
radyo çalmıılar, kahvaltı ola· __________ .. _________ _ 

Kırmızı güllü 
bir hırsız 

Amerikanın yeni Orlean 
ıehri zabıtası aylarca uğraş · 
taktan sonra Vaşington en 
cesur ve eo ele geçmez bir 
hır11zını yakalamağa muvaf· 
fak olmuştur. Bu hırsıza kır· 
mızı Güllü Şaki ismi veril· 
miıtir. Çünkü çalmak için 
hangi eve girip çıktıysa ora· 
dan hatıra olmak üzere bir 
kırmızı gül bırakmııtır. Bu 
karmızı güllü harsız Vaıing
tonun Köıkler mahallesini 
haftalarca heyecanda bırak· 

mııtır. Çünkü birçok zengin
lerin mücevherlerini çalmış 

ve daima bir kırmızı gül bı
rakarak kaçmııtır. Hınızın 
ele geçirilememesinden do · 
Jayi bütlln Vaıinıton hiddet 
içinde idı . Hıraız ıertık Va
şingtonda dikit tutturamıya
cajını anlayınca oradan yeoi 

1 

Orlean şehrinde ve orada 
sanatını icraya baılamııtır. 

Fakat buradaki zabıta onu 
iki hafta sonra yakalamağa 
muvaffak olmuıtur. 

Yakalanan hırsız on sekiz 
yaşında bir gençtir. Ve ne
den sirkat mahalline de: ima 
bir kırmızı gül bıraktığı 
hakkında izahat! vermek is· 
temem ektedir. 

••• 
lskender Zama 

1nında Alım Sa
' tım Vesikaları 

Eski Yunanistanda müna
ıaah olup birçok muharebe· 
lerc sebeb olan Olynthosda 
şimdi yapılan hafriyatta Is · 
kenderi Kebirin babası ikin· 
ci Filip zımaaındın kılmıı 

iki hırsız sokakta gider· 
ken karşılarına hakiki bir 
jandarma zabiti çıkmıı. Bun· 
ların, yolun sağından gitme· 

leri lizım gelirken soldan 
gittiklerini görmüş ve sahte 
jandarma olduklarını anhya· 
rak tevkif ettirmiş. 

binalar ve binaların alım sa· 
tımına aid muameleyi gös· 
teren vesikalar elde edilmiş· 
-tir. 2500 sene evvel imzala· 
nan bu mukaaelelerde sa· 
tanın alanın ve de rubanı 

bir adamın imzası vardır. 
Alım satım muamelesinia 

taktis ve evin yeni sahibine 
uğurlu olmau için bir ruha· 
niaia hazır bulunması o za• 
man ıart idi. lkidci Filibin 
IJJirya prenslerinden biri ile 
aktettiği bir muahedenin ta ş 
üzerine hakkolunan bir su · 
sur~ti de hafriyat etDHında 
elde edilmiıtir. 

6 ACUSTOS 

BirMOtekald Subayımızın Hatıraları : 

Çaflırcalı 
E F E'nln 

Hakiki Maceraları 
- 34 -

Haydi simdi durmadan eit 
Karakaş Halil çetesinin ne
rede bulunduğunu bugece 

ö~ren ve haber ver 
Benim bu şiddetli sözle· 

rim üzerine kaymakam bo· 

:ıuldu ve hemen bırakıp 
gitti. 

Ben de daireme avdet et
tim. O sırada Sivaslı jan-

darma yüzbaşılarından bay 
Mehmet yirmi kişilik mev· 

cudu ile beni bekliyormuş, 
kendiıile görüştilk, bu me-

sele hakkında bazı müıterek 
hareketlerde bulunmığa ka· 

rar verdih. Tekrar hacı Ah· 
medi ç•ğırttık, bacı Ahmet 
gece bekçisi olan Arap Aliyi 
yanına çağırttı. i kimizin ya· 

nında şu sözleri söyledi: 

- Haydi şimdi durmadan 
git, karakaı Halil çetesinin 

nerede bulunduğunu bu go· 
ce öğren, en doğru hab~rJeri 

edindıkten sonra gel kuman
dan beylere malQmat ver. 

Eğer yanhı bir it yaparsan 
sonra hükümetin elinden ya

kanı sıyıramazsın. Arap "baı 
üstüne,, dedi, gitti, gece ya· 
rııı geldi .. eşkiyanın bahçe 
kulesinde olduklarını ve iç-

lerinden birinin de sarhoş 
bulonduiunu ve bağlama 

çalmakta olduklarını ve sonra 
işi görüşmeye dökerek "ço· 

cuiuo babası lbrahim oğlu 
Mahmuttaa iki bin aarı lira 

almadıkça teslim etmiyecek
lerini, bu para verilmezse 

çocuğun ~tlerini parça, parça 

ederek meze yıpacıklannı 

hacı Ahmedin bahçtvanın· 
dan işittiğini anl attı, 

Hemen Arap Alinin ifa· 
desini zaptettikten sonra 

yüıbaşı Mehmede haber gön· 

derdim, iki müfreze birleştik, 

üç kola taksim ettik. Yola 
çıktık . 

Gece yarısı bahçedeki ku 
le çevrildi. Sabaha karşı ku · 

leden çakan şakiler dağa 
doğru yörümekte iken ateş 

açıldı, derhal mukabeleye 

başladılar. Müsademe epeyc.} 

sürdO, neticede ikisi yaralı, 
ikisi ölü oluak elde edildi. 

Fakat esir çocuk iki yerin· 
den yaralı olduğu halde kur · 

tarıldı, hemen hastahaneye 
sevkolundu. 

Yüzbaşı Mehmet beyle 
müştereken tanzim ettiği· 

miz raporda idareme mezlisi 
azası Hacı Ahmedin yatak· 

hk ettiğini de zikretmiştik, 
kendisinin muhakeme altına 

alındığını işittik, .fakat ne 
ceza verildiğini habrlamı · 

yorum. 
Harp umuminin ikinci se· 

nelerinde Manisada de'ışetli 

bir kolera baatalıgı baı g6s· 
terdi, blıtUn mıhıllelerde 

aıker va jandarma devriye
leri gezdiriliyordu, hangi 

evde hasta varsa orası kor· 
don altına aldırılıyor, ihtilit 

mennediliyordu. O sırada 
uzunyoJda Faruk zade Halit 

beyin hanının karşısında bir 

evde oturuyordum. Handa 
bir tabur asker var, sabıh· 

lan bu handan sekiz on da· 
ne cenaze çıkıyor, mahalle· 
lerde ise her gün sıra , sıra 
tabutlar birbirini takip edi· 

yor. Öyle bir halki mahşer .• 
herkes de bir yea ve eodiıe. 

Tam bu sırada umum ku· 
mandanhktan alay vaıatasile 

Manisa tabur kumandanhğına 
bir telgraf geliyor. 

"Manisa merkez takım 

kumandanı Mustafd oıu yüz· 

başılıkla Konya alay mü ba 
kına tayin edilmiş olduğun· 

dan ilişiğinin kesilerek yazi • 

fesi batına göoderilmeıi 

lazımdır." 

Deniliyor. Hemen birkaç 
gun içinde muamelemi ik· 

mal ettirdim ve bu ateı için· 

den çıkmak için can atıyo · 
rdum. 

Ma aile Konyayı gittim. 
Alay kumandanına kiiıtla

rımı verdim. Kumandan aya· 

ğı kalktı , elimi sıkta, sonra 
kahve ısmarlad ı . 

Bu zat Beıiktaşh lsmail 
Hakkı bey namında bir as· 
kerdi . Tam manasile kibar 
ve asil bir zattı. Kendileri· 

nin nez ket ve terbiyesine 
meftun oldum. 

Kalem odasına geçerek 
yt ni vaz·fe me başlad ım. lş;m 

b:lf fti. A radan iki ıy kadar 
bi. z..ı1"l.ı n g~ çti 1 Ko- yaya 

Muammer bey isminde bir 
vali geldi, bu sıralarda Bey· 

şehir, Seydişehir ve Koçhi· 
sar bavalisinde dolaşan kara 

Ali adında on kiıilik bir çe
telik mevcudiyeti duyuldu. 

Hissikablelvuku eseri olarak 

gene bize iş çıkb dedim • 

(Arkaıı var) ... 
Milletler Ve 
Kitap Sanayii 

Nillerler cemiyeti fikriyat 
bürosunun bir istatiıtiğine 

göre nüfusu 63 milyon olan 
Almanyada 15000, nilfun 

226 milyon olan Amerika 
da 6000, niifuıu 43 milyon 

olan lagilterede 10000, gene 
nüfusu ayni miktarda olan 

ltalyada 3000, nüfuıu 42 
milyon olan Fransada pera-

kende suretile kitap at11n 
60000 perakendeci vardır. 



6 ACUSTOS s ..... s ( Helkın Seal ) 

~--... ------------------------------------....-------~------~--~~~~~ ~~~~~- --------·~-----------------------------------------------·~ 

Mizah 

~a•fası · • 

-.... 

Batının 
Karşısında 
iaaımda bir arkadaı. 
ıtumlarda yavaş yavaş. 
Dolaıırken belirdi, 
Sandalda bir iki baı. 

Geneı dağları aıtı. 
Ufuklar kızıllaşb . 
Saddalda gezinenler, 
Biraz da ıakalaştı. 

Sandalda gülüştüler. 
Sandalda: gülüştüler. 
Batının karşısında, 
Bir kıvanca düştüler. 

Feda kir imiş! 
- Neye Ahmet beyJe 

danı etmiyorsun! 

İki Buna 

- Artı İl: İ:>oşandın mı ? 
- Evet. 

mı D ~dini~? Maniler 
Coşkun sular taşmaz mı? 
D.gdan dağa aşmaz mı? 
Sevip te ayrılaoJar 

Bar daha kavuşmaz mı? 

Bir su içtim bakırdan 
Bir yar ttf'Vdim yakından 
Ben sevdim o s~vmedi 
Mevlam gelsin hakkından, 

inıtih n 
Fizik mu ilimi ıordu : 
- Sıcağın evsafını say. 
Talebe derhal cevap verdi: 
-- Sıcak cisimleri büyü· 

tür, uzıstır. Soğuk bilikiı 
küçültür, kısaltır. 

Mualim başını kaşıdı ve 
gene sordu: 

- Yüzbin lira verse et
meın. 

- Gene gözün başka y rlerde amma. 
- Ne yapayım birader, şu gidene bir bak can dayanır 

- Kimyaya gecelim. Her 
hangi bir mayide asit pür· 
sik olduğu nasıl anlaşılır? 

Talebe gene derhal cevap 
verdi : - Verebilir. 

-Öyleyse tanıt ta edeyim, 
mı ? Daha dün bu derdden kurtuldum, bugün gene onlar 
için çıldırıyorm. - Koklamak kafidir. E· 

ğer koklayan ölürse var de· 
mektir. ölmezse yok de
mektir! 

-~Yaşın lcaç dostum ? biçare danı edecek kims;;-

bul•mıyor bu, fedakirlıgı 
- .. Henüz 59 yani altmışına bas nadım. 

yapayım barit 
- Desene çiçeği burnunda gençmişsin ! Öyle ise hakkın 

var delikanlı! .. 

İki eski dost 

- Maşallah bayım nereye böyle? 
- Herhalde serin bir yere. • 
- Öyle ise plaja gidiyorsunuz. 
- Evet kırk sene sonra dü1Jyaya gelseydim dediğin ayni . 

kerametti. 
OOoooooooooo~OOOOOOOOO~OOMOO~OO~OOOOOO~~~oooo~ 

Güzel Göz r b sı -

......................................... A 

1 KOP O_N_l ._N_o._·_3_--· 

Resmi i Gös-
tirmiyormuş 
_-_Ayşe resmini yaptır· 

mış . e 
- _: Kendisine benzemiyor 
mu? 

- Çok benziyor galiba ki 
1kimseye göstermiyor. 

İyi i Cevap 
- Yüz kuruşluk tabldot 

muistıyorsunuz--;iİi kuru~-, 
luk mu.?-- ~ 
- - Yüz kuruşluğu elli .. ku -

Meşgul 
Karısından ayrılacaktı. 

Buna karar verdikten 
sonra bir avukata müracaat 
etti. 

Avukat baıka müıteriler-
le meşguldü : 

- Akşama evime geliniz 
görüşelim, dedi. 
Akşa gitti, kapıyı çaldı. 
Kapıyı açan hizmetçi: 
- Beyefendi kimseyi ka · 

buJ edemez, meşgul. 
- Bana randa vusu var? 

Beyefendinin meşguliyeti ne· 
dir? 

- Haoımef endiyi dö\'üyor 
efendim ! :~Şa -istiy~um ! 

.:_..:...------------------------·-------------------
Aşık Humması 

- Doktor yanıyorum. Sanki tepemden Vezov yanar dağı 
gibi alevler fışkırıyor. 

- Anlıyorum ve görüyorum. lzdırabının tadili için elim
den ne gelirse yaptım. Yalnız bir çare kaldı oda : seni bi
ran evvel sevgiline le avuşturmaktır. 

Davet 
Bu gece yemekte bizde 

kal. 

- Hayhay .. 
- Amma ben geceleri 

· bir şey yemem ... 

ğmu dan 
açan 

- Sizin için kendimi de· • 
niıe atarım. 

Eser 
Rt jisör - Eserinizde pek 

çok yeni fikirler ve pek 
doğru düşünceler var. 

Muharrir - Demek ka· 
bul ediyorsunuz? 

Rejiıör - Maatteesaüf ..• 
Çünkü yeni fikirleriniz doğ· 
ru olmadığı gibi, dogru fi . 
kirleriniz de yeni dtğill 

- Ona neye gelmedin! 
- Y ağaıur yatıyordu .. 

v an 
S ~ \'

0

Ş 1 1 r evlendiler, ama 
muvakkaten.. Pek az zaman 

•On • gehn, avukata müra
~••t "tti, ayrılık davası açtı. 

Hakim huıuruoa çıktılar. 

Erkek ayı ılmak idemiyor· 
du Uzun uzun kendini mü· 
daf.ta etti. 

Hakim kadına döndü : 
- Kocanızın anlattıkJarı· 

Dl gö•e s zi seviyor. 

Kadın boynunu büktü: 

- t.fet t:fendim, sevme· 
sine H·ver .•• Yalo:ı ilk za· 
manlard•ki sevişi ile son 

1 zamaolar3aki sevişi arasın-
da mühim bir faı k var. 

- Nasıl f.-,k? 

- E .. ~iden beni gördüğü 

zaman kaıbı vururdu, fşiGıdİ 

ise ... eli vuruyor. 

arihi 
Ik i tıırihi eser çıkt'. 
lı<ıs ı de bir biıioio ayni 

idi. 
Muharrirlerden biri, arka• 

d.şıoa dert yandı : 

- Olur mu bu? .. Mevzu· 
umu niçin çaldı? 

- N~den çalmış olıun. 

ayni menabiden istifade et· 
miştir. 

- Ne menabii be, ben o 
vakayı uydurdum! 

Ziyafete 
Gidiyormuş? 

- Olurş y degil, kalkıp 

lstanbula geliyorsunuz da 
karınızı geli: miyorsuouz ? 

- losan ziyafet e giduken 
yanına ekmek p y~ir alır mı?~ 

Ucuzluk böyl~ olur 
Amerıkada olduğu ka

dar Türkiyenio her tara· 
fında umumi rağbetini 

kazanmış olan başerat düş· 
manı "Fyosan,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rahat
sız etmeden kullanıldığı 

için her cins sinek ilaçla· 
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
karlık yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in· 
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan arayınız. \.lıilliı~~~lllil! 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbiıe· 
lerioizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 
Şangüder'e 

yapt.rınız. 

Bır nci ~ n.f 'Vlutaha•nuı 

· ı ürl< Paz,. n 

ibrahim Karakaş 
Elbise anto 

Meraklılarına 
Zabit, Bay, Bayanlar 
her mOşteriyi memnu eden 

firmayı ~nutma 

Odunpazarı No. 12 

TE: 3276 ........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi basta- ı 
ı lıklar mühha11111 ı 
ı ikinci Beyler aokak No. 81 ı 
ı Her giln öğleden ıonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 

• 
Fransızc11,lngi-
lizce, Almanca 

Y ı çok ucuz ücretle öğren
mek istiyenlerin matbaamıza 
mtiracaatları. 5-S 

Ucuz Temiz 
20 Liraya, seçilen kumaı· 

tan 2 prova elbise dikilir. 
Çocuk için hazır ve ısmar
lama çok ucuzdur. 

Şadrivan altın· 
da (12) sayıda 

Mayer Zeki 
3-4 

rm:t:l!!!!IEl!DiiitJEiil'!mll ----

Or. D mir. Ali 
KAMÇObLU 

J1 f ena:->ÜI ha talıkla
,. ·lektrik ~~davis) 
lzmır Oı nou beyıer So. 

No. . 55 1 eıefon : 3479 ---Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Haatane1i 

Rontken Müte.;ı '"f ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda \1 İsi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

l t-l.EFON: 2542 __ a::m ___ _ 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 

l~"l'L'U l'I .. .. V.... ,...,., ....... • ... v ................ ~ ... •v• "r .... , .... •••' ........ .. •• , .... . 



J.~j:ll:lıJ=l ı 
l•l!!J~=li-~:ı 
Vali Ödemişe 

Gitti 
Vali B. Fazlı Güleç, din 

oiJeden ıoara Ôdemiıe git· 
miı, kaza iıleri hakkında 
teftitlerde bulunmuıtur. Vali, 
bugün lzmire dönecektir. 

-...ıa ... ı•• 

Yol Vergisi 
Biltnn ıaylavlanmıza An

kara viliyeti hususi mubase· 
be idaresince yol vergısı 
tarh ve tahakkuk ettirildi
jinden bir yerde likametleri 
alta aydan az olan mebusla· 
rımız için diğ49r vilAyetlerde 
Ye bulundukları yerlerde ay· 
rıca yol vergisi tarhına Jü. 
ıum olmadığı dahiliye vekA · 
letinden bir tamimle viliyete 
bildirilmiıtir. 

••• 
Suç lşliyen 
Bekçilerin 
Silahları 

Adam öldüren ve yaralı· 
yan kır bekçiluinin ellerin
deki ıillh müsadere edilerek 
ciheti askeriyeye verildiği 
aıulı6z görüldüğünden Ad· 
liye Vekileti yaptığı bir ta
mimde bekçilerdeki ıilAhla
nn hilkumet malı olduğundan 
•e hük6met malı ne haciz ve 
nede müıadere olunamıyaca • 
tından bu gibi ıuç iıliyen 
bekçilerin siliblara aıkeriyeye 
• rilmeyip alikadar Jandar
ma komutanlarına iade edil
meai biJdiriJmiıtir. 

Kavga 
lkiçeımelikte dolaplık uyuda 

Hayati ve Yuıuf bir kadın 
meselesi yüzünden kavğa 
etmiıler ve döğüşmüılerdir. 

Kız kaçırma 
Ödemişli bayan Kadriyeyi 

Birgili bay Faik Alaca, kendi 
rizaıile kaçırdığını iddia et· 
mektedir. Hakkında tahkikat 

1 ' yapılmaktad11. 

j § Merzifona bağlı Köse· 
dere köyünden 14 yaşlarında 
bayan Zihniyeyi ayni köyden 
Ali kaçırmıı ve yakalan-

' mııtır. ......... _ ........ 
·o 
1 

züm 
il 

rı . car 

kurumu 
umum di

rektörü e 
•;:zom kur&1mu umum di· 
f aıtörii bay lımail Hakkı 

'Veral dün ıebrimize gelmiı 
re vazifesine baılamışbr. ........ _ ........ 

(WalkmSul, 

Japonları düşünce aldı 
~~~~~~~~~~~~ .... ..aa ...... ~~~~~~~~~--~~ 

Japon kuvvetleri iki 
Hankeo müdafaası 

tarafa yetecek m · ? 
çok çetin olacak 

Hankeo, 5 (A.A) - Çin 
Başkumandanlığı ile çok ya· 
kından alakadar bir zat 
Sovyet - Mançu hAdisele· 
rioin Çindeki harp üzerine 
yapacağı tesir hakkınde 
kendisinden sorulan bir su· 
ale cevaben demiıtir ki : 

" - Vaziyet daha tama· 
mile aydınlaumıt değildir. 
Fakat Mançuryadaki kuv· 
vetlerin mikdarını f azlalaı· 
tırmak mecburiyeti ve Han· 
keu önünde Çin mukaveme· 

tinin şiddeti Japon kuman· Mareşal Çank· Kıy-Şek ile 
danhğını Garp planında mü· askeri makamlar muvakka· 
bim değişiklikler yapmağa ten Vucangda kalacaklardır. 
mecbur edecektir.,, Mıntıkanın idaresine general 

Haneket, 5 (A.A) - Ya· Cengıen memur edilmiştir. 
bancı diplomatlar yarın yu- Çin başkumandanlığını çok 
kar& Yangts'e Fransız ıeyri- yakından alakadar bir zat 
aefain kumpanyaııoıo Fok· birçoklarının şüphe ettiği 
yuen vaporu ile Hankeodan Hankeo müdafaasının çok 
Cunkinga hareket edecek· çetin olacağını ve Şanghay 
lerdir. Burada kalan son si· civarındaki muharebelere mü· 
vil idareler servislerini Sec· saih uzun sürecek çarpışma· 
rana nakli işini bitirmek ü · lara sebebiyet vereceğini 
zeredirler. bildirmiştir. 

Kahraman ordumuzun 
10 ağustosta 

büyük manevraları 
ba1lıyor 

lstanbul (Hususi) - Şarkta yapılacak kahraman ordumuzun bllyük manevralarına 10 
aiustosta baılanacak ve otuzda Elazıg de büyük bir geçit resmi yapılacaktır. Ordu ma
nevra esnasında Tunçelini baştan başa tarıyacaktır. 

İstanbul Yolu Kısaltıldı 
lıtanbu1, (Hususi) - Süs vapuru bugün seferlerine başladı. Sabahları lzmirden Bandır

ma yolile hareket edecek yolcular akıam saat 10,50 de Istanbula varabileceklerdir. 

İtalya her an seferber vaziyette bulunacak 
Roma 5 (Radyo) - Popolo Ditalya gazetesi; bugün yazdığı bir makalede, ltalyan or· 

dusunun ziyadeleştirilmesi hususunda bükümelçe mühim kararlar alındığını kaydettikten 
ıoara, ltalyanın, bundan böyle askeri bir politika takip edeceğini ve her tehlikeye karşı 
mak için daimi ıurette harbe hazır bulunacağını ilive etmektedir. 

Filistinde • 
vazıyet 

Kudib, 5 (Radyo) - Bugün de yeni bidiaeler olmuıtur. Araplar, Yahudi polislerinden 
birini öldürmüşler ve kaçmışlardır. 

Dlln, Araplar tarafından dinamitle uçurulan otoclrejinde bulunupta ağır surette yarala· 
nan Yahudi milislerinden ikisi ölmüştür. Ölenler, dünkülerle sekize baliğ oJoJJuştur. 

Arap çeteleri ile logiliz askerleri arasmda bugün vukubulan çarpışmada, Araplardan üç 
kişi ölmüş ve yedi kişi yaralanmışiır. lngiliz askerlerinden zayiat kaydedilmemiştir. 

Bulgaristan her taraftan yardım görüyor 
Paris (Hususi) - Balkan antantına giren Bulgaristan her taraftan yardım görmeğe baş

ladı. Fransızlar, Bulgaristana (375) milyon Frank kredi verdiklerini bildirmişlerdir. Muka· 
vele imza edilmiştir. Faiz yüzde beş olarak para on iki taksitte öd~necektir. 

900 İn~iliz Tayyaresi Manevra Yapıyor 
Londra 6 (Radyo) - Taymiı civar1ada 900 Tayyarenin yapmakta olduğu manevralar 

muvaffakiyetle devam etmektedir. 

Varidat umum müdürü lstanbula gidiyor 
lstanbul (Huıusi) - Yeniden yapılan tadilat üzerine muamele vergisi küçük esnafın 

makinelerini ıökmeleri işinin yerinde tetkik etmek üzere varidat umum direktörü bay 
Ismail Hakkı yarın ıehrimize gelecek ve bu it üzerinde müsbet bir neticeye vardıktan 
sonra ankaraya dönecektir. 

6 AAUSTOS 

1urizim işleri 
- Baştarafı 1 incide - C Yurdumuza bir gelen bir 

masıda pek büyük ihtiyaç 
' olduğu aşikardır. 

Geçenlerde Sökeyi ziya· 
retimde oranın ileri gelenle· 
rinde:1 ve vaziyeti içyüzün· 
den gören bir zat baoa şu 
sözleri söylemişti : 

uızmirden Sökemizin içine 
kadar tren geliyor, bu iyi. 
Fakat yıkı yerlerine gidip 
gelmek için belli, başlı mun· 
tazam bir yol olmadığından 
ara ııra ta Amerikadan bura· 
lara kadar uzanan bazı sey
yahlar, "biz Amerikadan bu
raya kadar geldik, yorulma· 
dık, fakat buradan yıkıların 
buluduğu yere kadar . gidip 
gelmekle pek çok sıkıntı 
çektik ve izdirap duyduk." 
Demişlerdir. Ben bundan 
cidden eza ve hicap duydum. 

Hakikaten bu böyledir. 

daha gelmek istememesine.en 
başka, aleyhimizede proıa· 
ğanda yapmadığını kim :e
min edebilir ? 

Bütün dünya, kendi üllıe· 
lerine seyyah celbi için lir 
çok fedakarlıkları göze al· 

dıkları halde bizim timdiye 
kadar bu işle uğraşmamamız 

çok garipti. Nihayet bu ek
sik de tamamlandı ve ilk 
adım atıldı. Herıey gibi bu 

işin de sür'atle ilerliyeceğine 
kuvvetli inanımız vardar. lı· 
mir ve hinterlantının üç bet 
yıl içinde türizm işle ri iate• 
nilen ve arzu edilen ,ekle 
sokulursa bundan gerek hü
kümet ve devlet ve gerek 
milletimiz pek çok istifade· 
ler temin etmiı olacaktır. 

H. T. 
~~~~~~~~~~30--~~~~~~~~~ 

Bandırmada Bir Cinayet 
--------- 0000 

Paras1nı almak için bir bahçevanı öldürdüler 
Bandırma, ( Hususi ) - 1 altında ve yelek cebinde 

Buraya altı kilometre mesa- sakladığı paralar1 alarak ıa· 
fede bulunan Gökmen çift· vuşmuşlardır. 
liği civarmdakı bahçelerin Cinayet esnasında bahçı· 
birinde bahçıvan Hüseyin vao Hüseyinin öldôrüldüğil 
adında biri yatağında taban· oda da bulunan 22 yaşların· 
ca ile öldürülmüş olararak da bir genç vak'ayı mütea· 
bulunmuştur. kip derhal hadiseyi alika· 

Yapılan tahkikatta evvel· darlara bildirmiı ve c:naye· 
ce bahçıvan Hüıeyinin yanın· tin Hasan ve ıüleyman ta· 
da çahımış bulunan Manyaıın rafından yapıldığını ıöyle· 
Hamamlı köyünden Eşref mittir. Banduma zabıtası ve 
oğlu Hasan ile Bandırmalı müddeiumumili{ıi faalliyete 
Süleyman adındaki iki çoba· geçerek suçluları yakalamıt· 
bın Hüseyioi paraamı ele tır. 
geçirmek için öldürdükleri Üzerlerinde iki tabanca da 
anlaıılmııtır. iki çoban Hü· bulunan katiller, ıuçlarını 
seyioi tabanca ile öldürdnk- itiraf etmişler ve kendileri 
ten sonra kendisinin başının adliyeye verilmiılerdir. 
~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~ 
Bağdad Elçimiz 
Beyruta Nak

ledildi 
lstanbul, 5 ( Hususi ) -

Bağdad elçimiz 8. Tahir Lüt· 
fi, Bcyrut elçiliğine nakledil
miıtir. 

Adliye 
Mensupları 
Hüviyet Varakası 

Taşıyacaklar 
Adliye Vekaletinden ıeh· 

rimizdeki alakadarlara ge· 
len bir tamimde hakim ve 
Cumhuriyet müddeiumumi

R uslarıD taar- leriain nakil ve tahvillerinde 
muhitte tanınıncaya kadar 

ruz planı . bir hadise vukuunda tahki· 

-Baştarafı birincide- kata başla : kan za btte mr:
murlarına hüviyetini iıbata 

yasi mehıfili Rusya ile Ja· hu:usundd. b_ı.. mü-a.ka9alaı 
ponyanın araıının bulunacağı mahal verildiği ve buna 
kanaatini izhar ediyorlar, Ja· 

mani olmak için bakim ve 
ponyanın Moskova sefiri hu- müddeiumumilerin yanlarında 
dud mesaleainin hal ve fazlı 

•• hüviyetlerini iıbata yarıya· Kolonel Bek 1Uç çapulcunun için uyğun şartlar dermeyan cak fotoğraflı hüviyet vara· Fransa 
Şark Orduları Umum 
Kumandanı Hatayda 

lıtanbul, (Hususi) - Fran 
IBDID Şark orduları umum 
kumandanı Antakyaya vardı. --- ..... ----

etmit isede Sovyet hük6meti kaları bulunmaaı muvafık ol· 
O.dodan Varşovaya M •f t• bu teklifi kabul etmemiııttir. 

döndü &rl e 1 Tokyo, s (A.A) _ Hava duğu bildirilmiııttir. 
Balıke,ir, (Hususi)- Kep· muhabiri bildiriyor: Kadınlar 

Oılo 5 (Radyo) - Polon· südlln Eteler köyünden Ali Japonyanın Moskova büyük 
ya hariciye nazın Kolonel Arasınd og-lu Snleyman ile Eyilp oğlu elçiliğinden gelen ve son 
Jozef Bek, burada Uç gOn ı h' 

Muıtafa adında iki çoban rapora istinat eden ıe i ı · Alsancakta karakol ıoka-
devam eden siyaıi konuıma· k J 
ı d b g eceyi eyin koyun otlatırken yettar mehafiller dün ü •· gw ında oturan bayan Hediye 

H Ç • ) ar an sonra bu sa ablNor· 1 • etlna P karıılarına ansızın ür adam pon tekliflerine Sovyet erin Bulanık 18 yaşında ve evli veç paytabtını terkederek T 

1 G Jd• Avcılardan biri arka- Varııtovaya mlitevecciben ha· çıkmıthr. Bu üç kişi, çoban· cevabının heyeti umumiydesi bir kadın olan Fatcnaya hti· 

Bir avda 
e 1 daşını kazaen Yaraladı 1 k 1 k b vl 1 ile kabul edilebilir bulun u· cum ederek dövmüt ve ya· reket etmiştir. ara ya a ayara ag amış ar 

ğunu beyan eylemektedir. kalanmışhr. 
iç ilçe Jandarma bölük ko· E lk' b h B . U ) k ve ıes çıkardıkları takdirde 

4 •nutanı ön yüzbaşı Hüsnü dvve lı sa ~ ukca cıAva.- cuz u kendilerini öldüreceklerini Yarın maç var Vekiller 
1 C ti 1 . f h't 1 rın a av anmaga çı an • M J • 
' eldn~ p dmedz~nılyet 1 b ·,dam sancakta oturur Kosti Baltacı ese esı söylemişler,k sürüdlen otukz - Baştarafı 1 incide - Ankaraya 
iı>U ugun an un s an u an bet kadar oyun a ıp uza -
._ ile Bocada oturan Kastor av Ankara (Hususi) -Pahalı· bir hareket değildir. Bahu· 
',ebrimize dönmüııı ve bugün !aşmışlardır d 1 

( la yazifesine baıİamııtır. esnasında yorulmuşlar ve bir lakla mücadele eden komiı· . SUI ki bu det 'a aydınhlar Var 1 ar 
kıyıda dinleameğe başlamış· yon faaliyetini arhrmııhr. Çobanlar koyunların sahibi çok kuvvetli bulunuyorlar. I (H ) 

•~ski Kız Lisesi lardır. Kastorun elinde du· Belediyenin yüzde OD garıon Mustafa oğlu lbrahimi vazi· Bakahm bizimkiler yarın ne stanbul, sf ,usuıi ı-
ran tiifenk ateı alarak Koıti hakkını kaldırmak tasavvu- yelten haberdar etmiolerdir. yapacaklar? Bu maça saat Hariciye, Na ia ve nbiaar ar 

Binası Baltacı gözünden ağır ıu· ruaa karşı otel ve gazino Yapılan tahkikat sonunda 17,45 de başlanacaktır. vekilleri bugtın Ankaraya 

E.ki kı• lı'ıeıı' bı'naıının sahipleri itirazda bulunmu"- ıuçlulardan biri koyunlarla Aydın·lzmir maçından ev· varmıılar ve iıtaıyonda kar-
• rette ya rafa nmıştır. Yarah ... 

1 
I • h 

1
• . . şılanmı,lardır. 
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